
fll.YVEVÅBNETS SIBI.JOl'iiK 
Redaktør Knud Larsen 

2000 
73. årgang 

Det første tal angiver bladets nummer, det andet sidenummeret. 

50 år siden, For ................................. 1/6, 7/29 Avedøre .................................................... 3/15 Boeing køber Jeppesen ........................... 10/4 
Avia Accord-2 ........................................... 12/4 Bolhede-Rønne retur i motorglider ........... 2/36 

Aer Lingus .................................................. 4/4 Aviat 110 Special ..................................... 1/35 BombardierChallenger .............. 1/5, 28, 2/35, 
AERO 2001 ................................................ 1/5 Aviator ...................................................... 5/18 8/4, 9/7 
Aerofair ....................... ....................... ..... 10/36 Avnø ............................................ 10/17, 11/30 Bombardier Continental ........................... 1/10 
Aeroklubben, se KDA Ayres 7000 ......................................... 1 /4, 8/4 Bombardier Learjet 45 ............................... 1 /8 
Aertech (GASA) CN 235 .......................... 9/12 Bombardier Regional Jet ........................... 9/4 
Afisning ..................... .. ...................... 3/6, 4/16 BAE Jetstream ....................... .. .................. 7/3 Bornholms Lufthavn .......................... 2/36, 4/4 
Afrika på langs ......................................... 6/10 BAE Systems ............................................. 3/4 Boye-Møller,ArneJ ................................ 12/31 
Agusta, se Bell og EH-101 Ballon, Erhvervsflyvning med ..................... 9/7 Brandt, Ole ............................................. 12/27 
Air Bothnia ................ ............................... 11/5 Ballonflyvning, Redaktøren prøver ......... 7/1, 8 Brandt-Møller, P.N .................................. 12/27 
Air BP Rally ............................................ 11/39 Ballonflyvning. EM i ................................ 12/32 Breguet XIV .............................................. 2/18 
Air France .................................. ................. 5/4 Ballonlandskamp .................................... 10/28 Breitling Orbiter 3 ....................................... 5/3 
Air Tattoo, se Tattoo Balonova Show .................... ............... ..... 6/18 Bristol Blenheim .............................. 3/32, 7/22 
Airbus A321 ................................................ 4/7 BALTAP ...................................................... 4/4 British Aerospace, se BAE Systems 
AirbusA330/340 ................... 1/3, 16, 2/15, 5/4 Beech King Air ......................................... 5/15 Briiel, Per V ............................................... 3/28 
Airbus A3XX ......................................... .... 9/10 Beechjet 400A ............................................ 118 Brøgger Jensen, Knud ............................. 5/28 
Airbus A400M ....................................... ..... 8/6 Beldringe, se Odense Bøger ........ 2/5, 4/16, 6/32, 7/30, 10/38, 12/35 
Airbus Corporate Jet ....................... ......... 10/6 Bell212 ......................................... 5/15, 11/11 Bølgeflyvning over Danmark .................. 10/40 
Aircraft Spruce & Specialty ...................... 10/6 Bell Agusta 609 ........................................ 1 /18 Bølgeflyvning på Ottsjo ............................ 1 /12 
Airport Coordination Denmark ................. 11/4 Bell Agusta AB 139 .................................. 1 /18 
Alenia G222 (C-27 J) ...................... 8/11, 9/12 Bell Textron 427 ........................................ 1 /19 Cameron Balloons ..................................... 7/4 
Almenflyproduktion, Amerikansk .............. 5/16 Benzinforurening ........................................ 3/5 Canadair, se Bombardier 
ALQ-162 ..................................................... 7/7 Berlin .............. .................................. 1/ 4, 5/12 Cardington ...... .................. ....................... 4/12 
Amerikansk almenflyproduktion ............... 5/16 Berlins tekniske museum ......................... 1/29 Cargolifter .............................................. 11 /29 
Amled, B.E. .............................................. 7/34 Billund ................ 2/6, 3/ 4, 5, 4/4, 5/4, 12, 6/4, GASA C212 .......................................... 5/6, 10 
Amsterdam ............................................... 12/4 717, 9/4, 10/6, 12/6 GASA CN 235 .......................................... 9/12 
AMX ....................................................... 12/20 Billund, ny terminal ........ 1 /4, 2/4, 3/5, 8/4, 9/6, GASA ......................................................... 7/7 
Ancker, Paul E. ......................................... 9/34 12/6 Center Air .......................................... 1/6, 7/16 
Andersen, Djohn ............................. ... ...... 3/28 Binderkrantz, G.V ..................................... 1/33 Certifikatstatistik ......... .............................. 8/35 
Antonov An-124 ........ .. ........................... 11 /37 Birksted-myten ....................................... 10/38 Cessna, 2.000 lette fly ............................... 2/6 
Antonov An-3 ....................................... .... 11 /6 Birlie, Kurt ................................................ 2/29 Cessna i 1999 ............................................ 3/5 
Arnborg Åben 2000 .................................. 9/14 Bjerreskov Nielsen, Lotte ......................... 2/27 Cessna 150 ........... ........................ 7/16, 10/32 
Arnborg Åben .......... ................................. 2/26 Bjorkman, Agneta ...................................... 8/6 Cessna 172 ................................... 2/34, 10/30 
Asmussen, Ole .......... ................................. 1/5 Blohm & Voss BV 138 ................................ 7/4 Cessna 206 Stationair ....................... 1/10, 8/8 
Astra SPX ................................................ 9/16 Boeing 737 ............. .. 1/28, 2/4, 4/4, 7/24, 10/7 Cessna 402A ........................................... 3/24 
ATG (luftskibe) ........................................ 11/28 Boeing 747 ................................................. 3/4 Cessna F 406 Caravan li ......................... 6/11 
AtlanticAirways .......................... 3/5, 5/6, 11/5 Boeing 757 ............................................... 11 /8 Cessna Citation CJ1 .................................. 5/6 
ATR42/72 .............. .. .......................... 1/6, 8/12 Boeing 767 ................................................. 9/9 Cessna Millenium ....................................... 5/4 
Auriol, Jaqueline ....................................... 6/28 Boeing C-17 ............................................. 2/32 Chat med Flyvevåbnet ............................... 1 /4 
Auster ....................................................... 6/28 Boeing F/A-18 ............... 1/28, 8/10, 9/10, 10/7 Christiansen, Arne ................................. 10/37 
Autzen, J. F. ............................................... 12/6 Boeing PT-17 ......................................... 1 /1,24 Christoffersen, C.B ..................................... 3/5 



Cimber Air 50 år ................. ...................... 8/14 
Cimber Air ............. 4/6, 9/4, 7, 25, 11/31 , 12/5 
Cirrus SR20 ............. .... .......................... 10/36 
Clausen, Lise ..................... .................... 10/37 
Concorde ............................... ............. ....... 9n 
Convair Catalina .................................. ... 10/36 
Convair F-106 .. .. .. .................................... 7/32 
Convair Metropolitan .................................. m 
Coriolis-kraften ......................................... 7 /30 
Crandal, Louise .............................. ........... . 3/8 
Curtiss SB2C Helldiver .................. .......... 2/20 
Czech International Air Fest ........ ............. 6/26 

Dalgaard. Arly ................................. 2/30, 3/10 
Danish Aerotech .............. ................. 8/8, 11/5 
Danmarks Flyvemuseum, se Flyvemuseum 
Danmarksmesterskab, se DM 
Dansk Svæveflyvehistorisk Klub ................ 2/5 
Dansk Veteranflysamling ................. 4/22, 6/17 
Dassault i 1999 .......................................... 8/5 
Dassault Mirage 2000 ............................ 12/21 
Dassault Mirage IV ................................. .. 9/12 
Data Link ......... ...................................... ..... 4/6 
De Havilland Moth træf ....... ................... 12/10 
De Havilland D.H. 60 Moth ..................... 12/10 
De Havilland D.H. 82 Tiger Moth ... 2/19, 12/11 
De Havilland D.H. 90 Dragonfly ............ .. 12/11 
De Havilland D.H. 110 Sea Vixen ............ 6/30 
De Havilland DHC-1 Chipmunk ...... .... 5/1 , 20, 

11/34 
De Havilland DHC-3 Otter ........................ 11/8 
De Havilland DHC-6 Twin Otter ................ 5/14 
De Havilland DHC-7 ........... 5/14, 10/27, 11/10 
De Havilland DHC-8 ........... 2/5, 4 /4, 5/29, 6/5 
Dejbjerg, Mogens .. ..... .................. ............ 9/34 
Deltidsinspektører ...................................... 1/5 
Det sker i 2000 ......................................... 1 /17 
DETA .......................................................... 7/6 
DFS Weihe ............................................. 11/14 
Diamond DA-40 .......................................... 9/6 
Diamond Super Dimona ......................... 10/16 
Diesel Air .................................................... 3/4 
Dieselmotor ................................................ 3/4 
DM svæveflyvning .. .................................. 8/17 
DM, ballon .............. ................. .. ............... 8/18 
DMU til England, Med ............................ 10/30 
Douglas DC-3 ....... ................. ................. . 11/5 
Douglas DC-4/C-54 Skymaster ........ .. ..... 10/1 
Douglas DC-6 .......................................... 11 /9 
Drageflyvning, Ny dansk rekord ......... ...... 4/29 
Dyhr Thomsen, Aage ............................... 3/28 

EBACE .. ................................................... 12/8 
ECM-udstyr ............. .. ................................. 7n 
Egeskov Ballon Fiesta .............................. 1/20 
EH-101 ........... ........................ 6/11, 7/6, 11/36 
EK 111951 ................................... 10/18, 11/30 
Ellehammer-prisen ..................................... 7/6 
Elstree .................................................... 10/30 
EM, ballonflyvning .................................. 12/32 
EM, svæveflyvning ................................. 12/28 
Embraer ERJ 140 ........................... 8/23, 11 /6 
Embraer ERJ 145 ............. .. ........ ........... .... 9/8 
England, Med DMU til ............................ 10/30 
Enhedskommandoen .............. ............. .. ... . 4/4 

Eriksen, Erik ........ ......... .............................. 6/6 
Eriksen, Jørn ..... ... ................. .. ................... 4/6 
Eriksen, Peter ........................................... 4/34 
Esbjerg .... ..... .. ................................. 1/5, 4/4, 6 
Eskadrille 722 ................................ .......... 5/17 
Estland, Svæveflyvning i .... .. .................... 6/22 
Estonian Air ...................... .......................... 4/6 
ETA, Verdens største svævefly ................. 9/22 
Etrich Taube ............................................... 8/9 
Eurocopter AS550 Fennec ............... 1-/4, 2/34 
Eurocopter EC 135 ............................... ... 1 /18 
EurofighterTyphoon ................... 6/5, m, 12/3 
Europa ............................................ 4/4, 12/16 
Europamesterskab, se EM 
European Business Aircraft 
Convention and Exhibition .... ............. ...... 12/5 
European Gliding Union ........................... 4/34 
Explorer .................................................... 1 on 
Extra 400 ............. .. ... ...... ..................... 2/5, 3/5 

FADEC ....................................... .............. 2/34 
Fairchild solgt ............................................. 2/5 
Fairey Firefly ............................................ 2/19 
Faldskærmsspring, Supersonisk ................ 9/6 
Falk-Portved, S .......... .......................... ..... 12/8 
Farnborough Air Show ........... ................. 9/8,9 
Fayence, Sommerturtil ..... .. .. ................... 7/13 
Fiat G.55B .............................................. 10/22 
Fieseler Storch ......................................... 9/31 
Finnair ........................................................ 6/6 
Firmaflyvning .................................... 6/6, 7/10 
Fleischer, M ......................... .............. 1/5, 12/5 
FLS Aerospace i 1999 ............................. 7/26 
FLS Aerospace .......... 3/5, 5/6, 9n, 10n, 11/6 
Fly, Hvor mange ........................... ............ 8/35 
Flybyggegruppen Østjylland ................... 12/16 
Flyeuropean ............................................... 9n 
Flygvapnet 50 år ........................................ 9n 
Flying Legends ................. ...................... 10/22 
Flyvebranchens Personale Union ............ 2/28 
Flyveledertjeneste, Tysk ............................. 9/6 
Flyvematerielkommandoen .......... .. ......... . 12/6 
Flyvemuseum, Danmarks ........... 4/6, 5/4, 6/3, 

8, 25, 7/4, 8/5, 9/4, 12/3 
Andre: 
Bangkok ........ ....................................... 2/18 
Berlin ...................................... ............. 1/29 
Malta .... ........................... .. ............ ... .... 8/30 
Norge ................. ... ............................... 11/4 
Stauning .. ............................................ 4/22 
Soderhamn ........ ... ..... : ......................... 1/29 
Tønder ... ..................... .......................... 1/29 
Våsterås ..................... .......................... 1 /29 
Washington .......................................... 10/6 

Flyvepladsgebyr ........... ........... ............... .. 7/25 
Flyveplaner, Bortkomne og afviste ........... 4/32 
Flyvertaktisk Kommando ..... 2/4, 5/6, 8/5, 12/8 
Flyvesikkerhed ......................... ....... 3/14, 4/14 
Flyveskole, Flyvevåbnets ............. ... 7/29, 10/6, 

18, 11/30 
Flyveskolehold 50-1 ....... .......................... 7 /29 
Flyvevåbenchefer mødes ....... .................. 12/4 
Flyvevåbnet 50 år .............. 1/5, 3/5, 10/8, 1 W 
Flyvevåbnet 50 års jubilæumsopvisning ..... 8/10 
Flyvevåbnet og Forsvarsforliget ..... 9/18, 20, 22 

Flyvevåbnet, Chefskifte ........................... 9/21 
Flyvevåbnet, andet ......... 1/4, 5/4/6, 8, 8/5, 9/4 
Flyvevåbnets historiske samling ......... ........ 9/6 
Folkersen, Poul ........................................ 9/34 
For 50 år siden ......... ....... ................ 4/32, 5/27 
Forsvarsforliget ............................ 9/18, 20, 22 
Frederik, Kronprins .. 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, 11/20 
Frederiksen, Kai ....... ................................ 2/29 
Friedrichshalen .......................................... 1 /5 
Frimærke med fly ................... ... ............... 11/6 
Frost, Bodil ............................................... 7/16 
Frost, Jens Kr . .......................................... 7/16 
Fødeklinik, Flyvende ............. .... ........ ... ...... 4/6 
Førings- og operationsstøtteskole, 
Flyvevåbnets .............................................. 8/5 

Galaxy .................................................. 9/3, 16 
Garth-Gr0ner, Illa ..................................... 4/25 
Gate Gourmet ............................................ 2/5 
Gebyr, Flyveplads fritages for .................. 7/25 
GKN Westland EH-101 ............................ 6/14 
GI oster Javelin .......................................... 9/32 
Gloster Meteor .................................. ....... 2/40 
Golden Eagle ........ .......................... ....... 11 /12 
Griseri ...... .. ........... .. ......................... ........ 12/8 
Grab G.109 .......................... .......... ........ 10/25 
Grumman AA-5A Cheetah ...................... . 7/20 
Grumman J2F Duck ................................. 5/30 
Grumman Mallard .................................... 1/10 
Grumman Widgeon .................................. 2/18 
Grumman Global Hawk ............................ 9/1 0 
Grønlandsfly 40 år .................................... 11/8 
Grønlandsfly, andet ........... 1 /4, 2/5, 3/5, 5/14, 

10/27,12/6 

Hagemann Sørensen, Jan .......... ............ . 6/28 
Hamilton Sundstrand ............................... 1 on 
Hansen, H.H . ............................................. 8/5 
Hansen, N.O ............................................ 5/28 
Havarier og hændelser (svævefly) 
i 1999 ....... ................................................ 4/18 
Do. i 2000 ............................................... 12/36 
Havarier og hændelser 1984-1998 .......... 4/14 
Havarier og ulykker ..... 2/4, 20, 22, 3 /4, 5, 24, 

26, 6/5, 8/5, 9n, 1016, 1115, 1215, 36 
Havarikommissionen ............... ... .. ............ 1 on 
HAWK ............................................. 2/12, 9/20 
Hawker Hurricane .................................... 8/30 
Hawker Ternpest ....................................... 4/30 
HawkerTornado ....................................... 4/30 
HawkerTyphoon ....................................... 4/30 
Head-Up Display ........................................ 2/4 
Helikopterberedskabet ............................. 10/4 
Helikopterkøb, Fælles ................................ 1/4 
Helia Super Courier ................................. 2/19 
Helitech .......... .......................................... 1/18 
Henderson, Stephen .............................. 11/38 
Henriksen, Tonny ................................... ... 7/16 
Hockenheim, Internationale 
Segelflugwettbewerb ................................ 1 /26 
Holton, Frank ............................................ 11/4 
Honnørmarch, Flyvevåbnets ...................... 3/5 
Hunting Percival Pembroke .................... 10/12 
Hændelser og havarier 1984-1998 .. ........ 4/14 
Hærens Flyvetjeneste ...................... 1 /4, 2/34 
Håssleholm ........................... ..................... 6/5 



IAI, Israel Aircraft Industries ..................... 9/16 
lcelandair ................................................... 8/5 
lkarus C-42 ............................................ 10/37 
lkonos ......................................................... 2/6 
ILA 2000 ..................................................... 8/8 
Intensivt svæveflyvekursus .................... 11 /22 
International Vintage Sailplane 
Meeting 2000 ........................................ 11/12 
Invalid pilot ...................................... 2/30, 3/10 
lrwin, Fia .................................................. 10/6 
lrwin, Jim .................................................. 10/6 
Is på flyene ................................................. 3/6 
Israel Aircraft Industries ........................... 9/16 

Jacobsen, Erik B ...................................... 1/33 
Jaguar .................................................... 10/41 
Jaksland, Verner ....................................... 5/11 
JAR FCL .................................................. 1/34 
JAR PPL-certifikat ...................................... 1/5 
Jeppesen ................................................. 10/4 
Jeppson, Erik ............................................. 1/5 
Johansen, Kurt ......................................... 6/28 
Johanson,Jon ....... ................................ 8/1, 20 
Joint Command Northeast ......................... 4/4 
Joint Strike Fighter ................................. 10/11 
Jordomflyvning ........................................... 7/7 
Jubilæumsudstillinger, KDA's ................... 6/20 
Junkers Ju 88 ........................................... 12/5 
Jørgensen, Henning ................................. 6/28 
Jørgensen, M.F. ...................................... 10/18 
JAA godkendt uddannelse .................. 3/12, 18 

Kangerlussuaq ........................................... 1/5 
Karup ................................. 4/4, 16, 9/20, 11 /6 
Kastrup, se Københavns Lufthavn Kastrup 
Katapultsæde ........................................... 2/15 
KDA's jubilæumsudstillinger ..................... 6/20 
KDA's årsberetning .................................. 5/32 
KenyaAirways ............................................ 3/5 
KLM ..................................................... 5/4, 7/7 
Knudsen, Donald ..................................... 5/28 
Knudtzon, H.N ............................................ 1/6 
Kofoed, Hans ................................... 4/25, 6/34 
Kongelig DanskAeroklub,se KDA 
Kontrol- og varslingsgruppen ................... 9/20 
Korean KT-1 ........................................... 12/21 
Korsika, Med tre motorsvævefly til ......... 10/24 
Kring, Bertel ............................................. 7/34 
Kronprinsen, se Frederik 
KZ I .......................................................... 4/23 
KZ li ......................................................... 4/24 
KZ III ........................................ 5/7, 8/14, 9/25 
KZ IV ............................................. 4/23, 12/23 
KZ VII ................................................. 5/23, 26 
KZVIII ...................................................... 4/22 
KZ rally ..................................................... 8/20 
Københavns Lufthavn Kastrup ........... 1/5, 3/3, 

4/4, 6/4, 8/28, 11/5 
Københavns Lufthavn Kastrup 75 år ........ 4/20 
Københavns Lufthavn Roskilde ........... 5/6, 8/5 
Københavns Lufthavne A/S ............... 8/6, 11 /5 
LAK-12 ..................................................... 6/23 
Lancair ................................................... 12/13 
Langfart, Med AA og LX20 på .................. 8/32 
Larsen, B. V ................................... 5/28, 11/38 
Larsen, Bøje ............................................. 2/29 

Larsen, Gunner ........................................ 1/33 
Larsen, Per N. 
Learjet, se Bombardier 
Lehrmeister ................................................ 5/8 
LEKI ........................................................... 8/9 
Let L-13 Blanik ......................................... 6/23 
Let L-610 .................................................... 8/4 
Liberty XL-2 ............................................. 11 /5 
Lindau, Knut ........................................ 1 /5, 6/6 
Lindstrand Balloons ................................... 7/4 
Lockheed Martin C-130 ..... ... 1/6, 9/12, 13, 20 
Lockheed Martin C-130, 25 år i FLV ........ 7/28 
Lockheed Martin F-16 MLU ..................... 11/5 
Lockheed Martin F-16 ........ 2/5, 3/16, 5/4, 6/5, 

8/3, 12, 9/13, 11/6, 12/20 
Lockheed Martin X-35 ............. 2/3, 10/10 12/6 
Lockheed F-117 ......................................... 8/8 
LOT ............................................................ 2/5 
Lou, Niels H ........................................... 11/38 
Lovovertrædelser ..................................... 2/23 
LSG ............................................................ 2/5 
Luftfartsloven ændres .............................. 7 /12 
Luftfartspokalen .................................. 1 /5, 6/6 
Luftfartsskolen .......................................... 3/12 
Luftfartsvæsen, Staten, se SLV 
Luftfoto fra satellit ....................................... 2/6 
Lufthavnsstatistik ........................................ 4/4 
Luftskibe - nu og i fremtiden .................. 11 /26 
Luftskibshaller, Engelske .......................... 4/12 
Luftskibsmuseum i Tønder ........................ 1/29 
Luftsportsforbund, Danmarks .................. 4/16 
Luftværnsgruppen .................................... 9/20 
Lund!, Einar ................................................ 1/5 
Lyngbye, E. ................................................ 8/5 
Læserbreve .............................................. 1 /38 

Madsen, Jørn ........................................... 10/7 
Maersk Air i 1999 ..................................... 7 /24 
Maersk Air ................................ 1/5, 10/7, 11/4 
Maersk Air ............. 2/5, 3/4, 5, 4/6, 6/5, 6, 7/6, 

8/5, 9/7 
Magnussen, Hans Henrik ......................... 6/28 
Mallas flyvemuseum ................................ 8/30 
Marconi, se BAE Systems 
Mauritsen, Thorsten ................................. 1/27 
MCC kursus ............................................. 6/25 
McDonnell Douglas DC-10 ...................... 9/19 
McDonnell F-4 Phantom ......... 8/11, 12/Z0, 21 
MD Helicopters ........................................ 10/4 
MD902 ............................. ........................ 1/19 
Merlin, se EH-101 
Messerschmitt Bf 109 ...................... 8/8 1 0/23 
Messerschmitt Me 163 ............................. 3/30 
Meteor (missil) ........................................... 717 
Michaelsen, J ........................................... 3/28 
Mid Life Update, se MLU 
Mikoyan MiG-21 ..................... .................. 6/26 
Mikoyan MiG-29 ....................................... 6/26 
Missile away ..... ........................................ 2/12 
MLU, F-16 ......................................... 5/4, 11/5 
Moesgaard Christensen, Keld .................... 4/6 
Monocoupe .............................................. 1/35 
Mortensen, Leif ........................................ 2/29 
MUKAir ...................................................... 6/6 
Multi Crew Coordination Course .............. 6/25 
Møller, John .............................................. 5/28 

National Air and Space Museum ............. 10/6 
National Business Aircraft Association ....... 1 /8 
NATO Air Meet ....................................... 12/20 
NATO-flyveskolen i Canada ...................... 10/4 
NATO-øvelser .. ........................................ ... 7/6 
Nat-sensorer til F-16 .................................. 2/5 
NH90 ............................................. 8/13, 11/36 
Nielsen, Aksel C ................................. 6/34, 35 
Nielsen, Anders ........................................ 4/25 
Nielsen, Bo ............................................... 12/8 
Nielsen, Casper B. .............................. 8/4, 9/7 
Nielsen, Søren Boile ................................ 7/30 
Nielsen, V.O.B. ......................................... 2/29 
Nissen, P.B. ............................................ 11/38 
NM, præcisionsflyvning .......................... 10/32 
Nordic Standard Helicopter Program ..... 11/36 
Nordisk Mesterskab, se NM 
Nordpolen .................................................. 7/4 
Norges flyvevåben ...................................... 7/4 
North American F-82 Twin Mustang ........ 8/36 
North American Harvard .......... 1/22,7/6, 8/10, 

10/34 
Northrop B-1 ............................................ 1 /29 
Northrop T-58 ................................... ........ 10/6 
Nuuk ......................................................... 11/9 
N0rnberg, Eigil ......................................... 1/33 
Nytårskonkurrence ........ .................... 1 /21, 2/6 
Næsh, Walther ............ ........................... 10/37 

Odense .................................... 5/4, 8/31, 11/4 
OMF 160 Symphony ....................... 8/28, 10/6 
Operationssstøtteskole, Flyvevåbnets ........ 8/5 
Orkanen den 3. dec. 1999 .......................... 1 /7 
Oscar Yankee ...... 1/36, 2/35, 3/32, 4/29, 5/29, 

6/29, 7/34, 8/38, 9/31 , 10/34, 11/37, 12/42 
Ostmecklenburgische Flugzeugbau, se OMF 
Ottsjo ........................................................ 1112 
Overtrædelser af Luftfartsloven ............... 2/23 
OxfordAirTraining School .......................... 4/4 

Pantebreve ............................................... 5/24 
Paragliding ............................................. 3/1, 8 
Paris, Ny lufthavn ....................................... 6/4 
Partenavia P. 68 ................................. 2/4, 9/29 
Pascale, Luigi ....................................... .... 9/29 
Paulsen, Allan E. ...................................... 9/34 
Pedersen, A.R. ......................................... 12/5 
Pedersen, Henry Ellman ........................ 11/38 
Pedersen, K.S.K. ...................................... 4/25 
Piaggio P.180 Avanti ............................ 12/1, 8 
Pilatus Aircraft Ud- ..................................... 2/8 
Pilatus PC-6 Porter .................................... 2/9 
Pilatus PC-7 ............................................... 2/9 
Pilatus PC-9 ............................................... 2/9 
Pilatus PC-12 ........................ 1/1, 2/1, 8, 9,7/6 
Pilotaftale ................................................... 9/4 
Piper J-4 Cub ........................................... 2/24 
Piper PA-22 ............................................ 11/24 
Piper PA-28 .............................................. 7/14 
Piper PA-32 ................................................ 2/4 
Piper PA-34 .............................................. 4/29 
Piper PA-39 ............................................ 12/42 
Piper PA-46 ................... 1/9, 7/29, 9/4, 11/3, 6 
Plane Station Odense .............................. 11 /4 
Premiair .... 1 /3, 16, 2/5, 29, 9/19, 10/6, 11/5, 37 



Projekt 2000 ............................................. 3/14 
Præcisionsflyvning, NM ......................... 10/32 
PZL Sokol ..................................... ...... ...... 6/27 
PZL Wilga .................................. .. ............. 6/24 

Radar til FLV, Mobil .................................... 6/4 
Radarkontrol .............................................. 1/6 
Rasmussen, Herluf .................................. 8/38 
Rasmussen, Leif ........................................ 8/6 
Raytheon Premier I .................................... 1/8 
Raytheon T-6 .. ............................................ 9/6 
Redningssystem til svævefly ...................... 2/7 
Registreringsafgift ................................ .. .. 5/24 
Rejse, Læsertilbud ............................ ......... 2/6 
Rigid Airship .. ................ ......................... 11/28 
Ringsted ... ................... ......................... .... 5/22 
Rockwell B-1 B ........................................ .. 1 /28 
Radio, Jolanda ....................................... 12/27 
Rolladen-Schneider LS8 .................. 12/30, 31 
Rolls-Royce ................................................ 1/5 
Rosgaard, K.E ................................... 2/4, 9/21 
Roskilde, se Københavns Lufthavn Roskilde 
Rotorway Exec ............................ .. 1/36, 4/1, 8 
Royal International Air Tattoo, se Tattoo 
RTAFTO-5 ....... ... ................. .. .. ................ 2/20 
Rutan, Dick ................................................ 7/4 
Rye Hansen, Asger .................................. 2/29 
Rye Hansen, P.E ...................................... 2/29 
Rygeforbud ............................................... 10/6 
Rønne, se Bornholms Lufthavn 

SA Group .................................................. . 8/9 
Saab 340 ............... .. ................................... 4/3 
Saab B-17 .. .......................... .. .. .............. .. 6/25 
Saab Draken ............................ 5/6, 7/27, 10/4 
Saab Gripen ...................................... 1/5, 9/34 
SaabT-17 ........................ ......................... 11/4 
Saab Viggen ............................................. 7/27 
Safari, Flyvende ....................................... 8/17 
SAi, se KZ 
Saint-Exupery, Antoine de ...................... .. 9/30 
SAR statistik ............................................... 4/6 
SAR-beredskabet og Forsvarsforliget ...... 9/22 
SAR-eksport ..................... ........... ... ........... 7/6 
Sara SR A1 ........ ................................. ..... 1/40 
SAS Cargo ...... ......................................... 11 /4 
SAS Commuter ............................... 3/ 4,5, 6/5 
SAS køber Airbus A321 ............................. 4/7 
SAS årsregnskab ..................................... 4/10 
SAS, andet ......... 1/5, 2/4, 5, 15, 4/4, 7, 6/5, 6, 

8/5, 9/4, 10/6, 11/4, 12/4, 5 
Sasbye, Kjeld Mahler ........... ........ ............ 9/34 
Saunders-Roe A 1 .. ............... .. .. .. ........ ..... 1 /40 
Scandinavian Avionics .. ............... ..... ....... .. 8/9 
Schaiffel-Nielsen, N.M .................. 10/11, 11/38 
Scheibe Spatz .... .................. .. .................. 4/24 
Schempp-Hirth Ventus ............................. 8/32 
Schleicher ASW 28 ............................. 6/4, 7/6 
Schleicher Ka 6CR ................................. 10/33 
Schleicher Rhonlerche 11 .......................... 11/1 
Schmid, Hans Georg ............................. ... .. 717 
Schweizer 1-17 ............................ .. ........ 11114 
Schweizer 2-22 ................. .. .... ............... 11113 
Schwesing ....... ................................... ....... . 3/5 
Scu//, Bill ..... ........ ............ ......... .. .............. 3128 

SEPECAT Jaguar .................... .. ............. 10/41 
Sergent- og reserveofficersskole, Flyvevåbnets 
8/5 
Sikorsky S-61100.000 flyvetimer ............. 5/17 
Sikorsky S-61, andet ............ 8/12, 9/22, 11/10 
Sikorsky S-92 ................................ 9/24, 11/36 
Siljansnås .......... ............ ........................... 2/16 
Simmelsgaard, C.S . ........ .............. 10/6, 11 /21 
Simonsen, Leif ......................... 2/4, 9/21, 10/7 
Singapore Airlines ........ .............. .. .............. 5/4 
SITA ............................................. ............... 4/6 
Skandinavisk Aero Industri, se KZ 
Skolen for Luftfartsuddannelserne ........... 3/12 
Skov Nielsen, Jørgen ............. .................... 4/7 
Skrydstrup .............................. 9/20, 10/4, 12/5 
Skycar ............................................ .. .. .... 11 /28 
Skytte, Ole ............................... ................. 2/29 
Slepcev Storch .............. ............................. 9/3 
SLV .................................................... 1/5, 12/5 
SOCATATrinidadGT .......... .. .................. 10/36 
Stapp, John P ........................................... 6/28 
Star Alliance ............................................... 5/4 
Statens Luftfartsvæsen, se SLV 
Stearman PT-17 ................................... 1/1 , 24 
Stemme S7 .......... .... .......................... ...... 8/25 
Stemme S8 ............................. .. ............... 8/25 
Stemme S10 .. ........................ ............ ...... 8/24 
Stemme S15 ...................... ...................... 8/24 
Sterling European ....................... 5/4, 10/7, 12 
Stockholm .............................................. 3, 4/4 
Streifeneder redningssystem ..................... 2/7 
Stryger, G.O ........................... .. .. ................ 1/5 
Sukhoi Su-27 ........... ................................ 6/26 
Sukhoi Su-32 ..................... .. .. ............ ........ 9/8 
Sum mit Generation 2000 Powerchute ..... .. 9/9 
Sun Air .. ......................... 3 /4, 5, 4/4, 5/12, 7/3 
Sundberg, Niels ............ ........................... 2/29 
Sundberg, Kristoffer E .............................. 11 /6 
Supermarine Spilfire .... ........ 8/30, 10/8, 11 /17 
Supersonisk faldskærmsspring ...... ....... ..... 9/6 
Sveigaard, F.M . .................... .. .................. 10/6 
Sveistrup, F.M ............. .............................. 11/6 
Svensson, Jørgen ....................... .. ............. 7/6 
Svæveflyvehavarier og hændelser 
i 2000 ............................ .. ........ ............... 12/36 
Svæveflyverekorder, Danske ................... 3/19 
Svæveflyveruddannelse ........ ... ........ ........ 3/14 
Svæveflyvning, EM i ........................... .... 12/28 
Svæveflyvning, Redaktøren prøver .......... 7/18 
Soderhamn Flymuseum ....... .......... .......... 1/29 
Sønderborg .................. ............ .. .............. 11/5 
Sønderborg ................... .. ....... 4/4, 9/25, 11/25 
Søndre Strømfjord, se Kangerlussuaq 
Sørensen, Henning ............. ........ .... .. ..... 11/44 
Søværnets Flyvetjeneste ....... .. ................ 9/20 

Tattoo, Royal International Air .......... 3/4, 7/14, 
9/12 

Terma ........................... ........ ........... 7/6, 8/6, 9 
Thisted ....................................................... 4/4 
Thomassen, Peter ..... ........ ....................... 3/28 
Thornbeck, Børge ....................... ............... 4/6 
Thorning, S.P ........................ .... .............. 10/37 
Thunderbirds ... ........ .. ............. .. ........ ........ 8112 
Tissandier diplom ........................ ......... .. 11144 

Tophøj, L. .................................................... 2/5 
Tornado ........ ............................................ 8/10 
Torp-Pedersen, Uffe ............................... .. 3/28 
Tour de Danmark .............................. ....... 9/26 
Trundholm ......................................... 1/7, 11/5 
Træholt, Jørn .............. .. .......... .... ................ 7/6 
Træholt, Lone .......................................... . 5/28 
TupolevTu-22M Backfire .......................... 9/13 
Typhoon ........ ............................................ 12/3 
Tønder Zeppelin-museum ........................ 1 /29 

United Airlines ............................................ 7/4 
Upernavik ........................................... ...... 11 /5 
US Airways .. .. ....................... ..................... . 7/4 

Vamdrup ........ .. ........................................... 5/6 
Vamdrup ........ .............................................. 64 
Vandel .... .... ......................................... 8/4, 9/6 
VANS RV-4 ................................... ............ 8/20 
Verdensmesterskab, se VM 
Veteranflysamling, Dansk ......... 4/22, 6/17, 7/6 
Veteransvæveflystævne ......................... 11 /12 
VFW 614 ............ ........... .................. 8/14, 9/31 
Vilhelmsen, Max ........ .................. .. ......... .. .. 6/5 
Vindes afbøjning ...................................... 7/30 
Vintage Sailplane Meeting 2000 ......... ... 11 /12 
Vintersvæveflyvning ............................... .. 1/12 
Vinther, Jørn ............................................... 1/6 
VM, svæveflyvning, junior ........................ 1/30 
VM, ballon ................................................ 2/10 
Vogt Lo100 ................................................. 8/9 
Vojens ... .................................................... . 4/6 
Vought Aircraft ................ .......................... 10/6 
Vought F7U Cutlass ..... .. .. .......... .. .......... 11/40 
Vulcan Air ......... ........ .. .... ....................... .. ... 2/4 
Vulcanair ..... .......................................... ... 9/29 
Værløse ... .................................... 8/6, 9/18, 21 
Våsterås flymuseum ................................. 1/29 

Westland Lynx .......................................... 12/5 
Westland Wyvern ................................... 12/41 
Westland, se GKN Westland 
Wichmann, Bjørn ............................. ...... .. 3/13 
Wichmann, T.H.K. ... .. ............ .............. .. .... 2/29 
Wilhelmsen, Max ....................... .. .. ...... 5/6, 6/5 
Wilkisch WAN 120 .... .................................. 4/4 
Wolfsberg Raven 257 ................................. 8/4 
Wulff, Steen ................................................ 2/4 

Yakolev Yak-52 ........................................ 10/37 
Yngste pilot, Danmarks ............................ 11/6 

Zeppelin LZ NO? ............ .... .................... 11/27 
Zeppelin Museum, Tønder .. ... .. ......... ........ 1/29 

Østjylland, Flybyggegruppen .................. 12/16 

Alborg Svæveflyveklub ............................. 5118 
Ålborg ..................... 1/15, 3/27, 4/4, 8/29, 9/20 
Århundredets våbenhandel .................. .... 3116 
Arhus ..... 115, 215, 6, 414, 6/4, 8/6 10/6, 1214, 6 

Å
Arsberetning, KDA's ................................. 5132 

rtusindskiftet, Tanker ved ....................... 3126 



JANUAR 2000 



2 

Den ultimative håndholdte GPS 
Flagskibet fra Garmin ~ Garmin 

... 
FLYUDLEJNING GPS MAP 29S AYF AA-1 IFR/GPS PR. TACHO 530,-

(med farvedisplay) BSV C172 IFR PR. TACHO 660,-
PEW C172 IFR/GPS PR. TACHO 660· Brug den i luftfartøjet og ' RPJ C172 IFR PR. TACHO 660· fortsæt i bilen med brug af ' BIU C172 IFR PR. TACHO 660,-"MAP SOURCE" CD-ROM. CLA C172 IFR PR. TACHO 660,-

Uovertruffen ledsager til alle BRT PA28-181 IFR PR. TACHO 835,-
former for transport BLU PA28-181 IFR PR. TACHO 835,-

! 
... ,,.~ ' ~~ 1-- • __ .. _ :. • \ 

' ' - . 
I . ·. ·;"'. . ·. ~ 
·. ~ .. : ... . ' . .:: ·- --

~ ,_ i:,.;-·.- __ -:-_ -

Vi har udover Garmin's øvrige program, GPS 92, GPS-III 
BTJ PA28-181 IFR PR. TACHO 835,-
BCL PA28R IFR/GPS PR. TACHO 860,-

Pilot, GPSMAP-I95 og tilbehør også head-set fra BEi C177RG IFR/GPS PR. TACHO 890,-
David Clark, Peltor og Goodwood for enhver CRC C177RG IFR/GPS PR. TACHO 890,-

pengepung til levering fra lager. CFB BELLANCA AEROBATIC PR. AIRB. + moms 890,-
BSI PA34-200 IFRflWIN PR. AIRB 1.680,-
ASJ BE95 IFR/GPS/TWIN PR. AIRB. 1.680,-

SLUTSPURT: SKOLEFLYVNING 
Vi tilbyder ICOM ICA-lEVHF håndradio A, B, I & Twin skoling samt PFT. 

til specialpris Kr. 2.295.- så længe lager haves! 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT 
Besøg også vores hjemmeside: Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat: 

www.avia-radio.dk Cessna 172 • 1 Q55,- irn;I. 25°ai moms m:. bloktime 

.r.'L!s~_ ch~k altid prisen med Avia - indel'I du h.andl~r!_ . 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, 
eller forudbetaling. 

AVIA RADIO AS Kontorets åbningstider: Perioden april-ok!. 08.00-19.00 
Perioden nov .. -marts 08.00-17.00 

IKAROS FLY· ROSKILDE LUFTHAVN· 461910 10 
Hangar 141, Københavns Lufthavn Syd • 2791 Dragør Fax: 4619 0515. E-mail ikaros@ikaros.dk.www.ikaros.dk 

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 • E-mail: sales@avia-radio.dk 

Piper Malibu Meridian 

Piper Seminole 

Piper Malibu Mirage 

Piper Seneca V 

Piplr 
Air Alpha er Piper's distributør 

i Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

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

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

Vi ønsker a)le en rigtig glædelig jul og et godt nytår! 

~IR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S 
Odense Lufthavn . 5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 . Fax 65 954 955 

Piper Garanti: 

PiperArrow 

Piper Saratoga I I TC 

.,,,..., - . 
~~: 

I • 

Piper Warrlor III 

Piper Archer III 

Alle nye P1per fly bliver leveret med en udvidet to års "Spinner to Tail" garanti, som gives af henholdsvis PIPER, 
Textron Lycommg, Teledyne Centmental, Hartzell Propeller og Bendix/King. 

Dit lokale Piper Service Center vil kunne /ose ethvert problem, som måtte opstå. Så enkelt og so fuldstændigt er det. 
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Herover 
Den første Airbus 330-200 blev leveret til 
Premiair i begyndelsen af november. Læs 
mere om Premiairs nye fly på side 16. 
Foto: Premiair/Søren Holmberg. 

Forsiden 
Sten Svensson på sin Stearman, der var 
en uvurderlig hjælp ved fotograferingen 
til Flykalenderen 2000. Læs mere på 
side 24. Foto: Ole Steen Hansen. 
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Register 
til 1999 
Register til Flyv årgang 1999 
(alfabetisk ordnet indholdsfor
tegnelse) kan fås tilsendt ved 
at indsende en adresseret og 
med mindst 5,00 kr. frankeret 
A4 konvolut til KDA, Luft
havnsvej 28, 4000 Roskilde. 

Registeret kan også afhen
tes gratis i KDA-huset i Køben
havns Lufthavn Roskilde. 

Billund bygger 
Vestdanmarks internationale 
lufthavn, også kaldet Billund 
Lufthavn har efter EF-udbud 
og prækvalifikation tildelt stor
entreprisen til den nye termi
nalbygning til Højgaard & 
Schultz i samarbejde med 
K.G. Hansen & Sønner fra 
Grindsted. Entreprisen omfat
ter beton- og stålarbejde samt 
tag og ovenlys og har en sam
let værdi på ca. 125 mio. kr. 

De mange glasfacader skal 
udføres af EK-Viktoria. Denne 
kontrakt er på ca. 17,5 mio. 

Terminalen, der er tegnet af 
arkitektfirmaet KHR A/S, er på 
40.000 m2 etageareal, og skal 
stå færdig i maj 2002. 

Endvidere har lufthavnen 
valgt entreprenørselskaberne 
Ove Arkil og Per Aarsleff til at 
anlægge ca. 3 kilometer rulle
veje med tilhørende afvan
dingsarbejder, herunder fire 
forsinkelses- og nedsivnings
bassiner. De skal også anlæg
ge ca. 100:000 m2 forplads 
med standplads til 21 fly, afis
ningsplatforme for to fly og ser
viceveje. Som underentrepre
nører skal Phønix stå for as
faltarbejdet og ABB Electric le
vere ca. 1.000 armaturer til 
centerlinielys på rullevejene. 

Rullevejen til den østlige ba
neende skal være etableret den 
26. september 2000, til den 
vestlige den 31. august 2001, 
og heleAarsleff/Arkils entrepri
se skal afsluttes senest den 23. 
november 2001. Kontraktsum
men er 114.949.079,80 kr. -
eksklusive moms. 
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Ayres 7000 
Efter at den tjekkiske Let fa
brik er blevet overtaget af den 
amerikanske Ayres Corpora
tion (Flyv nr. 12/1998 s. 13), 
har det tomotorede trafikfly 
L610G, fået betegnelsen Ay
res 7000. Flyet, der tager om
kring 40 passagerer, fløj første 
gang i 1988, men først nu er 
det lykkedes at få en ordre i 
hus. Første køber er City Con
nexion fra den centralafrikan
ske stat Burundi, der har be
stilt to fly, en handel på 17 mio. 
USD, til levering i første kvar
tal 2000. 

City Connexion har allere
de fire eksemplarer af lillebror, 
L-410. 

Chat med FLY 
Alle med adgang til Internet 
kan nu få sig en snak med re
præsentanter for Flyvevåbnet, 
fra menige til generaler. 

Den 6. december tog Flyve
våbnet hul på en række chat
sessions, der foregår den før
ste mandag i hver fra kl. 1200 
til 1400 på det flyvende værns 
hjemmeside 
www.flyvevaabnet-50.dk 

Ud over en oversigt over de 
kommende måneders chat
personer indeholder hjemme
siden også billeder og video
sekvenser fra Flyvevåbnet. 

BAe Systems 
Den tidligere besluttede sam
menslutning af British Aero
space (BAe) og Marconi Elec
tronic Systems (MES) trådte i 
kraft den 30. november, men 
ikke under det oprindelig med
delte navn, New British Aero
space. 

Den nye industrigigant har 
fået navnet BAe Systems og 
er på verdensplan den næst
største "defence contractor" 
med en årsomsætning på 12,3 
milliarder GBP og 115.600 
ansatte, fordelt på ni "hjemme
markeder": 

Australien ............... 3.000 
Canada .................. 1,700 
Frankrig .................. 4.500 
Italien ..................... 4.000 
Saudi-Arabien ........ 5.400 
Sverige ................... 6.500 
Tyskland ................. 3.500 
United Kingdom ... 70.000 
United States ....... 16.700 

25.000 flyvetimer 
med Fennec 
Den 15. august 1990 kl. 15.15 ankom en AS550 Fennec 
med registreringen P-234 til Flyvestation Vandel. Den var 
Hærens Flyvetjenestes første af 12 Fennec helikoptere købt 
hos Aerospatiale (Eurocopter) i Frankrig. Besætningen var 
flytekniker B. Skriver, major P.E. Christiansen og co-pilot 
og projektofficer kaptajn E.O.V. Aarestrup. 

Den 7. december 1999 blev der på den franske ambas
sade i København afholdt en reception, hvor repræsentan
ter for Hærens Flyvetjeneste, Flyvematerielkommandoen 
og Eurocopter fejrede at de 12 Fennec til sammen har rundet 
25.000 flyvetimer. Til stede var også repræsentanter fra fir
maet Aage Christensen A/S, der er Eurocopters repræsen
tant i Danmark. 

Den franske ambassadør Jean-Pierre Masset overrakte 
diplomer til generalmajor L.C. Fynbo, FMK, ingeniør Henning 
Rose, FMK, oberstløjtnant Skov, Hærens Flyvetjeneste og 
major E.O.V. Aarestrup, Hærens Flyvetjenste, der for ni år 
siden fløj den første Fennec hjem fra Frankrig. 

Af tekniske årsager må fotoet af diplomoverrækkeisen 
vente til næste nr. 

Aerospatiale (Eurocopter) AS550 Fennec fotograferet på 
FSN Vandel den 7. maj 1995. Foto: Knud Larsen. 

Fælles 
helikopterkøb 
Ifølge det ansete engelske fly
vetidsskrift Flight International 
har Danmark, Finland, Norge 
og Sverige den 29. november 
anmodet en række helikopter
fabrikker om tilbud på Nordic 
Standard Helicopter Pro
gramme. De fire lande påtæn
ker fælles anskaffelse af en 9 
- 15 tons helikopter til efter
søgning og redning, ubådsbe
kæmpelse og taktisk trans
port. Programchefen, den 
svenske oberst Mats Westin, 
siger at der formentlig vil blive 
købt 60-80 fly. 

Henvendelsen er sendt til 
Bell, Boeing, EH Industries 
(Westland/Agusta), Eurocop
ter, Kaman, PZL, Swidnik, 
Rosvoorouzhenie og Sikorsky, 
og de har frist til den 4. april 
En kontraktventes underskre
vet inden udgangen af 2000. 

Grønlandsfly 
forlænger 
lejemål 
Lejemålet på Sikorsky S-61 N 
OY-HDO, der skulle være lev
eret tilbage til Helikopterser
vice A/S sidste år, er forlæn
get. Lejen betales af det grøn
landske hjemmestyre, der øn
sker at bevare en vis eftersøg
nings- og redningskapacitet i 
Grønland. 

Med åbningen af de nye 
lufthavne bliver Sikorsky heli
kopterne overflødige, og der
med forsvinder muligheden for 
eftersøgnings- og redningstje
neste i de midtgrønlanske far
vande. Der vil nemlig fremover 
kun være S-61 N stationeret i 
Narsarsuaq og llulissat. Hjem
mestyret har bedt den danske 
regering om at sikre en form for 
eftersøgnings- og rednings
tjeneste i fremtiden. 
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Første JAR 
PPL-certifikat 
Carsten Stubkær bestod som 
den første elev ski li-test til det 
nye JAR PPL-certifikat. Den 4. 
december 1999 var han til 
prøve med luftfartsinspektør 
Gert Stryger, Statens Luft
fartsvæsen som kontrollant. 
Carsten Stubkær var elev hos 
Billund Air Center og fløj i 
Cessna 172 OY-CPB. 

Hans nye certifikat får imid
lertid ikke nr. 1, men benævnes 
DK PPL efterfulgt af cpr. nr. 

Sisimiut 
Lufthavn 
BGSS, som den hedder i 
ICAO betegnelse, åbnede 
den 3. oktober 1998. Den måt
te imidlertid ikke beflyves af 
fastvingede fly. Pr. 1. novem
ber 1999 er denne regel ænd
ret og de 799 m asfalt kan nu 
benyttes af alle fastvingede fly 
uden særlig tilladelse. 

Challenger 
leveret 
Den Bombardier CL-604 Chal
lenger, som Flyvevåbnet har 
købt til erstatning for den ha
varerede Gulfstream 111, ankom 
til Værløse den 25. november. 

Flyet, der har nummer C-
080, førtes af major T. Tue 
Hansen, indtil for nylig cheffor 
ESK 721 . Det er nu på Hoved
værksted Værløse for at få in
stalleret missionsudstyr, hvil
ket vil tage et et par måneder. 

F-:,emgang 
i Arhus 
Med et totalt passagertal på 
54.093 blev november 1999 
den første måned i mere end 
2½ år, hvor Århus Lufthavn 
realiserer en reel, omwnd be
skeden vækst på 0,4% sam
menholdt med den tilsvarende 
måned året før. Lufthavnen 
oplevede ganske vist frem
gange i april og maj 1999, 
men disse skal ses i lyset af 
storstrejken i 1998. 

Årsagen til fremgangen i 
november 1999 er en markant 
vækst (85%) i antallet af uden
rigspassagerer. Der er åbnet 
nye ruter til London-Stansted 
og Torp/Sandeford, og det har 
kompenseret for bortfaldet af 
SAS-ruten til London. 

Men indenrigstrafikken har 
ikke rettet sig. I november 1999 
varpassagertallet 9,5% lavere 
end i november 1998. 

Rolls-Royce 
GmbH. 
Rolls-Royce har overtaget den 
tyske andel af aktierne i BMW 
Rolls-Royce Ud. men til gen
gæld har BMW øget sin aktie
post i Rolls-Royce Ud. 

Fabrikken, der har hjem
sted i Berlin-Dahlewwitz, fører 
nu navnet Rolls-Royce GmbH. 
Den blev oprettet i 1990 og står 
for udvikling og produktion af 
BR700 jetmotoren til trafik- og 
forretningsfly, fx Boeing 717. 

Flyvevåbnets historie sælges 
I anledning af Flyvevåbnets 50-års fødselsdag udgives en 
eksklusiv jubilæumskalender for år 2000. 
Hver enkelt måned er prydet 
af smukke tegninger 
med højdepunkter i 
flyvevåbnets historie 
fra den første Meteor
jetjager til nutidens F-
16. 

Ud over kunstneren 
Erik lunds smagfulde 
akvareller rummer kalen
deren også datoer for ar
rangementer i jubilæums
året og flyvehistoriske op
lysninger om hver måned. 

Kalenderen udkom i 
begyndelsen af december måned og kan bestilles på Internet 
via jubilæumshjemmesiden, www.flyvevaabnet-50.dk. 

Prisen er kun 150,- kroner (plus forsendelsesgebyr). 
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Gripen til 
Sydafrika 
Den sydafrikanske regering 
har bekræftet sin bestilling på 
nye militærfly og skrev den 3. 
december kontrakt med BAe 
Systems og Saab om 24 Hawk 
100 og 28 Gripen til en samlet 
værdi af 15, 7 milliarder Rand, 
incl. moms, told m.v. 

Som kompensation skal 
BAe Systems og Saab placere 
betydelige ordrer hos den 
sydafrikanske industri, såvel 
fly- og forsvarsindustrien som 
den ikke-forsvarsrelaterede. 

Flygvapnet har bestilt 204 
Gripen, og Sydafrika er den 
første eksportkunde. Derimod 
er der 17 andre lande, de har 
bestilt Hawk, og den er nu solgt 
i over 700 eksemplarer. 

AERO 
i nye rammer 
Messeområdet i Friedrichsha
fen, der bl.a. danner ramme 
om almenflyudstillingen AERO, 
er blevet for lille, men nu går 
man i gang med at etablere 
et opføre et nyt og dobbelt så 
stort i den nordlige del af byen. 

Det ligger op til lufthavnen, 
der heldigvis bevares, og der 
bliver seks udstillingshaller en 
konferencehal og et stor "man
geformålshal" på i alt52.000 m2 

og parkeringsplads til 5.000 
biler. 

Den næste AERO udstilling 
skal afholdes i foråret 2001. 
Det bliver på det nuværende 
område, for det nye messe
center ventes først færdigt i 
august 2002. 

Deltids
inspektører 
For at få folk med aktuelt kend
skab til branchen har Statens 
Luftfartsvæsen ansat to erfar
ne trafikflyvere som luftfartsin
spektører på halv tid. Det er 
Einar Lundt, flyvechef i Star 
Air, og Erik Jeppson, luftkap
tajn i Sterling European. 

De arbejder skiftevis 14 da
ge i Luftfartstilsynets OPS-af
deling og 14 dage i deres an
det job, og det er naturligvis en 
selvfølge, at de som inspektø
rer ikke behandler sager ved
rørende deres "egne" selska
ber. 

I ØVRIGT 
Oberstløjtnant Michael Flei
scher (pilotnavn FLE) er pr. 
1. december udnævnt til 
oberst. Han forretter fortsat 
tjeneste ved Flyvertaktisk 
Kommando, nu som chef 
for operationsdivisionen 

Luftfartspokalen blev for 
1999 tildelt direktør Knut 
Lindau, stifter og ejer af 
MUK Air. 

Luftfartsdirektør Ole As
mussen er valgt til præsi
dent for Eurocontrols råd. 

MaerskAirskal i sommeren 
2000 transportere 12.000 
charterrejsende for Bravo 
Tours til europæiske desti
nationer. Kontraktsum 25 
mio. kr. 

Robinson afleverede den 
15. oktober sin 3.000 heli
kopter, en R22 til Sloane 
Helicopters, England. 

Luftfartsinspektør G. 0. 
St,ygerforretter fra 1. janu
ar tjeneste i Statens Luft
fartsvæsens certifikatkon
tor. Han har senest været 
sektionsleder i SLV's OPS
afdeling 

Esbjerg Lufthavn har fået 
nyt telefonnummer, 76 12 
14 00. Booking har eget 
nummer, 76121416. 

SAS har solgt en Fokker 
F.28 Mk. 4000 til det sydaf
rikanske charterselskab In
tensive Air 

Maersk Air har bestilt endnu 
en Boeing 737-700, selska
bets ottende, til levering ok
tober 2000. 

Hangar 5, SAS værksteds
hangar i Københavns Luft
havn Kastrup, skal 28. -30. 
september danne ramme 
om en kontormøbelmesse, 
On-Office. 

Lastepersonalet i Kanger
lussuaq Lufthavn er sendt 
på kursus i Tyskland. Her 
skal man lære at håndtere 
biler. VW fabrikkerne er ved 
at anlægge en testbane ved 
Kangerlussuaq for bedre at 
kunne afprøve de nye bil
modeller under arktiske for
hold. Bilerne transporteres 
fra Tyskland til Grønland i 
Boeing 747. 
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Radarkontrol 
For 50 år siden 

Center Air 
udvider 
Akademiingeniør Erik B. Ja
cobsen er pr. 1. januar ud
nævnt til direktør for Center Air 
i Københavns Lufthavn Ros
kilde. 

For nylig var politiet i North
umberland rykket ud for at 
kontrollere at bilisterne over
holdt hastighedsgrænsen på 
motorvejen London-Edin
burgh. 

] .januar 1950: De nye love for Det Kongelige DanskeAeronautis~e 
Selskab (DKDAS) træder i kraft, og navnet er herefter Kongelig 
Dansk Aeroklub (KDA). 

En betjent brugte hånd
holdt radarudstyr og opdage
de til sin forbavselse, at et kø
retøj nærme sig med en has
tighed på 500 km/t! Derefter 
blokerede radaren og den for
virrede betjent kunne ikke slet
te billedet. Radaren havde 
nemlig låst sig fast på en Tor
nado, der var på lavflyvnings
øvelse over Nordsøen. 

20.januar: Luftfartspokalen tildeles civilingeniør Per Karnpmann. 
De to første Gloster Meteor (261 og 262) ankommer til Karup. 

Center Air er ekspanderet 
meget kraftigt de sidste to år. 
Elevtallet er fordoblet, og vi 
opererer nu 11 en- og tomotors 
fly. Vi har opført en ny hangar, 
der fordobler vort hangarareal 
og rummer en halv snes fly, og 
en ny administrationsbygning 
bliverfærdig omkring 1. febru
ar, beretter ejeren af Center 
Air, luftkaptajn Jens K. Frost. 

Herudover er vi indgået i et 
samarbejde omkring anskaf
felse af en Beech 200 simula
tor, så nu er tiden kommet, hvor 
den daglige ledelse af virk
somheden skal styrkes. Erik B. 
Jacobsens ledelseserfaring 
fra industrien kombineret med 
hans instruktørstatus er den 
ideelle baggrund for at sikre 
rammerne for et fortsat højt 
kvalitetsniveau i vor uddannel
se og en fortsat kontrolleret 
vækst, fortsætter Jens K. Frost. 

Center Air, som blev over
taget af Bodil og Jens K. Frost 
i 1991 , er den tørste flyveskole 
i Danmark, der fik total JAR
godkendelse af såvel teorisko
le som samtlige uddannelser, 
fra PPL til ATPL samt instruk
tøruddannelse. 

Da politiet klagede til Royal 
Air Force, viste det sig at be
tjentene havde været meget 
heldige. Den taktiske compu
ter i flyet havde nemlig ikke blot 
opdaget og jammet den "fjendt
lige" radar, men havde også au
tomatisk armeret et Sidewinder 
missil, så det var klar til at neu
tralisere den erkendte trussel! 

Heldigvis blev piloten op
mærksom på missilets ændre
de status og fik grebet ind før 
missilet blev affyret. 

Politiet har ingen kommen
tarer til det passerede, men det 
forlyder, at betjentene har fået 
besked på kun at pege ind 
over land med deres fartkon
trolradar. 

C-130J til RAF 
Efter en forsinkelse på mere 
end to år modtog Royal Air 
Force midt i november de to før
ste af de 25 C-130J man har be
stilt hos Lockheed Martin. Yder
ligere fire skulle nu være leve
ret. Efter den nu gældende plan 
skal leverancerne afsluttes i 
første kvartal af 2001 . 

Af de 25 fly er de 1 0 i stand
ard konfiguration, mens de 
øvrige 15 er af den forlængede 
udgave C-130J-30. 

C-130J stationeres på Ly
neham i det sydvestlige Eng
land, hvor der er etableret nye 
træningsfaciliteter med to fuldt 
bevægelige simulatorer, cock
pit procedure trænere og sy
stemer til uddannelse i vedli
geholdelse. 

De 25 C-130J skal erstatte 
omkring halvdelen af Royal Air 
Force's nuværende C-130 flå
de, der har været i brug siden 
midten af 1960'erne. Hvad der 
skal afløse de resterende 50% 
er ikke afgjort endnu. Under 
overvejelse er Boeing C-17,Air
bus A400M og - flere C-130J. 

ATR 
og fremtiden 
Det fransk-italienske konsorti
um, der fremstiller ATR42 og 
ATR72, regner med kunne op
retholde en produktion på 30 fly 
årligt det næste årti, trods det 
man kalder for "jetmani" hos de 
regionale luftfartsselskaber. 

ATR minder om, at der nu 
kun er to store fabrikanter af 
turboproptrafikfly tilbage, og at 
der stadig er store områder, 
hvor jetflyenes økonomi ikke 
kan retfærdiggøres. 

Den nuværende produktion 
er ligelig fordelt mellem den 
50-sædede ATR42 (listepris 
13,5 mio. USD) og den 66-sæ
dede ATR72 (18,5 mio. USD). 

Leverancerne af ATR42 be
gyndte i oktober 1985, af 
ATR72 i oktober 1989, og der 
var primo december 1999 
solgt 607 af begge typer og le
veret 585. 

Ny generalsekretær i Kongelig Dansk Aeroltlub 

' 

Efter næsten seks år på posten som generalsekretær afløses Henrik N. 
Knudtzon den 1. januar 2000 af luftkaptajn i SAS Jørn Vinthe~. Han forl~der 
samme dato cockpittet i SAS-flyene, der har været hans arbejdsplads siden 
1969. Inden ansættelsen i SAS var Jørn Vinther pilot i Flyvevåbnet. 
Jørn Vinther er også kendt som aktiv ballonskipper og bestyrelsesmedlem af 
Dansk Ballonunion, ligesom han har repræsenteret unionen i Federation 
Aeronautique Internationale. . 
Det er således med en god ballast Jørn Vinther møder de nye udfordringer. 
Henrik N. Knudtzon vil på konsulentbasis løse forskellige opgaver for KDA. 

I anledning af generalsekretærskiftet inviteres medlemmer, k~nder og . 
forretningsforbindelser til reception i KDA-huset LufthavnsveJ 28 4000 Roskilde 
den 17. januar 2000 kl. 1500 - 1700. 

L_ 

Med venlig hilsen 
Kongelig Dansk Aeroklub 
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Jørn Vinther 
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Orkanen 
Af Knud Larsen 

Datoen fredag den 3. 
december 1999 blev 
en dag som mange vil 
huske. Arhundredets 
værste orkan hær
gede Danmark. 

Værst gik det ud
over den sydlige del 
af landet med vind
styrke op mod 100 
knob, mens Skive en 
overgang lå i lav
trykkets øje og havde 
i lang tid kun ringe 
vind. Når vindhastig
heden er over 32 mis 
(ca. 64 knob) kaldes 
det orkan. 

FLYV har ringet 
rundt til en række 
lufthavne og flyve
pladser for at høre 
hvorledes natten gik. 

Esbjerg Lufthavn 

Den maksimale vindstyrke der 
blev registreret var 94 knob. 
200 m hegn væltede, instru
mentlandingssystemet er ude 
af drift, hangarporte, -tage og 
vægge er beskadiget, en heli
kopter blev beskadiget af et 
nedstyrtet lysarmatur, en 
ATR42 vippede op på den ene 
vinge, men er flyveklarigen, en 
Cessna 172 blev blæst hen 
over en Piper Navajo {begge 
var tøjret) og 20 biler blev be
skadiget. Som lufthavnschef 
Peter Bay udtrykker det, så var 
det kun asfalten der blev på 
plads. 

Svæveflyvecenter Arnborg 

Kun mindre beskadigelser på 
campingvogne og træer. 

Billund Lufthavn 

En hangar blev beskadiget. 

Koldingegnens Lufthavn 
Vamdrup 

Her skete de mest omfattende 
skader i hele landet. Fald
skærmsklubbens hus og ter
minalbygningen er uden ska-
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der, men i hangarområdet er 
alt kaos. Der blev registreret 
en max. vind på 86 knob. Han
garporte og -tage fløj rundt i 
luften sammen med flyene. 
Stålbuerne i hangarerne hæl
der nogen steder 10-15 gra
der. 24 fly blev beskadiget, 
heraf er formentlig halvdelen 
totalskadet. 

Odense Lufthavn 

Lufthavnchef Erry Knudsen 
fortæller at man registrerede 
89 knob som største vindhas
tighed. Taget blev skrællet af 
den tidligere Falck-hangar og 
to Cessna-fly blev beskadiget. 

Lolland-Falster Airport, 
Maribo 

Selv om utallige bygninger på 
Lolland blev beskadiget af vin
den klarede lufthavnen sig fint. 
Kun antennen på radiofyret og 
andre småting blev beskadi
get. 

Københavns og Roskilde 
Lufthavne 

I Kastrup er ca. 1 000 m2 tag
pap og isolering blæst af bus
terminalen, og ca. 250 m2 tag
pap og isolering mangler på 

Hangar og klubhus på Trundholm Flyveplads syd for Nykøbing 
Sj. så sådan ud lørdag morgen. Hangaren var heldigvis tom. Foto: 
Søren Holmberg. 

Brandstation Øst. Al tagpap og 
isolering er blæst af terminal
bygningen i Roskilde. 

Herudover er der sket en 
lang række mindre skader på 
terminalbygninger og andre 
bygninger og hangarer. I Ros
kilde blev et par fly beskadiget, 
et enkelt er blæst over 500 m 
væk. En masse mennesker 
måtte overnatte i Kastrup, idet 
flyafgangene var indstillet. 

Helsingør 

Danmarks Flyvemuseums 
bygning i Helsingør klarede 
stormen godt. Kun seks oven
lysvinduer er blæst af. Disse 
blev nødtørftigt repareret lør
dag formiddag. Hangaren i Bil
lund har ikke lidt overlast. 

Rønne 

På Bornholm blev mange går
de svært beskadiget, mens 
lufthavnen klarede sig med 
småting. En Boeing 737, der 
var parkeret natten over, tog 
ingen skade og startede in
denrigs til Kastrup lørdag mor
gen kl. 7. Største vindhastig
hed var 80 knob. 

Hvad koster det ? 

Direktør Kai Frederiksen, Nor
disk Flyforsikringsgruppe, si
ger at man endnu ikke har en
delig overblik over situationen. 
Foreløbig er 33 stormramte fly 
registreret. Man indsamlersta
dig skadeoplysninger og først 
derefter afgøres det hvorledes 
reparationerne skal foregå. • 

Registreringer foretaget af den automatiske vejrstation på Holbæk Flyveplads. Det laveste 
registrerede tryk var 961,5 hPa og vinden var i stødene max. 73 knob. Kilde: DM/. 
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Fly for milliarder 

Er du til store fly 
indrettet med sofa
grupper og køkken 
eller skal du blot 
transporteres, så er 
flyudstillingen i for
bindelse med NBAA's 
årsmøde stedet at 
besøge. 

Tekst og foto: Knud Larsen 

'ffPP 

National BusinessAviationAs
sociation (NBAA) er en ameri
kansk interesseforening, bl.a. 
afholder kurser, laver lobby
arbejde og rådgiver medlem
merne om drift og vedligehold 
af deres fly. Business aircraft 
defineres meget bredt som fly 
der anvendes i forretnings
mæssigt øjemed. Flyene kan 
være fra enmotoret propelfly til 
de største trafikfly indrettet til 
forretningsmæssige mødeak
tiviteter. 

Beechjet 400A nr. 500 i specialbemaling og med den rigtige registrering (fabriksfoto). 

En væsentlig aktivitet for 
foreningen er afholdelse af et 
årligt medlemsmøde med til
hørende udstilling af fly og fly
relaterede produkter. Dette år
lige møde er et godt vindue for 
udstillerne. 

Gennem årene er aktivite
terne vokset til en sådan stør
relse at der efterhånden kun 
er fem-seks byer i USA, der 
har udstillingshaller store nok 
til at klare arrangementet. En 
af dem er Atlanta, bl.a. kendt 
fra Olympiske Lege 1996 og 
som byen hvor tv-stationen 
CNN har hovedkvarter. 

Udstillinger fra over 1.000 
forhandlere var placeret i Ge
orgia World Congress Center. 
En kæmpebygning med udstil
linger i mange etager, store 
nok til at at en del helikoptere 
og fly kunne forevises inden

· dørs. 
Den egentlige flyudstilling 

foregik udendørs på DeKalb
Peachtree Airport ca. 1 O km fra 
hallerne. Her var alt hvad hjer
tet kan begære. Store fly og 
små fly, splinternye fly og brug
te fly, propelfly og jetfly. Har du 
penge, så kan du få ..... Vi kig
ger på nogle af dem. 

Boeing Business Jet 

BBJ er en ombygget Boeing 
737 Next Generation med ek
stra brændstoftanke under gul-

Denne Boeing BBJ kom direkte fra Hamburg fløjet af ejeren. Han 
var blevet omskolet dagen før. 

-- ~ .... 

vet og en kabine indrettet efter 
kundens ønske. BBJ nr. 3 an
kom med ejeren ved rattet til 
DeKalb-Peachtree Airport un
der udstillingen direkte fra 
Hamburg, hvor Lufthansa 
Technik havde indrettet den 
efter hans ønske. Så i stedetfor 
150 stole er der nu soveværel
se, to badeværelser med stå
højde under bruseren, et kon
tor, der kan lukkes af med en 
skydevæg, spisestue og op
holdsrum. Besætningen på fi
re mand har eget opholdsrum 
(for de der ikke er i cockpittet), 
og der er selvfølgelig et kom
plet køkken inkl. opvaskema
skine. 

Dette er vist tilstrækkeligt til 
de fleste, men i følge Boeing 
Business Jets præsident Bør
ge Boeskov er der kunder der 

har ønsket endnu 
bedre plads både i 
kabinen og i last
rummet. BBJ over
vejer nu at påbe
gynde BBJ li som 
bliver lavet på basis 
af en Boeing 737-
800, hvis skrog er 6 
m længere end den 
nuværende BBJ. 

Kunderne øns
ker at flyve fra Eu
ropa til vestkysten 
af USA og det kræ
ver mere plads til 

brændstoftanke, siger Børge 
Boeskov, der heller ikke vil 
afvise at der måske kommer 
en BBJ III på basis af en Boe
ing 757. 

Runde tal 

Enhver udstiller har et eller an
det specialarrangement der 
kan tiltrække opmærksomhed. 
Så mens Raytheon fejrede le
vering af Beechjet 400A nr. 
500 fejrede Bombardier leve
ring af Learjet nr. 2000. 

Raytheon har produceret 
Beechjet siden 1986, hvor man 
købte MU 300 Diamond li 
programmet fra japanske Mit
subishi og navngav det Beech
jet 400. Ud over at blive brugt 
som forretningsfly anvendes 
det bl.a. også af US Air Force 
og i Japan som træningsfly. 

Den tørste Learjet (af typen 
23) blev leveret i oktober 1964 
og siden da er der udviklet 11 
forskellige typer. Modellen 
med størst afsætning er Lear
jet 35, der udgør omkring en 
tredjedel af de 2000. Learjet nr. 
2000 var en model 45, der 
fremkom første gang i 1998 . 

Raytheon Premier I 

Raytheons såkaldte entry-le
vel jet deltog for første gang i 
en flyudstilling. Prototypen gik 
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i luften i december 1998. Pre
mier l's skrog er fremstillet ude
lukkende af kompositmate
rialer, mens vingerne er af me
tal. Premier I er udstyret med 
det nye Collins Pro Line 21 avi
onics system med flade multi
funktions LCD-farveskærme. 

Den har plads til seks pas
sagerer og har en max. rejse
hastighed på 455 kts. Med ful
de tanke, en pilot og fire pas
sagerer har den en rækkevid
de på 1.460 nm og kan starte 
på ca. 900 m bane. Motorerne 
er af typen Williams/Rolls 
FJ44-2A. Pris ca. 4,5 mio USD. 
Raytheon har 200 bestillinger 
på Premier I. 

Plper Malibu Meridian 

En af de større nyheder på ud
stillingen var fra Piper. For to 
år siden præsenterede New 
Piper Aircraft den turboprop
drevne Malibu Meridian i en 
mock-up udgave. For et år si
den lovede de at der til NBAA 
1999 ville være en flyvende 
udgave klar til forevisning. Og 
det var der. 

På udstillingsarealet stod 
en af prototyperne med regi
streringen N402MM komplet 
indrettet til demonstrations
brug. De fire prototyper har flø
jet 350 flyvninger og 500 timer. 

Umiddelbart er det egentlig 
kun de to udstødningsrør fra 
turbinemotoren der adskiller 
Meridian fra den stempelmo
tordrevne Malibu Mirage. Men 
ændringerne er langt større. 
Vingerne er nykonstrueret til 
bl.a. at kunne rumme større 
brændstoftanke og haleplanet 
er gjort større. 
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Kabineindretningen er stort 
set uændret, mens instru
mentpanelet er undergået sto
re forandringer. Der benyttes 
nu i udstrakt grad farve LCD
paneler i stedet for enkelte in
strumenter. Firmaerne Meggitt 
og Garmin er leverandører af 
instrumenteringen. 

Piper har pt. 137 ordrer på 
Meridian, heraf 26 til uden
landske kunder. Produktion 
forventes startet i februar med 
certificering og levering af det 
første fly i juli 2000. Den 
danske Piper importør Air Al
pha Aircraft Sales A/S i Oden
se har bestilt en Meridian og 
får leveret byggenummer 14. 
Den vender vi tilbage til, når 
den kommer til Danmark. 

Piper har i de senere år få 
gang i flyproduktionen igen. I 
1991 var man nær konkurs 
med kun 41 ansatte. 11996 var 
der ca. 350 beskæftiget og 
under et nyligt besøg på Piper 
fabrikken i Vero Beach var det 
da også tydeligt at Piper pro
ducerede flere og flere fly; nu 
var medarbejdertallet nemlig 
ca. 1.300. 

Learjet nr. 2000 er en Learjet 45 (øverst) sammenkopieret med 
den første Learjet model 23 (fabriksfoto). 

Det elektroniske udstyr fra 
Garmin og Meggitt placerer 
Meridian i glascockpit-klas
sen. 

Premier I er her fotograferet 
med tilkoblet airconditionan
læg. Der var nu ellers mest 
brug for paraplyer. 



Pilatus PC-12 

Det går rigtig godt for schweiziske Pilatus med salget af deres PC-12. Markedsføringen forstærkes 
her med alpehorn, men de to musikere var dog fra Houston, Texas uanset påklædningen. Pilatus 
overvejer at begynde konstruktion af afløseren for træningsflyene PC-7 og PC-9. Den nye kommer 
til at hedde PC-21. 

Bombardier Continental 

Den canadiske fabrik Bombar
dier Aerospace, der er verdens 
tredjestørste flyfabrik, fremstil
ler i sin Business Aircraft divi
sion Learjet 31 A, 45, 60, Chal
lenger og Global Express. 
Fabrikken konkurrerer med 
Cessna og Raytheon i marke
det for forretningsfly. 

En Learjet 60 koster ca. 12 
mio. USD og Challenger ca. 22 
mio. USD. For at giverkunder
ne en valgmulighed her i mel
lem har Bombardier påbe
gyndt fremstillingen af Conti
nental, der bliver prissat til ca. 
14 mio. USD. 

ne er Allied Signal AS907 og 
instrumenteringen bliver den 
nye Rockwell-Collins Pro Line 
21 med flade multifunktions 
LCD-farveskærme. Certifice
ring forventes i 2002. 

Cessna 206H Stationair 

Cessna var repræsenteret 
med stort set alle deres typer 
af jetfly og leverede Cessna 
Citation nr. 3000 under udstil
lingen. Men Cessna har for et 
par år siden genoptaget pro
duktionen af propelfly. Det er 
de kendte typer 172, 182 og 
206. Den sidste var der mulig
hed for at kigge på sammen 
med William S. Harris, Inter
national Division Sales Man
ager hos Cessna. 

hvor Cessna standsede al pro
duktion af stempelmotordrev-

ne propelfly pga. den ameri
kanske produktansvarslov. 

Det er et højvinget helme
talfly med fast understel og 
seks sæder. Motoren trækker 
en trebladet metalpropel. 

206'eren findes i en turbo
ladet udgave med en Lyco
ming TIO-540 motor på 310 
hk. Tophøjden er 27.000 fod 
med en rejsehastighed på 164 
kts. 

Uden turbolader yder den 
samme motor 300 hk og top
højden er 15.700 fod med en 
rejsehastighed på 142 kts. 

Adgangen til de fire bager
ste sæder sker gennem en 
stor dobbeltdør i flyets styrbord 
side, mens piloten/-erne stiger 
ind ad døren i bagbords side. 
Kabinemiljøet er forbedret ved 
et nyt flertrins ventilationssy
stem, bedre lyddæmpning og 
nye lodret justerbare sæder 
med mulighed for at justere 
ryglænets hældning. 

Den nye Cessna 206 er 
endnu ikke kommet til Dan
mark. 

Flyet indretttes til otte pas
sagerer og to piloter. Det får en 
rækkevidde på 5. 700 km og 
kan starte fra baner på 1.600 
m. Rejsefarten bliver 870 km/t 
i højder op til FL 450. Motorer-

206'eren er i princippet 
uændret fra 1986-udgaven, 

En dobbeltdør åbner ind til de fire passagersæder. 206'eren kan , 
også leveres med pontoner. 

Bombardier Continental var præsenteret med en fuldt indrettet mock-up udgave. 

Grumman Mallard 

Med begrebet business air
craft forbinder man som regel 
luksusindrettede jetfly i en eller 
anden størrelse. Men denne 
propeldrevne Grum man G-73 
Mallard fra sidst i 40-erne 
mangler i hvert fald ikke noget 
indretningsmæssigt. Der blev 
kun bygget 59 eksemplarer, og 
denne har nr. 56 med registre
ringen N65CC. Mallard var 
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N65CC er indrettet med /æderkabine og fuld ståhøjde til otte Mal/ard er udstyret med Pratt & Whitney R-1340 stjernemotorer 
passagerer. Toilet med håndvask findes bagerst. på hver 550 hk. 

Grummans første amfibiefly, 
der havde fuldt optrækkeligt 
trepunktsunderstel. 

Motorerne blev kontrolleret og 
cylindre og propeller udskiftet. 
Varmesystemet blev opdateret 
og air conditionsystem instal
leret. 11997 blev den malet ud
vendigt, og interiøret fik nye 
læderstole og borde og et toi
let agter. 

Sælgeren,AtlantaJet, Ine., 
garanterer at den aldrig har 
opereret i saltvand. 

NBM afholdes næste gang 
10.-12. oktober 2000 i New 
Orleans, USA. • 

N65CC blev i årene 1983-
1988 totalt skilt ad. Alle dele 
blev repareret eller udskiftet. 
Alle instrumenter udskiftet. 

N65CC deltog i EAA Air 
Venture i Oshkosh i august, 
hvor den vandt en pokal for 
bedste restaurering i sin klas
se. 

Scandinavian A vionics AIS 
Denmark • Sweden • Norway 
Malaysia • Czech Republic 
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LAND 
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Fl YV • JAN. 2000 

BrommaAlrport 
Te/. +46 89 89 710 
Fax +46 89 83 107 

N«way Division 
Oslo Alrport 
Te/. +47 67 58 69 78 
Fax +47 67 58 30 98 

Czech Republlc Div. 
Kbely Alrport Prague 
Te/. +42 28 50 63 65 
Fax +42 28 50 63 67 

llalapla Division 
Kusla Lumpur 
Tel. +60 37 46 29 98 
Fax +60 37 46 29 02 

Poland Division 
Lublln/Warszawa 
TeVFax +48 81 74 37 357, 
74 36 612, 74 36 157 

11 



Snerydning pAkrævet. 

Vintersvæveflyvning 
på Ottsj0 
Af Erik Schultz, 
Frederikssund-Frederiksværk Flyveklub 

Alt det praktiske snekæder er en nødvendighed. 
Det hele starter med at man i Når man er kørt fra Danmark 
løbet af efteråret tager en na- og har kørt i 8 til 10 timer nord-
gelfast beslutning om at tage på begynder der at stå nogle 
af sted. Dette plejer at være orange/rød hvide stænger i vej-
det springende punkt, da man- siden. Disse stænger er bereg-
ge viser interesse, men oftest net til at vise hvor vejen bliver 
er det den samme lille skare af, når den fyger til med sne, da 
der kommer af sted. alting bliver hvidt i hvidt. Stæn-

I løbet af efteråret/begyn- gerne er ca. 2 meter høje! 
delsen af vinteren afholder alle De andre år er Rasmus 
interesserede planlægnings- (svævepilotsiden før dengang 
møder for at fastlægge forskel- - og industrimagnat) og jeg 
lige praktiske gøremål. startet fredag eftermiddag kl. 

Planlægning er nødvendig 14, og vi har kørt til ca. 23, hvor 
for at udnytte de "lyse timer'' vi som regel overnatter på et 
bedst muligt, og hvis man har hotel. Det er måske lidt luksus 
glemt et eller andet fræser - men de sanitære installatio-
man ikke lige til bageren eller ner er til alt held mangfoldige 
i kiosken. Der er nemlig kun en på de fleste nordiske hoteller -
lille købmand i byen, der til og man er udhvilet til sidste eta-
gengæld handler med alt fra pe. 
kondomer og bælgvanter til Dagen efter kører vi fra kl. 
snescootere. 8 til 23.30 om aftenen før vi er 

fremme. Hjemturen foregår på 
samme måde. 

Transport I den lille ydmyge skare er 
Man skal jo transporteres der- der piloter fra flere sjællandske 
op. Der er mulighed for at tage klubber. Der ernogle der kører 
toget - en rejse der minder om turen i et stræk, hvor de skiftes 
den transsibiriske - eller man til at sove, men der er stor for-
kan gå sammen nogle stykker skel på at køre på et fem cm 
og køre i bil derop. fag af presset sne og is i 20 ti-

Hvis man tager bilen skal mer og at køre til Harzen om 
denne være i meget god stand. sommeren med lillemor og 
Minus 1 0 til 15 graders frost er campingvognen. 
ikke ualmindeligt. Snedæk og Et år var der for øvrigt en 

12 

finne der tog et slæb fra Fin-
land for at undgå køreturen. 
Han frøs så meget, da han 
kom frem at han var ved at 
blive indlagt - men han tøede 
da op til sidst. Historien melder 
ikke noget om hvorvidt han 
også slæbte tilbage. Vi har 
også prøvet at regne på hvor 
mange autostarter (vi kan ikke 
få pigdæk til spillet) der skal til 
for at komme derop! 

Isen usikker? 
Når man kommer frem parke-
rer man flyet på isen i det af-
mærkede "parkeringsområ-
de". 

For mig er det hver gang en 
underlig følelse at entrere 
denne mange steder mere end 
1 0 meter tykke isterning, men 
andre der færdes rundt på isen 
forsvinder ikke gennem usyn-
lige våger, så roen lægger sig 
over kadaveret, og man væn-
ner sig hurtigt til de noget 
uvante bevægelser. 

For at sikre at vogn og fly 
ikke blæser væk i løbet af nat-
ten, hvis der skulle opstå en 
storm, bliver alt surret fast til 
isen med nogle specielle iskro-
ge lavet af titan. !skrogene er 
de samme som benyttes af 
bjergbestigere. De bores ned 

Hvert år i uge 11-12 
bliver der afholdt 
svæveflyvelejr på en 
frossen sø - i folke
munde - kaldet 
Ottsjoen 1.200 km 
oppe i Sverige. 

I den periode er der 
i hvert fald statistisk 
set størst mulighed 
for at prøve bølge
flyvning på denne til 
daglig undseelige 
svenske lokalitet. 

Derfor drager en 
lille skare danske 
piloter iklædt meget 
og tykt tøj, iltudstyr 
og røde næser mod 
nord for at prøve 
lykken og måske 
være heldige at fange 
en bølge eller to og 
stige til op mod seks 
km eller mere. 

i isen og med reb bindes vog-
nen forsvarligt fast til krogene 
for natten. Et år var en af vog-
nene ikke surret ordentligt fast, 
og vogn inklusiv fly blæste 
omkuld og begge var ubruge-
lig bagefter - lidt ærgerligt med 
alt det forarbejde. 

Der deltager ca. 30 fly hvert 
år plus tre slæbefly. Hver 
gruppe/flyveklub bliver tildelt 
forskellige arbejdsopgaver un-
der briefingen. Der skal føres 
startlister - der skal pumpes 
benzin til slæbeflyene, der for 
øvrigt bliver pakket ind hver 
aften for ikke at motorerne skal 
sætte sig i frosten. Andre får 
nattevagten hvilket indebærer 
at man i løbet af natten skal 
ned på isen for at se at alt er 
vel og hvis der pludselig skulle 
opstå en storm skal man holde 
brandvagt og surre fly fast og 
tilkalde hjælp om nødvendigt. 

Kulden 
Man skal have varmt tøj på. 
Ikke bare varmt tøj, men aller-
helvedes varmt tøj. Min nor-
male beklædning er følgende: 
Først et blåt sæt svedtranspor-
terende bukser og overdel 
samt et sæt uldent undertøj 
inkl. de lange med lodden 
vrang og lyddæmper. Derefter 
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etfuldtsættermoundertøj, der 
efter joggingbukser og stor 
sweatshirt og en stor ulden 
islansk sweater og til sidst en 
termokedeldragt der er fire
fem numre for stor. 

Fødderne er et kapitel for 
sig. Her er det først de sved
transporterende, så alminde
lige uldsokker, og til sidst min 
gamle mors hjemmestrikkede 
uldsokker lavet af økologisk 
uld, der aldrig er vasket og 
som derfor har en noget fåret 
lugt. Skaftet på strømpen når 
i øvrigt et godt stykke op af 
låret. Derefter forede støvler, 
bomuldshandsker + Helly 
Hansen luffer og til sidst og 
ikke mindst min uldhue. Man 
får ikke lov at starte hvis man 
ikke har hue på. Man siger det 
er det samme som at glemme 
at sætte låg på termoflasken. 

Trods de otte kg ekstra be
klædning er benene fuldstæn
dig følelsesløse og hænderne 
har det heller ikke for godt efter 
at have siddet helt stille i et fly 
3 1 /2 time i minus 20 graders 
frost. 

Slæbet 

Slæbene kan være meget uro
lige. Selv hr. Rasmus (ham 
magnaten fra tidligere) har 
stønnet noget, når han er ved 
pinden og bliver kastet rundt 
efter en "slæber", men parolen 
lader til at være, at bare man 
hænger på, er der ikke nogen 
der klager til trods for at man 
sjældent har hjulene på hori
sonten. 
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"Ottsjohissen" 

Normalt tager vi et slæb til 
1.000 meter. Det er formentligt 
ikke nødvendigt med så høje 
slæb, men det giver så dejlig 
ro i cockpittet når man trækker 
i kuglen. Man betaler efter tid 
og det mindste slæb jeg har 

hørt om var til 150 m - ca. tre 
minutter fra start til landing. 
Det var Ulrik (tidligere instruk
tør i FFF), der blev sat af i fem 
meter stig i bunden af en ro
torsky. 

Grob'en er ved at være klar. I baggrunden slæbeflyet med røde ski. 

Bølger 

Man ønsker sig primært bøl
ger, men lige så ofte er der 
termik. Bølgerne opstår ved 
kraftig vind - meget kraftig 
vind- hvis hastighed bliver ved 
med at stige i højden. 

På hver side af søen, hvor 
landingsbanen er på midten, 
er der et fjeld. Når vinden op
når en bestemt hastighed og 
rammer fjeldet opstår der en 
såkaldt rotorsky og tilhørende 
bølgesystem (se skitse). 

Det gode ved netop Ottsjo 
er at de foranliggende fjelde 
sammen med de to fjelde ved 
søen - forstærker denne effekt 
ved en bestemt vindretning. 
Denne vindretning er fremher
skende på denne årstid ( de så
kaldte forårsstorme). 

Effekten opstår ved 25-30 
knob. Det betyder at det blæ
ser meget kraftigt på søen ved 
start og landing, og da man jo 
er på is (der er glat) skal der 
altid stå et hold for at "gribe" 
flyene når de lander. Hoved
hjulet kurer bare hen ad isen 
og hvis man forsøger at dreje 
vil flyet- når det mister fart -
blive skubbet hen ad isen af 
vinden. 

Det er også grunden til at 
man, når man skal have et 
tosædetfly med, skal medbrin
ge et hold på fem mand, hvoraf 
tre skal varetage sikkerheden 
på landjorden mens de to hel
dige er oppe at flyve. Når man 
første gang har kuret rundt på 
isen og lavet underlige spjæt i 
luften - frit svæven 



de - går man op til den altsæl
gende købmand og køber et 
sæt pigge man sætter på 
snude og hæl af sine støvler! 

Flyvningen 

Hvis der er rotor, er man ikke i 
tvivl. Langs med søen står der 
en cigarlignende sky, der en 
gang imellem pisker sneen op 
fra overfladen af isen. Det stor
mer fælt. Seks mand holder 
flyet under ombordstigning. 

Når piloterne er spændt fast 
slipper hjælperne flyet, der 
med det samme er flyvende, 
da hastighedsmåleren, mens 
flyet står stille, viser 70-80 km/ 
t. Slæbeflyet kører ud af start
banen og i sikker højde kobler 
man ud. Herefter gælder det 
om at blive på rotorens stigsi
de, hvor stig et er tre - fem me
ter. 

På den anden side af roto
ren ( den forkerte) går det ned
ad med samme hastighed, så 
sikkerhedshøjden er altafgø
rende. Efter at have forladt ro
toren går man ind i de forskel
lige bølgesystemer, der når 
man oplever dem, er en forun
derlig oplevelse. 

Alt bliver stille i cockpittet. 
Stilheden føles meget markant 
efter larmen på søen og den 
turbulente optur i rotoren. Det 
eneste der er til forskel fra 
Frederikssund 0eg sammen-

ligner stilheden) er at det stiger 
som ind i h .. . Vario'en er gået 
amok og viser et sted mellem 
tre og fem meters stig, hvis den 
da ikke går i bund og man ikke 
længere kan høre tonen. 

Denne tilstand varer til man 
går ovenud af detfø rste bølge
system, hvor stiget til sidst bli
ver dansk igen og man skal vi
dere frem i vinden efter det 
næste system. Man bliver ved 
på denne måde til man ikke 
har mere ilt (læs: held og op
drift). 

Når man runder de 4.000 m 
skal man have ilt. Nogle vil må
ske sige at de har vandret i An
desbjegerne i regnbukser, ci
gar og bar mave i 6.000 m 
uden problemer, men her går 
det hurtigt nedad hvis noget 
går galt, så det er et krav at 
man bærer iltudstyr i den om
talte højde. 

I øvrigt kan man let risikere 
at man pludselig befinder sig 
over skyerne og at der ikke er 
noget hul at komme ned igen
nem. En GPS (lykkelige er de 
vidende) er derfor en forfær
delig god himstregims at med
bringe. 

Apropos himstregimser 
skal man i flyet medbringe felt
spade, kogechokolade, nød
blus og primusapparat, hvis 
man bliver tvunget til at ude
lande! 

Landing 

Når man har fløjet i tre timer 
kan man under normale om
stændigheder ikke mærke no
get fra knæet og ned. Man er 
fuldstændig følelsesløs, og jeg 
ved pr. erfaring at efter en halv 
time mere begynder det at gø
re rigtig ondt. 

Det er derfor tid til at gå ned
ad og her har vi tit benyttet Pu
chacz· ens glimrende evne til 
at spinde. Det er hurtigt, nemt 
og skide skægt. Under nedtu
ren kalder man op når man be
finder sig i bestemte nedstig
nings sektorer i bestemte høj
der - igen for sikkerheden - og 
når man får tilladelse til land
ing i 600 meters højde går man 
på medvind og bliver samlet 
op af sine holdkammerater 
plus et par hjælpere. 

Vel nede vælter man over
kroppen ud over siden på flyet, 
forsøger at stå på benene, 
hvad der ikke altid lykkedes og 
hvis man har drukket meget 
kaffe eller endnu værre kamil
lethe med sukker forsøger 
man at grave de 1 1 /2 meter 
ind for at få fat i en meget lille 
nuddel og forrette sin nødtørft. 
Man løber lidt rundt på isen for 
at genstarte blodcirkulationen, 
hjælper det næste hold op i ka
reten og spiser svenske pøl
ser, madpakke og nyder den 
nye forårssol bag "iscentra
len". 

Der arbejdes pA at klargøre flyene. Pawnee'en venter på den spejlblanke is. 

Nødudstyr skal medbringes 
under flyvningen i tilfælde af 
udelanding. 

Små blå mænd 

Man skiftes til at lave aftens
mad og efter indtagelse af 
denne og et par tyske importøl 
og måske en tur over i sauna
en inden maden for at blive 
varmet ordentligt igennem, er 
der for mit vedkommende ikke 
meget krudttilbage i trillebøren 
efter at være stået op kl. 6 - så 
mine dage slutter for det meste 
kl. 22, og jeg har ikke de store 
problemer med at falde i søvn. 

Non-flyve dage 

Selvfølgelig er der dage hvor 
man ikke kan flyve - hvis føret 
er til det kan man i stedet stå 
på ski ( en i øvrigt opreklameret 
underholdningsindustri). Der 
findes udmærkede skilifter lige 
ved siden af fjeldet og man kan 
leje ski, støvler, liftkort og what
ever. Eller man kan underhol
de hinanden med diverse his
torier om dengang hvor ... men 
jeg har ikke været deroppe 
uden at flyve under 11 timer på 
den uge. 

Prisen 

Den varierer lidt med hvor 
mange slæb det kan blive til. 
Hvis man flyver rigtig meget og 
tager mange slæb og for øvrigt 
kører derop i en ottecylindret 
Landrover, der kører fire på li
teren • i medvind - koster tu
ren inkl. øl, mad, husly, flyvning 
i 11 timer og ski leje i en og kun 
en dag alt i alt 6.300 gode dan
ske kr. 

Go! 

Hvis der nu sidder nogen der
ude ved højtalerne, der synes 
at dette kunne være forfærde
ligt sjovt/spændende kan de 
kontakte undertegnede via e
mail på (schultz@postman.dk) 
eller unionen for yderligere 
materiale. 

Man kan også prøve Inter
nettet www.ottsjo.com eller 
prøv at søge med Ottsjo som 
søgeord. Detgiveretpargode 
links til underholdende billed
materiale. Vi ses. • 
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Den 16. september blev "det 
første spadestik" taget til den 
store ombygning og udvidelse 
af terminalen i Ålborg Luft
havn. Arbejdet, der anslås at 
koste 11 0 mio. kr., udføres af 
NCC Danmark A/S i totalentre
prise. 

Projektet er tegnet af arki
tekterne MAA Schmidt, Ham
mer & lassen, der netop har 
høstet stor anerkendelse for 
Det Kongelige Biblioteks "sor
te diamant". Rådgivende inge
niør er firmaet Rådgivende 
Ingeniører NIRAS, bygherre
rådgiver Byggeplandata A/S. 

Pladsmangel 

Baggrunden for udvidelsen af 
terminalen er bl.a. akut plads
mangel, for i modsætning til de 
fleste andre danske lufthavne 
er Ålborg ikke væsentlig berørt 
af Storebælts-forbindelsen. 

- Desuden ser vi et uopdyr
ket marked for charterrejser i 
det nordjyske. Procentdelen af 
nordjyder, der tager på char
terferie, er nemlig lav i forhold 
til resten af landet, siger luft
havnschef William Bluhme. 

Lufthavnen har nu 365.000 
passagerer om året, men luft
havnschefen forventer at det i 
løbet af en kort årrække vil sti
ge med 25% til 500.000. 

Lys og let 

Terminalen, der bliver på godt 
6.000 m2, får et elegant svun
get tag. Bygningens lyse og 
lette indtryk understreges af 
limtræsspær, der bærer tag
konstruktionen, og lette træ-
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søjler, der understøtter spæ
rene. 

Om aftenen vil taget synes 
at svæve på lys, der strømmer 
ud fra de højtsiddende glas
partier. 

Inde i bygningen fortsætte 
den lyse indretning med pud
sede og hvidmalede mur
stensvæge og hvidmalede 
skillevægge. Gulvene belæg
ges overalt med marmor. 

Facaderne beklædes med 
mørk skifersten, og der er sto
re træindrammede vindues
partier. 

Havudsigt 

Fra hovedindgangen kommer 
man ind i den åbne vandrehal, 
hvorfra man kan opleve den 
svungne tagkonstruktion. 

Check-in området ligger 
umiddelbart i forbindelse med 
hovedindgangen, og langs 
vandrehallen finder man servi
cefunktioner som rejseburea
uer, biludlejning m.v. 

Der er også et kafeteria i 
vandrehallen, og fra udsigts
loungen på første sal kan man 
nyde udsigten over Limfjorden 
og se flyene starte og lande. 

Afgangshallerne ligger i 
den nordlige del af bygningen 
med frit udsyn mod horisonten 
og Limfjorden. De er udformet 
som et stort rum, der kan ind
deles i tre separate rum. 

Ankomsthallerne ligger i 
den sydlige del af bygningen 
og er også udformet som et 
stort rum med mulighed for op
deling. 

Bagagehallen ligger cen
tralt for ankomsthallen. 

Den kørende trafik 

Samtidig med udbygningen af 
terminalen forbedrer Nordjyl
lands Amt og Ålborg Kommu
ne tilgangsvejene med en 
rundkørsel og en helt ny vej, 
der fører direkte til terminal
bygning og parkeringsområ
de. 

Sådan kommer den udvidede 
og moderniserede terminal i 
Alborg til at se ud. Den bliver 
færdig i januar 2001. 

den for den gående trafik bliver 
den kørende trafik til det øge
de parkeringsareal ensrettet. 

En taxa- og bussløjfe foran 
den nye terminal giver nem og 
synlig adgang til den offentlige 
trafik, og for at højne sikkerhe-

Da lufthavnen skal fungere 
uindskrænket under hele byg
geriet, vil det f~ i to faser. 
Det skal være afsluttet ved ud
gangen af januar 2001 . • 

DANMARK 
AlRCRAFT OWNERS AND PILOTS ASSOCIATION 

AOPA-DANMARK tilhører 
en verdensomspændende 

organisation med mere end 
400.000 medlemmer 

BLIV MEDLEM! 
Roskilde Lufthavn 

Hangarvej H4 . 4000 Roskilde 
Telefon 4619 1155 . Fax 4619 1156 

E-mail: http:/ /www.aopa.cl;k 

Besøg vores hjemmeside (web) 
http:/ /www.aopa.dk 
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Premiair'sA330-besætninger øvede landinger i Aarhus Lufthavnmrstrup i begyndelsen af november. Foto: Premiair/Søren Holmberg. 

Airbus 330 til Pre,niair 
Tekst: Knud Larsen 

Premiair har i november fået leveret den 
første af to Airbus 330-200 med plads til 363 
passagerer. For de mange charterpassagerer 
som selskabet transporterer betyder det en 
stor forbedring af komforten. 

Flyet blev klargjort og afleveret 
på fabrikken i Toulouse sidst i 
oktober og har været en tur via 
Airtours hovedbase i Man
chester, bl.a. for at få malet 
Premiairs logo på begge sider 
af flyet. Flyet er indregistreret 
(hosAirtours pie) i England og 
bibeholder den engelske regi
strering G-MOJO, selv om det 
opereres af Premiair i Kastrup. 

Det er gæster fra rejsebu
reauerne VING, Tjæreborg og 
Spies, der kommer til at nyde 
godt af komforten, når de skal 
til fjerne rejsemål som Caribi
en, Florida og fjernøsten. 

Bedst komfort er der for de 
49 gæster, der mod at betale 
en merpris, får plads på Royal 
Sun Class. Her er der 15 cm 
mere benplads og brede læ
dersæder med en nakkestøt• 
te, der kan formes efter gæs
tens hoved, så den giver mest 
mulig støtte. 

Tværsnit af en A330. Ved at 
sænke gulvet 20 cm i kælde
ren er der blevet plads til toi
letafdelingen med en ståhøjde 
på 190 cm. Foto: Knud Larsen. 

Den ekstra plads mellem 
stolerækkerne betyder at 
gæstens bord er installeret i 
armlænet. Sad bordet i stole
ryggen foran ville gæsten ikke 
kunne nå den tre retters luk
susmenu, som serveres på 
Royal Sun Class, hvor der og
så bydes på frie drikkevarer 
m.m. 

Egen kontrol 

I stoleryggen foran hver pas
sager er indbygget en 30 x 25 
cm videoskærm. Ved et let tryk 
på skærmen kan der vælges 
mellem et antal biograffilm, et 
antal radiokanaler, en række 
computerspil, et kort over den 
rute man flyver etc. Man er 
ikke længere tvangsindlagt til 
at se den film, der kører på 
storskærmen i andre fly. 

Hvis man gerne vil se den 
udsigt som piloterne har, væl
ger man camera og et kamera 
monteret i halefinnen viser ud
sigten fremad. Et andet kame
ra monteret i bugen viser det 
du flyver henover. 

Toiletter i kælderen 

Som det første flyselskab iver• 
den siger Premiairfarvel til lan-
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Nedgangen til toiletafdelingen i kælderen. Gæsterne nyder de 
mange valgmuligheder på deres videoskærme. Foto: Premiairl 
Søren Holmberg. 

ge toiletkøer i midtergangene. 
Flyene leveres med fem toi
letter i kælderen. Derudover er 
der plads til nogle lagerrum. 
Adgangen til toiletterne sker 
via en trappe midt i flyet. Der 
er dog fortsatto toiletter i stue
etagen at hensyn til handi
cappede. 

Flere nye fly 

I købet af sommeren 2000 
udskifter Premiair sine tre DC-
10 fly med tre fabriksnye Air
bus 330-300 - et fly der kan 
tage op til 411 passagerer. 

Adm. dir. Tom Clausen, Premiair (t.v.) og adm. dir. Christer 
Sandahl, Scandinavian Leisure Group (der ejer Premiair) 
glæder sig til at byde gæsterne velkomne i den nye Airbus 
330. Foto: Premiair/Søren Holmberg. 

-300 vil blive indsat på de po
pulære rejsemål i Sydeuropa 
og om vinteren til De Kanari
ske Øer. 

At Premiair kan indsætte de 
tre nye fly allerede næste som
mer skyldes at et asiatisk sel
skab på grund af krisen har an-

nulleret deres ordre hos Air
bus. Et Airbus-fly tager normalt 
et år at bygge. 

Flyene er billigere i vedlige
holdelse og de bruger mindre 
brændstof end DC-10, siger 
Premiair's administrende di
rektør Tom Clausen. • 

A330-300 er magen til -200 
flyet, men har en anden ind
retning og kortere rækkevidde. 

Premiair's A330-200 i Toulouse Lufthavn ved Airbus fabrikken. Premiair logoet er endnu ikke malet 
på flyet. Teknikerne er i gang med de sidste justeringer. Foto: Knud Larsen. 

Dee ~ker i 2000 
24. - 26. jan. 
22. - 27. feb. 
9. - 15. apr. 
18. - 21. maj 
2. - 4. jun. 
5. - 6. jun. 
6. -12. jun. 
10. - 11. jun. 

16. -17. jun. 
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Heli-Expo, Las Vegas, USA 
Asian Aerospace, Singapore 
Sun'n Fun, EAA fly-in, Lakeland, Florida 
lnt'I General Aviation Show, Le Bourget, Paris 
Aerofair, North Weald, England 
Biggin Hill Air Fair, England 
ILA flyudstilling, Berlin 
Veteranflystævne og airshow, La Ferte
Alais, Frankrig 
KZ rally, Stauning 

18. jun. Flyvevåbnets 50 års jubilæum, Skrydstrup 
23. - 25. jun. PFA Rally, Cranfield, England 
8 • 9 jul. Flying Legends Airshow, Duxford, England 
24 - 30 jul. Farnborough Air Show, England 
26 jul. - 1 aug. EAA Air Venture, Oshkosh, USA 
20. aug. Lufthavnens dag, Odense 
17. sep. Battle of Britain, Duxford, England 
25. - 28. sep. Helitech, Redhill, England 
10. - 12. okt. National Business Aviation Association 

Convention, New Orleans, USA 
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Helitech 
Tekst og foto: Jennifer M. Gradidge 

Redhill flyveplads syd for Lon
don lagde som tidligere år 
græs til Helitech (International 
Helicopter Technology & Op
erations Exhibition) den 28. 
september - 1. oktober. Uhel
digvis havde det regnet i de 
foregående uger og området 
var meget mudret. Selv om he
likopterne ikke sank i, havde 
mange besøgende problemer 
- ikke mindst med deres biler. 

Der var i år kun få nyheder. 
En af dem var Eurocopter EC 
155, som er en wide-bodyver
sion af Eurocopter Dauphin. 
Den har plads til 12 og var travlt 
optaget af at flyve demonstra
tionstu re. Rygter siger at olie
selskabet Shell er interesseret 
i den til flyvninger til boreplat
formene. 

I udstillingshaller var bl.a. 
en helt ny Bell Textron 427 og 
mockup af hhv. Bell/Agusta 
609 Tiltrotor og Bell/Agusta 
AB 139. 609 forventes at flyve 
i 2000 og over 15 europæiske 
kunder har allerede bestilt den. 

Mange af de udendørs ud
stillede helikoptere var fra for
skellige politi- og ambulance
tjenester. De mest anvendte 
var Boeing MD 902, Bolkow 
105 og Agusta A 109 Power. 

Der var i år ingen russiske 
helikoptere på udstillingen 
ligesom der heller ikke var no
get militært indslag. 

Der var besøg af 170 heli
koptere og 7.000 besøgende 
fra 75 lande. 

Bell Agusta AB 139 har prakti
ske skydedøre til passageraf
delingen. 
Bristow Helicopters er første 
kunde til AB139. 

Be/1/Agusta 609 Tilt-rotor for
ventes at være i luften næste 
~r. 
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Bell Textron 427 med canadisk 
registrering var udstillet inden
dørs. 

Blandt de udstillede politiheli
koptere var denne Boeing MD 
902 fra Sussex Police and Am
bulance. Læg mærke til de ud
lagte træplader, der forhindre
de besøgende i at synke ned i 
mudderet. 

VI ØNSKER VORE KUNDER ET GODT NYTARI 

Nyt fra Fiser Bectronlc!! 
ATR 57 UL 760 kanal radio til kun 4900 kr. + moms. 
LX-500R nav. Instrument til motorfly med DGPS-anflyvnlng 

-• 
e::: 
•·... ... •••••• •• .-.. 

DX 50 Fluginformationscentrum 
med godkendt FAI logger, 

LX 5000 FAI. Fåes nu 
med godkendt FAI logger. 

Produkter 
fra Fliser: 
Radio: 
ATR57UL 
ATR720A 
ATR720C 

Varlo: 
LX-100 
LX-160 
LX-5000 
LX-6000 (ny) 
DX-50 

NavJLogger: 
LX-20 
LX-400 
LX-500 
LX-600 
COLIBRI 

' [l,0[§)§ li!,~ 
Resenvej 80. 7800 Skive tlf: 9752 2366 fax: 9751 1672 

COBRA TRANSPORTVOGNE NYE MODELLER 
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DG-Forhandling 
DG-303-Club, Club Acro, Acro, DG-505 Trainer, Orion, 

505/20 mtr. DG-505/22mtr, DG-505 M,DG-800B. DG-800 S. 
Køb eller lej, Flnanclerlngll 

DG-lfHHJ 

3 FLY/ ET 
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Fælles start i meget let vind fra Egeskovs marker 

18 balloner havde sat 
hinanden stævne på 
Egeskov Slot den 
20. - 22. august til 
Egeskov Ballon 
Fiesta 1999. Arrange
mentet er efterhånden 
en klassiker der til
trækker hyggeflyvere 
fra nær og fjern. Før
ste gang Michael 
Ahlefeldt inviterede 
til sommersjov var i 
1993 med campering 
på engen bag slottet 
og afsluttende fælles 
grilffest. Det var så 
vellykket at man på 
stedet besluttede at 
lave en tradition ud 
af det. 
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Udenlandsk deltagelse 
For ikke at slide for meget på 
det sydfynske lufthav og gre
vens gæstfrihed har vi be
grænset os til at mødes på uli
ge årstal, så 1999 var fjerde 
gang. Arrangørteamet bestod 
udover sidste vinder af Ege
skov Pokalen Janne Paamand 
og Michael Ahlefeldt af den 
fynske Uromager Ole Flen
sted og formanden for Cirkus 
Ballon Club Lau Laursen. 

Fællesarrangementer for 
ballonfolk i Danmark er udover 
vores årlige danmarksmester
skab en mangelvare, og det 
forklarer nok det rekord høje til
meldingstal - vi har faktisk kun 
42 flyvende balloner i Dan
mark. 

Men mon ikke også rygtet 
om sidste gangs kanonflyvnin
ger med efterfølgende mulig
hed for at fare vild i Egeskovs 

Grev Draculas 
luftsejlads 
Tekst: Kim Paamand 
Foto: Lars Peter Wang 

havelabyrinter eller savle over 
de opstillede veteranbiler, -fly 
og motorcykler har trukket ? 
Rygtet var nået langt ned i 
Tyskland, hvorfra Paul og Ma
rietta Haggeney kom. Paul er 
ballonveteran på 70 år med en 
fortid i gasballonerne, men har 
siden fløjet flere tusinde timer 
i varmluftballon. 

Programmet var lagt ambi
tiøst an med både sportslige 
og humoristiske islæt, men en 
vejrsituation med et lillebitte 
højtryk der lå og lurede lidt for 
langt væk, nogle småfronter 
og et trug gjorde at vi måtte 
nøjes med to flyvninger - øv. 

Egeskov Classic 
Fredag aften mødtes vi i det til 
lejligheden opstillede cirkustelt 
til velkomstbriefing. Program
met sagde fællesspisning, 
men vejret var lovende, så i 
stedet udskrev konkurrencele
der Kim Paamand resolut den 
første konkurrence: Egeskov 
Classic som en målflyvning 
med fælles start. 

Vinden var rigeligt frisk, op 
mod 1 O knob fra 350 grader, 
men Egeskov havde netop hø-

stet en byg mark øst for slottet 
med glimrende læ fra en skov
kant. Målet blev lagt i et vej
kryds ved Egebjerg 8 km væk 
med valgfrit konkurrencelan
ding eller markerdrop. 

Allerede på startpladsen 
begyndte vinden at falde, og 
inden de sidste balloner kom i 
luften var hastigheden på de 
først startende nede på 2-3 
knob. Men alle havde godt 
med gas ombord og vejret var 
styrbart med markant højre
drejning i højden, så længe så 
det ud til at 4-5 balloner ville 
komme godt på målet. 

Sådan skulle det dog ikke 
gå for i den svage luft kom 
søbrisen pludselig helt ind og 
drejede vinden mere end 90 
grader! Flere optimister skynd
te sig at kaste deres målmar
kers inden de drev længere 
væk fra målet, men nærmeste 
scoring blev Jørn Vinther med 
en konkurrencelanding næs
ten fire km fra målet. 

Under normale omstæn
digheder ikke noget man ville 
prale af, men her gav det altså 
Jørn den meget flotte Egeskov 
Vandrepokal. Pokalen består 
af et glasblæst ballonhylster 

Karen Thomsen under indflyvning til målet i Draculas Hule. 
----· 



monteret på en fod af ægte 
Egeskov egetræ og pynter flot 
på kaminhylden. 

Lagkager 

På morgenbriefingen kl. 6 
næste morgen udskrev kon
kurrencelederen uden tøven 
den første af årets nyskabel
ser: Cirkusklovnens Ballontur. 
Alle balloner blev udrustet 
med to lagkager med ret til at 
kaste samme fra ballonkurven 
med det formål at ramme den 
flyvende cirkusklovn (Lau 
Laursen). Det store morgenbord i teltlejren bag Egeskov. 

Klovnens ballon ville starte 
fra et på forhånd fastlagt sted 
og tid, og de øvrige balloner 
måtte derefter starte fra valgfrit 
startsted, dog ikke nærmere 
end to km. 

Opgaven er dermed gan
ske vanskelig, idet man både 
skal beregne tid og retning så 
man passerer klovnens start
sted kort efter dennes start, og 
herefter følge klovneballonen 
således at dennes landings
sted overflyves i et lagkage
kasts afstand. 

Desværre lå et lille regn
vejrsområde over Østjylland 
og truede med at invadere 
Fyn, og da de første dryp viste 
sig på vej ud til startpladserne, 
og Karup ubønhørligt lovede 
mere valgte vi at aflyse til stor 
glæde for børn og barnlige 
sjæle der omgående fortære
de lagkagerne. 

Karoline 

Dagen var i øvrigt travlt besat 
idet et blandet hold af frivillige 

forestod ophængningen af 
OY-BOS "Karoline", en 56.000 
kubikfods Colt ballon fra 1979 
over Starfighteren i Egeskovs 
store udstillingshal. Det var 
faktisk svært at få plads til me
re end ca. ¼ ballonhylster over 
kurv og brænder, men til gen
gæld hænger gamle Karol ine 
der og lyser flot op i sine klare 
rød/hvide farver. 

Ballonpioner Norbert Fal
kenstrøm, der i sin tid var en 
af Karolines ejere, talte rør
strømsk om gamle dage, hvor
efter grev Michael inviterede 
på en gyselig seance med 
Bloody Mary i Draculas krypt. 

Hvidløg 

Vejret til aften var klart bedre 
idet regnvejret var drevet over, 
men tilgengæld var vinden 
uhyggelig frisk. 

Det stoppede dog ikke den 
optimistiske konkurrenceleder 
i at forsøge at afvikle stævnets 

N1J.tårskonkurrence 
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anden nyskabelse: Grev Dra
culas Luftsejlads. Grev Micha
e I Dracula Ahlefeldt havde 
forberedt en vampyrjagt, hvor 
ballonmandskaberne under 
forbiflyvning skulle bombarde
re Draculas krypt med hvidløg. 

Der var til formålet opbyg
get en otte gange otte m stor 
tragt monteret på en udluft
ningskanal fra den tidligere 
roekule, der nu huser den 
uhyggelige vampyr. For at lette 
opgaven lidt blev minimums
afstanden sat ned til tre km 
med valgfrit startsted. Men 
vinden blev ved og ved, og kl. 
19 var aflysningen en realitet. 

Til gengæld gav det så 
plads til stævnets absolutte 
kulinariske højdepunkt. Cirkus 
Ballonklub havde medbragt 
deres flyvende kok Mikael 
Thomsen som sammen med 
Charlotte Bosø fik cirkusteltet 
til at syde af begejstring over 
de frembragte herligheder. 

Endelig 

Søndag morgen oprandt med 
perfekt flyvevejr, så de festpla
gede mandskaber blev uden 
nåde kommanderet ud på 
Draculaflyvningen. Og fryd, oh 
fryd for en hårdt prøvet konkur
renceleder så kom samtlige 
balloner afsted - og alle meget 
tæt på målet. 

Ole Flensted og Jørn Vinter 
oplevede hvor svært det er at 
bedømme hvidløgsdrop og 
missede tragten med hen
holdsvis 20 cm og 60 cm, 
mens den tyske veteran Paul 
Haggeney med et bu/1s eye 
demonstrerede hvordan det 
skulle gøres - og så hørte vi 
ikke mere til Dracula! 

Til gengæld betød denne 
ubeskedne præstation, at Paul 
hjemførte "Ekstrabladspoka
len", som er en evigt vandren
de sølvpokal. Forhåbentligt 
betyder det at vi også ser Paul 
i Egeskov år 2001. • 
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Selvom flyet er godt skjult, skulle det være 
forholdsvis let at identificere typen. 

~ • Men hvem er det, der star foran flyet? 

... 

Vi giver et point for rigtig identifikation af flytypen 
og et point for hver person, der navngives korrekt. 
Den der far flest point har vundet et eksemplar af 
Hans Venningbos erindringsbog ··Hjælpen kom fra 

luften". Er der flere med samme antal points, træk
ker vi lod . 

"" Løsninger sendes til Flyv, Lufthavnsvej 28, 
P.! 4000 Roskilde og ma være fremme 

senest mandag den 10. januar. 
Vindernavn og løsning bringes i februar-nummeret. 
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Dansk Harvard 
snart i luften igen 
Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Hvis mennesker løfter 
i flok kan de præstere 
meget. Hvis de tilmed 
har forstand på det, 
de beskæftiger sig 
med, kan de udrette 
det utrolige som 
f.eks. at få en dansk 
Harvard på vingerne 
igen! 

Man kan glæde sig til så meget 
- juleaften, årtusindskiftet, 
næste lønningsdag, you name 
it - men mon ikke jeg taler for 
mange af dette blads læsere, 
når jeg hævder at noget af det 
vi aeronautisk indstillede dan
skere glæder os allermest til er, 
at en dansk Harvard kommer 
i luften igen! Det er jo ellers den 
slags heavy metal, vi må tage 

til udlandet for at se og ikke 
mindst høre. 

Dagen, hvor det kommer til 
at ske, er rykket nærmere. Har
vard 309 blev sidst i augustflyt
tet fra hangaren i Avedøre til en 
hangar i Kastrup Lufthavn. Her 
vil den endelige samling afflyet 
finde sted. Og på længere sigt 
vil det også være fra Kastrup 
at flyet letter for første gang, 
siden det sidst var på vingerne 
den 22. april 1959. 

Arbejdsgruppen bag Har
varden kan dog se frem til en 
vinter, hvor der skal knokles 
mangetimerendnu, før maski
nen er flyveklar. Hvis nogen 
ellers skulle være i tvivl: En 
Harvard kommer ikke på vin• 
gerne af sig selv. 

Et stort projekt 

Nogle gange kan det betale sig 
at skifte kø i supermarkedet • 

Når Harvarden kommer på vingerne, kan den vel kaldes en for
sinket julegave til alle flyveinteresserede i Danmark. 

Medlemmer af Harvardgruppen diskuterer detaljer vedrørende 
det elektriske system. Fra venstre ses projektleder Oluf Andersen, 
der som lærer ved mekanikerskolen på Værløse har været med 
til at skille 309's motor ad utallige gange, Leif Hansen, der som 
mekaniker i Flyvevåbnet har arbejdet med at undersøge havarier, 
Vagn Westh, projektets kontrollant som har 30 års mekanikerer
faring fra Sterling og Erik Pedersen, der bl.a. er projektets PR
mand. 

med lidt lykke og lidt held kom
mer man så hurtigere frem til 
kassen. 

Det var noget i den retning 
Harvardgruppen gjorde i 1998. 
Projektet daterer sig ellers 
tilbage til 1985, hvor nu afdøde 
Poul Olsen tog initiativ til at 
danne en gruppe, der i Dansk 
Veteranflysamlings regi skulle 
bringe Harvard 306 tilbage i 
flyvedygtig stand. Harvard 306 
var temmelig medtaget af at 
have været udendørs legered
skab i familien Utzon, men 
hvem har nogensinde præste
ret noget stort, hvis de på for
hånd gav op, blot fordi et pro
jekt så lidt vanskeligt ud i star
ten? Mount Everest blev ikke 
besteget af dem, der lod være 
med at prøve. 

Arene gik, og Harvardpro• 
jektet skred stille og roligt frem. 
Men projektet var megetstort, 
og måske skred det lidt for stil
le frem. Der manglede mange 
dele til 306, og stellet var man
ge steder angrebet af korro
sion. Da årsdagen for Flyve
våbnets 50 års jubilæum nær• 
mer sig, kom man på den tan-

ke, at man jo kunne restaurere 
en anden Harvard i stedet for! 

En i mange henseender 
funktionsdygtig North Ameri
can Harvard stod i form af 309 
ved flyvemuseet i Billund. Det
te fly var ejet af Flyvevåbnets 
Historiske Samling, men Dansk 
Veteranflysamling fik forhandlet 
sig frem til et bytte. DV fik 309, 
som langt hurtigere ville kunne 
bringes på vingerne, og FHS fik 
306 til udstilling. Det indgik i af
talen, at DV skulle levere 306 i 
tilsyneladende funktionsdygtig 
stand - altså som et flot muse
umsfly. Dette vil ske, når Har
vardgruppen er færdig med 
309, som selvsagt tager al tid 
i øjeblikket. 

Historie 

Harvard 309 er et fly, der stort 
set hele sin flyvende tid har 
gjort nytte i det danske flyve
våben. 309 er bygget i Canada 
hos Noorduyn Aviation i 1943. 
Det har haft RAF serienummer 
FS826 og stod i 1946 ved 46 
Maintainance Unit på RAF 
Lossiemouth i Skotland. På 
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det tidspunkt havde det en to
taltid på 13 timer, så man kan 
godt tillade sig at konstatere, 
at sejren i Anden Verdenskrig 
ikke alene kan tilskrives dette 
flys indsats. 

I 1947 blev det prøvefløjet 
af dansk personel, og den 13. 
september 1947 fløjet via 
Manston og Eindhoven hjem 
til Kastrup, hvor det blev tildelt 
Marines Flyvevæsen. Senere 
kom det til at indgå i Flyvevåb
net, og fra dets karriere her 
skal nævnes, at det var ved 
Harvardskolen på Karup i 
1949, at det gjorde tjeneste 
ved eskadrille 725fra 1951, og 
at det groundloopede her i juli 
1952. Siden har flyetværet med 
stationsflight'erne på både 
Karup og Værløse, og at det 
endte med at blive brugt til at 
uddanne mekanikere på meka
nikerskolen i Værløse efter at 
udført sin sidste flyvning i 1959. 
Stellet havde på det tidspunkt 
en flyvetid på 1.654 timer, men 
motoren kun en gangtid på 195 
timer. Begge dele er lave time
tal, og dette var medvirkende 
til at gøre 309 til et attraktivt re
staureringsprojekt. 

Samarbejde 

Og nu er flyet så på vej til at 
blive gjort flyvedygtigt igen. 
Harvardprojektet er et godt 
eksempel på, hvad der kan ud
rettes i flyveinteresserede kred
se i Danmark, når man lægger 
kræfterne sammen. 

Det var den vilje til at give 
en hånd med, der fik KZ IV på 
vingerne igen efter havariet i 
1979, og det er den samme vil
je, der kendetegner Harvard
projektet. 

Når de mennesker, som vir
keligt har skillinger på kiste-

bunden her i landet ikke har 
den store interesse i bruge de
res penge på eksotiske war
birds, så må de flyveinteres
serede løfte i flok, hvis der skal 
ske spændende ting i den ret
ning. I dette tilfælde omfatter 
flokken ikke kun de menne
sker fra Harvardgruppen, der 
mødes to gange om ugen i Ka
strup. 

Selvom 309 på mange må
der var et sundt fly, var der og
så meget arbejde i det. Det 
bliver sikkerhedsmæssigt sat 
i stand, som var det nyt. Ek
sempelvis er alle dele vedrø
rende flight controls bortset fra 
selve rorfladerne blevet skiftet. 
Alt gummi i pakninger m.m. vil 
ligeledes være nyt, når 309 
skal på vingerne igen. Alle dele 
i flyets primære struktur er ins
piceret og behandlet med Di
n itrol, som dette firma har 
sponsoreret og udlånt værktøj 
til at foretage behandlingen 
med. 

Flyvevåbnets Historiske 
Samling har ikke kunnet bidra
ge med materialer eller penge, 
men samlingen har organise
ret uvurderlig støtte i form af 
arbejdskraft. 

Hydraulikpumper, flaps og 
understel er således blevet sat 
i stand i Flyvevåbnets rammer 
i det omfang, det ikke forstyr
rede Flyvevåbnets arbejde i 
øvrigt. 309's instrumenter er i 
skrivende stund på FSN Ål
borg, der på samme vis laver 
eftersyn og kontrol. 

Selvom Harvardgruppen 
hører hjemme på Sjælland, 
arbejdes der også i det jyske 
med at få flyet færdigt. Alt lær
redsarbejde bliver lavet af Poul 
Horsdal. 

Det gamle lærred fra 1977 
trængte i høj grad til at blive 

Harvardprojektet foregår i flere landsdele. Her arbejder Poul 
Horsda/, der bor i Himmerland, med at beklæde et krængeror. 

Harvard-struktur 
Når Harvarden står i ufærdig og temmelig adskilt stand, 
får man et godt indtryk af flyets struktur. Centralt er der en 
meget stærk centervinge med to hovedbjælker. Herpå bol
tes ydervingerne, der kun har en enkelt hovedbjælke. Pilo
terne sidder i et gitter af stålrør, der sidder fast på hoved
bjælkerne med otte bolte. Foran på dette gitter skal motoren 
monteres, og bagpå sidder bagkroppen, som er en semi
monocoque konstruktion af metalplade forstærket med 
spanter og stringers. I bagkroppen ligger en del af styrken 
i metalbeklædningen, men omkring piloterne ligger hele 
konstruktionens styrke i stålrørsgitteret. Pladerne kan 
skrues af her, så man nemt kan komme til at inspicere flyets 
systemer. 

udskiftet. Ved et besøg hos 
Horsdal Aero lndustry i Him
merland fik jeg set, hvorledes 
Poul var i gang med et kræn
geror, hvor nittehovederne 
først dækkes af med beskyt
telsesbånd, og hvor der ved 
trimåbningen var et takkebånd 
nittet fast. Senere skal lærre
det både limes og skrues fast 
til ribberne- alt i alt en metode 
Poul ikke er stødt på ved lær
redslrbejde med mindre fly. 

Hvornår? 
Nu står 309 så i Kastrup Luft
havn i en gammel hangar, som 
tyskerne byggede og som 
Kramme og Zeuthen siden har 
benyttet. I dag ejes den af Ster
ling European, der således 
sponsorerer tag over hovedet 
til Harvardgruppen og den fine 
gamle flyvemaskine. 

Det er en meget stor teknisk 
ekspertise, der er samlet i Har
vardgruppen, og projektet kan 
næppe være i bedre hænder. 
Og hvornår skal den gamle 
maskine så ud atflyve? Se, det 
præcise svar på lige netop det 
spørgsmål vil vi vende tilbage 
med i et senere nummer af 
dette blad. • 

Et kig ind i en af de endnu ikke 
monterede ydervinger. Et fly 
bør ikke bygges tungere end 
nødvendigt. Meta/beklædnin
gen på Harvardens vinge er 
således kun 0, 6 mm tyk ved 
bagkanten; længere fremme 
er der anvendt 0,8 mm plader 
og på den forreste del af vin
gen er pladerne 1,0 mm. 
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Jes Franzen har haft 
sit helt eget ;Jr 2000-
problem. Det blev løst 
i november mlJned 
5.000 fod over SklJne. 

Gren;J Flyveklub har 
gennem flere IJr orga
niseret og udgivet 
Flykalenderen, der 
sendes ud til en del 
flyvepladser samt alle 
svæve- og motorflyve
klubber med oplysnin
ger om luftige arran
gementer i Danmark 
og med en særdeles 
nyttig bagside, hvor 
man finder oplysnin
ger om frekvenser, 
GPS-kontrolpunkter, 
luftrumsklasser m.m. 
Det er først og frem

mest Jes Franzen, der 
er drivkraft og ide
mand bag kalenderen, 
og jeg har flere gange 
haft fornøjelsen af at 
være den, der skulle f;J 
hans ideer ind gennem 
linsens blændelJbning. 
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Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Ideen 

I forbindelse med årets kalen
der var udfordringerne lidt 
større, end de plejer at være. 
Jes ville naturligvis have et bil
lede, der skulle have forbindel
se med årtusindskiftet. 

Enhver, der kender Jes, 
ved, at han er en initiativrig 
person, der ikke er bange for 
at få ideer, der kan synes van
skelige at gennemføre. Tilmed 
er han typen, der, hvis han skal 
over et gærde, ikke bruger 
lang tid på at finde ud af, hvor 
det er lavest - men han har jo 
også en Rally, der kan komme 
op og ned over gærder alle 
mulige steder. 

I år fik Jes så den ide, at vi 
fra Rally'en skulle fotografere 
et fly, der med røg skrev "2000" 
på himmelen. Både ved spise
bordet hjemme hos familien og 
i telefonen, når han talte med 
undertegnede, fik Jes at vide, 
at det naturligvis ville være 
meget lettere at snyde og lave 
det hele med en computer. 
Men nej. ellers tak! Jes er 
langt, langt gladere for sin 
Rally end for sin PC, og tallene 
skulle laves live på himlen. 

Egentlig kunne jeg helt tø 1-
ge Jes i det synspunkt. Man 
har vel sin faglige stolthed, og 
fordi noget ikke kan afsløres, 
så behøver man jo hverken at 
gøre eller bedrive det. 

Så faktisk var Jes og jeg 
enige. Det ville sikkert være 
svært med den røg, men det 
skulle være ægte, hvis der 
skulle være nogen mening 
med galskaben. 

Hovedproblemet viste sig i 
første omgang at være over
hovedet at finde et fly og en 
pilot, der kunne lave røgen. 
Jes havde kontakt med Dansk 
Kunstflyver Union, men det 
blev ikke rigtigt til noget. Det 
var simpelthen svært at finde 
en kombination af fly og pilot, 
der var klar på samme tid. 

Sommeren gik, bladene 
holdt op med at være grønne, 
og årtusindskiftet nærmede 
sig efterhånden med foruroli
gende fart. Heldigvis kunne de 
danske kunstflyvere et telefon
nummer på en venlig svensker 
med en gul flyvemaskine, der 
måske kunne hjælpe os. Jes 
tog kontakt til Sten Svensson, 
der i øvrigt fløj til Flyvningens 

Dag i Roskilde i år. Og jo, Sten 
syntes det lød "Jåtte kul" og 
ville gerne være med. Der 
skulle ordnes en lille smule på 
flyet. ... men det blev så ordnet, 
og Jes fik en aftale om, at nu 
skulle det være. 

Til Sverige 

Vi fløj til Eslov i Skåne en 
onsdag i november. Vi trak 
Stens flotte Stearman ud af 
den gamle hangar, og satte os 
så ellers ind i det lokale luft
havnskontor. Vi ventede på et 
hul i skyerne, der kom driven
de med den kolde luft oppe 
nordfra. Vi planlagde, hvor på 
himlen tallene skulle laves 
under passende hensyntagen 
til kontrolleret luftrum, skyer, 
sol m.m. Det ville være nød
vendigt at stikke snuderne op 
gennem hullerne for at have 
en hel blå baggrund til røgen, 
og passende huller dukkede 
da også op efter en god times 
tid. Kort før hullerne nåede os, 
gik Sten på vingerne for at skri
ve lidt på himlen, så vi kunne 
danne os et indtryk af, hvorle
des det ville se ud, og hvilken 
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højdeforskel, der ville være 
nødvendig mellem de to fly. 

Det så desværre slet ikke 
godt ud! Der kom så lidt røg 
ud, at der knapt nok kunne 
laves et halvt nul - og 2-tallet 
ville slet ikke kunne gennem
føres. Slukørede gik vi i gang 
med at se nærmere på flyets 
olieanlæg. Den anvendte pa
rafinolie havde nærmest ka
rakter af sirup og flød slet ikke 
ud i udstødningen idettempo, 
som den skulle. 

Problemet - som vi måske 
nok burde have forudset, men 
som altså kom bag på os - var, 
at kulden fik olien til at flyde 
langt tykkere end om somme
ren, hvor Sten uden den slags 
problemer plejer at lave sin 
røgskrift. Det lykkedes os at 

tappe noget olie at og at 
fortynde resten med en anden 
og lettere flydende type. Det 
lyder let, men der sidder man
ge skruer i motorskærmene på 
en Stearman, og det tog en 
god times tid. Herefter skulle 
de to typer olie blandes, og da 
tanken naturligvis sidder godt 
fast i flyet, foregik cocktailsha
king'en på underholdende og 
aerobatisk vis med Sten ved 
pinden over flyvepladsen. 

Tal problemer 
Røgen var nu så tynd at det 
var muligt at lave et helt og til 
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nød to cifre på himlen, inden 
de forsvandt igen. Det ville væ
re umuligt at skrive "2000", 
som vi oprindeligt drømte om, 
men vi besluttede, at tallene så 
måtte skrives og fotograferes 
et for et. Vi kunne så senere 
sætte billederne sammen. Vi 
lettede derfor med begge fly 
fra Eslov. 

Snart var der god brug for 
Rallyens evne til at skifte mel
lem at flyve pænt hurtigt og til 
at hænge i propellen med fulde 
flaps. Jes og undertegnede har 
flere gange lavet air-to-air, men 
hvor vi plejer at flyve i forma
tion med det fly, vi skal fotogra
fere, varderhertaleom, at Sten 
fløj 12-1300 fod højere end os, 
og hvor han, set i forhold til et 
punkt på jorden, pludseligt ikke 

bevægede sig meget, når han 
begyndte at skrive. 

Vi havde det med at flyve 
forbi tallene, inden de var fær
dige- eller omvendt med ikke 
at nå frem til dem, inden de 
forsvandt igen, når vi over ra
dioen sagde "Skriv"til Sten for 
at få ham i gang på et tidligere 
tidspunkt. Det var svært at få 
det hele placeret rigtigt. Kom
munikationen mellem to åbne 
cockpits var heller ikke let på 
grund af den megen susen. 

Stens håndskrift så lidt u
sikker ud, men der var også 
koldt i det åbne cockpit. Da vi 
landede etter første tur for at 

Disse prægtige mænd og deres flyvende maskiner: Sten 
Svensson (tv) og Jes Franzen. 

genfylde røgtanken, forestille
de Jes og undertegnede os, at 
vi gik op med det samme igen, 
da vintersolen krøb længere 
og længere ned mod horison
ten. Men Sten ville nu gerne -
meget gerne - have en kop 
varm kaffe først. Han fløj jo og
så i åbent cockpit hele tiden, 
mens vi andre nøjedes med at 
lege cabriolet så længe foto
graferingen stod på, og selv på 
den relativt korte tid nåede fin
grene at blive stive. Alt i alt var 
løsningen af år 2000-proble
met en udfordrende opgave -
ikke umulig, blot sværere og 
med flere nye vanskelige ele
menter, end vi har været vandt 
til, selvom to air-to-air fotoop
gaver aldrig er helt ens. 

Vestpå 
Vi fik efterhånden en passen
de mængde tal i kassen, skub
bede Stearman'en tilbage i 
hangaren, sagde pænt farvel 
og fløj vestpå mod den rød
orange sol. 

Billederne blev pæne nok, 
men når der var tale om et foto 
med mere end et enkelt tal, var 
det vanskeligt at se det af dem, 
der var skrevet tørst. Røgen 
holdt som sagt kun kort tid på 

himlen. Da billeders kvalitet i al 
almindelig bliver dårligere, når 
de kommer på tryk, måtte vi 
erkende, at det ville være nød
vendigt at mikse fire enkeltstå
ende tal sammen på en com
puter, og heldigvis kender vi en 
venlig mand, der kan den slags. 

Vi blev altså nødt til at gå 
lidt på kompromis med den op
rindelige ide, selvom alle tal
lene på Flykalenderen 2000 
stod skrevet på himlen 5.000 
fod over Skåne den onsdag i 
november. Mens dette skrives, 
er Flykalenderen 2000 på vej 
i trykken, og når FLYV udkom
mer, skulle den gerne være på 
vej ud til klubberne. Rusk i je
res formænd, så de får distri
bueret dem videre, og I kan se 
det færdige resultat. 

Vi kunne naturligvis godt 
have tænkt os at have fotogra
feret det hele på et enkelt bil
lede. 

Vi er også sikre på at vi kun
ne have fået tallene til at stå 
lidt mere fyldigt og længe nok 
på himmelen, hvis det havde 
været en lun sommerdag. Det 
ved vi så til næste gang. 

Hvis ellers vi kan finde ud 
at at reinkarnere samtidigt, 
vender vi frygteligt tilbage ved 
næste årtusindskifte( • 

Der arbejdes på at tappe sirup af røganlæggets olietank. 



Internationale Segelflugwetbewerb 

Hockenheim 1999 
Tekst: Thorsten Mauritsen 

Klubklassen Udelanding 

Forårets national-
Tyskland. Det viste sig i store Vi lagde ud med en opgave på Den sjette konkurrencedag fløj 
træk at være velfungerende, 146 km. Den blev gennemført vi 215 km ud og hjem. Jeg kom 

holdstræning ved med en startlinie på 20 km og med hastigheder omkring de afsted med nogle LS4'ere. De 
den traditionsrige forbud mod kameradokumen- 70 km/t, og der var en del foregående fem dage havde 

konkurrence i Hock- tation som de vigtigste ændrin- udelandinger til trods for at jeg ikke de store problemer 

enheim, Tyskland, ger i fo_rhold til tidligere. opgaven var relativt kort. Selv med at følge med dem. Det 

blev et brag af en 
Jeg kan lige så godt sige kom jeg ind på en femte plads. skyldtes formodentlig at der 

det som det er. Vi fløj næsten Andendagen fløj vi 226 km. dengang var skyer, og jeg 
succes, såvel træ- hver eneste dag dernede, og Det meste af det jeg foretog derfor kunne dreje lidt fra side 
nings- som resultat- med fire klasser gange syv til mig fungerede så jeg lavede til side og dermed udligne for-

mæssigt: Danskerne otte konkurrencedage ville det en dagssejr med hele 7 km/t skallen i ydelse på de to fly. 

fik to guldmedaljer være en uoverkommelig op- foran nummer to. Det bragte Denne dag var der bare ik-
gave at beskrive konkurren- mig op på en samlet første- ke nogen skyer! Langsomt 

og en bronze. cen i alle dens spændende de- plads, hvilket jeg jo ikke lige- men sikkert tabte jeg højde i 
taljer. Så det vil jeg undlade. frem havde forventet, den- forhold til de andre. I den 

gang jeg rejste sydpå. De næ- varme luft der var fremhers-

Sportsånd 
ste tre dage førte jeg konkur- kende i hele perioden var ter-

Fra nationalholdet var Henrik rencen og havde endnu en mikken kortlivet og snæver. 
Breidahl, Thomas Vester- I klubklassen var vi 24 delta- dagssejr på fjerdedagen. Derfor var jeg nødtvunget til at 
gaard, Steen Elmgaard og gere. Jeg deltog i en Std. Li- gå egne veje, da jeg havde 
undertegnede. Endvidere del- balle. Som den eneste klasse mistet ca. 100 meter i forhold 
tog formanden for Dansk Svæ- i konkurrencen kom vi til at fly- Dårlig fokusering til de andre, fordi jeg ikke kun-
veflyver Union Jan Schmeltz ve samtlige otte konkurrence- Desværre er den menneskeli- ne ramme deres bobler. Så 
Pedersen og medejer af Dan- dage. Der var generelt en ge hjerne (i hvert fald min) ind- fandt jeg en god boble på 1,5 
glide, Morten Habekost Jen- yderst venlig stemning i klas- rettet således at den nemmest meter - og blev overmodig! 
sen. sen, med en stor vilje til at hjæl- husker hvilke fejl man har be- Den dag mistede jeg 300 point 

pe hinanden og lære fra sig. gået, mens alle de gode be- og måtte resignere til en sam-

Nye regler 
Tyskerne havde et fint ord for slutninger som regel forsvin- let tredje plads. 
den holdning: "Sportlich". der i tågerne. I dette tilfælde 

Konkurrencen var delt op i fire Sportslig er den pilot der ud- blev det yderligere forstærket 
Et skridt frem klasser: standard, 15-meter, viser initiativer når han/hun lig- af at det virkelig var en fysisk 

åben og klubklasse. Konkur- ger i en flok. Den der er villig til hård konkurrence med flyv- og fire tilbage 

rencen var endvidere ud- at sige at han har tre meter lidt ning hver eneste dag. Så jeg Den syvende dag var vejret 
nævnt til prøveklud for regel- længere fremme. Hvis piloter må nok erkende at jeg ikke rig- igen svært, men jeg kom igen-
sættet til VM i Bayreuth i år, generelt har den holdning er tig har noget at berette fra de nem, med en meget konser-
sammen med den lignende det ikke noget problem at flyve første fem dage. Men da det vativ strategi og desværre og-
konkurrence i Hahnweide, holdflyvning! begyndte at gå galt... så meget konservativ hastig-
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hed på sølle 56 km/t- 9 lang
sommere end dagsvinder. Ik
ke desto mindre viste det sig 
at være en god strategi, idet 
jeg rykkede op på en samlet 
andenplads. 

Den ottende og sidste kon
kurrencedag skulle vi flyve 197 
km. Da vi blev slæbt i lutten 
som den første klasse, be
gyndte konkurrenceledelsen 
stille og roligt at aflyse de tre 
andre klasser. Det skyldtes at 
adskillige byger byggede op. 
Vi blev dog sendt afsted. 

Da starten gik lå der en by
ge på ruten, der gjorde at de 
fleste af dem der startede blev 
fanget nær det første vende
punkt. Derfor valgte jeg at 
trække starten i 45 minutter. 
Det viste sig imidlertid at være 
en kortsigtet beslutning. Godt 
nok kunne jeg delfinere de 
første ca. 40 km på forkanten 
af den næste byge. Til gen
gæld kunne jeg ikke komme 
ind til mit andet vendepunkt, da 
der lå noget der lignede en 
front eller total sammenkag
ning af CB'er. Jeg måtte igen 
nøjes med alt for få point og 
måtte rykke ned på en samlet 
sjette plads. Seks piloter kom 
hjem den dag. 

Andre danske 
præstationer 

Som den absolut flotteste præ
station skal nævnes Thomas 
Vestergaard, der vandt samlet 
blandt juniorerne i hele konkur
rencen. Dette udmøntede sig 
i den megetflotte præmie spon
soreret af japaneren Shinzo Ta
kizawa af et gratis tidages op
hold på Narromine, Australien, 
med fri flyvning i centrets fly. 

Han vandt i øvrigt samtidig 
standardklassen, foran top
navnet Peter Hartmann, Østrig, 
nummer fire ved VM i stan
dardklasse samt en håbefuld 
flok af unge tyske sportssolda
ter (fri flyvning i stedet for 
værnepligt, Hr. Hækkerup!). 

I 15-meter klassen var 
Henrik Breidahl suveræn med 
hele 200 point til andenplad
sen. En 1:tirkelig flot præstation 
med hele tre dagsejre ud af de 
syv konkurrencedage. Jan 
Schmeltz Pedersen blev num
mer tre i åben klassen, der 
som noget nyt blev fløjet med 
handicap. 
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Forfatteren 

Thorsten Mauritsen er 
født i 1977. Begyndte at 
flyve i 1991 i Sønderjysk 
Flyveklub og gik solo i 
1994. Han har 570 timer 
på svævefly og 19.500 
strækkilometer. I 1998 
flyttede han til København 
for at studere og skiftede 
derfor til Midtsjællands 
Svæveflyveklub. Deltog i 
Arnborg Åben '96, '97 og 
'98, Nordisk Junior '98 og 
Junior VM '99. 

Træning af højeste karat 

Det var et nyt initiativ i trænin
gen af nationalholdspiloterne 
at bruge pengene på en kon
kurrence af international ka
rakter i stedet for/som supple
ment til at udvide sæsonen 
med et træningsophold i Syd
frankrig. 

Min umiddelbare konklusi
on er at det er yderst effektiv 
træning. Der findes ikke noget 
godt alternativ til konkurrence
erfaring. Jeg er blevet klogere 
på mine svagheder og forcer i 
en konkurrencesituation. Det 
er guld værd. • 

Disketten med denne 
artikel forsvandt hos 
postvæsnet på vej til 
redaktionen en gang i 
sommer. Sammen med 
artiklen forsvandt også 
Thorstens fotos fr a kon
kurrencen. I anden run
de lykkedes det at få dis
ketten frem. Det Wita fo
to af AA på vE!) lnd er lånt 
af Tonny Henriksen. 

Red. 

Limited Edition "EXCELLENCE" • Limited Edition '1EXCELLENCE" 

• SOCATA 

Copenhagen Aviation Trading A/S 
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Royal International Air Tattoo 
Fairforel, England 
Tekst og foto: Jennifer M. Gradidge 

Som ved mange andre flyve
opvisninger i år var NATO's 50 
års fødselsdag hovedemnet 
ved RIATi Fairford. Der var re
korddeltagelse på 483 fly fra 
28 lande. Over 150 fly deltog i 
flyveopvisningen, der over to 
dage tiltrak 190.000 tilskuere. 

Hele overskuddet ved arran
gementet går til velgørende 
formål gennem Royal Air For
ce Benevolent Fund. 

Blandt førstegangsdelta
gerne var det danske flyvevå
bens Canadair CL-604 Chal-

lenger, Boeing F-18D fra det 
finske flyvevåben og en Pila
tus Porter fra den franske hær. 
Slovenien var det eneste nye 
land på Tattoo'et med en Pi
latus PC-9 og en Bell 412EP. 

Men det fly der tiltrak aller
størst interesse var Northrop 

B-2A, der for første gang var 
udstillet i England. Denne at
traktion gav fuldstændig trafik
kaos med ventetid på op til fem 
timer. 

I pensionistafdelingen sås 
Canberra, der fløj første gang 
for 50 år siden og næsten lige 

~ r \ 

Det finske flyvevåbens Boeing f-1 BD Hornet var debutant i Fairlord . 

• 
ff 

En Lockheed F-16A fra det hollandske flyve- Denne Rockwell B-1 B kom fra E/lsworth Air Force Base i South Dakota, USA. 
våben. 

RDAF Canadair CL-604 Challenger var ny i Fairlord. I baggrunden ses en af de få tilbageværende BAG Canberra. 

' 



Northrop B-2A var udstillet bag pigtråd og rækværk. Her er en gruppe V/P's på rundvisning. 

så gamle er Boeing 8-52. 
McDonnell F 4 Phantom fra 
Tyskland og Tyrkiet og Lock
heed F-1 04 Starfighter fra det 
italienske flyvevåben er heller 

ikke nye længere, og den 
franske flådes Vought F-8E 
Crusader skal snart udskiftes 
med Rafale. 

Flyvemuseer 
Tønder 
Under Første Verdenskrig 
havde den tyske marine en 
luftskibsbase i det den gang 
tyske Tønder. De store luft
skibshaller er for længst ned
revet, men der er stadig be
varet bygninger fra basen, 
bl.a. en del af .gasværket", der 
fremstillede brint til luftskibe
ne. 

I en af disse er der på frivillig 
basis indrettet et museum for 
luftskibsbasen. Museet ligger 
på Gasværksvej i det nordlige 
Tønder. Der er åbent lørdag 
og søndag kl. 1200-1700 eller 
efter forudgående aftale med 
Manfred Petersen, tlf. 74 7226 
57, fax 74 72 08 50. 

Visterås 
Den 29. maj indviedes et fly
vemuseum i Våsterås, ca. 90 
km vest for Stockholm. Det lig
ger på Håsslå flyveplads, tid-
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ligere hjemsted for F 1, Kung
liga Våstmanlands Flygflotilj, 
der blev nedlagt I 1983. 

Det er den gamle CW han
gar, der nu blevet en velegnet 
museumsbygning. Den benyt
tedes i mange år af CW. Flyg
vapnets Centrala Verkståder 
Våsterås ( også de er nedlagt). 

Våsterås Flygmuseum er 
blevet til ved et samarbejde 
mellem otte forskellige vete
ranflyforeninger og Våsterås 
Kommune. 

Interessen for veteranfly 
har i mange år været stor i Vås
terås, og der har været mange 
gode flyvedage på Håsslå 
med hovedvægt på veteranfly. 

I det nye museum vises fly 
som fx J 26 Mustang, J 28 
Vampire, Hawker Hunter og 
Sk 11 liger Moth. De fleste af 
de udstillede fly er i luftdygtig 
stand. 

(F/ygvapennytt) 

Hvor næste års Tattoo skal 
finde sted er endnu uklart. Ba
nebelægningen i Fairford skal 
udskiftes hvis der kan findes 

Soderhamn 
I Såderhamn, et par hundrede 
kilometer nord for Stockholm, 
blev et flyvemuseum indviet 
den 9. juni. Det ligger i Flyg
staden, den tidligere base for 
den nedlagte F 15, Kungliga 
Hålsinge Flygflotilj, og n de 
gamle hangarer rummer nu 
flotillens museum. 

I udstillingen indgår fly som 
Saab J 21, flotillens første fly 
(1946) og J 29 Tunnan. Der er 
også to A32 Lansen, i forskel
lige versioner, og en AJ 37 
Viggen, flotillens sidste flytype. 

(Flygvapennytt) 

Berlin 
Det tekniske museum i Berlin 
bor under trange forhold i en 
tidligere banegård, så der er 
kun plads til et par mindre fly, 
men det bliver snart bedre, for 
et nyt museum nærmer sig sin 
fuldførelse. Det ligger på Potz
damer Platz og bliver på 20.000 

midler, så måske bliver det i 
stedet på Boscombe Down 
midtijuli. • 

m2, hvoraf flyveafdelingen får 
rådighed over de 6.000. 

Det er hensigten at udstille 
over 40 fly, deriblandt en Ju 52/ 
3m, og på taget af bygningen 
anbringes en Douglas DC-3/C-
47, en ægte Rosinen-Bomber, 
der deltog i Luftbroen 1948-49. 

Museet håber også at få de 
fly, der er bevaret fra det første 
flyvemuseum i Berlin. De blev 
under Anden Verdenskrig eva
kueret til Krakau I Polen, men 
polakkerne betragter dem 
som deres krigsbytte. De har 
således overdraget en en
gelsk De Havilland D.H. 9 
bomber (tysk krigsbytte fra 
1918) til Royal Air Force Mu
seum i bytte for en Spitfire. 

Søfartsafdelingen af det 
nye museum planlægges åb
net den 14. december 2000, 
flyveafdelingen i sommeren 
2001. De samlede omkostnin
ger bliver ca. 140 mio. DM. 
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Junior VM i svæveflyvning 

Flyvepladsen set fra nordøst. Umiddelbart øst for ligger hangarområde og campingplads. 

Af Mette Schmeltz Pedersen 

1st Junior World 
Gliding Champion
ship løb af stablen i 
Holland i perioden 11. 
- 25. juli 1999 med en 
organiseret trænings
periode ugen før. 

Hidtil har der været 
afholdt EM for junio
rer fem gange, men 
de seneste år har 
interessen fra bl.a. 
Australien, New 
Zealand, USA og 
Sydafrika været så 
stor at man nu har 
udvidet konkurrencen 
til et VM. 

Deltagere 

Det danske hold bestod af 
Steen Elmgård, ØSF, Thomas 
Vestergård, Silkeborg og Tho
mas Leander Nielsen, SG-70 
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i standardklassen og Thorsten 
Mauritsen, Midtsjælland, og 
Mette Schmeltz Pedersen, 
Billund i klubklassen. 

De samme fem piloter del
tog ved Nordisk Mesterskab i 
Norge sidste år, og har derud
over kvalificeret sig ved at pla
cere sig godt ved DM for ju
niorer i 1998. 

Som svæveflyvepilot er 
man junior til og med det år 
man fylder 25. I konkurrencen 
deltog 68 piloter fra 20 lande, 
fordelt på to klasser. Standard
klassen var domineret af LS-8 
og Discus 2, mens klubklas
sen, der var mere spredt, re
præsenteredes mest af ASW-
15, ASW-19 og Jantar. 

Med som holdkaptajn var 
Henrik Gormsen (Gumme), 
Skrydstrup, og til at vække os 
om morgenen havde han med
bragt en energibombe, hans tre 
år gamle datter Ellen. 

Forventninger 

Danske juniorer har før fejret 
store triumfer med en nordisk 

mester i 1990, og europames
ter i både 1991 og 1993. Målet 
var derfor helt klart, at der også 
denne gang skulle medaljer 
med hjem. 

Piloterne havde forberedt 
sig til VM på forskellig vis. 
Thorsten, Thomas V. og Steen 
havde i april måned lejlighed 
til at deltage i en international 
konkurrence i Hockenheim, 
Tyskland, hvor de slog adskil
lige af de ellers så hårde ny
sere. 

Ved DM for seniorer i maj 
deltog Steen og begge Tho
mas'er. Selv var jeg nødt til at 
passe mit studie i perioden, så 
min forberedelse bestod i 
mentaltræning, memorisering 
af kort og lignende. 

En del af konkurrenterne 
var velkendte men ikke frygtet, 
selv om nogle af dem kunne 
fremvise 1.500-2.000 timer i 
logbogen og titler som "tysk 
mester" m.m. Som danskere 
mente vi at have fordelen ved 
flyvning i kystnære områder, 
som det meste af Holland jo er. 
Alt i alt var medaljeforhåbning-

erne var absolut ikke urealis
tiske. 

Området 

Konkurrencen fandt sted på 
Terletflyveplads, Hollands na
tionalcenter for svæveflyv
ning. Terlet ligger mellem by
erneArnhem ogApeldoorn, på 
Hoge Veleuwe. 

En køretur på seks til otte 
timer fra Arnborg, hvis man da 
ikke lige har en hjælper med, 
der ved grænsen mangler sit 
pas. Man må derfor vente to 
timer på at fotobutikken åbner, 
så der kan tages billede til et nyt 
pas. Det er afprøvet. 

Hoge Veleuwe er et højt 
liggende område i det ellers så 
flade Holland. Det udgøres 
oveNejende af hede og skov 
på sandbund, så det er her, 
man finder den bedste termik. 

Østligt og sydligt afgrænses 
området af floderne ljssel og 
Rhinen. Begge har stor indfly
delse på termikken, når man 
vil forlade Hoge Veleuwe, og 
ofte skal disse bælter krydses 
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i god højde for at nå videre til 
den gode termik. Landskabet 
minder ellers meget om det 
danske, så vi overså til at be
gynde med denne detalje. 

Østover er der ikke så langt 
til Tyskland, så en del af opga
verne gik over grænsen. Der 
er terrænet noget højere, og 
der er ikke så megetvand, der 
kan ødelægge termikken. 

Skov og hede 

Flyvepladsen strakte sig over 
et stort område. Hovedarealet 
var en T-bane med hhv. 1.200 
m og 600 m græs. Derudover 
var der tre-fire spifstarts- og 
landingsbaner, der ikke kunne 
anvendes til flyslæb. 

Rundt om pladsen var der i 
store områder ikke landings
muligheder pga. enten skov el
ler hede med lyng og spredte 
buske og træer. Man kunne 
nok sætte flyet i disse områder, 
men skulle være heldig for at 
det kunne flyve næste dag. 
Det var specielt aktuelt for 
hjemkomster fra øst, hvor der 
var en strækning på 12 km 
med denne slags terræn, så 
man skulle være helt sikker på 
sin sfutglidshøjde. 

Hjemtærsklinger blev gjort 
endnu mere spændende af 
den række højspændingsled
ninger, der stod i indflyvnin
gen. Ved briefingerne tør kon
kurrencen gjorde hollænderne 
en del ud af disse emner, da 
der i tidens løb er en del piloter, 
der har forbrudt sig mod sin 
sikkerhedshøjde og slutteligt 
måtte lande i dårligt terræn. 
Det viste sig dog at alle delta
gerne havde en sund respekt 
for disse forhold, så der opstod 
ingen farlige situationer. 

Camping 

Et lyngareal var til lejligheden 
blevet omdannet til camping
plad. Alle danske piloter havde 
fejet hollandske campingvog
ne, der blev stillet op som en af 
de første lejre. Gumme med
bragte en antenne, hvori Dan
nebrog blev hejst. Hurtigt gik 
det dog op for os at englænder
ne havde præsteret en højere 
mast, og der blev straks lagt 
planer for, hvordan man i nat
tens mulm og mørke kunne for
korte deres mast en lille smule. 

Samme nat havde vi dog et 
ganske ubeskedent torden-
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vejr, hvor vi besluttede os for 
at skrinlægge planerne og 
lade dem beholde deres mast. 

Rundt omkring os boede 
bl.a. nordmændene og sven
skerne, som vi under hele kon
kurrencen havde et godt for
hold til, godt hjulpet af de kon
takter der knyttedes af de res
pektive hjælpere ud på afte
nerne. Tyskerne derimod hav
de forskanset sig bag en mur 
af campingvogne og store bi
ler, og udenom var trukket et 
territoriehævdende, rødt plas
ticbånd. 

Specielt de første dage bøv
ledes der en del med strøm
men. Der var opstillet en die
selgenerator, der skulle forsy
ne hele campingområdet med 
strøm, men der var ofte af
brydelser. Med alt det elektro
niske udstyr det efterhånden 
er nødvendigt at putte i flyene 
er det ret vigtigt at batterierne 
er ladet op ved flyvec;lagens 
begyndelse, så Gumme blev 
sat på sagen. Synderen viste 
sig at være en kogeplade i den 
polske lejr, der ikke var helt klar 
til at blive placeret udendørs i 
en vandpyt. Ejeren havde 
noget svært ved at forstå, 
hvorfor kogepladen fik karan
tæne fra generatoren. 

Konkurrencen 

Der blev åbnet med maner før
dag den 10. Efter præsenta
tion af alle piloter var der fly
opvisning med bl.a. Nimbus 4, 
ASK 21 og forskellige ældre 
svævefly. Det hollandske fly
vevåben lavede low-pass 
med to F-16, men det der nok 
gjorde størst indtryk på publi
kum var en Extra 300, der ud
førte flysfæb på ryggen, og si
den lavede et kunstflyvnings
program. Dette fly kiggede 
forbi et par gange i løbet af 
konkurrenceperioden og un
derholdt os, når vi ventede på 
feltet. 

Der var briefing hver mor
gen klokken 1 o. Den startede 
med at udpensle gårsdagens 
gode og mindre gode præsta
tioner. Hertil blev der uddelt en 
flaske champagne til dagsvin
deren og en oppustelig sort
broget ko til piloten med den 
første eller dummeste udefan
ding. Koen skulle bæres syn
ligt på bilen hele dagen. Ingen 
danskere fik dog denne tvivl
somme ære. 

Om forfatteren: Mette Schmeltz Pedersen, 22 år gammel og har 
svævefløjet siden 1992. Har deltaget i Junior DM 4 gange siden 
1995 samt NM 1998. Flyver til dagligt i Billund Svæveflyveklub, 
og i logbogen står der ca. 500 timer. Læser på andet år til ingeniør 
ved Alborg Universitet, Esbjerg. 

Vejrbriefingen blev forestå
et af to meteorologer fra det 
hollandske flyvevåben. I star
ten passede deres forudsigel
ser ret godt, men efterhånden 
som konkurrenceledelsen 
blev mere og mere desperate 
for at få flyvedage i hus, blev 
vejrudsigterne mere og mere 
optimistiske, mens vejret gik 
den modsatte vej. Det blev til 
et par dage med opstilling på 
feltet, hvor konkurrencen tørst 
blev aflyst klokken 16. 

Under konkurrencen var 
der flyvevejr mange dage, 
men at kalde det suverænt vil 

være en overdrivelse. Det ses 
på de opgaver, der blev fløjet: 
To på mere end 300 km, resten 
på 150-200 km. Ikke ligefrem 
store opgaver til et VM. Enkel
te dage var opgavefæggeren 
og meteorologen optimistiske 
fra morgenstunden (optimis
tisk= 450 km), men efterhån
den som termikken ikke udvik
lede sig, blev opgaverne kor
tere og kortere. 

Min indflydelse 

Jeg lagde stærkt ud med at 
lande ude på en 300 km, hvor 

Holdet (fra højre) : Thorsten Mauritsen, forfatteren, Thomas 
Leander Nielsen, Thomas Vestergård, Steer1 Elmgård og Henrik 
Gormsen. 



Libellen og jeg tærskler hjem 

tre fjerdedele af feltet kom 
hjem. Jeg fløj simpelthen for 
langsomt, og løb tør for termik 
omkring kl. 20.00. Det kostede 
ca. 500 points. 

tingene sig meget bedre, og 
ved mållinien havde jeg hentet 
de fleste. Det gav en 3. plads 
på dagen, den bedste "pige
placering" under hele konkur
rencen. Desværre var opga
ven for kort til de helt store 
points (150 km gav ca. 500 
points til vinderen). 

Næste dag havde jeg såle
des ikke meget at tabe, men 
selv om jeg fløj aggressivt, 
blev jeg alligevel hægtet af fel
tet omkring halwejs. Det skul
le senere koste feltet dyrt, for 
da jeg blev alene flaskede 

Onsdag var der lagt op til 
en blæsende dag. Slæbepilo
terne lavede her en fejl ved at 

Resultater 

Standardklas.,e 
Dac 

NlMI Land flI 1 2 3 4 5 6 7 toml 
I G,nhaSt:ml D Discus2b 994 407 637 %7 807 372 790 4924p 
2 David AIJJism GB LS g 982 307 544 953 760 437 779 4762 p 
3 Pekkal/<1i SF LS8 I 000 382 633 970 636 304 765 4690 p 
4 Cor.un Kq,sid<cr D Disws 2a 945 288 611 958 756 289 789 4636 p 
5 PcrWc:slliig s LSK 960 345 518 970 739 334 769 46351! 
6 Dirk Loodmos.,a D I..S8 957 303 637 917 731 289 71!3 4617p 
7 Arlcadius D<Mnar PL SZD-55 973 389 565 932 671. 371 713 4615 p 
8 JayRålb!dt GB I..S8 971 311 694 951 712 461 512 4612p 
9 Tøno Manninm SF ASW24 977 328 636 964 615 301 748 4569p 
10 Mario ~lin& D Discu.s 2a 436 452 614 959 807 508 787 4563 I! 
llSteatDnginl DK LSS 925 252 595 926 691 376 794 4559 p 
12 Thommum,der DK LS8 922 354 610 1000 464 307 799 4456 p 
13 RolfFriecDi CH I..S8 955 309 633 947 567 290 725 4426 p 
14 .laroslav T ommu CHZ DiscusCS 970 314 649 950 545 412 584 4424p 
15 Krilaian Roine SF LS8 999 381 588 1000 629 39 748 43841! 
16 Gia-gjo Ballanli I Di.saJSA 934 381 421 955 587 362 738 4378p 
17 Erik .khans.sa, s LS7 945 267 556 978 752 163 693 4354 p 
18 MarosDivoc Slvk Disal.s B 966 316 639 971 386 346 720 4344p 
19 Fnsiaiis.Jon:mia.= NL l.S8 547 318 579 996 701 395 745 4281 p 
20.Jooa,iiWaller.; USA DisaisA 974 300 521 949 339 310 843 42361! 
21 Karol Starys:z.ak. PL SZDSS 543 377 565 929 635 360 708 4117p 
22 Olivia- Danoæ F I..S8 761 446 0 970 813 279 824 4093p 
23 Nia, Le Roux SA l.S7 926 224 584 852 505 324 592 4007 p 
24 Ranco Kool NL Disaas es 212 376 510 926 784 378 745 3991 P 
25 SlalbmAboulin F LS8 451 374 535 970 812 65 783 39901! 
26 Luk.:Rdibcdc GB ASW24 540 307 542 888 758 26 822. 3883p 
27 David Millkr NL ASW24 939 357 63 950 441 299 71.6 3775 p 
28 Andrtj Kolar sw 00300 549 342 543 751 577 238 751 3751 p 
29Toomas Veslaprd DK D1scm es 558 1ss 587 m 6119 0 6llO 3608p 
30 Boris~ SbQ 00303 565 l!IT 581 920 276 262 744 3515 I! 
3 I Liz Sdtwaikkr USA Fakxin 558 361 515 928 696 51 0 3109p 
32 Sar.ih YOlSlg s ASW24 558 275 0 819 251 334 577 2814p 
33 Thomas Simko PL SZD55 346 308 625 44 335 366 693 2717p 
34 Martin Buhlmæn CH SZD55 404 241 544 39 534 196 736 2694 p 
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slæbe klubklassen ud i med
vind og sætte os af langt fra 
termikken. Jeg vendte om 
umiddelbart efter udkobling, 
og nåede pladsen i en højde 
til en lille landingsrunde. Flere 
andre kom lavt tilbage, og en 
enkelt landede ude før ud
tærskling. 

Min anden start gik bedre, 
og jeg kom afsted på ruten. 
Selve opgaven bød på et 

sidste ben næsten i direkte 
modvind. Jeg tabte lidt tid på 
slutglidet, da jeg ikke turde 
presse min forholdsvis lette 
Libelle ind over det dårlige ter
ræn i den kraftige modvind, og 
samlede derfor lidt ekstra høj
de. I alt tog jeg mig af dagens 
8. plads. 

Efter tre dage med god ter
mik kom så de mere marginale 
dage. Torsdag blev aflyst, efter 

Klubkl~ 
Da,: 

NlMI Land flI t 2 3 4 5 6 7 toml 

I Robert Sdlciflårth D ASW19B 81i6 402 602 696 741 378 514 4199p 
2 Owain Waltas GB LS4 939 394 620 568 799 385 473 4178 p 
3 Sander 't Hart NL ASWl9 996 437 584 573 830 202 503 4125 p 
4 Quist. Leum~ CH ASW19B 840 449 651 586 717 383 493 4119p 
5 .k:ranv Hood GB Sid Cirru., 870 463 600 605 600 379 495 4012 1! 
6 PdaM=n GB 00101 749 458 573 572 787 365 480 3984 p 
7 Pienc Jambm F P"fPSCC 741 445 522 621 765 350 535 3979 p 
8 PaouMatamo SF ASWlS 814 423 616 705 684 210 521 3973 p 
9 Mmda9s Zaliuklls LIT Sid Jnar 3 935 363 687 627 688 47 529 3876p 
10 Jcroa, V~I NL SldCirrus 1000 281 646 636 780 205 306 38541! 
llThonlmMaaribenDK Sid Lilde 991 493 176 690 723 233 531 3837 p 
12 Midlal Smor.lwslci PL Sid Jantar 2 761 360 636 622 576 302 475 3732 p 
13 I..uka Znidarsic SW Cirrus B 609 .454 420 651 667 378 524 3703 p 
14 Tobias Mcya- D ASWlS 482 511 379 717 862 383 364 3698p 
15 Rabat Sliwinski PL Sld.Jantar2 962 341 464 542 653 180 555 369711 
16 Ralf Krasduner D SldCirru.s 534 400 456 70 I 733 324 528 3676 p 
17 Kirk Davis NZL ASW 19 B 763 364 558 643 674 185 482 3669p 
18 Erwan Lcgoff F P~C 740 461 313 595 702 344 498 3653 p 
19 MdkScbmdtz DK Sid Lilde 496 .r16 604 637 716 196 507 3632 p 
20 TunHæke USA Sid Labcllc 765 404 312 685 633 302 530 3631 I! 
21 DooSoonsat USA Sid Cirrus 720 397 38 l 609 633 302 538 3580 p 
22 Lisa Tumer AUS Sid Labcllc m 57 336 697 591 363 523 3340 p 
23 MidlalKw PL Sld.lmbr2 522 372 325 539 658 180 520 3116p 
24 MatqI<csaber SU) 00 100 es 528 228 386 682 690 23 529 3066 p 
25 Martn Koå CHZ /\SW lSB 466 298 642 635 694 302 0 30371! 
26 Zob,Kon, H Sld_.lantar2 756 217 151 673 536 138 482 2953p 
27 Pascal .Jennan CH LS4 495 381 165 640 460 I 75 459 2775 p 
28 Kare!Ma= CHZ VSOlO 499 360 343 654 282 302 277 2717p 
29 Mmtin Hrivoa CHZ VSOIO 506 58 435 635 479 154 328 2598 p 
30 Fnmk Ki<nhofer SA StdCimis 1611 365 0 624 730 152 499 25381! 
31 Midliel Roclo& NL ASWl9B 679 414 61 43 681 137 296 2311 p 
32 .Jow:m Døsa, N ASWl5 493 387 0 528 505 19 327 2259p 
33 Thanas Haosen N ASWlS 463 227 474 SS 505 22 375 2121 p 
34 Tomas Kuzmid<das LIT Sld_.laur3 747 197 317 84 230 0 387 1962p 
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at standardklassen havde be
vist at de ikke kunne blive 
hængende under de markante 
udkagninger. 

Fredag udviklede sig no
genlunde magen til, dog turde 
konkurrenceledelsen ikke 
aflyse. Klubklassen blev star
tet som eneste klasse og sendt 
af sted på en 130 km i tørter
mik med udtærskling kl. 16.30 
{ = ret sent!). TIi forskel fra man
ge andre piloter kan jeg godt 
lide at flyve i tørtermik, så 
problemet bestod blot i, hvor
når termikken holdt op. 

Det gjorde den efter tre tim
ers hårdt slid, lidt over halwejs 
på ruten . Jeg havde ellers 
været tæt på at vende sidste 
vendepunkt, men måtte tage 
en svag boble ca. 3 km før 
vendepunktet. Med den drev 
jeg omkring 1 O km tilbage, 
hvor jeg så måtte lande. Alle 
landede ude {på nær de, der 
var vendt om ved første ven
depunkt!), og kun en enkelt 

Dødsfald 

Reklame
konsulent 
Gustav-Vilhelm 
Binderkrantz 

G-V. Binderkrantz døde d. 3. 
december, 77 år gammel. 
Gustav var hele livet en virke
lig flyveentusiast. Han begynd
te som modelflyver i 1935 i 
Odense Modelflyveklub, hvor 
han som var formand 1940-
43 var med til at arrangere en 
stor modelflyveudstilling med 
radiotransmission. 

Efter krigen blev Gustav 
aktiv som svæveflyver i Oden
se Svæveflyveklub, hvor han 
med stor energi udfoldede 
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deltager nåede over 100 km, 
så dagen blev ikke gyldig. 

Femtedagen får ikke så 
mange kommentarer. Det var 
en meget diset dag, om hvil
ken piloter, konkurrenceledel
se og hjælpere stadig disku
terer, hvorvidt det var en fair 
konkurrence. 

Sjette dag blev der udskre
vet Free Speed Task, dvs. en 
pilotvalgt hastighedsopgave 
med en fastsat minimumstid 
på tre timer. Vejret udviklede 
sig anderledes end forventet, 
så undervejs var der en del 
taktikskift. Jeg tærsklede hjem 
efter tre timer og tyve minutter 
efter en jævnt god præstation, 
og kort tid efter holdttermikken 
op. 

Næstsidstedagen var en 
rigtig øv-dag. Efter at have 
holdt feltet på afstand i lang tid, 
rammer jeg, sammen med 
Thorsten, et termikløst hul, 
hvor den eneste chance er et 
langt glid ind til en skov. Thor-

sine organisatoriske evner. 
Han kom i 1963 til Frederiks
sund, hvor han blev primus
motor i starten af svæveflyve
klubben. 

Gustav var i 1 O år medlem 
af Svæveflyverådet og aktiv in
denfor Dansk Idrætsforbund 
og lokale idrætsklubber. Han 
modtog i 1975 FAl's Trssandier 
Diplom for sit store arbejde for 
flyvesporten. Gustav havde 
gyldigt svæveflyvercertifikat i 
uafbrudt 55 år til 1. maj 1999. 

Gustav havde et lyst sind 
og et venligt væsen. Hans ven
ner vil i år savne hans traditio
nelle julebesøg med en blomst. 

Johannes Thinesen 

Prokurist Eigil 
Niirnberg 
Den 27. november døde pro
kurist Eigil NOrnberg, 72 år 
gammel. Han stod i en lang 
årrække for administrationen 
af Scanaviation, og da han 
blev pensioneret i 1993, havde 
han været over 40 år i firmaet. 

sten får fat, og jeg følger efter, 
men træerne kommer for tæt 
på, og jeg må lande. 

Ca. 15 minutter senere ser 
jeg en flok fly komme snigende 
ret lavt hen mod min mark, så 
jeg skynder mig at skubbe 
Libellen ind til siden for at gø re 
plads til dem. Umiddelbart 
over min mark får de fat i no
get, der ligner en 1 ½ m boble. 
Jeg startede nok selv boblen 
ved skubbe rundt med flyet. En 
stor del af feltet kom hjem, 
men igen var opgaven for kort 
til de helt store points, denne 
gang til min fordel. 

Sidstedagen bød på en op
levelse, idet feltet fløj samlet 
en lang strækning i vejr, der 
ifølge Svæveflyvehåndbogen 
ikke kan flyves stræk i: Ingen 
indstråling, fin regn osv. De 
fleste vendte begge vende
punkter og landede ude på sid
ste ben, kun stenkast fra hin
anden. 

BO år 

Resultatet 

Tja, det blev jo ikke en dansker 
på skamlen i nogen af klas
serne, og det kan vi piloter jo 
så komme med diverse und
skyldninger for. Det blev en 
tysk vinder {igen!) og en eng
lænder som nummer to i hver 
klasse. 

Der var enkelte dage, hvor 
en dansker gjorde sig gælden
de. Thorsten havde tre dage 
med en placering i Top 3, Tho
mas Leander en dag med en 
delt førsteplads og en som nr. 
4, Steen havde dage som nr. 
5 og nr. 7, og jeg selv havde 
som nævnt en enkelt tredie
plads. 

Placeringerne viser, at ka
paciteten er der, men at vi 
mangler rutinen til at gøre det 
hver dag i to uger. Næste 
chance får vi ved NM i Finland 
næste år og VM i Frankrig 
2001 . • 

Civilingeniør Gunner Larsen 

Den 4. janar bliver civilingeniør 
Gunner Larsen 80 år. Han var 
i sine unge år ivrig svæveflyver 
i Polyteknisk Flyvegruppe og 
var i 40 år ansat i Flyvevåbnet, 
hvor han sluttede som chef for 
Flyvematerielkommandoens 
støtteflysektion. 

Udnævnelser 

I sit otium er han travlt 
beskæftiget med restaurering 
af historiske fly og motorer og 
fly. Han var i adskillige år med
lem af Flyvemuseets repræ
sentantskab og bestyrelse, og 
han er nu et skattet medlem af 
den rådgivningsgruppe, der er 
med til at indrette det nye 
flyvemuseum i Helsingør. 

Direktør Erik B. Jacobsen 
Pr. 1. januar er Erik Baastrup 
Jacobsen, akademiingeniør 
og HD, ansat som direktør for 
Center Air ApS, Københavns 
Lufthavn Roskilde. 

Erik B. Jacobsen er 49 år 
og kommer fra en stilling som 
direktør for Odin Control Sys
tems ApS. Han har fløjet i 
snart 30 år, fik A-certifikat i 
1970 hos Sportsflyveklubben 
i Skovlunde og året efter svæ
veflyvercertikat hos Polytek
nisk Flyvegruppe. 

Nogle af 
de danske 
industrivirk
som heder, 
hanharvæ
ret ansat i, 
havdeeget 
fly. Dem fløj han meget I og det 
førte til at han i 1985 fik instru
mentbevis og derefter B-certi
fikat. Han har også instruktør
bevis og har i nogle år virket 
som freelance instruktør i Cen
ter Air. 
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J R R-F [ L- HIIRD NU? 
[ERTIFIKRTKOl'ITORET. 5TRTEl'/5 LUFTFRRT5PFE5El'I ORIE l'ITERER 

JAR-FCL har nu været i kraft som re en ide her ved overgangen til år Hvilke flyvemaskiner, dertilhø- hidtidig gyldighed og inden for 
dansk bestemmelse i seks måne- 2000, hvor alle danske certifikatin- rer denne klasse, ses i AIC-B, som hidtidig gyldighedsperiode (12 
der, og mange har været i kontakt dehavere bliver direkte berørt af de til stadighed opdateres med nye mdr.) have fløjet mindst 10 rutesek-
med de nye regler, men endnu "nye" regler, at repetere de vigtigste typer. For tiden er detAIC B-16/99. tarer som pilot på den pgl. type eller 
flere har endnu ikke mærket nogen regler for vedligeholdelse af ret- Denne klasse-rettighed har en klasse (de 10 rutesektorer kan 
forskel. De første seks måneder ligheder? Det gør vi i det følgende. gyldighed på to år. Tre måneder før erstattes af en rutesektorfløjet med 
har i virkeligheden været en over- udløb skal man opfylde et af føl- en examiner-hvilket kan foregå un-
gangsperiode, hvor man kunne 

Hvad er rettigheder? 
gende krav, for at få rettigheden der selve proficiency check 'et, hvis 

vælge at vedligeholde rettigheder forlænget: detteaflægges underaktuelflyvning 
efter de gamle regler eller efter de Rettigheder -på engelsk "ratings" -Proficiency check på klassen og ikke i simulator) 
nye, bortset fra forlængelse af hel- -er her betegnelsen for de forskel- (foregår ved henvendelse til en fly- Dette sidste relaterer sig til kra-
bredsgodkendelse. Dette ændrer lige elementer, som angiver hvad veskole, derharenexaminertilknyt- vel om, at revalidering af instru-
sig nu pr. 1. januar 2000, idet for- piloten må bruge sit certifikat til. tet. Når check'et er bestået forlæn- mentrettighed (IR) skal kom-
længelse eller fornyelse af retlig- F.eks. klasserettighed, typeretlig- gerexamineren rettigheden ved~- bineres med revalidering af type-
heder herefter skal ske efter reg- hed, instruktørrettighed, instru- tegning i certifikatet eller, for "gamle eller klasserettighed. IR-profi-
lerne i JAR-FCL. mentrettighed etc. certifikater''~ et særligt indstikskort, ciency check aflagt på fler-pilot 

Vi har efter bedste evne forsøgt Certifikatet som sådant er i som examineren kan udstede, hvis flyvemaskine dækker en-pilot 
at orientere om de nye regler med princippet eviggyldigt, men de til- man ikke har det i forvejen), flyvemaskine for så vidt angår 
de midler, der har været til rådig- knyttede rettigheder skal med fast- -eller- bevarelse af gyldig IR (men ikke 
hed: tre to-dages kurser i Luftfarts- satte mellemrum og på fastsatte - inden for de seneste 12 må- derved type- eller klasse-rettighe-
huset, artikler i FLYV, orienterings- betingelser 'fornyes". Hver retlig- neder før udløb af rettigheden som den). 
møder med flyveskolerne, arien- hed "lever sit eget liv" - så at sige pilot på klassen have fløjet mindst 
teringsaftener fire steder i landet -og skal fornyes (revalideres) hver 12 timer, hvoraf mindst seks timer 

Hvad er krav for revalidering af (road show), orientering i flyve- for sig. Det gør ingen forskel, som luftfartøjschef og 12 starter qg 
klubber m.fl., udgivelse af oriente- hvilken type certifikat rettigheden 12 landinger og have fløjet en træ- fler-motoret klasse eller type? 
rings-pjece (JAR-FCL og hvad så? er knyttettil, reglerne er de samme ningsflyvning af mindst en times Kravet er proficiency check på 
- som stadig kan rekvireres ved for et A-certifikat (PPL) som for et varighed med en flyveinstruktør. pågældende klasse eller type 
henvendelse til Luftfartsinfor- D-certifikat (ATPL). Denne træningsflyvning kan er- inden for tre måneder før udløb af 
mationstjenesten (tlf. 36 44 48 48 stalles af et hvilket som helst JAR- hidtidig gyldighed (12 mdr.) og 
lokal 648)). 

Hvornår skal jeg første gang 
FCL Proficiency Check inden for have fløjet mindst 1 0 rutesektorer 

Desværre er det ikke lykkedes perioden. som pilot på pgl. klasse eller type 
os endnu at få oprettet en egentlig revalidere efter JAR-FCL? (Til denne model knytter sig (de 10 rutesektorer kan erstattes 
hjemmeside på Internettet med Inden man efter 1. januar 2000 problemet med, hvordan man får af en rutesektor fløjet med en ex-
aktuel og opdateret information om efter de gamle regler mister retten påtegnet certifikat/indstikskort aminer -hvilket kan foregå under 
JAR-FCL, men vi arbejder på sa- til at udøve en rettighed, f.eks. pga. med forlængelsen, som efter JAR- selve proficiency check'et, hvis 
gen. Der er dog allerede en del udløb af PFT, manglende flyvetid el. FCL skal foretages af myndighe- dette aflægges under aktuel flyv-
JAR-FCL-stof på SLV's hjemme- lign., skal man have opfyldt JAR- den - altså indsendelse af logbog ning og ikke i simulator). 
side (www.slv.dk): Pjecen "JAR- FCL' s krav for revalidering. Ellers og certifikat/indstikskort til SLV. 
FCL og hvad så?" -danskoversæt- er der tale om "renewal", som kræ- Dette er en yderst besværlig frem-

Hvad med rettigheder telse af JAR-FCL 1 (aeroplanes), ver henvendelse til SLV. gangsmåde for alle parter. Vi har 
JAR-FCL 2 (helicopters) og JAR- Man kan få foretaget det, der derfor besluttet, at forlængelse kan på helikopter? 
FCL 3 (medical). Vi håber i nær skal til for revalidering, i op til 3 ske "i marken" ved at man henven- For så vidt angår instrumentret-
fremtid at kunne oprette en "link" til måneder (45 dage for medical) før der sig til en examiner (f.eks. via lighed er kravene de samme som l 
JAA-Headquarters hjemmeside, så udløb af hidtidig gyldighedsperio- en flyveskole, som har examiner ovenfor for flyvemaskiner, bortset 
man der kan hente seneste udgave de. Første gang vil man få nøjagtig tilknyttet)og får denne til at kontrol- fra at kravet om 1 0 rutesektorer er 
af JAR'eme (på engelsk). den nye gyldighedsperiode (et, to lere logbog m.v. Hvis betingelser- erstattet af krav om to timers flyv-

Dette sidste har været et kæm- eller tre år afhængig af rettighed), ne for forlængelse er dokumente- ning på pågældende type inden for 
peproblem ved implementeringen, men næste gang vil ny gyldigheds- ret opfyldt, udfylder examineren en hidtidig gyldighedsperiode (12 
idet det engelske firma, som har periode blive beregnet fra seneste speciel formular, som vi har ud- mdr.). 
stået for trykning og salg af JAR' er udløbsdato, hvorved en fast dato sendt til skolerne, examiners og For så vidt angår typerettighed 
ikke har været i stand til at honorere kan bevares - blot man sørger for bragt i AIC-B. Herefter påtegner er kravet: Profiency Check på pgl. 
kravene, med det resultat at der har revalidering inden for de tre måne- han certifikat/indstikskort med type inden for tre måneder før 
været problemer med at få tilsendt der (45 dage for medical) før udløb. forlængelsen. Det er vigtigt, at udløb af hidtidig gyldighedsperio-
det bestilte, rettelsesservice for formularen hurtigst muligt indsen- de og inden for hidtidig gyldigheds-
abonnenter har ikke virket etc. des til Certifikatkontoret, så vi kan periode (12 mdr.) have fløjet 

Som konsekvens er kontrakten Hvad er krav for revalidering opdatere certifikatregisteret med mindst 2 timer som pilot på pgl. 
opsagt med virkning fra 1. januar af klassen "Single engine den forlængede rettighed). type. (Helikoptere er ikke opdelt i 
2000 og et amerikansk firma med piston - land"? klasser- hvertype skal revalideres 
kontor bl.a. i Danmark overtager Denne klasse, der jo omfatter langt 

Hvad er krav for revalidering 
særskilt). 

opgaven. Så snart vi har konkrete de fleste af de flyvemaskiner, der 
oplysninger fra JAA om dette, vil flyves privat, er nok den, der ved- af instrument-rettighed? Vi håber, at denne lille repeti-
der blive orienteret i EFL m.v. rører de fleste. Vi vil derfor gøre Kravet er IR-proficiency check tion kan være nyttig for et flertal af 

Mon det ikke alligevel kunne væ- lidt ekstra ud af den. inden for tre måneder før udløb af danske piloter. 
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Aviat 110 Special, ny version af 70 år gammel konstruktion. 

Den amerikanske fabrik Aviat 
Aircraft nåede lige at afslutte 
de indledende flyveprøver 
med sin nye 110 Special tids 
nok til at kunne vise prototypen 
på EAA's AirVenture '99 i 
Oshkosh. Ordet nye må dog i 
denne forbindelse tages med 
et vist forbehold, for kon
struktionen er henved 70 år 
gammel! 

11 0'en er baseret på Mono
coupe, et fly, der er næsten 
ukendt på denne side af Atlan
terhavet, men i USA er en af 
de store klassikere fra trediver
ne. Fra 1930 til 1935 domine
rede Monocoupe National Air 
Races, der den gang tiltrak fle
re tilskuere end nogen anden 
sportsbegivenhed i USA. 

Aviats udgave af Monocou
pe har dog fået et par moderne 
træk, selv om Aviats direktør 
Stu Horn er hurtig til at frem
hæve "at den nye 110 Special 
svarer til den oprindelige, 
bortset fra det, der ligger foran 
brandskattet". Den er hurtigere 
og mere komfortabel, men og
så i stand til at udføre de sam
me imponerende kunstflyve
manøvrer. 

Fl YV • JAN. 2000 

Glascockpit 

Den nye 11 0 Special er et 
tosædet (side ved side) højvin
get monoplan med fast hale
hjulsunderstel. Det har samme 
spændvidde som originalen, 
kun 7,07 m og samme læng
de, 6,05 m. Hele flyet er lær
redsbeklædt. Rørene i krops
trukturen er nu af 4130 stål i 
stedet for at halvdelen var af 
1025 stål. Alt træværk i vinge
strukturen, beslag m.v. er til fly
specifkation. 

Prototypen har læderind
træk med lydsolering, og in
strumentbrættet, der er af fug
leø je-mahogni, har et EFIS 
2000 flight information system 
fra Sierra Flight Systems sam
men med et system for motor
data. Dette glascockpit vil blive 
tilbudt som ekstraudstyr. Der 
er også tilkommet navigations
lys og strobes på vingetiperne 
for at muliggøre natflyvning. 

Ny motor 
Efter fabrikkens mening er den 
største forandring dog sket 
med motorinstallationen. De 

originale Monocoupes havde 
en 145 hk Warner Scarab eller 
185 hk Warner stjernemotor, 
men den fabrik eksisterer ikke 
længere, så den nye 11 0 Spe-· 
cial skal have en Lycoming 
AEIO-360-A 186 indsprøjt
ningsmotor, som yder 200 hk 
og trækker en Hartzell con
stant speed propel. Motoren 
sidder i et "dynafocal" ophæng 
og der er konstrueret nye mo
torskærme for at optimere 
køling og hastighed. 

Men det er nu ærgerligt, at 
det ikke er en stjernemotor! 

Der er en række andre 
mindre ændringer, fx er der nu 
kuglelejer for enderne af styre
systemets stødstænger, og 
dø ren er gjort større for at lette 
ind- og udstigning. 

Snart i produktion 

Efter at være fløjet tilbage til 
fabrikken i Wyoming fortsatte 
prototypen med flyveprøverne 
og der blev også foretaget vis
se ændringer på den. Når do
kumentationen er i orden en 

gang til vinter, vil flyet blive sat 
i produktion. 

Testpilot og projektingeniør 
Ed Saurenman oplyser, at 11 0 
Special overtraf alle forvent
ninger på sin første flyvning. 

- Den var overraskede nem 
at håndtere og det var ikke 
noget problem at nå op over 
den beregnede hastighed på 
185 mph (296 km/t) . Den er 
følsom for input fra styregre
jerne, som man vil vente det 
af et fly til kunstflyvning, og al
ligevel accelererer, stiger og 
rejser den ved hastigheder, 
der er ualmindelige for 200 hk. 

Flyet vil give udtrykket for
nøjelsesflyvning ny betydning, 
fortsætter Saurenman. 

Aviats forhandlere har alle
rede bestilt 20 fly. 

Yderligere oplysninger fra 
fabrikken, tlf. (307) 886-3151, 
fax (307) 886-967 4, www. 
aviataircraft.com. • 
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Kommentarer 
Rotorway Exec 90 OY-HJS er 
den første hjemmebyggede 
danske helikopter, der har fået 
luftdygtighedsbevis {i experi
mental-kategorien).Den er 
bygget af ejeren, Jørgen Skov 
Nielsen, der tidligere har byg
get et fastvinget fly {Viking Dra
gonfly). 

ATR42 OY-MUH er fra 1989 
og har tidligere fløjet for Trans 
States Airlines i USA som 
N425T. 

SuperKingAirOY-PCLerfra 
1999 og var kortvarigt på ame-

Tilgang 

OY- Type 

HJS RotorWay Exec 90 
KKP Boeing 737-600 
MUH ATR42-300 
PCL Beech 200 

SBY 123 Super Blanik 

Slettet 

OY- 'fype Dato 

BHB Mooney M-20K 18.11 . 
ELK PA-31 -350 1.11. 

HJM EC-120B 30.11 . 
HMH AS332L 9.11 . 
KKB Boeing 737-600 1.12. 
SEZ Boeing 727-200 11.1. 

Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

5128 15.11. Jørgen Skov Nielsen, Sunds 
28312 11.11. SAS Danmark, Kastrup 
125 27.9. MUK Air, Kastrup 
BB-1675 11.11. lnstiM for Funktionsanalyse 

og Hospitalsprojektering, Lyngby 
917910 30.11. Hjørring Svæveflyveklub 

Ejer/bruger Årsag 

BrOel Acoustics, Holte Solgt til Sverige 
Stig og Erling Landeværn 
Kristensen,Gadstrup Solgt til Sverige 
Uni-Fly, Svendborg Solgt til Tyskland 
Maersk Helicopters, Esbjerg Lejemål ophørt 
SAS Danmark Solgt til Norge 
Sterling European, Kastrup Lejemål ophørt 

rikansk register som N2355Z. Ejerskifte 
Super Blanik OY-SBX er fra 

1991 og importeret fra Østrig OY- Type Reg.dato Nuværende efer/bruger Tidligere efer/bruger 
(ex OE-5540). 

Rotorway Exec 90 er den før
ste hjemmebyggede helikop
ter i Danmark bygget af Jørgen 
Skov Nielsen. 
Foto: Ole Steen Hansen 

BFP 
BGT 
BVN 
FRO 
GAB 
JAM 

JAN 

JEE 
XHI 
XJY 

Cessna F 172M 24.11 . 
PA-28R-200 17.11. 
Beech F 33A 17.11. 
PA-28-151 2.12. 
M-5 2.12. 
PA-46-350P 26.11. 

Cessna 1TTB 17.8. 

PiperPA-28-16118.11 . 
SF-25CS 15.11 . 
LS3-a 9.11 . 

Ole Brinkmeyer, Allerød 
Center Air, Roskilde 
IT-Børsen, Græsted 
Center Air, Roskilde + 
Hans G. Hoemer, Sakskøbing + 
ICS Fotocelle Eksperten, 
Odense 
Bauneparkens Gulv- og 

Billund Rundflyvning 
JIP Fly, Bindslev 
PC-Børsen, Græsted 
Center Flight, Roskilde + 
Anders Skov, Vanløse + 
Air Alpha, Odense 

Vægservice, Odense Air Rent, Odense 
Center Air, Roskilde Flyvehavregård, Smørum 
Per Damgaard Madsen, Horsens 
Bent Daugaard Pedersen, 
Kalundborg Bjarne Sermark, Kalundborg + 



LUFTFARTSSKOLEN 
JAA MCC kursus. 

Multi-Crew Co-Operation kurser i henhold til JAR-FCL 1.250(a)(3), JAR-FCL 1.26l(d) og arende krav i 
JAR-OPS. Kurset er fremover et krav for at kunne påbegynde den første typeuddannelse på flermandsbetjente fly. 
Kurserne omfatter 34 teorilektioner og 20 timers flyvning på DC 10 full-flight simulator. 
Kurset har en varighed på ca. tre uger. Pris pr. deltager inklusive alle materialer kr. 35.000,00. 

JAR FCL kurser, for piloter: 

Lørdag 

JAR-OPS kurser, for piloter: - Lørdag 

d. 19. februar 2000 

) 

d. 26. februar 2000 

Forventet godkendt JAA integreret ATPL-kursus. 

kl. 0900-1600 i Roskilde 

kl. 0900-1600 i Roskilde 

Kurset dækker alle krav i henhold til JAR-FCL 1.160(c) og JAR-FCL 1.165(a)(l) og opfylder dermed uden videre 
kravene til første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Uddannelsen varer ca. 22 måneder og omfatter minimum 1000 lektioner teori afsluttende med eksamen til Airline 
Transport Pilot License (ATPL), 170 flyvetimer på enmotoret fly, 15 flyvetimer på tomotoret fly afsluttende med 
opnåelse af Commercial Pilot License med Instrument Rating (CPL/IR) og Multi-Crew Co-Operation (MCC) kur
sus på 15 timer i DC 10 simulator. 
Prisen for hele uddannelsen inklusive alle materialer og skoleuniform er kr. 460.000,0- ved kursus start i maj år 
2000 og kr. 475.000,- ved kursus start i juni år 2000, hertil kommer en udgift på kr. 25.000,00 for indkvartering på 
kollegiet i tomandsværelser under uddannelsen. 
Psykotekniske optagelsesprøver den 18.-19. og d. 25.-26. februar 2000 samt d. 17. -18. og 24. -25. marts 2000. 
Kursus start den 8. maj og 31. juli 2000. 

Der blive afholdt informationsmøder; onsdag d. 12. januar kl. 1800, onsdag d. 19. januar kl. 1800, Lørdag d. 22. 
januar kl. 1000, onsdag d. 26. januar kl. 1800 og lørdag d. 29. januar kl. 1000. 

ATPL for indehavere af nationalt A-certifikat eller JAA PPL: 

Afdeling 
Billund 
Roskilde 

egnethedsprøve (pris kr. 500,-) 
d. 11.12.99 eller d. 08.01.2000 
d. 15.12.99 eller d. 08.01.2000 

start: 
7. februar 
7. februar 

tilmeldingsfrist: 
21.januar 

eksamen: 
primo december 2000 
primo december 2000 21. januar 

Du skal have bestået medical på Flyvemedicinsk klinik inden kursusstart. 

ATPL forkortet teorikursus for indehavere af gyldigt dansk BIi-certifikat eller JAA CPL/IR: 

Afdeling 
Roskilde 

start: 
3. April 2000 

JAA Flyveinstruktørkursus: 

Afdeling 
Roskilde 

start: 
15. februar 

tilmeldingsfrist: 
6. marts 2000 

tilmeldingsfrist: 
13.januar 

eksamen: 
primo september 2000 

eksamen: 
medio april 2000 

Rekvirering af yderligere materiale og information om ovenstående kurser kan fås ved henvendelse til: 

LUFTFARTSSKOLEN 
Lufthavnsvej 60 . 4000 Roskilde . Tlf 32 82 80 62 
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Er det danske luftrum sikkert 
for de lavtflyvende og uerfarne? 

Med dets mere end 180 med
lemslande, heriblandt Dan
mark, har ICAO udsendt man
ge vigtige anbefalinger om 
luftfartssikkerhed. Organsatio
nens Annex 14, Volume one, 
Chapter six omfatter advarsler 
med bemaling eller installation 
af advarselslys til general avia
tion mod kollision på bygnings
værker højere end 150 meter 
AGL. 

I mange lande, bl. a. USA 
og Canada såvel som visse 
latinamerikanske og mellem
østlande, er man gået så vidt 
som til at forlange at advarsels
lys også installeres på byg
ningsværker mellem 45 og 150 
meter. Men for at gøre disse 
krav acceptable har man måt
tet imødekomme visse ønsker 
fra bygningernes ejere og mil
jøaktivister. 

Bemaling er blevet forkas
tet til fordel for en såkaldt "dual
purpose lighting", som er en me
dium intensiv rød natbelysning, 
der automatiskskifter til hvidt lys 
om dagen. Det hvide lys ses 
klart fra luften, men det er stort 
set usynligt for folk på jorden. 

Hvad gør vi i Danmark? 

Her i landet har vi indtil nu fulgt 
ICAO's anbefalinger om at 
installere lys på alle bygnings
værker over 150 mAGL, og der 
skal søges om dispensation 
om at undgå lys på genstande 
mellem 100 og 150 meter. Så 
vidt vides er der derimod ingen 
planer om at følge andre lan
des eksempel med belysning 
af alle bygninger højere end 45 
m. Det er måske begrundet 
med at piloter med A-certifikat 
ikke må flyve lavere end 150 m, 
og at ultralette piloter og helikop
terpiloter "må lære at se sig for". 

Men en ting er jura, noget 
andet er virkelighed. Selv med 
advarselslys har Søsterhøj
senderen ved Århus mindst en 
pilot på samvittigheden, og der 
synes ikke at være nogen sta
tistik for hvor mange "close 
calls" der har været gennem 
årene. Da sådanne ulykker 
næsten altid har dødelig ud
gang er hver eneste ulykke en 
for meget. 
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Problemet er voksende, 
fordi der til stadighed bygges 
flere høje master og skorste
ne, såvel som et stigende antal 
meget store vindmøller. Den 
forøgede sikkerhed taget i be
tragtning er meromkostningen 
ved belysning af disse høje 
bygningsværkerfaktisk meget 
ringe. 

Med en modifikation af 
ICAOs Annex 14, som forven
tes udsendt i november 1999, 
er der lagt op til stærkere for
anstaltninger for sikkerheden. 

Hidtil har master med ad
varselslys sendt højintensivt 
lys i alle retninger- også mod 
jorden, hvor det kan være til 
gene for naboer og andre fær
dende. Den nye "dual lighting" 
teknologi nævnt ovenfor er fri 
for gener, idet den kun kan ses 
fra luften samtidig med at den 
har samme gode effekt som 
den nuværende belysning. 

Har de danske luftfarts
myndigheder til hensigt at kræ
ve advarselslys i højden mel
lem 45 og 150 m ? 

Som medlem af ICAO vil 
Statens Luftfartsvæsen uden 
tvivl studere den nye version 
af Annex 14og overveje hvilke 
konsekvenser af modifikatio
nen man må skønne nødven
dig. Spørgsmålet er, om man i 
lighed med så mange andre 
lande vil følge op på anbefa
lingen om at sætte advarsels
lys på alle genstande med 
større højde end 45 meter. 

Der er ingen grund til ikke 
at gøre det. Meromkostningen 
til belysning vil for ethvert 
bygningsværk antageligt an
drage mindre en 1 % af byg
gesummen. Set i lyset af den 
stærkt øgede sikkerhed er det 
et meget begrænset beløb i 
forhold til dem, der anvendes 
for at sikre trafikken på jorden 
og til søs i mange sammen
hænge. Jeg må derfor kraftigt 
anbefale, at luftfartsmyndighe
derne tager anbefalingerne i 
Annex 14 til efterretning og 
kræver advarselslys i luftrum
met ned til 45 meter. 

Ben Møller Sørensen 
2850Nærum 

Statens Luftfartsvæsens svar på 
Ben Møller Sørensens læserbrev 

Den danske praksis vedrøren
de markering af hindringer af
spejler ICAO's anbefaling på 
området, idet ICAO anbefaler 
at hindringer med en højde på 
eller over 150 meters højde, 
som ikke er beliggende ved 
flyvepladser, bør afmærkes. 
Herudover har vi danske reg
ler om at alle hindringer med 
en højde på 100 m eller mere 
over terræn registreres og pu
bliceres bl. a. på ICAO-kortet 
1:500.000. 

Hindringer med højder mel
lem 100 m og 150 m bliver 
endvidere afmærket, når vi ud 
fra en flyvesikkerhedsmæssig 
vurdering finder det påkrævet. 
I særlige tilfælde er det også 
muligt for SLV at kræve hin
dringer under 100 m afmær
ket. Endelig er der rundt om fly
vepladser særlige regler om 
afmærkning af hindringer, der 
kan være til risiko for ind- og 
udflyvning. 

Disse afmærkningsregler 
har været anvendt de sidste 40 
-50 år - generelt med et flyve
sikkerhedsmæssigt accepta
belt resultat, selvom der des
værre har været et antal ulyk
ker, hvor fly er kollideret med 
hindringer. SLV mener dog ik
ke at en forstærket afmærk
ningsstandard ville have kun
net afværget alle disse kollisi
oner. 

Du skriver i dit indlæg, at 
der i den reviderede udgave af 
ICAO's Annex 14, som trådte 
i kraft den 4. november 1999, 
lægges op til skærpelse af kra
vene til hindringsafmærkning, 
men det er faktisk ikke tilfældet. 
Ændringerne, der indføres i 
Annex 14, tillader mere fleksible 
former for hindringsafmærk
ning, som nok i den sidste ende 
kommer naboerne på jorden til 
større glæde end luftfarten. 
Faktisk gives der mulighed for 
en ringere afmærkning end der 
anvendes i dag. F.eks. kan sva
gere rødt lys i visse sammen
hænge erstatte hvidt lys. 

Det beror på en misforstå
else at 45 m skulle være en 
grænse for afmærkning ifølge 
ICAO's afmærkningsspecifi
kationer. 45 m er blot den stør
ste indbyrdes afstand der må 

være mellem lysbåndene på 
høje hindringer med lav- og 
middelintensiv belysning. 

ICAO's specifikationer for 
dual lighting teknologi er ikke 
forskellige fra specifikationer
ne til de hvide blinklys, der gen
nem mange år har været an
vendt på TV-master og skor
stene her i landet. Disse lam
per udsender et meget kraftigt 
lys, hvis vertikale hovedstråle 
kun er ca. 3 grader. Så ICAO' s 
"nye" specifikationer på dette 
område afspejler i virkelighe
den specifikationerne til ud
styr, der allerede findes på ver
densmarkedet. 

SLV's hovedopgave er fly
vesikkerheden. Det er altid vo
res primære hensyn, og her 
går vi aldrig på kompromis. 
Men vi har også en forpligtelse 
til at sikre, at luftfarten kan fun
gere i et fornuftigt samspil med 
det omgivende samfund-mil
jømæssigt, økonomisk o.s.v. 

Vi møder ofte modstand 
mod etablering af afmærkning. 
F.eks. er visse lokalplaner for 
større anlægsarbejder direkte 
gjort betinget af, at anlægget 
ikke må afmærkes, og hin
dringslys kan faktisk være til 
stor gene, bl.a. fordi vi ofte har 
en relativ høj luftfugtighed i at
mosfæren, så en større eller 
mindre del af det udsendte lys 
vil afbøjes og således ses kraf
tigere fra jorden end tilsigtet. 

I denne sammenhæng er 
de nugældene regler om hin
dringsafmærkning acceptable 
ud fra en flyvesikkerheds
mæssig vurdering, idet de ta
ger udgangspunkt i lufttrafik
reglernes om en minimumsfly
vehøjde på 500 ft. GND, hvor 
der ikke er bymæssig bebyg
gelse m.v. 

Disse regler er udgangs
punktet for luftfartens samspil 
med det omgivende samfund. 
I øvrigt er risikoen for kollisio
ner med hindringer blevet 
yderligere reduceret som følge 
af lufttrafikreglernes øgede 
krav til flyvesigtbarhed for 
VFR-trafik. 

Med venlig hilsen 
Ole Hald 
Flyvepladskontoret 
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A-certifikat TC WEST Havarier 
Efter endt og beståetA-teori og Men altså ingen flyvning, så Dansk Svæveflyver Unions Jeg forstår formandens be-
radiobevis den 1. april 1998 i december 1998 kontaktede formand beklager i FLYV nr. kymringer. Det er aldrig rart at 
stod man så klar til rent prak- vi Billund Flyveskole, som 12/99 at unionen rolle i forbin- se et aktivitetsområde forsvin-
tisk flyvetræning. mente, at vi på fire uger kunne delse med havarier skal æn- de, men unionen skal gribe 

Som amatør og uden kend- blive færdige hos dem. dres. Jeg må indrømme at jeg denne mulighed og kaste de 
skab til flyveskoler og træning, Det kom nok TG WEST for kun græd krokodilletårer, da frigjorte ressourcer ind i FLY-
hoppede jeg så på vognen hos øre, for som man sagde, nu jeg læste artiklen. SIK-arbejdet, det bliver meget 
TG WEST i Stauning sammen skulle der ske noget for det Jeg har aldrig forstået hvor- nemmere når der er helt rene 
med en kammerat. kunne vi da ikke være tjent for den sportslige organisation linier og så naturligvis påtage 

Vi havde begge købt part i med, men i praksis havde det jeg er medlem af på en gang sig konsulentrollen, hvis der er 
en PA-28 hjemmehørende i ingen værdi. kan beskytte mine interesser behov. 
EKHG, så vi altid havde et fly Første halvår af 1999 gik i og samtidigt være øvrighedens Men lad Havarikommissio-
til rådighed. desperation og frustration over forlængede arm i havarisager. nen komme til os, og ikke om-

TG WEST skulle så give problemer med til stadighed at Hvis man ser på andre om- vendt, det er dem der har be-
besked. Hele april gik med fint få fri fra arbejde og så alligevel råder, som f.eks. medicinsk hov for hjælp. Unionen må un-
vejr, men TG WEST havde ik- ikke opnå de aftalte lektioner. godkendelse og miljø, har der alle omstændigheder sør-
ke lige en instruktør i denne I maj 1999 fik vi så en ny unionen en hel klar rolle som ge for at blive i rådgiverens ral-
uge, når man så kontaktede instruktør, "Morten, vores nye det enkelte medlems eller den le, så der ikke er tvivl om loya-
dem ugen efter, så skulle man gud", en meget seriøs, ener- enkelte klubs rådgiver og bi- liteten. 
lige se hvad man kunne gøre. gisk og viljestærk ung mand, sidder. Den rolle har unionen Jeg ser dette indlæg som 
Med teori/radio/fly i orden er 14 der straks tog handling på ikke kunnet påtage sig når det et bidrag til en debat om unio-
dage lang tid. Meget lang tid. tingene, kørte os færdige teo- gik virkelig galt, og der var tale nen rolle i fremtiden. En rolle 

Men så endelig den 5. maj retisk og praktisk på fem uger. om havari. er jeg sikker på. Vi svævefly-
første gang instruktør til stede, Vores andre instruktører Samtidigt har unionen haft vere har i fremtiden en prates-
demonstration af flyet og prø- har absolut også været dygti- en anden dobbeltrolle: Som sionel og helhjertet bisidder og 
veflyvning. Nu var man for al- ge, men har ikke kunnet give ansvarlig for uddannelse har støtte i havarisager. 
vor tændt. Det skal lige siges mere end TG WEST har givet unionen tit måttet pege på sig Peter Eriksen 
at jeg arbejder på skiftehold og dem mulighed for. Så den 21. selv som medvirkende årsag 
min medelev er erhvervsdri- juni 1999 prøve bestået. til havarier. Jeg medgiver ger- Svar-fra DSvU 
vende, så vi sagde "ring og vi Sikke et liv, den første må- ne at dette dobbeltansvar altid 
er klar'', hellere i dag end i mor- ned med certifikat 25 timer i er blevet forvaltet fornemt, Tak til Peter for hans indlæg. 
gen. luften, familieture til Tåsinge, men det berettiger ikke til at Peter har jo ikke bedt om en 

Men for at gøre historien Endelave, Samsø og Roskilde man fortsætter med denne replik, men kan vel ikke farven-
kort gik sidste halvår af 1998 med fuld planlægning, flyve- praksis. te andet. 
med en uge med to lektioner, søndage med venner og fami- Det er helt sikkert ikke fordi Sagefl jo gået den vej han 
så en måned uden flyvning, så lie og børn i stort tal (herligt). DSvU ikke har forvaltet ansva- ønsker, og Dansk Svæveflyver 
en uge hvor vi bankede rust af Så moralen er - kære ven- ret godt nok, at disse ændrin- Union (DSvU) er som det ses 
aftaler i Herning. Få fri fra ar- ner - få jer et certifikat og et ger finder sted. Alle andre af artiklen enig i at Havarikorn-
bejde, gø re flyet klar, planlæg- fly, men for ikke at ødelægge myndigheder og organisatio- missionen for Civil Luftfart 
ge, for så telefonisk at få be- tilværelsen for dig selv, famili- ner, ja selv Statens Luftfarts- (HCL) skal være fri og uafhæn-
sked om aflysning. (Jeg har en og dit arbejde: Få dig en se- væsen står overfor lignende gig. 
fløjet hele natten, jeg skal ta- riøs flyveskole! ændringer, således at drift og Men til forskel for de områ-
xaflyve, prøv lige at ringe til Ove Guldberg tilsyn adskilles klarere end der hvor DSvU af Statens Luft-
den og den osv. osv.). 7620Lemvig tidligere. fartsvæsen har fået overdra-

get administrationen havde vi 
ikke efter samarbejdsaftalen 

Svar på Ove Guldbergs læserbrev fået nogen myndighed over-
draget af HCL. Vi stillede blot 

Det er korrekt at det har taget aflyse en del flyvninger, ikke på at skrive "så find jer en seriøs en ekspert til rådighed og fik 
lang tid at få dig igennem ud- grund af instruktørmangel som flyveskole". Det kan jeg kun gi- vores omkostninger dækket, 
dannelsen til A-certifikat. Jeg du skriver, men fordi vejret var ve dig ret i, og for os er det ikke og der har aldrig været nogen 
vil ikke her i FLYV kommen- for dårligt til skoleflyvning. kun et spørgsmål om at fyre 40 problemer med habilitet. Akti-
terer dine personlige præsta- Dernæst, hvis du havde timer af, men at bringe eleven vitetsområdet mister vi ikke, 
tioner under skoleflyvningen, skolet på et af vore fly, ville der op på et fagligt højt niveau, snarere tvært imod. 
men blot redegøre for nogle af have været et reservefly til at som vi kan stå inde for. Vi er At Unionen tit har måttet 
de faktorer, der har været tage over, hvis der havde væ- faktisk også lidt stolte af at du pege på sig selv som medan-
medvirkende til at trække din ret problemer med flyet. Nu bestod din certifikatprøve før- svarlig for et havari står vist ik-
uddannelse i langdrag. valgte du at købe en part i et ste gang. ke for en nærmere bevisførel-

Jeg skal være den første til fly, der så i uger måtte stå stille Og til slut - til lykke med dit se. Bortset fra det er jeg glad 
at indrømme at det har taget fordi der ikke var en ordentlig certifikat - pas godt på det. for at vi, som det ses af de sid-
længere tid end vi havde reg- vedligeholdelsesaftale på ste to afsnit af læserbrevet, er 
net med, idet vi mistede et par flyet, ligeledes var flyet på Bent Larsen enige om fremtiden. 
instruktører på et temmelig værksted i en periode for at få TC West Med venlig hilsen 

uheldigt tidspunkt. udbedret en skade. Jan Schmeltz Pedersen 

For det andet har vi måtte Du slutter af med i dit brev Formand 
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Op gennem årene har 
den flytekniske udvik
ling, især i forbindelse 
med overgangen til 
jetmotorer, stillet 
større og større krav 
til længden af start- og 
landingsbanerne, og 
tanken var derfor ikke 
fjern, at man måtte 
kunne udnytte klodens 
omfattende vand
arealer til jetfly. 

Selv om ø-nationen 
Japan op til og under 
Anden Verdenskrig 
havde udviklet en 
række militære propel
fly, såvel deciderede 
jagere som bombe- og 
torpedofly, der kunne 
starte og lande på 
vandet, var det imid
lertid englænderne, 
der kom først med et 
vandbaseret jetfly. 

Saunders-Roe SR. 
A/1 er emnet for 
denne måneds fly
præsentation. 
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-----

MODEL
.flDERNE 

Saunders Roe SR.A/1 under start fra havet ved East Cowes i 
Sydengland. 

Vandbaseret jetjager 
Af Wilhelm Willersted 

Saunders-Roe (Sara) fabrik
ken, der i en årrække havde 
produceret søfly, navnlig i den 
vægtmæssigt tunge end som 

fx. Lerwick, kom i slutningen 
af 1943 med et forslag til et jet
drevet jager-søfly. På grund
lag af dette udskrev Air Minis-

try specifikation E.6/44 og be
stilte tre prototyper hos Saun
ders-Roe. 

Flyet skulle ikke være deci-

Saunders Roe udviklede et "beaching-gear" a 'la Sunderland's - så havjageren kunne manøvreres 
på landjorden. 
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Det store ensædede jager
vandfly havde rene linier og 
imponerende flyveegenska
ber. 

deret ocean- eller havbaseret 
men primært operere fra søer 
og floder. 

Fabrikkens chefkonstruk
tør Henry Knowler, der senere 
konstruerede kæmpeflyvebå
den Princess, kastede sig over 
opgaven i tæt samarbejde 
med Dr. D.M. Smith, chefinge
niør for Metropolitan-Vickers 
Gas Turbine Dept., -der skulle 
levere motorerne til flyvebåds
jetjageren. 

Et af hovedproblemerne 
var at en jetmaskine per defi
nition suger en masse luft ind 
for at kunne fungere, og det 
var derfor temmeligt besvær
ligt at undgå at den forslugne 
jetmotor tog for meget for sig af 
de våde varer under operatio
nerne i og omkring vandover
fladen. 

Knowler og co. eksperi
menterede derfor med diverse 
former for snabelindsugnin
ger, som kunne være i funkti
on, når flyet var i nærheden af 
vandet. 

Efter en række hemmelige 
forsøg med modeller på fjerne 
skotske søer udviklede teamet 
SR.A/1, der i fuld størrelse og 
drevet af to F.2/4 Beryl jetmo
torer på hver 1 .4 75 kg tryk fo
retog sin førsteflyvning den 16. 
juli 194 7 udstyret med en ikke 
alt for forslugen oval .trut
mund". 

Der blev bygget i alt tre 
eksemplarer af vandjetjage
ren. De to sidste udgaver var 
udstyret med noget kraftigere 
Beryl-motorer hver på 1. 7 46 
kg tryk. 
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Sara SR.A/1 var for så vidt 
en vellykket konstruktion, som 
levede op til specifikationerne. 

Piloten sad i det nyudvikle
de Martin-Baker katapultsæ
de, som faktisk var denne fa
briks allerførste sædekon
struktion leveret til en ny 
flykonstruktion. 

Bevæbningen var fire 20 
mm kanoner anbragt i næsen 
lige over indsugningen. Flyet 
skulle også kunne medføre et 
antal raketter i ophæng under 
vingerne. 

Vingepontonerne var op
trækkelige. Efteratværedrejet 
90 grader flugtede de med 
bunden af ydervingerne, hvor 
der også var mulighed for at 
montere to ekstratanke med 
yderligere brændstof til SR.A/ 
1 's to tørstige Beryl'er. 

Under en række vellykkede 
prøveflyvninger i sommeren 
1947 demonstrerede Saun
ders Roe's testpilot Geoffrey 
Tyson blandt andet, at SR.A/1 
kunne præstere en fart på over 
800 km/t. 

SARO SR.A/1 prototypen var - som det kan ses pA tegningen 
her - i begyndelsen forsynet med et anderledes canopy end se
nere i typens udviklingsforløb. 

Det godt syv tons tunge fly 
med den store bådformede 
krop imponerede i det hele 
taget blandt andet ved Farn
borough flyveopvisningerne i 
1948. SR.A/1 med testpilot 
Geoffrey Tyson ved pinden ud
førte her såvel krappe kunst
flyvningsmanøvrer som hurti-• 
ge forbiflyvninger på ryggen i 
ultralav højde. Det må have . 
været et fantastisk syn! 

Senere samme år landede 
samme Tyson med en SR.A/1 
på Themsen og taxiede frem 
til Tower Bridge i forbindelse 
med en stor udstilling midt i 
London. 

Samme år forbedrede 
SR.A/1 i øvrigt den uofficielle 
verdensrekord i hastighed for 
søfly med 113 km/t. 

Interessen for operationelle 
vandbaserede jagerfly var 
desværre så stærkt aftagen
de, at SARO opgav at videre
udvikle SR.A/1. Man testede 
dog typen indtil 1951. 

Prototypen TG 263 er hel-

digvis bevaret. De to sidste 
blev ophugget efter en række 
havarier. 

Flyet tilhører Imperial War 
Museum i Duxford, men er for 
tiden udstillet i Hall of Aviation 
i Southhampton. 

Modelmæssigt er der netop 
kommet et samlesæt i skala 
1 :72 af SR.A/1. Det er udsendt 
af den tjekkiske modelfabri
kant Planet Models. • 

Data for Saunders Roe 
SR.A/1 

Motorer: 
2 stk Metropolitan-Vickers 
F.2/4 Beryl på 1.474kg eller 
1.746 kg tryk 

Spændvidde: .. : .. 14,02 m 
Længde: ............ 15,24 m 
Højde: ................. 5,11 m 
Vingeareal: ....... 38,55 m2 

Fuldvægt: ......... 7,375 kg 
Tophastighed: ... 840 km/t 
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Søger AFIS - operatør 

---
Vi forventer at du er: 
• I besiddelse af gyldigt AFIS-certifikat. 
• Yderst fleksibel i alle henseender, da der kan blive brug for en ekstra hånd i mange funktioner. 
• Villig til at indgå i team af 5 fastansatte og 5 deltidsansatte positive medarbejdere hvor team-ånden er i højsædet 

Vi tilbyder: 
• Deltagelse i en spændende udvikling for Thisted Lufthavn, hvor flere aktiviteter er på trapperne, og hvor du vil 

få mulighed for at præge udviklingen med kreative ideer. 
• Løn- og ansættelsesforhold efter overenskomst med Dansk Funktionærforbund, herunder ''Ny løn", hvorfor din 

aflønningen i høj grad vil afhænge af uddannelse og øvrige kvalifikationer. 

Vi ser frem til at have din ansøgning senest 20 januar 2000. 

Yderligere oplysninger: Jens C. Grud Sørensen, Lufthavnschef, 97 96 51 00 

L~ftkaptajn til Operativt Kotator 
Statens Luftfartsvæ.wuøger en afaren 
luftkaptajn tlbln.teressant æ:btj~ $Om 

luftfartsinspekved I.mtt'artstl:tsets 
operative kontor: · 

Du skal indgå i et team·på 7 Inspektører' 
og du vil opnå et grundigt kenmkab til 
og indsigt i alle fonner for operative 
luftfartsmæssige besteimn,elser og inter
nationale aftaler samt administrations
rutiner. 

DINE ARBEJDSOPGAVER BLIVER: 

• Kontrol af danske luftfartsselskabers 
kvalitets- og sikkerhedsniveau i Dan
mark og i udlandet, samt at sikre at 
nationale og internationale bestem
melser bliver overholdt. 

• Godkendelse af flyvevirksomheder. 
• Sagsbehandling af operativt relate

rede henvendelser fra luftfartsselska
ber og enkeltpersoner. 

• Koordinering/fortolkning/evt. udar
bejdelse af danske bestemmelser med 
tilsvarende internationale bestem
melser. 

• Evt. deltagelse i internationalt samar
bejde om vilkår for luftfart. 

Der må påregnes nogen rejseaktivitet. 

Traflkministeriet 

VI FORVENTER. AT DU: 
• Har gpc:le kommunikationsevner og 

Vi læggervægt på dine evner til at 
fom'IUlere dig skriftli~ på både dansk 
ogengelsk. 

• Har stor erfaring i tung luftfart (evt.. 
fra Forsvaret) . Vi.er indstillet påat 
finde en løsning, så du ·kan opret
holde din operative status. 

• Godt kendskab til EDB på brugerni
veau og nogen administrativ erfaring 
er en naturlig forudsætning. 

• Er i stand til at mødes og forhandle 
med luftfartspersonale på højt niveau. 

• Har kendskab til det danske bestem
melseskompleks for civil luftfart. 

VI TILBYDER: 

• Kontraktansættelse på åremål (5-7 år}. 
• Aflønning i forhold til kvalifikations

niveau fra kr. 40.000/md ved fuldtids
beskæftigelse (37 timer ugentligt). 
Hertil kommer indbetaling af 10% til 
en pensionsordning. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER: 

Har du behov for yderligere oplysnin
ger, kan du kontakte chef for Operativt 
Kontor, Asbo Halse på tlf. 36 44 48 48, 
lokal 340. 

,, .. 
,, 

Skriftlig ansøgning indsendes til: 
Statens Luftfartsvæsen, Personalekon
toret, Ellebjergvej 50, 2450 København 
SV 

Vi skal have din ansøgning senest den 
16.januar 2000. Mærk ansøgningen 
TO. 

Vil du vide mere om SLV. er du velkom
men til at besøge vores hjemmeside på 
internettet. 
Adressen er http://www.slv.dk. 

Da SLV går aktivt ind for ligestilling, 
opfordres begge køn til at søge stillin
gen. 

Statens Luftfartsvæsen (SLV) er en statsvirksomhed under Trafikministeriet. I SLV arbejder 
godt 1000 mennesker med at skabe sikkerhed og effektivitet for den civile luftfart i Danmark 

Statens Luftfartsvæsen ~~ 
Vi holder Danmark på vingerne stw 
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Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, bibliotek og KDA-servlce 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 46 1415 00 
Telefax 4619 1316 
E-mail: kda@post8.tele.dk 
WEB-adr.: www.kda.dk 

Åbent man.-tir.-ons.-tor.: 9.00-16.00, fre.: 9.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-14.00 

KDA's bestyrelse 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 
Vagn Jensen (næstfmd.) 
Jan Schmeltz Pedersen 
Finn Larsen 
Palle J . Christensen 

Telefon 
98 29 36 36 
86441133 
48175058 
86 40 33 23 
8667 4048 

Ansvarsomr~de 
Internationalt 

Teknik 
Miljø 
Public Relations 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 
WEB-adr.: www.dansk.ballonunion.dk 
E-mail: ballon@post5.tele.dk 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 651 O Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 
WEB-adr. : www.danskdrageflyverunion.dk 
E-mail: ddu@image.dk 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr. : www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Poul Erik Nielsen 
Ellesletten 12, Trørød 
2950 Vedbæk 
Telefon 45 6612 21 

Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 
Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 
Telefon 57 61 52 50 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7400 Herning 
Telefon 9714 91 55 
Fax 97 14 91 08 
Resultatservice: Tlf.: 9714 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Fritflyvnings-Unionen 
Tom Oxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 53 69 85 95 
E-mail: oxager@vip.cybercity.dk 

Linestyrings-Unionen 
Jens Geschwendtner 
Lundeager28,2791 Dragør 
Telefon 32 94 74 47 

RC Sport Danmark 
Steen Høj Rasmussen 
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup 
Telefon 43 45 17 44 
E-mail: steen_hoej@danbbs.dk 

F.lyvesikkerhedsdag den 14. november 
i Odense Lufthavn 

Young Artists 
Contest 2000 
I lighed med tidligere år udskri
ver Federation Aeronautique 
Internationale (FAI) en tegne
/malekonkurrence for børn og 
unge mennesker i alderen 6 -
17 år. 

Emnet er "Flight into the Fu
ture" (fremtidens flyvning). 

Fremtiden bliver ikke kun 
rumflyvning, men deltagernes 
fantasi inden for alle former for 
flyvning kan komme til udtryk. 

Et udvalg nedsat af Konge
lig DanskeAeroklub vælger de 
danske vindere, der går videre 
til den endelige konkurrence 
med deltagelse fra alle FAl's 
95 medlemslande. 

Detaljerede regler for del
tagelse kan fås ved henven
delse til Kongelig DanskAero
klubs generalsekretær, tlf. 46 
1415 03. 

Kunstværkerne skal ind
sendes til KDA senest den 30. 
marts 2000. 

FLYV • JAN. 2000 

Formanden for Rådet forstør• 
re Flyvesikkerhed Kai Frede
riksen bød velkommen til ca. 
30 flyveinteresserede perso
ner, hvoraf de fleste var mo
torflyvere og svæveflyvere. 
Rådets generalsekretær N.N. 
Jakobsen orienterede om de 
praktiske forhold ved arrange
mentet. 

Beslutninger 
Luftkaptajn Bjørn E. Hørners 
emne handlede om beslut
ningsprocessen ifb. med lan
dinger. Tidsmæssigt er lan
dingsfasen kun en lille del af 
den samlede flyvning, men der 
er her langt de fleste uheld 
sker. Hørner henviste bl.a. til 
HCL Info udsendt af Havari
kommissionen for Civil Luftfart 
og hæftet Pilot Decision Ma
king (PDM) udsendt af Statens 
Luftfartsvæsen i 1998. Hav 
altid en alternativ plan klar, var 
budskabet. 

Vejret 
Meteorolog Helge Faurby, 
OMi, gennemgik vejrets indfly~ 
delse på sikker flyvning. Et af 
de eksempler han anvendte 
var ulykken på Anholt, hvortie
re omkom ved havariet med 
en TB20 i kraftig vind. Han 
opfordrede til at man indhen
tede autoriserede vejroplys
ninger, fx. hos DMI. Vejroplys
ninger på tekst-TV kan ikke 
bruges til flyveplanlægning. 
Man kan anvende DMl's OP
MET på Internettet. Adgangs
koder fås ved skriftlig henven
delse til OMi, Vejrtjenesteafd. 
Lyngbyvej 100 2100 Køben
havn Ø. 

Helbredet 
Flyvelæge Jens Elmeros ori
enterede om de lægelige as
pekter ved flyvning. Hvorfor 
bliver vi trætte?, hvad er stress? 
Begreberne viden, erfaring, 
håndelag, holdinger, adfærd 
og airmanship bliver udsat for 
.støj"fraomgivelseme. Elme-

ros gennemgik den nye formu
lar, der skal anvendes ved næ
ste fornyelse af helbredser
klæringen. 

Plakater 
Kai Frederiksen og N.N. Ja
kobsen gennemgik forhistori
en om de udsendte flyvesik
kerhedsplakater. Nogle syntes 
at plakaterne er OK, mens an
dre kritiserede dem. Andre 
igen havde ikke set dem. Der 
var overvejende enighed om 
at genudsende dem med visse 
tekstændringer. Rådet vil nu 
vurdere dette og finde det rig
tige tidspunkt. Diskussion vi
ste at flere deltagere ikke var 
klar over Havarikommissionen 
for Civil Luftfart og Statens 
Luftfartsvæsen ,LJdsenclte op
lysninger om flyvesikkerhed og 
uheld, bl.a. gennem Efterret
ninger for Luftfarende (EFL). 

Det er planen at offentlig
gøre foredragsholdernes ind
læg bl.a. i FLYV senere. 
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Fornavn 
Jan 
Klaus 
Knud Erik 
Kaj Børge 
Thomas lllemann 
Michael 
Anders Stærk 
Mads 
Ole Bamkob 
NielsChr. 
ErikVerner 
Thomas Dybdahl 
Brian Reichstein 
Carsten Rene Brønning 
Asbjørn 
Thorsten W. S. 
Hans Christian 
Eivind 
Richard 
Anker Lars 
Jørn Theil 
Peter 
Per Steen 
Rune Bøgeskov 
Jørn Bo 
Kristian Højmark 
Hanne 
Hans Christian 
Flemming Rabøl 
Thomas 
Pernille Kvistgaard 
Bent Daugaard 
Aksel Dam 
Jørgen 
Jens Højgaard 
Arne Villy 
Hans Peter 
Jens Chr. 
Kristian 
Kurt 
Jan 
Peter 
Steen 
Steffen Kousgaard 
Ib 
Carl Peter 
Jesper 
Brian Leo Simonsen 
MaxD. 
Marianne 
Lars Jelle 
Christian 
Per Benny Vilstrup 
Ole 
DavidAlison 
Christian Mulvad 
John Rene 
Arne 
Brian Mark 
Finn 
Jacob Steen 
Michael Andre 
Steffen 
Palle Brink 
Rasmus Hvidbjerg 
Martin 
Jesper 
Jacob Toft 
Martin Løie 
Peter Kazembe 
Niels 
Tove Balling 
ErikBemhøft 
Martin Abild Stengaard 
PaulAgnar 
Jan 
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Følgende har i 1999 bestået 
praktisk prøve til S-certifikat 

Efternavn 
Pedersen 
Juhl 
Jørgensen 
Hansen 
Jensen 
Munch 
Nordholt 
Bisgaard 
Kaas 
Møller 
Uhrskov 
Dantoft 
Jensen 
Larsen 
Drechsler 
Christensen 
Wacker 
Triel 
Nielsen 
Olsen 
Nielsen 
Rasmussen 
Jørgensen 
Ottesen 
Møller 
Pedersen 
Kampmann 
Kipp 
Jørgensen 
Pedersen 
Andersen 
Pedersen 
Nielsen 
Riigge 
Jensen 
Sarring 
llsøe 
Jakobsen 
Lerche-Jensen 
Gumark 
Jessen 
Hasbo 
Therler 
Christensen 
Ostenfeld 
Lauridsen 
Holm 
Petersen 
Christiansen 
Mortensen 
Hansen 
Smidt 
Thomsen 
Jensen 
Jørgensen 
Jensen 
Hansen 
Schmidt 
Madsen 
Handgaard 
Petersen 
Hasselgaard 
Kipper 
Kristiansen 
Hansen 
Liisberg-Larsen 
Heurlen 
Vestergaard 
Mikkelsen 
Zornow 
Jørgensen 
Nielsen 
Jensen 
Meyer 
Bruun 
Rohde 

Klub 
Vestjysk Svæveflyveklub 
ØStsjællands Flyveklub 
Skrydstrup Svæveflyveklub 
Silkeborg Flyveklub 
Vejle Svæveflyveklub 
Lolland-Falster Flyveklub 
Fyns Svæveflyveklub 
Midtsjællands Svæveflyveklub 
Aviator, Aalborg 
Holstebro Svæveflyveklub 
Silkeborg Flyveklub 
Kolding Flyveklub 
Billund Svæveflyveklub 
ØStsjællands Flyveklub 
Holstebro Svæveflyveklub 
Vestjyllands Svæveflyveklub 
Tølløse Flyveklub 
Lemvig Svæveflyveklub 
Aalborg Aero Sport 
Kolding Flyveklub 
ØStsjællands Flyveklub 
Nordsjællands Flyveklub • 
Holstebro Svæveflyveklub 
Vestjysk Svæveflyveklub 
Lolland-Falster Flyveklub 
Fyns Svæveflyveklub 
Herning Svæveflyveklub 
Vejle Svæveflyveklub 
Billund Svæveflyveklub 
Hjørring Svæveflyveklub 
Aalborg Svæveflyveklub 
Kalundborg Flyveklub 
Holstebro Svæveflyveklub 
Østsjællands Flyveklub 
Billund Svæveflyveklub 
Østsjællands Flyveklub 
Nordjysk Svæveflyveklub 
Århus Svæveflyveklub 
Aalborg Svæveflyveklub 
ØStsjællands Flyveklub 
Tølløse Flyveklub 
Østsjællands Flyveklub 
Tølløse Flyveklub 
Vestjyllands Svæveflyveklub 
Aalborg Svæveflyveklub 
Lolland-Falster Flyveklub 
Værløse Svæveflyveklub 
Vejle Svæveflyveklub 
Fyns Svæveflyveklub 
Nordsjællands Flyveklub 
Århus Svæveflyveklub 
Kolding Flyveklub 
Østsjællands Flyveklub 
Lindtorp Svæveffyveklub 
Billund Svæveflyveklub 
Kalundborg Flyveklub 
Tølløse Flyveklub 
Herning Svæveflyveklub 
Vejle Svæveflyveklub 
Holstebro Svæveflyveklub 
Midtsjællands Svæveflyveklub 
Norosjællands Flyveklub 
Østsjællands Flyveklub 
ØStsjællands Flyveklub 
Nordsjællands Flyveklub 
Fyns Svæveflyveklub 
Nordsjællands Flyveklub 
Skive Svæveflyveklub 
Billund Svæveflyveklub 
Lolland-Falster Flyveklub 
Svæveflyveklubben Aviator 
Silkeborg Flyveklub 
Viborg Svæveflyveklub 
Midtsjællands Svævellyveklub 
Polyteknisk Flyvegruppe 
Non:lsjællands Flyveklub 

Niels Steen Mazanli Vejle Svæveflyveklub 
Jens Ivan Christoffersen Østsjællands Flyveklub 
Niels Ludvig Møller Vejle Svæveflyveklub 
Kasper Kistrup 
Perter Henrik Rankin 
Ejvind Bjarne 

Terkelsen Viborg Svæveflyveklub 
Hansen Vejle Svæveflyveklub 
Færk Herning Svæveflyveklub 

Kim Jakobsen Vejle Svæveflyveklub 
Max Ustrup Fyns Svæveflyveklub 
EgonAnker 
Christian 

Rasmussen Vestjysk Svæveflyveklub 
Wislisen Aalborg Aero Sport 

Ole Rønne Tølløse Flyveklub 
Jørgen Steen 
Johnny Allan 

Hansen Vejle Svæveflyveklub 
Mølledal-Petersen ØStsjællands Flyveklub 

Tour de Danmark år 2000 
I den forgangne sommer var 
vi godt 65 svæveflyvere, der 
tilbragte en sjov uge på den 
første Tour de Danmark for 
svævefly. 

Det skal gentages, og det 
bliver det i uge 27 år 2000. 

Hvis du 
har lyst til at tilbringe en uge 
i selskab med en masse 
glade svæveflyvere 
har lyst til at have det sjovt 
med at flyve rundt i det 
ganskeland 
har lyst til at besøge for
skellige svæveflyveklubber 
har et godt humør 

- så er Tour de Danmark år 
2000 lige noget for dig. 

I løbet af en uge gennem
flyver feltet selwalgte opgaver 
inden for en etape, der starter 
fra en klub og har den næste 
klub på ruten som mål. Feltet 
er opdelt i hold, der tilsammen 
prøver at flyve den længste 
samlede distance mellem de 
to klubber. Der er ikke noget 
pres for at flyve hurtigst, så du 
kan lægge netop den opgave, 
der passer bedst til netop dit 
niveau. 

Når vi kommer frem, står 
værtsklubben for aftensmad. 

Dansk Motorflyver Union 
Adresse: 
SmålodsveJ 43 
4100 Ringsted 
wwwJ<da.dk/dmu 

Formand: 

Næstformand: 
Kasserer: 
Sekretær: 
Konkurrencer: 
Uddannelse: 

AIR MILLENIUM 
Flyv ind i år 2000 
Kunne du tænke dig at flyve ind 
i det kommende år tusinde? 

Det er nemlig første gang 
du har muligheden. 

DMU tænker selvfølgeligt 
ikke på at stå på en stol og hop
pe ned på gulvet når klokken 

Der overnattes i medbragte 
telte (campingvogn, transport
vogn eller hvad du nu finder 
på) hos den klub, der er målet 
for etapen. Næste dag starter 
vi på en ny etape mod den næ
ste klub. 

Der er plads til alle niveauer 
af fly og piloter, og der kan 
deltage et vilkårligt antal piloter 
på hvert fly. I 1999 var mere 
end halvdelen af feltet tosæ
dede, og flyene strakte sig 
mellem EoN Olympia og LS4. 
Piloternes erfaring spændte 
mindst lige så vidt: fra A-elev 
til Danmarksmesteren fra 
1957! 

Vi lægger ruten i samarbej
de med klubberne i løbet af 
vinteren, og regner med at åb
ne for tilmeldinger i midten af 
marts måned. Der kommer 
nærmere oplysninger her i 
FLYV. Prisen er endnu ikke fast
sat, men det bliver ikke dyrt~ 

Hvis det lyder som noget for 
dig, så sæt allerede nu kryds i 
kalenderen i uge 27. Hvis du 
har adgang til Internet, kan du 
se billeder og beretninger fra 
1999-udgaven af Touren på 
www.aasvk.dk/tourdedan
mark/. 

Bo Brunsgaard 
Tour de Danmark udvalget 

Ricard Matzen 

Peter Andersen 
Kresten Dalum 
Ove Dyvad Jørgensen 
Vagn .Jensen 
Bjarne E. Hammer 
Louis Rovs Hansen 

57 615250 

74 75 31 01 
87182050 
56 57 73 05 
86441133 
46 59 04 02 
98421599 

slår tolv. Nej, du sidder i dit fly 
oppe luften og betragter det 
store festfyrværkeri. 

Reserver fly og aftal even
tuelt med dine flyvenæmmera
ter og flyvepladsen hvordan 
flyvningen skal forløbe. 
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Flagskibet fra Garmin 
Garmin 

GPS MAP 295 
(med farvedisplay) 

Brug den i luftfartøjet og 
fortsæt i bilen med brug af 
"MAP SOURCE" CD-ROM. 
Uovertruffen ledsager til alle 

former for transport 

Vi har udover Garmin's øvrige program, GPS 92, GPS-III 
Pilot, GPSMAP-195 og tilbehør også head-set fra 

David Clark, Peltor og Goodwood for enhver 
pengepung til levering fra lager. 

SLUTSPURT: 

" ,,, ... 
FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 
BSV C172 
PEW C172 
RPJ C172 
BIU C172 
CLA C172 
BRT PA28-181 
BLU PA28-181 
BTJ PA28-181 
BCL PA28R 
BEi C177RG 
CRC C177RG 
CFB BELLANCA 
BSI PA34-200 
ASJ BE95 

SKOLEFLYVNING 

IFR/GPS PR. 
IFR PR. 
IFR/GPS PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR/GPS PR. 
IFR/GPS PR. 
IFR/GPS PR. 
AEROBATIC PR. 
IFR/TWIN PR. 
IFR/GPMWIN PR. 

TACHO 540.-
TACHO 675.-
TACHO 675.-
TACHO 675.-
TACHO 675.-
TACHO 675.-
TACHO 850.-
TACHO 850.-
TACHO 850.-
TACHO 875.-
TACHO 900.-
TACHO 900.-
AIRB. + moms 900.-
AIRB 1.715.-
AIRB. 1.715.-

Vi tilbyder ICOM ICA-3EVHF håndradio 
til specialpris - så længe lager haves! 

PPL + A, B, I & Twin skoling samt PFC. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT + PPL-CERTIFIKAT 
Besøg også vores hjemmeside: 

www.avia-radio.dk 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat + PPL-certifikat: 
Cessna 172-1068.- incl. 25% moms pr. bloktime 

Husk chek altid prisen med Avia - inden du handler! 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, 
eller forudbetaling. 

AVIA RADIO AS Kontorets åbningstider: Perioden april-ok!. 08.00-19.00 
Perioden nov .. -marts 08.00-17.00 

IKAROS FLY-ROSKILDE LUFTHAVN-46191010 
Fax: 4619 0515. E-mail ikaros@ikaros.dk.www.ikaros.dk Hangar 141, Københavns Lufthavn Syd• 2791 Dragør 

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 • E-mail: sales@avia-radio.dk 

Piper Malibu Mericfaan 

---- ::c
~ 
Piper Malibu Mirage 

Piper Semlnole 

' -~ ---~--
Piper Seneca V 

P
_~ ... 
1per 

Air Alpha er Piper's distributør 
i Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

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

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

Vi glæder os til at høre fra dig! 

* A IR ALPHA AIRCRAFTSALESA/S 
Odense Lufthavn. 5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 . Fax 65 954 955 

- -~-...-~ ... ~ 

~ 
~ ·.:,.. -.i. .. ' ..... ' 

PiperA~w Piper Warrior III Piper Archer III 

Piper Garanti: 

• 

Fabriksny 
Piper Saratoga li TC 

Reg. OY-JAH, 

Klar til levering 

Ring og hør nærmere! 

Alle nye Prper fly blrver leveret med en udvidet to års "Spinner to Tai I" garanti, som grves af henholdsvrs PIPER. 
Texcron Lycomrng. Teledyne Contrnencal. Hartzell Propeller og Bend1x/K1ng. 

Dit lokale Piper Service Center vil kunne /ose ethvert problem, sam måtte opsta. Så enkelt og så fuldstændigt er det. 
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Herover 
På Lockheed Martins Skunk Works i Palmdale 
i Californien installerede man den 9. december 
den første Pratt & Whitney F-119-611 motor til 
flyvning i "demonstrationsflyet" X-35A. Det tog 
kun tre timer, inklusive den tid der gik med at 
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tere interface. X-35A skal flyve første gang 
dette forår. 

Forsiden 
Pilatus PC-12 prototype nr. 1 HB-FOA er nu 
gate-guard på Pilatus fabrikken i Schweiz. I 
forhold til produktionsudgaven har den bl.a. 
kortere vinger og ingen winglets. Læs mere 
om Pilatus fabrikken på side 8. Foto: Knud 
Larsen. 
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Kollision 
En Cessna 152 og en Piper 
PA-28 Cadet, der var kollideret 
i luften, fortsatte indflyvningen 
og landede sikkert på græsset 
på flyvepladsen ved Plant City 
i Florida den 11. december. 

Instruktøren i Cessna'en si
ger at hans elev fløj i ca. 150 
fod, da Piper'en landede oven 
i hans fly og at næsehjulsbenet 
gik ind gennem frontruden. 
Han overtog styringen og lan
dede sikkert. 

PA-28 piloten var ikke klar 
over at han var landet oven i 
Cessna'en, men siger at han 
var forbavset over at være så 
højt oppe, efter at han var lan
det. 

Piper'en slap fra kollisionen 
i flyvedygtig tilstand, men Cess
na'en måtte en tur på værksted. 

P.S. Dette er ikke en ame
rikansk skrøne, men en sand
færdig historie, omtalt (med 
billeddokumentation) i ver
dens største flyveblad, Avia
tion Week and Space Technol
ogy. 

Head-Up 
Display i 737 
Head-Up Displays er nærmest 
standardudstyr på kampfly, 
men anvendes endnu kun i 
beskedent omfang på trafikfly. 

Men nu har SAS besluttet 
at installere systemet på alle 
sine 55 nye fly af typen Boeing 
737. Udstyret er af typen Rock
well Collins HGS-2350. Det 
blev godkendt af de ameri
kanske luftfartsmyndigheder i 
august 1999 og af de svenske 
i november. 

SAS er den første europæ
iske operatør af Boeing 737 
med HUD. 

P.68 atter i 
produktion 
Den napolitanske flyfabrik 

VulcanAir har genoptaget pro
duktionen af P68 (ex Partena
via) og afleverede sidst på året 
1999 den første Observer 2 til 
det italienske politi. 

Observer 2 adskiller sig fra 
den tidligere udgave ved at 
have lynafledere i radomen 
( der er af glasfiber) ,anden vejr
radar og Bendix-King KFC150 
autopilot. 

P68 produktionen blev ind
stillet i 1994, efter at den da
værende producent var gået 
konkurs. Der var da fremstillet 
ca. 400. 

Ny propel til Cherokee Six 
Hartzell Propeller Ine. har fået STC (Supplemental Type Certi
ficate på installation af en ny trebladet propel til alle udgaver af 
Piper Cherokee Six 260 (PA-32-260). Den har en diameter på 
198 cm og erstatter en tobladet med en diameter på 208 cm. 

Den nye Top Prop har en gangtid på 6 år/2.400 timer (det 
højeste tilladte, 5 cm større afstand til jorden, mindre støjniveau 
og lidt bedre stige- og rejseegenskaber. Prisen er 7.450 USD, 
incl. Spinner og STC dokumenter. 

Billund i tal 
1999 1998 Ændring 

Starter og landinger 54.517 54-024 +0,9% 
Rute 19.843 21 .367 - 7,1% 
Charter 8.342 7.582 + 10,0% 
Anden trafik 12.432 12.313 + 1,0% 
Lokal 13.900 12.782 +8,9% 

Passagerer 1.888.938 1.909.966 -1,1% 
Rute, indland 168.386 190.984 - 11,8% 
Rute, udland 669.466 673.562 - 1,1% 
Charter 1.025.877 1.010.424 +1,5 
Anden trafik 29.406 28.657 +2,8% 
Lokal 5.803 6.339 -8,5% 

Luftfragt (tons) 24.322 35.155 -2,4% 
Ank. 12.041 11.703 -2,4% 
Afg. 22.281 23.452 -5,0% 

SAS 
udnævnelser 
Marketing- og salgsdivisionen 
i SAS har i de seneste måne
der gennemgået en ændring 
med henblik på en yderligere 
markedstilpasning og større fo
kus på SAS' relationer til mar
kedet som helhed, oplyser 
SAS. 

I den forbindelse er Steen 
Wulff tiltrådt stillingen som 
markeds- og 'salgsdirektør. 
Han kommer fra et job som 
salgschef og afløses i denne 
stilling af Jan Hage, der frem
over vil have ansvaret for SAS' 
relationer til virksomhedskun
der, samt af Niels Henrik Han
sen, der får ansvaret for relati
onerne til agenter og tourope
ratø rer. 

Beldringes 
fremtid 
Ifølge rejsebladet Stand By 
forhandler et engelsk ejen
domsselskab om at overtage 
Odense Lufthavn (Beldringe) 
og et større omkringliggende 
areal med henblik på at eta
blere en H.C. Andersen Park. 

Det er dog ikke hensigten 
at lukke lufthavnen. Tvært
imod håber man at parken vil 
øge trafikken. 

Det sker 
i 2000 
I arrangementsoversigten i ja
nuar-nummeret side 17 er da
toen for KZ-rallyet forkert. Det 
afholdes i dagene 8. -11 . juni. 

Vi beklager fejlen . 

Billund bygger 
Billund Lufthavn har skrevet 
kontrakt på 15,7 mio. kr. med 
SEMCO Danmark om instal
lering af ventilationsanlæg i 
den nye terminalbygning, der 
nu er under opførelse. 

De første komponenter 
skal leveres på byggepladsen 
til maj. 

Det franske firma Teleflex
Gallet skal projektere, levere 
og installere et fuldautomatisk 
bagagesorteringsanlæg til den 
nye terminal. Det skal kunne 
sortere bagage til 25 destina
tioner på samme tid og får en 
kapacitet på 2.400 stk. bagage 
i timen. Det bliver forberedt til 
en senere udbygning til 32 
destinationer. 

Kontrakten har en værdi på 
25,6 mio. kr. Det danske firma 
Brønberg og Tandrup skal 
medvirke ved opgaveløsnin
gen. 

Der vil i sammenhæng med 
bagagesorteringsanlægget 
blive installeretrøntgenanlæg 
fra det amerikanske firman 
Vivid til gennemlysning af al 
bagage. Dette udstyr er alle
rede leveret og taget i brug i 
den nuværende terminal, hvor 
man siden 1. september har 
haft 100% bagagegennem
lysning. 

Jobrotation 
Generalmajorerne Leif Simon
sen og Kurt Ebbe Rosgaard 
bytter poster pr. 1 . juli. Simon
sen bliver chef for Flyvertaktisk 
Kommando , Rosgaard for 
Forsvarsstabens personelstab. 
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Nat-sensorer 
til F-16 
Finansudvalget har tiltrådt at 
der anskaffes nat-sensorer til 
Flyvevåbnets F-16 for i alt 186 
mio. kr., skriver FOV Nyheds
brev. 

Projektet omfatter anskaf
felse af lysforstærknings-ud
styr, der er monteret på pilo
ternes hjelme samt infrarød
og TV-sensorudstyr til belys
ning af mål med laser. Des
uden skal jagerflyenes ekster
ne og interne belysning tilpas
ses det nye hjelm-monterede 
lysforstærkningsudstyr. Ende
lig omfatter den samlede pak
ke udgifter til bl.a. reservedele, 
støtteudstyr og specialværk
tø j. 

Det nye lysforstærknings
udstyr Night Vision Goggles 
{NVG} indeholder lysforstær
kende elektro-optik, som sæt
ter piloten i stand til at orientere 
sig i forhold til omgivelserne 
selv under meget svage lysfor
hold. 

Udgifterne til projektet skal 
afvikles over de næste fem år, 
startende med 32 mio. kr. i 
finansåret 1999 og sluttende 
med 20 mio. kr. i finansåret 
2004. 

Fairchild solgt 
Clayton, Dubilier & Rice, Ine. 
(CD&R} , et førende ameri
kansk investeringsfi rma, og 
Allianz Capital Partners {ACP}, 
der hører til den tyske forsik
ringskoncern Allianz, er gået 
sammen om at overtage Fair
child Aerospace Corp. og der
med også det tyske dattersel
skab Dornier Luftfahrt GmbH. 

Transaktionen vurderes til 
ca. 1,2 milliarder USD. Heri er 
medregnet en kapitaltilførel på 
ca. 400 mio. USD fra CD&R og 
ACP og gældsfinansiering på 
næsten 800 mio. fra et konsor
tium af tyske finanshuse. 

Provenuet skal bruges til 
fortsat udvikling og produktion 
af fly. 

Efter transaktionen vil ACP 
eje op mod 25% og CD&R op 
mod 75% af Fairchild. Der er 
desuden nogle få mindre ak
tionærer. 

Fairchild har bestillinger på 
mere end 400 trafikfly til en 
værdi af ca. 8 mia. USD. 

Dash 8 til SAS Commuter 

0 

Alborg 1940-45 
Det er nu muligt at bestille bo
gen Flugplats Aalborg West 
om den tyske udbygning af Ål
borg lufthavn 1940-45. 

Bogen, som bliver på ca. 
500 A4 sider, koster kun 300 
kr., for det er et lavomkost
ningsprodukt. Det betyder at 
indbinding og fotomateriale 
ikke er optimalt, men det er 
bogens indhold og brugen af 
ikke tidligere publiceret origi
nalt tysk kildemateriale, der er 
det væsentlige. 

Den kan bestilles ved hen
vendelse til forfatteren, A.C. 
Johansen, Ørsøvej 59, 9330 
Dronninglund. Tlf. 98844030. 
E-post: bakki@post.tele.dk. 

Der må regnes med en vis 
leveringstid . 

Ny leverandør 
Det tyske cateringselskab 
LSG, der ejes af Lufthansa, 
har vundet en licitation om lev
ering af mad til SAS i Køben
havns Lufthavn Kastrup. 

Den hidtidige leverandør 
var Gate Gourmet, der ejes af 
Swissair og har ca. 1.200 med
arbejdere i Kastrup. 

I begyndelsen af december måned kom den første De Havilland DHC-8-400 {Dash 8) i SAS 
Commuter's bemaling til Kastrup Lufthavn. Den bliver brugt til træning af besætningerne og 
flyver stadig med den canadiske registrering C-GIHK. Den har plads til 74 passagerer og 
flyver med navnet Ingrid Viking på næsen. Den nye registrering bliver formentlig SE-LRC. 

Direktør Ole Pedersen, SAS Commuter, forventer at begynde rutedrift med Dash 8 den 7. 
februar 2000. 
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SAS Commuter's Dash B 
under skoleflyvning i Alborg 
Lufthavn den 7. december 
1999. Foto: Erik Frikke. 

I ØVRIGT 
Genera/løjtnant L. Tophøj 
pensioneres 30. juni. Han af
løses som permanent dansk 
repræsentant i NATO's mili
tærkomite i Bruxelles og råd
giver ved Det Nordatlantiske 
Råd af kontreadmiral K.H. 
Winther. 

Swissair's moderselskab 
SAir-Group har erhvervet 
37,6% af aktiekapitalen i det 
polske luftfartsselskab LOT. 
Også Lufthansa og British 
Airways bød på aktieposten. 

Extra 400, avanceret tysk 
rejsefly, blev den 20. novem
ber typegodkendt til IFR
flyvning af de tyske luftfarts
myndigheder. Der var da af
leveret fem fly. 

SAS har solgt 265.000 aktier 
i netværksoperatøren Equ
ant NV for 90,91 USD pr. ak
tie og realiserer derved en 
gevinst i forhold til den bog
førte værdi på 170 mio. kr. 
SAS ejer derefter 0,25% af 
Equant, hvilket repræsente
rer en værdi på 311 mio.kr. 

Maersk Air havde i 1999 
30.550 passagerer på sin 
rute Billund-Ålborg, 37 flere 
end i 1998. 

Kl Rhonlerche OY-XFC er 
af Flyvevåbnet overdraget til 
Dansk Svæveflyvehistorisk 
Klub (DASK). 

Arhus Lufthavn A/S har med 
virkning fra 1. marts bortfor
pagtet driften af restaurant 
og cafeteria til Eurest A/S, 
tidligere Scandinavian Ser
vice Partner. 

Grønlandsfly har købt en 
DHC-7, OY-GRF, fra Tyrole
an Airways, og har dermed 
seks af denne type. 

SAS Fokker F.28 fløj sidste 
gang med betalende passa
gerer den 30. oktober på 
strækningen Ronneby -
Stockholm. 

Premiairmodtager i 2001 en 
Airbus A321, der er det stør
ste fly i A320-familien. Den 
har en max. startvægt på 93 
tons og en rækkevidde på 
5.500 km. A321 skal afløse 
en af PremiairsAirbusA300. 
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Fremtidens luftfoto optages fra satellit Billund i 1999 

Pan-sharpened billede af et område i Wien, Østrig. 

lkonos er verdens første sa
tellit, som optager billeder af 
jordens overflade med en me
ters opløsning til civilt brug. 
Satellitten blev sendt i kreds
løb i 680 km højde den 24. 
september 1999. 

Det danske firma BMS In
ternational i Nærum er distri
butør af lkonos data over Dan-

Nytårs
konkurrencen 
Her er løsningen på nytårs
konkurrencen (side 21 i janu
ar-nummeret) . 

Det var en kombineret fly
og personkendingskonkurren
ce, og selv om flyet i baggrun
den er næsten skjult, er der 
næppe mange, der har været i 
tvivl om at det er en Chipmunk, 
sandsynligvis prototypen. 

Billedet er taget tidligt på 
året 1947, da der var dansk 
besøg på De Havilland fabrik
ken i Toronto. Personerne er 
fra venstre luftfartsinspektør 
A.S. Bendtsen, Statens Luft
fartsvæsen, generalmajor C. 
Fø rslev, forsvarsattache i 
Washington og Ottawa, Mr. 
Mickleborough, De Havilland 
Aircraft (DHC), generalinde 
Førslev, kvartermester P. Sø
rensen, Søværnets Flyvevæ
sen, Russ Bannock, testpilot, 
DHC, maskinmester P. Schlei
mann, Søværnets Flyvevæ
sen og Mr. Galder, DHC. 

Vinder af bog præmien blev 
Helge Mad.sen, Grindsted. 
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mark, Færøerne og Grønland. 
Firmaet har over 25 års erfa
ring med satellit- og flybåren 
remote sensing (telemåling) 
inden for forskning, teknologi, 
anvendelse og distribution. 

Sort/hvide billeder optages 
med en meters opløsning 
(dvs. genstande på en meter 
kan ses på billedet) og multi-

0 

Arhus i 1999 
1999 blev et år på godt og ondt 
i Århus lufthavn, men glæde
ligvis med markant positiv ud
vikling i årets to sidste måne
der - det lover godt for det kom
mende år, siger lufthavnsdi
rektør Ole Påske. 

I december var der 5% flere 
passagerer end i december 
1998. Indenrigstrafikken gik 
ganske vist 4% tilbage, men 
udenrigstrafikken voksede 
med hele 132%. Det skyldes i 
høj grad Ryanairs ekstremt 
billige billetter til Londons, men 
lufthavnen budgetterede alli
gevel med en vækst i 2000 på 
4%, og man bibeholder de i 
1999 gældende start- og pas
sagerafgifter målet er at være 
Danmarks billigste internatio
nale lufthavn. 

For 1999 regner man med 
en omsætning på 65 mio. kr. 
og at nå det budgetterede 
overskud på 5,4 mio. 

spektrale billeder med fire me
ters opløsning . Endelig kan 
BMS International levere et 
såkaldt pan-sharpened bille
de. Det er en kombination af 
et sort/hvidt billede og et mul
tispektralt billede af samme 
område, hvor resultatet er et 
farvebillede med en meters 
opløsning. 

2.000 lette 
Cessna fly 
Midt i november 1999 afleve
rede Cessna fly nr. 2.000 efter 
at man i 1996 genoptog pro
duktionen af lette enmotors fly. 

Til det formål har man op
ført en helt ny fabrik i lnde
pendence i Kansas. Leveran
cerne herfra begyndte i januar 
1997, og det første år afleve
rede man 360 fly. I 1998 var 
tallet 775 og i 1999 over 900. 

I lndependence fremstilles 
modellerne 172R Skyhawk, 
172S Skyhawk, 182S Sky
Iane, 206H Stationair og T206H 
Turbo Stationair. 

I Billund Lufthavn var luft
havnschefen som sædvanlig 
på kontoret Nytårsdag for at 
opgøre det forgangne års tra
fik, og kl.1321 forelå resultatet 
på Flyv's redaktionelle telefax. 

Desværre var der ikke den 
fremgang, de fleste af os hav
de håbet på. Det totale passa
gertal for 1999 er dog kun 1, 1 % 
lavere end talletfor 1998, så der 
er god grund til attro, at lufthav
nen i 2000 atter vil få fremgang. 

Og man kan da glæde sig 
over at antallet af starter og lan
dinger var 0,9% højere end i 
1998. 

Af markante begivenheder 
i lufthavnen i 1999 må først og 
fremmest nævnes at man i ap
ril fik den miljøgodkendelse, 
der er en forudsætning for ud
bygningen af lufthavnen. Det 
skete, uden at der kom en ene
ste indsigelse. 

Udvidelsen af lufthavnen 
blev officielt markeret den 15. 
oktober, hvor Hendes Konge
lige Højhed Prinsesse Bene
dikte tog det førte spadestik. 

Ved årsskiftet har lufthav
nen brugt ca. 11 O mio. kr. på 
den længe ønskede udbyg
ning. Disse penge er gået til 
planlægning, miljø, projekte
ring, anlæg af den første del af 
det nye rullevejsystem, bygge
modning og arealerhvervelse. 

Der er herudover indgået 
kontrakter på entreprenørar
bejder på ca. 300 mio. kr. 

På lufthavnens hjemmesi
de - www.billund.airport.dk 
kan man følge fremdriften i ar
bejdet og se hvilke firmaer, der 
er involveret i opførelsen af 
den nye passagerterminal 
m.v. Den samlede byggesum 
er ca. 850 mio. kr. 

Den nye terminal skal tages 
i brug i 2002, men allerede i sid
ste del af indeværende år for
venter man at kunne tage dele 
af det nye rullevejsystem i brug. 

Flyfabrik- og flyvemuseumstur 
i USA 
Igen i år arrangerer ingeniør Fritz Krag en rejse til det forjættede 
flyveland USA. I perioden 3. september til 17. september 
besøges Boeing fabrikken i Seattle og en række fabrikanter af 
byggesæt, bla. til Glasair, Lancair, RV mv. Derefter flyves til 
Californien, hvor der er besøg hos Scaled Composites (Rutan 
fly o.a.), NASA's Dryden Flight Research Center og flere 
flyvemuseer. Rejseprogrammet kan fås ved henvendelse til 
turlederen Fritz Krag, Fasanhaven 12, 2820 Gentofte tit og fax 
39 65 35 83. E-mail: fritz.krag@private.dk. 



Streifeneders totalrednings
system for svævefly 
Af Peter F. Selinger. 

/ 

En ny æra er begyndt for sikkerheden ved 
svæveflyvning: Den 14. maj afprøvede 
Hansjorg Streifeneder for første gang sit 
totalredningssystem ved fri svæveflyvning. 

Selv om vejret til det sidste var 
"blandet", var der dog sent på 
eftermiddagen et tilstrækkelig 
stort hul i skyerne over det til 
dette forsøg reserverede Speff
gebiet i de schwabiske Alper. 

Til forsøget havde Hansjorg 
Streifeneder erhvervet en Dis
cus i "rå tilstand". Udover in
stallation af selve udstyret var 
den ombygget i cockpitområ
det og omkring vingefastgørel
sen, og desuden var der ind-
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bygget yderligere strukturel og 
funktionel sikkerhed, for at det 
til afprøvningen nødvendige 
antal forsøg kunne udføres 
med mindst mulig risiko for pi
lot og fly. 

Streifeneder skød beholde
ren med de to faldskærme ud 
af kroprøret bag vingen, mens 
han fløj lige ud i sikker højde. 

Først åbnede der sig en lille 
bremseskærm. Derefterfulgte 
- kom som planlagt og ventet -

den store hovedskærm over 
svæveflyet, og et kort øjeblik 
svingede svæveflyet lidt. 

Efter en tilstrækkelig lang 
og stabil nedstigning (ganske 
uden drejebevægelser) skilte 
Streifeneder skærmsystemet 
fra kroppen og landede på sin 
hjemmebase Grabenstetten. 
Skærmsystem og kappe faldt 
til jorden indenfor det afspær
rede område. 

Hansjorg Streifeneder og 
has partner Victor Ermolenko 
strålede. Alle beregninger og 
forsøg havde vist sig rigtige al
lerede ved den første flyveprø
ve. 

Den 28. maj gennemførtes 
to lige så vellykkede forsøg 
uden komplikationer, og syste
met skal nu afprøves ved hø
jere hastigheder, fortsat i det 
ellers for det tyske forsvar re
serverede område. Takketvæ
re hjælp fra nogle svæveflyve
re og forstående officerer fra 
Bundeswehrkan Streifeneder 
benytte dette for det meste af
spærrede luftrum, uden at ud
sætte tredjemand i luften eller 
på jorden for fare, fx ved at 
faldskærmen falder ned i of
fentligt tilgængeligt område. 

Hansjorg Streifeneder be
nyttede sommerferien til at fo
retage yderligere prøver af 
redningssystemet i den militæ
re uddannelseslejr i MOnsin
gen. 

Denne gang dokumentere
de han den korrekte funktion i 

r 

forskellige flyverstillinger, bl.a. 
spind (direkte og efter en fuld
stændig omgang) og ved 60 
graders krængning, som med
fører en belastning på 2 G af 
systemet. Endvidere demon
streredes det, at udskydnin
gen forløb tilfredsstillende. 

To skud ved 120 og 160 km/ 
t udførtes som forberedelse til 
de kommende højhastigheds
prøver(op til 300 km/t). De vil 
muligvis blive udført med et 
ubemandet fly i begyndelsen 
af år 2000, da man ikke nåede 
at gennemføre dem som plan
lagt i oktober 1999. 

Streifeneder har nu udført 
11 "varme" flyvninger, alle med 
prøveudskydninger fra norma
le flyvesituationer og er hver 
faldet ned med ingen eller me
get lav hastighed i den norma
le flyveretning. 

Når certificeringsproces
sen for den første version er 
overstået, er det planen af ud
vikle systemet til større fuld
vægte (650-850 kg) og at lave 
en udgve til motorsvævefly 
med indtrækkelig motor, hvis 
deres massebalance tillader 
det. 

Streifeneder, der er indeha
ver af den JAR-certificerede 
fremstillingsvirksomhed Glas
faser Flugzeug Service, håber 
på en snarlig typegodkendelse 
af sit Gesamtrettungssystem 
for svævefly, der er udviklet på 
hans eget initiativ - og bekost
ning, ganske uden ekstern 
støtte. • 
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Pilatus Aircraft Ltd. 
-Swiss Made 

Pilatus PC-7 og PC-9 over fabrikken i 
Stans. Nederst til højre rullevejen der 
fører til banen. 

Succes 

Tekst: Knud Larsen 
Foto: Knud Larsen og fabriksfoto 

Nu er vi på venstre base til ba
ne i brug, siger Henrik Burkal. 
Jeg kan kun se bjerge, grønne 
bjerge, brune bjerge, bjerge 
med sne på toppen, søer og 
flere bjerge. Jo, pladsen ligger 
lige bag det næste bjerg, 
fortsætter han. Og han må vi
de det, da han har været her 
mange gange før. 

Vi er på vej til Pilatus fabrik
ken i Schweiz i Pilatus PC-12 
OY-TUS ført at salgsdirektør 
Henrik Burkal, ExecuJet Sean-

Produktionslinjen for PC-12. 

- I 

dinavia, der er Pilatus-for
handler for Skandinavien. 

Og ganske rigtig - kort tid 
efter dukker pladsen op. Den 
hedder Bouchs og tilhører 
hæren. Pilatus-fabrikken lig
ger uden for flyvepladsområ
det og nås ad en rullevej gen
nem en port i hegnet. 

Starten 

Pilatus Flugzeugwerke AG 
blev stiftet den 16. december 

1939 i byen Stans ikke langt 
fra Luzern. Fabrikken har taget 
navn efter et af de mest kendte 
bjerge i nærheden, Mt. Pilatus 
med en højde på 2.132 m. 

På grund af Anden Verdens
krigs udbrud kom man ikke i 
gang med bygningen af detfø r
ste fly før end i 1945. Det var 
træningsflyet P-2 til den schwei
ziske hærs flyvetropper. Frem 
til 1960-erne byggedes forskel
lige træningsfly uden større 
held på eksportmarkederne. 

I 1959 præsenteredes PC-6 
Porter. Den vil nok aldrig kun
ne vinde en skønhedskon
kurrence for fly, men det er hell
er ikke det den er fremstillet til. 
Derimod kan den operere i 
uvejsomt terræn hvor stort set 
ingen andre fastvingede fly 
komme til. Over 520 flyver i dag 
verden over og PC-6 leveres 
stadigvæk på bestilling. 

Midt i 70-erne fortsatte fa
brikken rækken af militære 
træningsfly med PC-7 og ti år 
senere PC-9. De to fly ligner 
hinanden ganske meget, men 
ved udviklingen af PC-9 havde 
man 1 O års erfaring fra PC-7 
at bygge på. PC-9 har en an
den vingeprofil og en kraftigere 
motor for at nævne nogle af 
forskellene. De to træningsfly 
er blevet meget populære i 
mange landes militære flyve
skoler og produktionen er over 
500 fly. 

Da der i 1995 skulle vælges 
nyt fly til US Navy og US Air 
Force's fælles elementære fly
veskole faldt valget på PC-9, 
som Pilatus og amerikanske 
Beechcraft i fællesskab havde 
markedsført. 

I 1990 præsenterede Pila
tus et fly af en helt anden type. 
PC-12 er et lawinget fly med 
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trykkabine og plads til ni pas
sagerer. Som de andre Pila
tusfly er den drevet af en Pratt 
& Whitney PT6A turbopropmo
tor. Det giver den en rejsehas
tighed på 270 kt. 

Efter en lidt langsom start 
er PC-12 blevet meget efter
spurgt, hovedsageligt i de lan
de hvor det er tilladt at flyve 
kommercielt med enmotors fly, 
dvs. bl.a. USA, Canada og Au
stralien. Der er bygget over 200 
og der produceres i øjeblikket 
fem fly pr. måned. 

Blandt kunderne findes Ro
yal Canadian Mounted Police, 
RoyalAustralian Flying Docter 
Service og for nyligt købte 

PC-6 Turbo Porter 

PC-7 Mk li M Turbo Trainer 

PC-9M Advanced Turbo Trainer 

PC-12 Corporate Commuter 
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USA's Justitsministeriums 
Drug EnforcementAdmin. den 
første PC-12, der skal afløse en 
Turbo Commander. 

Produktionen 

Pilatus fremstiller selv alle dele 
til de producerede fly. Lige fra 
vingeribber til understelsben 
mm. Men her i det rige Schweiz 
er lønningerne (som i Dan
mark) den største omkostning 
i virksomheden. Der er derfor 
en bedre økonomi i at sende 
alle delene til den portugisiske 
fabrik OGMA, hvor krop og vin
ger samles og herefter retur
neres til Stans. 

På samlelinjerne færdiggø
res vinger og skrog og sendes 
derefter en tur i malekabinen, 
hvor korrosionsbehandling og 
bemaling foretages. 

Herefter installeres motor, 
understel, instrumenter mm. 
Kroppen monteres på vinger
ne og en omhyggelig afprøv
ning af samtlige systemer går 
i gang, før flyet sendes til prø
veflyvning. 

Under rundvisningen på fa
brikken er det slående hvor 
rent der er alle steder. Godt 
nok er det en fredag eftermid
dag med nedtælling til week
end, men der er sikkert så rent 
og ryddeligt hver dag. 

Fly i produktion 
Højvinget he!metalfly med fast hale
hjulsunderstel bygget til hårdt arbejde 
i uvejsomt terræn. PC-6 kan også 
udstyres med ski eller pontoner. Ved 
en max. startvægt på 2.800 kg kræ
vt;ir den kun 197 m startløb. Typen 
blev sat i produktion i 1960. 

PC-7 er det mest udbredte turboprop 
træningsfly. Det er et lavvinget 
helmetal fly med optrækkeligt under
stel. Ca. 500 fly er leveret til 19 mili
tære kunder. Mk li M er videreudvik
let på baggrund af de erfaringer Pi
latus har indhøstet med PC-7 og PC-
9 Mk li M er bl.a. solgt til det Sydaf
rikanske Flyvevåben. 

PC-9 repræsenterer toppen af turbo
træner-klassen med excellente flyve
egenskaber og avanceret instrumen
tering (head-up display etc.). 

Det er et lawinget helmetal fly 
med optrækkeligt understel. Ca. 240 
fly er leveret til 13 kunder, heraf 12 
militære. PC-9 kan også leveres med 
slæbemålsudstyr. 

Lavvinget helmetalfly med optrække
ligt næsehjulsunderstel og trykkabi
ne. PC-12 har i bagbords side en dør 
til passagererne og stor lastedør bag 
vingen. Kabineindretningen er nor
malt til to piloter og ni passagerer eller 
seks passagerer i executive-udga
ven, men kabinen kan nemt ændres 
til godstransport. (Se også FLYV nr. 
5/1999). 

Ud af huset 

Selv om Pilatus har løbende 
produktion bliver der også tid 
til at fremstille dele for andre fa
brikker. Man har gennem tider
ne leveret dele ti~den statslige 
schweiziske produktion af ty
perne de Havilland Vampire og 
Venom, Dassault Mirage, BAe 
Hawk og senest til Boeing F/A-
18 Hornet, som det schweizi
ske flyvevåben for nylig har ind
ført. 

Reparation og overhaling 
af fly og helikoptere er en væ
sentlig forretning for Pilatus, 
hvor forsvaret er en stor kun
de. • 

Spændvidde: .................. 15,87 m 
Længde: ......................... 10,90 m 
Højde: .............................. 3,20 m 
Startvægt: 2.800 kg 
Rejsehastighed: ................ 115 kt 
Motor: ................. Prat! & Whitney 

PT6A-27 550 hk 

Spændvidde: ................... 10, 19 m 
Længde: .......................... 10,13 m 
Højde: ............................... 3,26 m 
Startvægt: ....................... 2.850 kg 
Rejsehastighed: .................. 251 kt 
Motor: .................. Prat! & Whitney 

PT6A-25C 700 hk 

Spændvidde: .................. 10,19 m 
Længde: ......................... 10,13 m 
Højde: .............................. 3,26 m 
Startvægt: ..................... 3.200 kg 
Rejsehastighed: ................ 297 kt 
Motor: ................. Prat! & Whitney 

PT6A-62 950 hk 

Spændvidde: .................. 16,23 m 
Længde: ......................... 14,40 m 
Højde: .............................. 4,26 m 
Startvægt: ..................... 4.500 kg 
Rejsehastighed: ................ 270 kt 
Motor: Pratt & Whithey PT6A-678 
1.200 hk 
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VM i ballonflyvning i Østrig 
Tekst og foto: Bente Laustsen 

Det 14. VM i ballonflyvning blev afholdt i Bad 
Waltersdorf, Østrig i perioden 28. august til 
11. september. Der var tilmeldt 102 piloter fra 
35 lande. Fra Danmark var der tre deltagere: 
Jan Andersen, Christoffer Mundt og Henning 
Sørensen. For Christoffers vedkommende 
var det hans første deltagelse i en internatio
nal konkurrence. 
Desværre var der mange aflysninger på 
grund af vejret. 

For første gang i et internatio
nalt mesterskab havde det 
danske hold forsøgt at etable
re et samarbejde. Derfor var 
Niels Flindt blevet "hyret" til at 
foretage vindmålinger med 
Dansk Ballonunions nyind
købte vindpose. Han målte 
vindretningen i forskellige høj
der, medens piloterne var til 
briefing. Resultatet af vind
målingen kunne således vide
regives til piloterne efter brie
fingen. 

Endvidere havde de tre 
danske piloter aftalt, at de ville 
give hinanden oplysninger om 
kurs og hastighed i forskellige 
højderunderflyvningerne. Det 
blev også aftalt at vi skulle for
søge at følges ad, når vi skulle 

finde startsted ved en Fly In 
konkurrence. 

Varme kilder 

Arrangørerne havde fundet et 
dejligt sted i det smukke Østrig 
til afviklingen af mesterskabet, 
nemlig kurbyen Bad Walters
dorf mellem Wien og Graz. Her 
er normalt mange turister pga. 
de varme kilder, som findes på 
stedet, hvilket betød meget 
gode indkvarteringsmulighe
der. 

Desværre blev deltagere 
og arrangører ikke tilsmilet af 
godt vejr - der var ganske vist 
svage vinde, men alt for meget 
regn. Der var naturligvis taget 
højde for, at vejret kan være 

lidt lunefuldt, og derfor var der 
planlagt ikke mindre end 13 
flyvninger. 

Arrangementet startede 
lørdag den 28. august om af
tenen med åbningsceremoni 
med diverse taler og en præ
sentation af alle deltagende pi
loter. Herefter var der serveret 
østrigske specialiteter til alle 
deltagende hold. Det foregik i 
byens tennishal, som også 
fungerede som briefinglokale. 
Det er altid en oplevelse at del
tage, hvor lande hele vejen 
rundt om jorden er repræsen
teret. 

På vej hjem fra arrange
mentet måtte vi desværre kon
statere at det var begyndt at 
regne, og vi blev nervøse for at 
den første flyvning næste dags 
morgen skulle blive aflyst. 

Surt vejr 

Briefing søndag morgen: Flyv
ningen aflyses p.g.a. regnvejr. 

Briefing søndag aften: Me
teorologen forudsiger, at der er 
en meget lille risiko for regn . 
VM-stævneleder Hans Huber 
udskriver en enkelt konkurren
ce nemlig en "Fly In" til flyve
pladsen i Furstenfeld. Så snart 
vi kommer ud fra briefingloka-

let, er det alles kamp mod alle 
for at komme hurtigt af sted. 

Vores aftale om at fø I ges ad 
ved Fly In gik helt i koks. I kam
pens hede kom vi væk fra hin
anden og væk fra Niels alle 
sammen - al begyndelse er 
svær. Alle tre kom dog i luften 
fra forskellige startsteder. Des
værre begyndte det at regne, 
endda temmelig meget. Sam
tidig med at regnen kom æn
drede vinden sig markant, og 
det var umuligt at styre ind til 
målet. 

Det betød, at alle der var 
kommet tidligt i luften og nået 
et stykke inden vinden dreje
de, opnåede de bedste resul 
tater - altså lidt tilfældige re
sultater, hvilket der også bag
efter var bred enighed om. 

Jan Andersen fik det bed
ste danske resultat på denne 
flyvning. 

De første dage 

Briefing mandag morgen og 
aften: Flyvningen aflyses p.g.a. 
regn. 

Briefing tirsdag morgen: Der 
udskrives tre konkurrencer: 1 . 
Fly In, 2. Judge Declared goal 
og 3. Fly On. Vejret er endelig 
fint, svag vind og solskin. Vores 
" Fly In samarbejde" fungerede 
bedre denne gang og Niels fo
retog vindmålinger i nærheden 
af startstedet. 

Det blev en meget lang flyv
ning. Jan måtte lande inden 
Fly On målet eftersom han var 
løbet tør for gas. Henning får 
det bedste danske resultat på 
alle tre konkurrencer. 

Briefing tirsdag aften: Der 
udskrives to konkurrencer: 1. 
Pilot Declared Goal. 2. Fly In 
(til launch field) begge med en 
scorings periode. Aftenhim
melen ser lidt skummel ud, for
håbentligt får det ingen be
tydning. 

De danske balloner før start. 
Med ryggen til ses forfatteren 
og med faldskærm den danske 
mester Henning Sørensen. 
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Vi kører igen ud i landska
bet for at finde et startsted. 
Christoffer Mundt opnår det 
bedste danske resultat på den 
første konkurrence. 

Efter det første mål er pas
seret ændrer vinden sig, og 
det bliver umuligt at flyve til næ
ste mål som ligger på launch 
field. Bedste danske resultat på 
den konkurrence går til Hen
ning Sørensen. 

100 balloner 

Briefing onsdag morgen: Brie
fingen bliver udsat en time til 
6:30. Senere endnu en ud
sættelse til kl. 8:00. Nu er vej
ret blevet bedre, og der ud
skrives to konkurrencer. 1 . 
Judge declared goal. 2. Judge 
declared goal. 

For første gang bliver det en 
samlet start. Selvom man efter
hånden har set det mange gan
ge, er det alligevel et smukt syn, 
at se 100 balloner stige til vejrs 
på morgenhimlen. Vi erfarer 

senere at der har været en ko-
11 is ion mellem to balloner i 
luften. Det skyldes at en pilot 
foretager et meget kraftigt stig. 
Heldigvis er der ingen person
skade. Henning får bedste dan
ske resultat på begge konkur
rencer. 

Flere aflysninger 

Briefing onsdag aften og tors
dag morgen: Flyvningen afly
ses. 

Briefing torsdag aften: Der 
udskrives to konkurrencer. 1. 
Fly In, 2. Hesitation Waltz hvor 
piloterne kan vælge mellem 5 
mål. Det lyder let, men det var 
det ikke! 

Vi får alle meget travlt. Der 
er ikke meget tid til rådighed 
eftersom meteorologen på brie
fingen fortalte at han forven
tede at et nyt regnvejr var på 
vej. Uheldigvis skiftede vinden 
hele tiden, hvilket gjorde det 
hele meget stresset. 

For Henningsvedkommen
de blev det en konkurrence
mæssig skæbnesvanger flyv
ning. Han fik to dårlige resul
tater, hvilket betød, at han i det 
samlede resultat rykkede ned 
fra en 18. plads til en 34. plads. 

Uwe Schneider, Tyskland, 
som længe havde ført konkur
rencen rykkede ned på 2. plad
sen til fordel for Bill Arras, USA. 

For Jans vedkommende 
gik det endnu værre, han kom 
aldrig i luften på grund af et 
uheld med bilen på vej til start
stedet. Henning blev bedst 
placerede dansker på begge 
konkurrencer. 

Resultater: 

Afgørelsen 

Fredag morgen og aften: Flyv
ningen aflyst. Lørdag morgen: 
Flyvningen blev igen aflyst og 
hermed var mesterskabet af
sluttet. 

Der blev fløjet fem gange 
ud af 13 mulige, og der blev 
afviklet i alt 1 O konkurrencer, 
lidt skuffende for alle, ikke 
mindst arrangørerne. 

Lørdag aften varder afslut
ning med præmieoverrækkel
se. Det var et meget flot og 
festligt arrangement. Middag 
med fire-retters menu, forskel
lige former for underholdning, 
musik, dans og sang. En vær
dig afslutning på VM 1999. • 

1. Bill Arras, USA .. .... ...... ... .... .... .. .... .. 8.617 p. 
2. Uwe Schneider, Tyskland .............. 8.551 p. 
3. Surkus Gintaras, Litauen .. ............. 7.747 p. 

34. Henning Sørensen .. .. ....... ....... ...... 5.933 p. 
79. Jan Andersen .. ..... .... .. ...... ... ... ... .... 3.265 p. 
86. Christoffer Mundt .......... .... ............. 2. 719 p. 

DANISH AEROTECH AVIATION MAINTENANC:I! 
Der er sket store ændringer i Danish Aerotech's ajerskab og organisation. Danish AeroteGh er overtaget af DAO Aviation NS 

og Sean Avionics NS. Danish Aerotech's civile flyvedligehold kører nu i egen afdeling under ny Teknisk Chef. 

DA har JAR-145 autorisation til flyvedligeholdelse, reparation og overhaul af slanger og rør, reparation og 
overhaul af gummi brændstoftanke og struktur reparationer. 

Vi har gode kontakter til forskellige motorværksteder for overhaul af din motor til rimelige priser. 
Og vi vil være din repræsentant hvis der mod forventning skulle opstå garanti reparationer. 

Vi kan skaffe alle former for reservedele til konkurrencedygtige priser. Og hurtigt. 

MED KUNDEN I FOKUS VIL VI TILBYDE: 

• Eftersyn til faste priser efter aftale. 
• Eftersyn for fornyelse af luftdygtighedsbevis til fast pris 

efter aftale. 
• Fejlretning og reparationer kun efter forudgående aftale 

med kunden/flyejeren. 
• At vi kommer til din hangar for at udføre mindre 

eftersyn og fejlretninger. 

priser. 
• Overvåge ter iner for Luftdygtighed irektiver, årlige 

efte'rsyn gg !f;Ayelse af luftdygtighedsbevis på faste 
kunders TI~. 

• Designer engineering i forbindelse med modifikationer. 

Ring og få et tilbud på tlf. 9962 6272 

Med venlig hilsen 
Danish Aerotech Aviation Maintenance 

dANISH AEROTECN A/s 
Karup Air Base, P.O. Box 53, DK-7470 Karup, Denmark. 

Tel. +45 99 62 62 62 • Fax: +45 99 62 63 64 • E-mail: info@aerotech.dk 
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Missile away 

Missile Away! Med et kæmpebrag starter missilet. På mindre end et sekund er det langt ude over den Biscayiske Bugt. Den vellykkede 
affyring blev hilst med klapsalver fra tilskuerne. Det samme gjorde beskeden om, at missilet havde fundet sit mål ude over havet. 

Tekst og foto: N.M. Schaiffel-Nlelsen 

Alle er klar til at være klar. I dag skal det være! 
Der skal affyres seks 1-HAWK missiler ud over 
den Biscayiske Bugt. Eskadrillerne 543 og 532 
er stillet op i den nordlige skydestilling og fem 
km mod syd er Eskadrille 534 på plads. Alt 
personel, der ikke har andre opgaver, står 
indenfor de røde minestrimler. Der føles en 
intens spænding i området. Nok er dette 
øvelse, men missilerne er skarpe. 

Allerede fra morgenstunden 
havde alle føle Isen af, at dette 
var en anderledes dag. Mate
riellet blev gået efter en ekstra 
gang. Dette var dagen, hvor 
intet måtte svigte. I kontrolcen
trene "Little Houston" og "Big 
Houston" på skydeterrænet 
Centre d'Essais des Landes 
{GEL) nær Biscarosse i det 
sydvestlige Frankrig havde 
franskmændene travlt med at 

sikre, at alt kontroludstyrvirke• 
de. Intet måtte gå galt. 

Til vands, på land og i luften 
måtte der ikke være nogen 
form for trafik . Ingen måtte 
komme til skade. Hvert af de 
tre områder havde sin egen 
sikkerhedsofficer. 

Sidst på formiddagen var vi 
på besøg i Little Houston, hvor 
man var i færd med at afprøve 
de mange systemer og de ka
meraer ude i området, som 
sendte billeder til skærmene i 
kontrolrummet, så kontrollan
terne kunne følge med i udvik
lingen i de to sites, der blev 
skudt fra. 

Skarpe missiler 
Da vi ankom til skydeområde 
Nord, sad de kendte 1-HAWK 
øvelsesmissiler stadig på af
skydningsrampe rne {laun
chers) . Stemningen i området 
var forventningsfuld . Nu ville 
det ikke vare længe, før de 
skarpe missiler, man havde 
klargjort dagen før, skulle af-

Seniorsergent og crewchief 
P.E. Hansen, Eskadrille 543, i 
færd med at give et skarpt /
HA WK missil vinger. 
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hentes og monteres på laun
cherne. 

Nu kommer de! lød det. Det 
var ikke dem. Det var derimod 
en lang kortege af køretøjer fra 
Direct Support Element (OSE), 
den enhed der vedligeholder 
eskadrillernes materiel, men 
som også råder over det, der 
hedder "Floating Materiel", di
rekte oversat flydende materi
el. 

Dette dækker over at OSE' -
en har ekstra radarer, genera
torer og andet udstyr, hvis no
get pludselig går i stykker og 
skal skiftes ud. Udstyret blev 
kørt op i en lang række neden
for skydestillingen, klar til at 
komme til hjælp, hvis noget 
skulle svigte. 

Så kom de endelig med 
eskorte af brandbiler og blin
kende lys. Bortset fra, at det 
sorte E på hvid bund mangle
de på styrefinnerne, så så mis
silerne ens ud. Men noget væ
sentligt havde ændret sig ud 
over det manglende E på fin
nerne. De havde fået "war
heads" (sprængladninger i næ
sen)! 

Sikkerhedsafstanden for 
fotografering var nu pludselig 
91 m. Måden, personellet flyt
ter rundt med de skarpe mis
siler på, ser anderledes ud. Vi 
gætter dog på at de selv vil be
nægte, at der er nogen forskel. 

Mange gæster 

Efterhånden har der samlet sig 
op mod 100 personer nede ved 
bommen. Det er alt det støtte
personel, som er med for at hol
de de tre eskadriller i gang. 
Blandt dem er også de "uheldi
ge" TCO'er (taktiske kontroof
ficer), som denne dag ikke får 
lov til det de allerhelst vil, nemlig 
affyre et 1-HAWK missil. 

Sidst ankommer forsvars
chef og general Christian Hvidt 
(VIT) sammen med chefen for 
Flyveregion Atlantique Michel 
Beaudoux, generalmajor, che
fen for Flyvertaktisk Komman
do, generalmajor Kurt Ebbe 
Rosgaard, chefen for Flyve
materielkommandoen gene
ralmajor L.C. Fynbo, chefen 
for skydeområdet, Centre 
d'Essais des Landes (CEL), 
lngeneer General de Arme
ment Jacques Nadur, chefen 
for Luftværnsgruppen oberst 
Hans Nielsen og mange an
dre. 
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De skarpe missiler læsses her på lastbiler før de køres til endelig klargøring. Den slags "pillearbejde" 
med kran foregår med megen omtanke og forsigtighed. 

Ventetiden blev lang. VIT 
og Rosgaard brugte tiden til at 
tale med personellet og orien
tere sig om, hvorledes øvelsen 
var forløbet. 

Fiskerbåd i vejen 

Folkene i Big Houston havde 
fået et problem. En fiskerbåd 
havde forvildet sig ind i områ
det. Man kunne ikke komme i 
forbindelse med fiskeren. Han 
var gået under dæk alt me
dens han trak sine garn efter 
båden. 

En helikopter blev sendt ud 
for at bede ham forsvinde, 
men han gjorde sig usynlig. Da 
man endelig kom i kontakt 
med han, havde han alle
hånde gode undskyldninger 
for at sejle gennem området, 

lige fra at hans tante var død i 
et fiskerleje nord for skydeom
rådet og til at han skulle til be
gravelse samme sted. Og det 
alt medens han fiskede på livet 
løs. Endelig blev han sendt ud 
af området og skydningerne 
kunne begynde. 

Træffer 

Alle har set missiler affyret på 
TV, men det at opleve det i vir
keligheden er noget ganske 
andet. Ved det første skud 
endda en lidt voldsom oplevel
se. Det første skud kom som 
en overraskelse for de fleste. 
Det kom klokken 14.53 og plud
seligt, BANG, og inden man fik 
samlet sig ovenpå braget, var 
missilet langt ude over havet. 
Fotografen fik en lang næse. 

Til gengæld kunne Eska
drille 543 notere sig en træffer 
på målet. En drone af typen 
FOX, der lå 18 km ude over At
lanterhavet, eller bedre, den 
Biscayiske Bugt. Der var klap
salver både efter "Missile 
Away" og efter at det blev 
meldt over det skrattende høj
taleranlæg, at målet var ramt. 

Herefter kørte skydninger
ne så at sige efter en snor, 
hvad kadencen angik. Et mis
sil affyret af Eskadrille 534 fra 
det sydlige skydeområde op
førte sig ikke efter bogen. Det 
tog en kurs mod nordvest ud 
over havet for at selvdestruere 
efter ca. tre sekunders flyv
ning. Det så flot ud, men var 
ikke med i programmet. 

Klokken 16.05.21 affyrede 
Eskadrille 534 det sidste mis 

Det genstridige missil, der fik en "hangfire" er gjort "dødt" og nu er man ved at fjerne det fra launcheren. 
Oversergent og crewchief S.J.M. Hansen "taler" med føreren af loaderen ved hjælp af"finger- og 
armsprog". Den larmende loader tillader ikke verbal kommunikation. 



Det er sjovt at være elektronikmekaniker. I hvert fald at dømme 
efter de smil oversergent Frank W Jørgensen og flyveroverkon
stabel Jesper Schmidt har på medens de fej/søger i DSE'ens 
elektronikværksted, der som mange andre værksteder har 
hjemme i en container på toppen af en lastbil. 

sil, og alle var tilfredse med re
sultatet. 

En hård nat 

De tre eskadriller fejrede om 
aftenen at alle missiler var 
kommet godt af sted. Det blev 
sent, og der kunne konstate
res en vis træthed da chefen 
for evalueringsholdet næste 
morgen skulle til at læse resul
tatet af hele evalueringen op. 

Alle eskadriller havde fået 
karakteren "Satisfactory", 
hvilket på dansk betyder at de 
har bestået. Selvfølgelig med 
forskellige gradueringer. 

Major Kern Oddershede og 
han folk var dem der var mest 
tilfredse, de havde nemlig vun
det TACFIR-pokalen. Chefen 
for Flyvertaktisk Kommando, 
generalmajor Kurt Ebbe Ros-
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gaard var også tilfreds med 
dette resultat. Begrundet i, at 
så skulle han ikke rejse så 
langt, når pokalen skal over
rækkes ved en senere parade. 
Eskadrille 534 er nemlig næs
ten nabo til Flyvertaktisk Kom
mando. 

PåCEL 

Optakten til skydningerne var 
begyndt næsten to uger tidli
gere. Da begyndte de tre es
kadriller den næsten 2.000 km 
lange køretur fra Danmark til 
CEL. Turen havde fået navnet 
Exercise Viking Express og 
var et led i at øve forlægning 
af Eskadrille 543, som er til
meldt NATO's hurtige reakti
onsstyrke, RRF. 

Vel ankommet til CEL måtte 
den ene eskadrille opleve, at 

deres værelser var lejet ud til 
andre. De endte derfor i ferie
hytter 40 km fra basen og med 
tre km til købmand, til fods. 

Ikke alle var lige glade for 
den situation. Personellet ved 
de to eskadriller, der var ind
kvarteret på CEL, var noget 
ambivalente i deres vurdering 
af de tildelte kvarterer med 
tilhørende "pedallokummer". 
Vurderingerne gik fra det 
humoristisk overbærende til 
det noget sure. 

Optakten 

Fra ankomsten til CEL torsdag 
og fredag nat var opgaven den 
ene, at gøre klar til først den 
taktiske evaluering og derefter 
skydningerne. Ikke alle havde 
fri den weekend, blandt andet 
var der en radar, der gjorde knu
der. 

Fra mandag gik det for alvor 
løs. De skarpe missiler blev 
læsset på lastbilerne i ammu
nitionsområdet for at blive kørt 
til klargøringsområdet. Man
dag aften rykkede eskadriller
ne ind i deres Ready-to-Move 
positioner, hvor alt endnu en
gang blev prøvet af. 

Tirsdag morgen var alle 
klar. Klokken var syv, da vi be
søgte Eskadrille 534. Her blev 
bilerne tanket en sidste gang. 
De sidste ordrer blev delt ud . 
Nu var det bare at vente på, at 
ordren til at flytte kom. 

I sand til navet 

CEL dækker et område på 250 
km2

, der består fortrinsvis af 
klitsand. Dette faktum fik stor 
indflydelse, da eskadrillerne 
skulle køre de tunge køretøjer 
på plads i de tre sites. 

Overfladen så tilforladelig 
ud, men det var fup. Mange 
køretøjer gik i til navet og vi så 
en fantastisk evne fra chauf
førerne til igen at få de lastbiler, 
der var kørt fast, op igen. En
kelte måtte dog hives op på 
fast bund med spil. 

Evaluering 

Eskadrille 543 havde fået den 
mest åbne site med udsigt til 
alle sider. Pludselig meddelte 
evaluatoren at man havde fået 
en "hangfire", et missil der var 
skudt af, men nægtede at for
lade launcheren. Den slags er 
alvorligt. 

Oversergent S.J .M. Han
sen og hans kollega overser
gent S.P. Georgia løb ud mod 
launcheren, medens senior
sergent P.E. Hansen fjernede 
forbindelserne til missilet fra 
styrepulten. 

Hvad der skete afstår vi fra 
at beskrive, men forbindelser 
blev afbrudt, og missilet flyttet 
over på loaderen i løbet af otte 
minutter. ,.Det var dog impone
rende", sagde vor franske led
sager Capitaine Christian Mon
ceau med 1 O års erfaring som 
tjenstgørende i en HAWK-es
kadrille, ,.de er virkelig profes
sionelle". Evaluatoren fortalte, 
at operationen tog otte minutter 
af de 25 det var tilladt at bruge. 

Vi så også på klargøring af 
skarpe missiler. Det synes 
som om et skarpt missil be
handles med mere respekt 
end de der er forsynet med et 
hvidt skilt med et "E" på. Det 
var også tilfældet da seniorser
gent P.E. Hansen og hans hold 
klargjorde tre missiler i ammu
nitionsområdet. Ikke mindst 
var det imponerende at se, 
hvorledes man med loaderen, 
som ikke er noget præcisions
redskab, lagde missilerne op i 
et stativ med tre missiler. 

Støttefolket 

I DSE'en har man reservera
darer, reservedele, værktøj og 
ikke mindst folk, der kunne re
parere det materiel som ikke 
længere ville makke ret. Her 
havde man fået en hal at ar
bejde i, hvad lederen kaptajn 
P.T. Clausen og hans folk var 
godt tilfredse med. 

Tilfreds var også National 
Danish Representative, den 
danske nationale repræsen
tant, chefen for Kontrolsektio
nen i Flyvertaktisk Komman
do, oberstløjtnant Jørn Due, 
der havde lovord til overs for 
den måde de franske værter 
havde afviklet hele skydnin
gen på. "De er overordentlig 
fleksible, som for eksempel, 
da vi måtte udsætte hele sce
neriet på ganske kort tid på 
grund af den historie med fis
kebåden", sagde han. 

Efter 18 år var Luftværns
gruppen tilbage på CEL. En af 
dem, der deltog for 18 år siden 
kunne fortælle, at den største 
forandring var, at nogle skabe 
på kvarteret var blevet malet 
gule. • 
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SAS har valgt Airbus som 
leverandør af nye fly til de 
oversøiske ruter og har afgivet 
ordre på fire A330-300 og 
seks A340-300 og tegnet opti
on på yderligere syv fly. Vær
dien af ordren er ca. 8,5 milli
arder kr. 

Flyene skal leveres i årene 
2001-2004 og erstatte Boeing 
767'erne. 

A330 har to motorer, A340 
fire, men bortset fra dette er de 
to fly næsten identiske. Hvil
ken motortype SAS-flyene 
skal have, er ikke offentliggjort 
endnu. 

I SAS version får A330 
plads til 278 passagerer, 56 på 

Business Class og 222 på 
Economy Class, mens A340 
tager lidtfærre, 275 (56 + 219). 
Sæderne placeres i konfigura
tionen 2-2-2 på Business Class 
og 2-4-2 på Economy Class. Af
standen til sædet foran (pitch
' en) er 50 tommer (125 cm) på 
Business Class og 32/31 tom
mer (80-78 cm) på Economy 
Class. 

Pladsen i bagagehylderne 
er udvidet betydeligt sammen
lignet med Boeing 767, på Bu
siness Class 36% og på Eco
nomy Class med 20%. 

Når flyene sættes i trafik, 
øges udbudet af sæder med 
næsten 50%, fragtkapaciteten 

~ve fra lægerne 
I FLYV oktober 1999 læste jeg 
om Martin-Baker katapultsæ
det, som netop for 50 år siden 
blev anvendt for første gang af 
en engelsk pilot. 

Katapultsædet blev benyt
tet i Danmark første gang med 
succes den 1. december -
mener jeg - over Aalborg 1958. 

Når jeg husker denne dato 
skyldes det at jeg tog imod den 
landende danske jetpilot, da 
han nåede jorden. 

Jeg var rekrut hos Dronnin
gens Livregiment på Fyensga
des Kaserne, da hændelsen 
fandt sted. Vi var på Longårds
hol ms øvelsesplads igang 
med eksercits. Jeg hørte et 
knald og så en faldskærm højt 
oppe i luften. Spændt fulgte 
jeg skærmen som blev større 
og større og kom nærmere. 

Jeg kunne nu tydeligt se pi
loten. Af uforklarlige årsager 
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forlod jeg eksercitsen og satte 
i løb over et par marker - jeg 
måtte hjælpe piloten. Hurtigt 
nåede jeg det formodede lan
dingssted. Min nærmeste side
mand, som jeg gjorde opmærk
som på iagttagelsen, fulgte mig. 

Vores sergent råbte flere 
gange efter os. "Kom tilbage 
straks", men vi lod som om vi 
ikke hørte kommandoen. 

Vi nåede frem til det formo
dede landingssted. Det så ud 
til at blive ganske tæt ved den 
stærkt trafikerede hovedved 
mellem Aalborg og Hobro. 

Piloten var nu kun få meter 
over vores hoveder. Vi fik fat i 
hans faldskræm og fik hurtigt 
luften ud ad denne. Skærmen 
trak piloten hen over jorden 
med retning mod den farlige 
hovedlandevej. Piloten sagde 
til os at han havde været utrolig 
bange for at hans skulle være 
landet midt mellem bilerne. 

Flere udrykningskøretøjer 
ankom umiddelbart, så vi lus
kede tilbage til eksercitsen og 
vor aldeles rasende sergent. 
Han meddelte kort: .I to er her
med indberettet for lydigheds
nægtelse!" Efter mange u
kvemsord fra sergenten for
stod vi pludselig alvoren. 

Efter at vi var gået til køjs 
kom vagthavende befalings
mand stormende ind på vor 
stue og meddelte at kompag
nichefen var mødt, og at vi to 
mand skulle stille påklædt på 
kompagnichefens kontor straks! 

At det var med bankende 
hjerter vi mødte op på kontoret 
indrømmer jeg blankt. ,,Vil de 
herrer ikke være så venlig at 
sidde ned" bød kompagniche
fen venligt. Normalt foregik alt 
jo ellers på kommando og na
turligvis i retstilling. 

Kompagnichefen fortsatte: 
"Jeg er i aften blevet ringet op 

med 40%, og samtidig reduce
res driftsomkostningerne pr. 
sæde med 20%. 

A330 blev sat i drift i januar 
1994, A340 i februar 1993, og 
i august i fjor var der afgivet 
ordrer på 267 A330 og 284 
A340, i alt 551 faste bestillin
ger, hvoraf 278 var i brug ver
den over. Blandt kunderne er 
SAS-partnerne Lufthansa, Air 
Canada og SingaporeAirlines. 

af eskadrillechefen på Flyve
station Aalborg. Han bad mig 
straks foranledige at de to me
nige soldater - som havde væ
ret så snarrådige og taget 
imod piloten og derved havde 
været medvirkende til det hel
dige forløb - straks fik ros og 
et stort skulderklap!" 

Jeg modtog senere et sølv
bæger som bevis derpå og 
blev udnævnt til månedens 
soldat i 8. regiment. 

Indberetningen hørte vi al
drig mere til, og vores sergent 
blev herefter utrolig venlig over 
for mig i resten af rekruttiden. 

Venlig hilsen fra (dengang) 

Menig 388879 Elihardt 
Kokholm Kristensen 
Dronningens Livregiment, 
8. regiment 
Fyensgades Kaserne 
Aalborg 
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?2ostkt7rt fra sommerlcmdet 
Siljansnås 

Tekst og foto: Ingrid Muus 

Kl. halvtern om morgenen 
vækkes vi af nogle trompetlig
nende skrald, som gi'r genlyd 
fra skovbrynet. Det er otte 
traner, som har slået sig ned 
for at spise morgenmad på 
landingsbanen, som de holder 
til lidt nord for. 

Selv om vi stikker hoveder
ne ud af hytten og henter vi
deokameraet lader tranerne 
sig ikke forstyrre i morgenmål
tidet. De underlige sorte og grå 
kæmpefugle, som med deres 
eksotiske udseende virker helt 
malplaceret på en midtsvensk 
flyveplads, trompeterer et par 
gange til hinanden og spiser 
videre. 

Inden vi lagde os i Spiltons 
køjer vinkede vi godnat til et 
rådyr, og det var efter vi havde 
fået fortalt historien om de fem 
rævehvalpe, som tidligere på 
sommeren aften efter aften 
legede på banen. 

Noget sådan oplever man, 
når man overnatter i "Spilton" 
på Siljansnås flyveplads i Da
l arne, Sverige. Naturfred
ningsforeningen burde se 
dette fredfyldte syn. Flyvema-
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skiner og dyr og fugle kan godt 
finde ud af en fredelig samek
sistens. 

Hvor 
Nå, nu skulle dette ikke være 
et indslag i debatten om, 
hvoNidt småfly eller græsslå· 
maskiner, motorsave eller 
knallerter forstyrrer naturfre
den mest. Dyrene og fuglene 
HAR fundet ud af det. Men det 
skulle være et indlæg i rækken 
af "postkort" fra sommerlan
det, som kunne være inspira
tion til en flyvetur. 

Siljansnås flyveklub har en 
fin græsbane på 920 x 35 m, 
smukt beliggende op ad sko
ven ved Siljansøen i Dalarne. 
Det er tre timers flyvning fra 
H6ganås med en Grumman 
AA58 Tiger. 

Told ind og tank op i Hoga
nås, land på græsstrippen i 
Borlånge, det er gratis, og tank 
op her, så er der ti minutters 
flyvning til Siljansnås og man 
har sparet de dyre landingsaf
gifter i Sverige. 

Siljansnas flyveplads med masser af svævefly. 

Man kan også vælge at kø 
be et ugelandingskort, som 
kun koster 100 kr. mere end en 
landing. Det er godt at vide, at 
de fleste af de store flyveplad
ser i Sverige har en græsbane 
til svævefly, og den er det fak
tisk gratis at lande på også for 
motorfly. 

I øvrigt er benzinen i Sveri
ge stadig 1 ½-2 kr. billigere end 
herhjemme. Jo, der kan købes 
brændstof i Siljansnås, men 
af og til kun blyfrit. 

Fine faciliteter 
Klubben har overnatningsmu
ligheder i tre små hytter (læs 
køjerum), ni køjer i alt, med det 
prætentiøse navn Spilton - le
der tanken hen på Hilton, lad 
være med det! - for den be
skedne sum af 75 svenske 
kroner pr. køje pr. nat. Men det 
inkluderer også frit brug af 
klubhusets faciliteter, og dem 
er der mange af: dejlige ude
terasser m. grill, stort opholds
rum, køkken med køl, frys, 
komfur, mikroovn, kaffemaski
ne, toiletter og briefingrum. 

I en hytte ved siden af des
uden brusebade, toiletter og 
sauna samt betaling af lan
dingsafgift. Man kan slå sit telt 
op, man kan låne en cykel til 
den to-kilometers tur til byen, 
hvor et velforsynet supermar
ked kan forsyne en med hvad 
som helst, og er man kommet 
ultrasent - dvs. efter kl. 19 -
kan man i klubhuset købe for
skellige frosne færdigretter til 
at skubbe i mikroovnen. Sulte 
kommer man i hvert fald ikke 
til, med mindre man selv væl
ger det. 

Overstiger ens behov Spil
ton's niveau er der flere dejlige 
hyttebyer i umiddelbar nærhed 
af pladsen, f.eks Olsnås i cy
kelafstand , hvor man bor i 
gamle, ægte dalarhytter, og 
Bjokberget, som udover fabel· 
agtig udsigt over Siljansnås 
også kan levere ganske god 
kvalitet. 

Men forresten fortalte 
pladschefen Totte, at der er 
planer om at bygge flere over
natningshytter på pladsen. 
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Cykel og fly 

Har man talt med Totte i forve
jen og sikret sig en køje i Spil
ton - i god tid - har man 
oplevelser forude til i hvert fald 
nogle dage. 

Dalarne er idyllisk. Megen 
skøn natur, bademuligheder 
o.l. kan nås pr. cykel. For cy
kelfreaks er der en tur søen 
rundt, Siljansleden. Er man 
mere til det store overblik er en 
flyvetur rundt om Siljansøen 
en oplevelse. Flyver man over 
Mora og op ad Østerdalelven 
kommer man efter få minutter 
til en flyveplads i elven, bog
staveligt talt, den er bygget på 
en odde ud i elven. Det er byen 
Ålvdalen, hvor man lander få 
meter fra vandet og kan lave 
badeudflugter, hvis man har 
lyst til elvbadning. Koldt. 

Der er heller ikke så langt 
ind til fjeldområderne, hvis 
man har lyst til at kigge på det. 
Der skal lige mindes om, at 
flyvning inden for fjeldområdet 
kræver noget ekstra i form af 
bl.a. orange markeringer på 
flyet, medbragte nødblus, fløj
te, stormtændstikker m.v. 
samt at man afleverer en fly
veplan til en eller anden på 
pladsen, hvor man flyver fra. 
Det behøver altså ikke at være 
briefing, som modtager den, 
se i øvrigt den svenskeBCL
D 1.1 for alle detaljer om fjeld
flyvning. 

Altid aktivitet 

Men har man bare lyst til at 
nyde stedet er der rigelig un
derholdning på selve flyve
pladsen. Her kommer folk fra 
mange nationer, og det har de 
tydeligvis gjort i flere år. Her 
afholdes svæveflyverskole, og 
det er en af de flyveklubber, 
hvor der altid er folk, enten 
fordi de foretager sig noget der 
eller også fordi de kommer 
forbi enten ad landevejen eller 
ad luftvejen. 
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O Y-CFL foran klubhuset i Siljansniis, hangaren til venstre - læg mærke til det danske og det østrigske 
flag bag huset. 

En aften, vi sad der, kom 
pludselig en gammel knark af 
en pilot. Han var den første der 
landede på Siljansnas flyve
plads i S0'erne engang og det 
var med ski under flyet. Og når 
man sidder der med sin mor
genmad eller aftensmad på 
terrassen, kommer der altid 
nogen og slår sig ned, spørger 
hvor vi kommer fra, vil vide me
re om Danmark og om det sjo
ve lille fly, som vi har parkeret 
foran vores "køjerum". 

Velkommen 

Pladsen ejes af kommunen, 
og kommunen har klogeligt 
ansatTotte, som er en garvet, 
entusiastisk pilot, den første 
som satte hjul på Siljansnas. 

Totte holder styr på alt på 
stedet, tager sig af alle, der 
kommer og sørger for, at man 
nu kan finde dette og hint og i 
det hele taget gør alt, hvad han 
kan for at man skal befinde sig 
godt. Det allerbedste er, at så 
snart man har stoppet propel
len, er hoppet ud af sit fly og er 
begyndt at bevæge sig op mod 
klubhuset kommer der en eller 
anden, ofte Totte, og strækker 
hånden frem og siger: Velkom
men, hvor hyggeligt, gik turen 
godt etc. etc. og inden der er 
gået mange minutter har Ing
mar, svæveflyverinstruktøren, 
lyttet sig til nationaliteten og 
hejst i vort tilfælde Dannebrog. 

Denne gang kom det op og 
blafre ved siden af det østrig
ske flag. En lille gestus som 

0 Y-CFL parkeret foran Spilton I, li og Ill. 

sammen med alle de andre 
ting gør, at man føler sig vel
kommen på Siljansnas flyve
plads. 

For fuldstændighedens 
skyld skal nævnes, at klubben 
hvert år den anden week-end 
i august afholder et legenda
risk krebsegilde med deltagel
se fra mange nationer. I 1998 
stod der parkeret 147 småfly 
på pladsen. Og når de siger, 
at alle er velkomne, ja så me
ner de det. De vil bare gerne 
vide det i forvejen. 

Der kan hentes mere infor
mation på klubbens hjemme
side www.flygklubben.just.nu 

• 



Thai• specialiteter 
Tekst og foto: Wilhelm Willersted 

Det thailandske flyvevåbens historie rækker 
helt tilbage til 1911, hvor tre officerer fra 
kongeriget Siam - som Thailand hed dengang 
- blev sendt til Frankrig for at lære at flyve. 

Da de vendte hjem med deres nyerhvervede 
certifikater, besluttede kongen, at hans land 
skulle have et flyvevåben. Den ene af de tre -
Phya Chalerm Akas - blev udnævnt til øverst
kommanderende for det nye værn. 

Der blev i Frankrig anskaffet fire Breguet 
biplaner og det samme antal Nieuport mono
planer. Maskinerne blev tildelt den militære 
flyveskole, der fremover skulle operere fra en 
lille flyveplads i Don Muang, 25 kilometer 
nordøst for Bangkok. Det er også her, det 
thailandske luftvåben gennem årene har haft 
indrettet et flyvemuseum. 

FLYV har besøgt det spændende museum, 
der blandt andet byder på en række flyve
historiske perler. 

Taxi-flyvning 
Forsynet med en seddel, hvor
på en venlig mand i mit hotel i 
Bangkok på thai og med dette 
sprogs smukke, men mildt 
sagt ikke ret genkendelige 
skrifttegn havde skrevet navn 
og adresse på Royal Thai Air 
Force Museum, tog jeg en taxi 

Breguet 14, som var det aller
første fly i det thailandske fly
vevåben, er flyvemuseets var
tegn 

de 25 kilometer ud ad Route 1 
til Don Muang Airforce Base. 

Etter lille, intens diskussion 
på thai-engelsk med chauffø 
ren , der grundigt studerede 
min seddel, blev vi enige om, 
at han ville køre mig derud for 
150 Bath (knap 30 kr.) samt 
vente på mig derude og ret
urnere mig igen til mit Bangkok
hotel for yderligere 200 Bath -
betaling ved retur-levering. Det 
er jo klogt at gå med både 
livrem og seler - især når man 
ikke kender buskø replaner og 
lignende. 

Etter knap en times low-f/y
ing med den bedagede Bang
kok-taxi ind og ud gennem den 
hvirvlende hovedvejstrafik, 
hvor jeg undervejs havde rig 
lejlighed til - heldigvis uden 

Grumman G-44 Widgeon. 

grund - at tvivle på, om chauf
føren nu vidste, hvor museet 
lå lagde han an til landing på 
parkeringspladsen, hvordertil 
min store glæde var parkeret 
en generøs håndfuld af thai
landske militærfly. 

En del af museumflyene er 
nemlig for tiden flyttet udenfor 
en række nye bygninger, som 
er blevet opført i forbindelse 
med udvidelserne af museet. 

En række kittelklædte mu
seumsfolk var beskæftiget in
denfor murene. Men ingen tog 
særlig notis af denne enlige 
besøgende. Der var heller ikke 
noget billetkontor eller for den 
sags skyld nogen entre-kan• 
trol, så efter at jeg havde for
sikret mig om, at min taxi 
mand ville vente på mig, gik 



Helio U-1 OD Super Courier 

jeg rundt mellem de herlige fly
kledodier. 

Helldiver og Firefly 

Her var således en Grumman 
G-44 Widgeon, der er blevet 
anvendt til Air-Sea Rescue, 
den højvingede, ultra-kortstar
tende Helia U-1 OD Super Cou
rier i arret Vietnam-camoufla
ge samt en Stinson L-58 Sen
tinel, en Piper L-4H Cub og en 
Cessna L-19A Bird Dog - alle 
i jomfrueligt metal-dress. 

Et herligt syn var en Fairey 
Firefly FR Mk.1 fra Royal Thai 
Navy præsenteret med folde
de vinger og en sjælden NAVY
blå Curtiss SB2C-5 Helldiver, 
som ellers kun kan nydes få ste
der bl.a. i Pensacola, Florida. 

En velbevaret de Havilland 
Tiger Moth i skole-gult dress, 
en sølvfarvet de Havilland 
Chipmunk samt en North Ame
rican T-6 Texan med orange
farvet mavebælte repræsen
terede de militære skolefly. 

Ved siden af dem stod en 
Beech 35 Bonanza, det ameri
kanske V-halede skole- og pri
vatfly, som Thailand under be
tegnelsen Royal Thai Air Force 
RTAF-2 ville bygge på licens i 
tredserne i forbindelse med pla
nerne om at opbygge en na
tional flyindustri og blandt andet 
stod for at anskaffe moderne 
skolefly til det thailandske fly
vevåben. 

Lokale flykonstruktioner 

Flyvemuseet i Don Muang er 
under kraftig udvidelse, så der 
var desværre ikke denne gang 
adgang til at se de her opbe
varede Grumman F8F-1 Bear-

cat, North American F-86 Sa
bre eller Republic F-84 Thun
derjet. Det må altså vente til 
næste gang vejen falder forbi 
Bangkok. 

Til gengæld var der interes-

sante bekendtskaber at gøre 
indendøre i en af de nye store 
museumsbygninger. 

Her stod for eksempel det 
avancerede RTAF TO-5 - et 

Fairey Firef/y FR-1 

COIN (Counter-insurgency) 
fly, som det thailandske flyve
våben udviklede i ?O'erne til af
løsning af de veltjente North 
American OV-1 O Bronco. Flyet 
havde lige som Bronco to ha
lebomme, kraftig, superchar
ged stempelmotor og en tre
bladet, skubbende propel. Der 
blev kun byggeteen prototype, 
og man opgav planerne, blandt 
andet fordi Thailand kunne an
skaffe et antal supplerende 
Bronco's fra Luftwaffe. 

Der er også mulighed for at 
studere Pazmany PL-2, den 

De Havilland D.H. 82A Tiger 
Måth 
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amerikanske selvbygger-kon
struktion, som vakte interesse 
blandt nationerne i Sydøstasi
en som to-sædet træningsfly. 
Flyet blev konstrueret af Paz
many Aircraft Corporation i 
San Diego i Californien. Direc
torate of Air Engineering i det 
thailandske flyvevåben havde 
planerne klar, men der blev 
kun bygget to eksemplarer, 
inden man opgav. 

Typen blev til gengæld po
pulær på Taiwan, hvor den i 
begyndelsen af halvfjerdserne 
blev bygget lokalt i et halvt 
hundrede eksemplarer til an
vendelse som skolefly i Tai
wans flyvevåben. Der var lig
nende planer i Vietnam og i 
Sydkorea, men de resulterede 
ikke i militær masseproduk
tion. Men man kan altså nu 
møde en af de PL-2, som blev 
bygget i Thailand. 

OY-CFR: 

Havari uopklaret 
Den 17. februar 1998 havare
rede Piper PA-34-220T Sene
ca III OY-CFR under en ILS
anflyvning til Billund ca. 1,5 
nm fra tærsklen til bane 27. 
Flyet blev totalt ødelagt. 
Piloten omkom, de fire passa
gerer blev kvæstet. 

Havarikommissionen for 
Civil Luftfart konstaterer i sin 
redegørelse, trykt i HCL Infor
mation 12/1999, at piloten var 
behørigt certificeret og at flyet 
var vedligeholdt og efterset i 
henhold til de gældende for
skrifter, bortset fra en mindre 
gangstidsoverskridelse for 

20 

RTAF T0-5 COIN-prototypen 

den ene motor. Der er intet fun
det, der kan antyde at flyet ik
ke var i orden inden det hava
rerede og der er ikke konsta
teretfejl eller mangler ved na
viationshjælpemidlerne på jor
den eller ved instrumenterne. 

Det er konstateret, at flyet 
under anflyvningen lå væsent
lig under glideslopen, men "det 
har ikke været muligt at fastslå 
årsagen til at luftfartøjet fort
satte nedstigningen efter at ha
ve passeret Outer Marker i en 
højde 37 4 ft. lavere end den på 
anflyvningskortene angivne". 

Havaristedet ligger i en 

skov med 15 m høje løv- og nå
letræet, og selv om man vidste, 
atflyetvar havareret under ILS
anflyvning og at dets Emergen
cy Locator Transmitter (ELT) 
var blevet aktiveret, og flyve
ledelsen desuden var i radio
forbindelse med en af de pas
sagererne (ved hjælp af en 
medbragt bærbar radio) gik 
der alligevel mere end tre kvar
ter, før vraget var lokaliseret og 
redningsmandskabet var frem
me ved det. 

Det er HCL's opfattelse at 
såfremt det havde været mu
ligt at angive bare en tilnær-

Byttehandel 

Vartegnet for det thailandske 
flymuseum er en Breguet 14, 
som er placeret på en lille græs
plæne omgivet af blomster. 

Breguet'en er en replika af 
det allerførste fly, blev anskaf
fet til det thailandske flyvevå
ben. 

Historien bag dette muse
umsklenodie er, at det har tilhørt 
den franske flyenthusiast og 
samler Jean Salis. Han bytte
de Breguet-biplanet lige over 
med en Grumman Bearcat, der 
nu er gjort flyveklar og befinder 
sig i La Ferte Al ais, mens Bre
g u et' en altså kan nyde sit 
groundede otium på græsplæ
nen udenfor Bangkok. • 

melsesvis position af havari
stedet, ville eftersøgningstiden 
sandsynligvis være blevet re
duceret væsentligt, hedder det 
i redegørelsen. 

Direkte foranlediget af ulyk
ken har Billund Lufthavn an
skaffet en håndholdt pejler, der 
gør det muligt at stadfæste 
retningen til en aktiveret ELT 
indenfor en afstand på 4-5 km.' 

HCL foreslår, at det bliver 
obligatorisk for lufthavnene i at 
have udstyr til positionsbestem
melse af et havareret fly og til 
kommunikation med et sådant 
også på nødfrekvensen. • 
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LUFTFARTSSKOLEN 

JAA MCC kursus. 

Multi-Crew Co-Operation kurser i henhold til JAR-FCL 1.250(a)(3), JAR-FCL 1.261(d) og tilsvarende krav i 
JAR-OPS. Kurset er fremover et krav for at kunne påbegynde den første typeuddannelse på flermandsbetjente fly. 
Kurserne omfatter 34 teorilektioner og 20 timers flyvning på DC 10 full-flight simulator. 
Kurset har en varighed på ca. tre uger. Pris pr. deltager inklusive alle materialer kr. 35.000,00. 

J AR FCL kurser, for piloter: 

Lørdag d. 19. februar 2000 kl. 0900-1600 i Roskilde 

JAR-OPS kurser, for piloter: 

Lørdag d. 26. februar 2000 kl. 0900-1600 i Roskilde 

Forventet godkendt JAA integreret ATPL-kursus. 

Kurset dækker alle krav i henhold til JAR-FCL l.160(c) og JAR-FCL 1.165(a)(l) og opfylder dermed uden videre 
kravene til første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Uddannelsen varer ca. 22 måneder og omfatter minimum 1000 lektioner teori afsluttende med eksamen til Airline 
Transport Pilot License (ATPL), 170 flyvetimer på enmotoret fly, 15 flyvetimer på tomotoret fly afsluttende med 
opnåelse af Commercial Pilot License med Instrument Rating (CPL/IR) og Multi-Crew Co-Operation (MCC) kur
sus på 15 timer i DC 10 simulator. 
Prisen for hele uddannelsen inklusive alle materialer og skoleuniform er kr. 460.000,0- ved kursus start i maj år 
2000 og kr. 475.000,- ved kursus start i juli år 2000, hertil kommer en udgift på kr. 25.000,00 for indkvartering på 
kollegiet i tomandsværelser under uddannelsen. 
Psykotekniske optagelsesprøver den 18.-19. og d. 25.-26. februar 2000 samt d. 17. - 18. og 24. - 25. marts 2000. 
Kursus start den 8. maj og 31. juli 2000. 

Der blive afholdt informationsmøder; onsdag d. 5. februar kl. 1800, onsdag d. 16. februar kl. 1800, 
Lørdag d. 4. marts kl . 1000. · 

ATPL forkortet teorikursus for indehavere af gyldigt dansk Bil-certifikat eller JAA CPL/IR: 

Afdeling 
Roskilde 

start: 
3. April 2000 

tilmeldingsfrist: 
6. marts 2000 

eksamen: 
primo september 2000 

Rekvirering af yderligere materiale og information om ovenstående kurser kan fås ved henvendelse til: 
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Polliwagen-havariet ved Avnø 

Den 27. april 1999 havarerede Po/liwagen OY.. 
CJO over Avnø Fjord. Piloten, der var ene 
ombord, omkom. 
Flyet var amatørbygget (af piloten) og var i 
gang med et prøveflyvningsprogram med 
henblik på at opnå luftdygtighedsbevis i 
eksperimental kategorien. Formålet med den 
fatale flyvning var formentlig at udføre flutter
prøver. 

Havarikommissionen for civil Luftfart (HCL) 
kommer i sin Information nr. 1111999 med en 
udførlig redegørelse for havariet, som man 
mener skyldes at canopyet rev sig løs ("sepa
rerede'? under flyvningen, og at piloten deref
ter mistede kontrollen over flyet. Hvorvidt 
dette skyldes flyets ændrede aerodynamiske 
egenskaber på grund af det manglende 
canopy, utilstrækkelige "visuelle referencer", 
at piloten blev ramt af canopyet eller en 
kombination af disse muligheder kan ikke 
fastslås. 

Ved kollisionen med havoverfladen blev 
flyet totalt ødelagt. Der blev indsamlet vrag
rester fra et område på mere end 20 km2, og 
HCL anslår at man har bjerget 70-80% af 
flyets struktur, dog kun ganske få dele fra 
området fra og med instrumentbrættet og 
fremad. 

Hvorfor separerede 
canopyet? 

Årsagen til at canopyet rev sig 
løs kan ikke fastslås, men HCL 
mener at tre forhold kan have 
været medvirkende. 

HCL har sammenlignet en 
tegning fra byggevejledningen 
af flyet set fra siden med et 
fotografi af det havarerede fly 
og konstateret at sidstnævn
tes konturer er anderledes: 
Canopykanten er ca. 1 O cm 
højere og oversiden af cano
p.yet ca.15 cm højere end det 
fremgår af konstruktørensteg
ninger. 

Den øgede krumning kan 
have frembragt ændrede ae
rodynamiske påvirkninger på 
canopyet. 

Det er blevet oplyst, at der 
ved flyvning ved høje hastig
heder har været problemer 
med canopy og frontrude. 
Hvor canopyet lukker an mod 
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frontruden, kunne der opstå en 
revne og frontruden kunne bø
je indad. Begge forhold indike
rer problemer med at holde ca
nopyet lukket. 

Endelig mener HCL, at det 
ikke kan udelukkes at hastig
heden under den sidste del af 
flyvningen kan have været den 
højeste, flyetendnu havde op
nået, hvorved der er blevet 
frembragt de hidtil største ae
rodynamiske kræfter på cano-

pyet. Måling af radarekkoervi
ser hastigheder på henholds
vis 185 og 196 knob. 

Mangelfuldt papirarbejde 

Det havarerede fly var bygget 
efter reglerne i Bestemmelser 
for Civil Luftfart (BL2-2), Auto
risation af organisationer til 
konstruktion, fremstilling og 
vedligeholdelse af amatør
byggede luftfartøjer. 

Selvom første udgave af 
nævnte BL udkom for snart 20 
år siden, har kun en organisa
tion fået en sådan autorisation, 
KZ og Veteranfly Klubben. Den 
har udarbejdet regler for og an
v isninger på konstruktion, 
fremstilling, afprøvning og 
vedligeholdelse af hjemme
byggede fly, samlet i en byg
gehåndbog, og har nedsat et 
såkaldt projektudvalg, der skal 
godkende konstruktionen af 
den ønskede flytype, udstede 
byggetilladelse, inden bygnin
gen af påbegyndes og senere, 
når flyet er færdigt, flyvetilla
delse. 

Endvidere udpeger klub
ben kontrollanter, der skal god
kendes af SLV og som løben
de skal følge fremstillingen og 
godkende samtlige fremstille
de detaljer, hvad angår mate
rialer, arbejdets kvalitet og 
overensstemmelse med de 
godkendte tegninger. 

Havarirapporten påpeger 
imidlertid en række kritisable 
forhold omkring papirarbejdet 
ved bygningen af det havare
rede fly, fx meget "overordne
de" indførsler i byggejournalen 
- og ikke en eneste anmærk
ning fra byggekontrollanten. 

Der er mangelfuld doku
mentation af en ændring af 
krængerorsystemet - og slet 
ingen af monteringen af en 
ekstra låseanordning til cano
pyet og en forstærkning af 
frontruden. At canopyet som 
tidligere nævnt var mere krumt 
og højere end foreskrevet af 
konstruktøren er heller ikke 
dokumenteret. 

Disse og andre forhold 
antyder efter HCL's opfattelse, 
at de godkendte tegninger og 
instruktioner ikke blev fulgt, at 
der ikke blev ført detaljeret 
protokol over udførte arbejder, 
at der blev foretaget afvigelser 
fra det godkendte arbejds
grundlag og at støre og mindre 
ændringer ikke blev inspiceret 
tilstrækkeligt af kontrollanten. 

Forskellig formulering 

Ved gennemgang af BL2-2 og 
af KZ og Veteranfly Klubbens 
byggehåndbog for amatør
bygning af fly har HCL konsta
teret, at der i visse tilfælde er 
forskellige formuleringer om
kring de krav, der stilles ved
rørende et og samme emne. 
Man henstiller derfor til SLV at 
vurdere, om disse forskellighe
der er acceptable. 

Endvidere foreslår HCL, at 
SLV - ved byggeri af fly i KZ og 
Veteranfly Klubbens regi -
foranlediger, at der udarbejdes 
procedurer for hvorledes afvi
gelser fra godkendt arbejds
grundlag og ikke beskrevne 
detaljer i godkendt arbejds
grundlag skal behandles. • 

Skitse fra byggevejledning vist med 
ubrudt linje. Fotografi af OY-CJO 
skitseret med stiplet linje. 
(skitse fra HCL's havarirapport) 
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Overtrædelser af luftfarts
lovgivningen 
Statens Luftfartsvæsen har i EFL 11/99 udsendt 
en oversigt over domme og bødevedtage/ser 
fra 1998 vedrørende overtrædelser af luftfarts
lovgivningen. 

Domme 
En virksomhed afsendte en aluminiumskasse bl.a. indehol
dende en motorstensav med påfyldt benzin som luftfragt. Un
der transporten begyndte motorstensaven at lække, hvorved 
benzindampe bredte sig. 
Bøde: 15.000 kr. (Dom 1/98). 

Luftfartøjschefen havde undladt at gøre sig bekendt med alle 
tilgængelige oplysninger, der var af betydning for flyvningen, 
herunder brændstofbeholdningen. Motoren sattte ud under 
flyvningen på grund af brændstofmangel og luftfartøjet måtte 
nødlande. 
Bøde: 5.000 kr. samt betinget frakendelse af certifikatet. (Dom 
2/98). 

Privatflyvninger over dansk område med et udenlandsk re
gistreret luftfartøj uden tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen. 
Bøde: 1.000 kr. (Dom 3/98). 

Ultralet fly havareret. Efter pilotens forklaring til politiet fordi 
motoren satte ud. Blodprøve viste alkoholpromille på 1, 18, og 
medfølgende fotomateriale viste tydeligt at lavflyvningsbestem
melserne var overtrådt. 
Betinget hæftestraf samt ubetinget frakendelse af certifikatet i 
tre år. (Dom 4/98). 

Luftfartøjschef havde i forbindelse med landing på svensk 
flyveplads underskredet vejrminima. 
Bøde: 5.000 kr. (Dom 5/98). 

Bødevedtagelser 
Luftfartøjschef havde fløjet i ikke-indregistreret luftfartøj fra 
udlandet til dansk territorium. 
Bøde: 1.500 kr. (A/98). 

Luftfartøjschef havde udført kunstflyvning i lavere højde end 
2.000 ft uden tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen. (Formilden
de omstændigheder). 
Bøde: 1.000 kr. (B/98). 

Flyveleder havde ikke opretholdt den pligtige minimumsafstand 
mellem to luftfartøjer, idet den pågældende havde klareret et 
luftfartøj under indflyvning til en ukorrekt flyvehøjde, ligesom 
der ikke blev foretaget koordination med DEP-flyvelederen som 
kontrollerede et andet luftfartøjs udflyvning. 
Bøde: 2.500 kr. (C/98). 

Ballonskipper havde fløjet erhvervsmæssigt med varmluft
sballon. 
Bøde: 5.000 kr. (D/98). 

Tre polske UL-flyvere landede på dansk territorium uden tilla
delse. Sagen afsluttet med bøde på 500 kr. til hver. (E/98). 

Ejere/brugere af luftfartøjer havde undladt senest den 1. februar 
1998 at udfylde og indsende flyvetids- og landingsoversigter 
for 1997. 
Bøder: 1.000 kr. (F-J/98). 

Limit~d Edition "EXCELLENCE" • Limited Edition "EXCELLENCE" 
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Danske Vinger nr. 20 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Tænk at vi havde 
sommer i september! 
Inden koteletterne 
kom på Endelave
grillen blev der dog 
tid til at forevige et 
rigtig drømmefly i 
det varme aftenlys 
over øen. 

Den første weekend i septem
ber afholdt KZ- og Veteranfly
klubben sin årlige efterårstur. 
Fredag aften kom gamle og nye 
fly- man behøver som bekendt 
ikke at flyve en gammel maski
ne for at være med på klubbens 
ture- fra nær og fjern til Toft In
ternational på Endelave. 

Vejret var så guddommeligt, 
at man må have planlæggerne 
mistænkt for at have direkte 
forbindelse til Voldborg eller 
andre vejrguder. Perfekt til 
telttur under vingen, grillmad 
på gårdspladsen og et nær
mere studium af mælkevejens 

Om instrumenteringen i OY
AVG er original ved hverken 
artiklens forfatter eller flyets 
ejer. J-4 havde mere omfatten
de instrumentering end en J-3 
Cub, men om den oprindeligt 
lige så sådan ud ... .. 
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stjernehimmel , som umuligt 
kan stå klarere noget sted end 
en skyfri efterårsaften på den 
lilleø! 

Inden sollyset forsvandt, 
benyttede vi dettil at flyve i for
mation med Erik Krogh-Ras
mussens sjældne OY-AVG. 

Når man nu havde mulig
hed for at se den smukke gule 
flyvemaskine fra mange vink
ler, kunne man ikke lade være 
med at undre sig over, at der 
skulle være tale om en Cub. 

OY-AVG er naturligvis hver
ken en Auster, en tidlig Cessna 
eller en Aeronca ( som den ofte 
foNeksles med), men en Cub? 
Jo, det var faktisk under det 
navn, den i sin tid blev bygget 
og solgt. 

Cub succes 

Mod slutningen af 30'erne var 
hvert tredje civilt indregistre
rede fly i USA en Piper, hvilket 
på dette tidspunkt stort set 
kan oversættes til en Cub . 
Blandt lette fly udgjorde Cub'
erne to tredjedele af alle ma
skiner. 

Piper så først og fremmest 
Cub'en som en træningsma
skine. Den blev da også benyt
tet flittigt på de mange flyve
skoler, der nu statssponsore
ret uddannede store mæng
der civile piloter under det så
kaldte CPT program (Civilian 
Pilot Training) . 

De militære flyveskoler hav
de på dette tidspunkt kun ka
pacitet til at uddanne omkring 

1.000 piloter på et år, og der 
var naturligvis den bagtanke 
med det ambitiøse civile sko
leprogram, at USA kunne tæn
kes at få brug for store mæng
der militære piloter i en ikke al 
for fjern fremtid. Det aspekt tal
te man dog ikke højt om, da 
store dele af den amerikanske 
befolkning og mange ameri
kanske politikere på dette tids
punkt ikke havde til sinds at 
blande sig i europæiske opgør. 

Piper producerede J-3 Cubs 
i lange baner til CPT. Men nog
le mennesker på fabrikken be
gyndte at eksperimentere med 
at lave en side-by-side version 
af Cub'en. Dette skulle være en 
rejsemaskine mere end et sko
lefly. 
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OY-AVG over Endelave kort 
før kotelettid. 

Cub Coupe 

I første omgang byggede 
Piper en J-3 Cub bredere for 
at eksperimentere med side
by-side sædearrangement. J-
4 Cub Coupe blev dog meget 
mere end blot en bredere J-3. 

Piper hentede en designer 
ved navn Harry Pack fra De
troit. Han hjalp med at gøre J-
4 til en rigtig drømmemaskine . 
Den fik lærredsbeklædt kabi
ne, måtte på gulvet og et ba
gagerum, man kunne fyldes 
op med 105 pund bagage. Un
derstellet var affjedret med 
fjedre (ikke gummibånd) og 
der var flere instrumenter end 
i J-3'eren. 

På 1940-udgaven af J-4 ar
bejdede Piper videre med at 
reducere motorstøjen i kabi
nen. Der blev også lavet etfor
søg med en vinge, hvor korden 
blev mindre ud mod tippen, og 
som havde store flaps og slats. 
Denne vinge var ingen succes, 
så man holdt sig til den gamle 
Cub-vinge. 

J-4 Cub Coupe blev siden 
videreudviklet til andre Piper
typer, og den er direkte forfa
der til J-5 Cub Cruiser, PA-12 
Super Cruiser og PA-14 Fam
ily Cruiser. 

Dermed kunne J-4 vel godt 
have haft et andet navn. Men 
det har uden tvivl været forret
ningsmanden Pipers tanke, at 
det var en god ide at beholde 
et navn, der i forvejen solgte 
godt. I England kaldte De Ha
villand jo også alle sine lette 
fly "Moth" i en eller anden form, 
selvom et fly som f.eks. Hor
net Moth er meget forskellig fra 
den første Moth fra 1925. 

Piper J-4 Cub Coupe 
Motor: 
Continental C-85 85 hk 
Spændvidde: ...... .... 11,02 m 
Længde: .. ........... ... .. . 6,86 m 
Tornvægt: .................. 414 kg 
Max. startvægt: . .. . . . .. 544 kg 
·Max. hastighed: .... 180 km/t 
Rejsehastighed: .. .. 129 km/t 
Stallhastighed: ... ..... 61 km/t 
Max flyvehøjde: .... 12.000 ft 
Rækkevidde: ............ 380 km 
(+ 30 minutter reserve) 

Til England 

OY-AVG har produktionsnum
mer 4-441 og var dermed J-4 
produktionsfly nummer 41, der 
blev rullet ud fra fabrikken i 
Lock Haven. Flyet blev sendt 
til England, registreret som G
AFPP og sat på arbejde som 
fabrikkens demonstrationsfly. 

Den må have gjort sit arbej
de godt, for typen blev straks 
populær, og der nåede at blive 
indregistreret 24 i England 
inden krigens udbrud. Typen 
var med til at sænke prisen for 
en flyvetime i de engelske 
klubber og skal dermed nok 
have fået lidtflere menneskers 
flyvedrømme ti l at gå i opfyl
delse. 

Snart blev de fleste J-4 dog 
beslaglagttil tjeneste i RAF, og 
kun fem kom tilbage ti l det civ
ile register efter krigen . G
AFPP undgik krigstjenesten 
og blev på civilt engelsk regis
ter efter krigen. I 50'erne kom 
flyet til Fliegersportsgruppe 
Godslingen i Tyskland og fik 
registreringen D-EDED. 

En gammel drøm 

11978 fik Jens Toft organiseret 
at det nu ikke luftdygtige fly 
sammen med en anden J-4 
kom til Danmark. Her blev det 
overtaget af Kristen Højland, 
der længe havde drømt om at 
eje et fly præcis af denne type. 
Faktisk havde han drømt om 
det siden 1939, hvor han hav
de haft planer om at skifte sit 
job med at oppløje hede ud 
med en tilværelse som er
hvervsflyver. 

Højland havde i den forbin-

delse været langt inde i for
handlinger med Cub Aircraft i 
Lundtofte om køb af en J-4. 
Prisen ab Lundtofte var 14.900 
kr. - men så var de 12 flyveti
mer til et privatflyvercertifikat 
også med i prisen. 

Tager man i betragtning at 
den gennemsnitlige timeløn 
for faglærte arbejdere i 1940 
var 1,91 kr. var der såmænd 
ikke den store forskel på at kø
be en J-4 dengang og en PA-
28 i dag. 

Men så kom krigen, og så 
skete der så meget andet, og 
Højland kom først i gang med 
at flyve mange år senere. Og 
der skulle altså gå næsten 43 
år, inden drømmen gik i opfyl
delse, og Højland kunne lette 
i sin helt private selv- og vel re
staurerede J-4. 

Nu var maskinen ikke læn
gere sidste skrig i Cubs, men 
en stor sjældenhed. Der blev 
nemlig kun bygget 1.251 ek
semplarer af J-4 Cub Coupe. 
Amerikanerne forsatte ganske 
vist med at bygge fly til civilt 

brug, mens krigen rasede i 
Europa, men da de selv kom 
med i den efter angrebet på 
Pearl Harbour i 1941 stoppede 
produktionen af J-4. 

Er det ikke herligt, at nogle 
mennesker tager sig tid til at 
skaffe den slags sjældenheder 
til landet, restaurere dem og 
flyve med dem, så denne gren 
af Cub'ens stamtræ også kan 
se under danske skyer? 

OY-AVG forlod Vestjylland, 
da den blev købt af Bohnstedt 
Petersen og opererede fra 
Grønholt. 

I 1993 blev OY-AVG over
taget af Erik Krogh-Rasmus
sen, der ~ar fløjet den siden. 
Erik benytter sit fly til klubture, 
hyggeflyvning og sommer
pendling mellem Sønderjyl
land og Langeland-og så na
turligvis, som det fremgår af 
billederne, til drømme-dejlige 
udflugter til Endelave. • 

Erik Krogh-Rasmussen med 
OY-AVG til et hyggeligt som
mertræf på Pøl i 1998. 



Tekst og foto: Lotte Bjerreskov Nielsen 

Dette års Arnborg 
Aben var mit første 
møde med svæve
flyvning på top-
plan (?). De mange 
søde piloter og hjæl
pere gjorde stort 
indtryk på mig. 

I weekenden op til AÅ havde 
min klub arrangeret trænings
tur for vi elever, således at vi 
kunne flyve nogle af de nor
mer, vi sjældent har mulighed 
for hjemme på Bøgsted. Vi • tre 
elever, en "gammel" og en "ny
født" S-pilot samt klubtræner 
Mikael Kristensen og kone -
havde sat hinanden stævne kl. 
10.00 ved briefingen. Jeg 
ankom kl.09.58, sådan mest 
for at leve op til mit rygte, hvil
ket jeg glemte alt om, da jeg 
entrede kantinen! 

På Bøgsted er vi højst otte 
til briefing- her var mindst 30, 
og det eneste velkendte var at 
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Mette og jeg udgjorde det 
stærke køn. 

Der blev fløjet meget den 
dag, indtrykkene fra en ny 
plads fylder både hoved og 
hjerte, så vi var godt trætte, 
da Inger (fru Kristensen) over
raskende havde arrangeret 
grillaften hos Jens Bak og 
SG70. Aftenen bød på god 
mad og vin, samt masser af 
spændende gamle svævefly
verhistorier fra alle de piloter, 
der "tilfældigvis" kom forbi 
klubhuset. 

Søndag var vejret mindst 
lige så pragtfuldt, flyvningen 
bedre og jeg havde følelsen af 
total lykke, da mine kamme
rater fra Hjørring foreslog mig 
at låne K6'eren i den kommen
de uge, da jeg jo skulle tilbrin
ge yderligere 1 O dage på Arn
borg. Mikael ringede resolut til 
"Direktøren" i Hjørring, og så 
var den sag i orden. 

Kortlæsning før start: Lars 
Hansen, Christian fra Vejle og 
Ole Jensen, Hjørring. 

Lars Hansen, som jeg skul
le være hjælper for, ankom 
med Ventus'en, parkerede 
den ved siden af "mit fly" og 
flyttede ind i Edvins hytte, som 
han havde lejet i den anled
ning. Vi tog afsked med holdet 
fra Hjørring og gik i kantinen. 

Arnborg Åben lgang 

Mandag morgen kl. 07.00 bip
pede Lars · ur, og morgenruti
nen var i gang: morgentoilette, 
samling af flyet, morgenkaffe 
på terrassen og planlægning 

af det resterende. Hvilken fryd 
og glæde det var at sidde der 
i solen og nyde synet af de an
dre 40 - 50 hjælpere springe 
rundt mellem hinanden og fly
ene, for at blive færdige til brie
fingen. Ole - Lars ' mest erfar
ne hjælper - ankom kl. 8 efter 
at have kørt taxa hele natten, 
drak en stor spand kaffe og gik 
i gang med at tape flyet. 

Mine forventninger varme
get store da jeg gik med Lars 
til briefing. Teltet emmede af 
glæde og spænding, alle hilste 
hjerteligt på hinanden og stem
ningen var nærmest euforisk. 



Jeg stod nede bagved sam
men med mange erfarne hjæl
pere og følte mig på en gang 
fremmed og alligevel velkom
men. 

Dagens opgave lød på "tør
termik i Vestjylland" - Lars· ab
solutte anti-favorit. Vi fik da og
så lov til at køre til Bækmarks
bro, for at hente en godt kogt 
pilot på en meget fin nyslået 
græsmark - ja, landmanden 
sad stadig på grønthøsteren, 
da vi arriverede - men Lars 
havde også fået hjemmelavet 
jordbærsaft af konen ... 

Aftenen bød på grillmad og 
hyggeligt samvær på terras
sen. 

Tirsdag morgen fejrede vi 
Lars' fødselsdag med flag, 
gaver og levende lys i rund
stykkerne. Dagen blev ikke 
kendt konkurrencegyldig, til 
gengæld fløj jeg mine første 
flyslæb med en meget streng 
og dog tålmodig førsteinstru
ktør, nemlig Christian Øster
gaard. 

Da han ikke kunne klare 
mere - flyvning altså - invitere
de hans kæreste på jordbær, 
hvorefter Christian trængte til 
noget stærkt. Om det var min 
flyvning, mangel på samme 
eller bare selskabet der gjorde 
udslaget, forlyder der ikke 
noget om her. 

Jeg kom til Lars· fødsels
dagsmiddag lidt rigeligt sent, 
dog i et fantastisk godt humør, 

og hilste for første gang på fru 
Charlotte og deres dejlige 10-
årige datter, Christina. Hvad 
de har tænkt, kan ikke gengi
ves, men de blev da de næste 
fem dage, og vi fik spillet My
retuen, Ludo, fodbold og vol
leyball. 

Satellitbilleder 

Onsdagen kom med regn, 
torsdagen bød på opgave mod 
nord-øst, hvilket betød en 
køretur mod Hadsten. Denne 
gang var det Johannes fra 
Svævethy, der havde fundet en 
fin landingsplads på en bakke 
30 meter over landevejen. 
Heldigvis har Johannes er
faring med lange køretøjer, så 
både kassevogn, fly og trans
portvogn kom ned i god behold. 

Da vi ankom til Arnborg 
havde Charlotte & Co. lavet 
aftensmad, Christina var klar 
til at spille volleyball med Ole, 
og efter middagen så Lars på 
satellitbilleder, mens pigerne 
vaskede op! Der gik faktisk fire 
dage før meteorolog Bertil 
afslørede Lars' ellers ganske 
udmærkede undskyldning for 
at slippe for opvasken; der 
kom ikke nye billeder på skær
men om aftenen .... 

Senere på ugen fandt Lars 
ud af, at man vasker glassene 
af først! 

Min K6'er skulle hjem til 
weekenden, så det lån havde 

Johannes Nør, Svævethy udelander 

jeg ikke fået megen fornøjelse 
af. Dog er jeg meget taknem
melig for alle de søde menne
sker, der hjalp med at pakke 
ind og ud, samt at køre den 
hjem for mig. 

Fredag og lørdag tørrede vi 
"tørtermik" af vingerne flere 
gange dagligt, spillede Myre
tuen og spiste en god frokost. 
Skønt var det at have et kvin
deligt flertal i hytten. 

Søndag - vi havde været 
til grisefest i kantinen lørdag af
ten og Charlotte og Christina 
var draget mod nord først på 
eftermiddagen. 

Kl.07.00 lød den velkendte 
bippen, men effekten udeblev. 
Jeg tror det kostede en ekstra 
½ time under bruseren den 
morgen - undskyld til alle I der 
ventede, men det var nødven
digt. Efter morgenmad gik ru
tinen sin vante gang, og hele 
feltet blev sendt til startstedet. 

Her summede det af for
ventninger. Piloter og hjælpere 
samledes i små grupper under 
vingerne. Der var gjort klar til 
noget længe ventet, udløs
ningstemperaturen var næs
ten nået. Små frække historier 
og store mandige brøl lød, før 
det gik løs. Endelig var feltet i 
luften. 

Slagen mand 

Vejret var ikke det bedste, 
hvilket resulterede i et opkald 

Forfatteren 

Lotte Bjerreskov Nielsen 
har været medlem af 
Hjørring Svæveflyveklub 
siden august 1997, fløj 
solo den 2. maj 1999, og 
håber - i sit eget rolige, 
nordjyske tempo -at opnå 
status som b-pilot. 

fra Lars, der efter eget udsagn 
"stod lige i 9-tallet på hovedvej 
159 syd for Himmelbjerget". Vi 
fandt Lars, lånte en traktor og 
trak Ventus 'en ud af kornmar
ken. Jeg har lært hjemmefra 
at det er bedst at holde sin 



kæft, når man er i nærheden 
af en slagen mand. Det gjorde 
jeg selv om jeg stod i shorts 
og sandaler på en vildmark 
fuld af tidsler. 

TIibage på Arnborg blev fly
et nøjere gennemgået og fun
det i orden, bortset fra en enkel 
fjeder og en hjullem, som skul
le sættes på igen. Ole tog Sier
ra' en til Skive efter pianotråd, 
som Jørgen Ib hurtigt drejede 
en ny fjeder af. Meget sent 
kunne vi gå til køjs - med ro i 
sindet og håbet om en gyldig 
konkurrencedag næste dag. 

Hjul/emmen repareres. 

Kuller 

Jeg havde fået begrebet Arn
borg-kuller forklaret hjemme
fra, men det skulle opleves før 
jeg helt forstod det! Lars gik 
den ene vej omkring hytten, 
Johannes den anden vej. Ole 
sov, og jeg selv skulle bare 
væk, så jeg tog Kadetten til 
Brunkulsmuseet. Her var roligt 
og egentligt godt vejr til bare 
at sidde stille og se ud over sø
erne, måske samlede jeg end
da tankerne om et eller andet? 

TIibage på Arnborg skulle 
nogle Vejle-folk flyve Puchacz. 
Johannes greb chancen for at 
flyve en tur med mig, så vi fik 
et 1 .200 m slæb og prøvede 
alt det klubbens gamle Berg
falke ikke kan. Det var helt su-

verænt - bedst var det nu nok 
at stå på jorden igen bagefter! 

Resten af Arnborg Åben 
bød på tørtermik a la Bertil, 
kortspil o.s.v. 

Fin sommerferie 

Vel hjemme på egen bopæl 
opdagede jeg, at jeg faktisk 
ikke havde hørt, set eller læst 
nogen form for nyheder i 12 
dage - ja, helt rigtigt er det jo 
ikke, for Githa lavede Arnborg 
Avisen hver dag, og det var al
tid spændende læsning. 

Set i bakspejlet har jeg haft 
en forrygende dejlig sommer
ferie: stået tidligt op, lært 
mange interessante menne
sker at kende, hørt endnu flere 
spændende historier fra disse, 
fløjet mere end drømt om, og 
oplevet den dejlige, positive 
stemning der ånder her på 
Arnborg. 

Mest taknemmelig er jeg 
nok over, at Lars turde have 
mig med som hjælper, ikke så 
meget pga. min ringe erfaring, 
som jo blev vejet op med lys
ten til at lære, men han havde 
vel regnet med at få mere 
støtte i forbindelse med datte
ren Christinas spørgsmål om 
trediesidstepladsen? 

Næste Arnborg Åben er jeg 
også hjælper - helst for Lars, 
han kan jo både vaske op og 
tørre af... • 

Flyvebranchens Personale Union optaget i ECA 
På European Cockpit Associ
ation's årlige generalforsam
ling i Brussel afholdt den 7. ok-

tober 1999, blev FPU optaget 
som nyt medlem. 
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+ Flight l'cn,011111:I l ' 11io11 (Fl'l ' ). lknmarl, 
t·,tahli,hL•d in I 1>i0. 

+ S5tl l'rofr,,ioncl Pilot,. 

+ Total llll'lllha, of Fl'l i, 1150. 

+ i\k111hL·1· of llFF (dani,h ,alaril'll "orl,a 
1111io11) "ith app. 2~.1100 llll'lllhl·r,. 

+ i\k111h1.-r of Lalwur l 'ninn lh-11111:irk (1 .0) 
app. 1.500.000 llll'lllhcrs. 

FPUs ca. 850 professionel
le cockpitmedlemmer har med 
dette skridt styrket den danske 
søjle i ECA. 

Således er alle professio
nelle piloter i Danmark med
lem af ECA undtagen SAS's 
piloter. 

ECA tæller nu ca. 25.000 
medlemmer fra hele Europa. 

Maersk Air's pilotforening 
(MAP) holder bestyrelsespos
ten for Danmark i ECA ved 
kaptajn Teddy Iversen. 

Med ved generalforsamlin
gen som observør var Norsk 
Pilotforening, som ønsker at 
søge om optagelse i år 2000. 

ECAs virke i Brussel er 
gavnlig for Europa's professio
nelle cockpitbesætninger, idet 

det er her alle overordnede po
l i ti ske beslutninger vedrø
rende cockpitbesætningernes 
arbejdsområde tages. 

ECA har gode kontakter 
med myndighederne i EU. 

Bl.a. deltog Generalsekre
tæren fra JAA og EUs Claude 
Probst, som hver briefede om 
deres arbejde med henholds
vis JAR OPS og de kommen
de EU OPS. 

Pga. at FPUs formand Per 
Fallentin var forhindret i at 
deltage i generalforsamlingen, 
blev dette varetaget af kaptajn 
Jesper Have og kaptajn Bjarne 
Lastein, begge medlem af 
FPU via Cimber Air Besæt
ningsforening. Sidstnævnte er 
medlem af FPU's bestyrelse. 
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sen, der døde den 1. decern- danske jetfly {Gloster Meteor Konsulentfirmaet Bøje Larsen 
ber, 78 år gammel. Han blev Mk. 4). A/S, der har undervist ledere 
civilingeniør i 1946 og var fra Wichrnann blev derefter og rådgivetorn kvalitetsstyring 

Dødsfald 
1957 til 1987 ansat i Flyverna- chef for det førstejetenhed. 3. bl.a. for Statens Luftfartsvæ-
terielkornrnandoen, hvor han Luftflotille på Karup, den sene- sen {SLV). Firmaet har senest 

Oberstløjtnant især beskæftigede sig med re ESK 723. gennemført en række bruger-

P.E. Aye Hansen 
helikoptere. 11951 gik han over til Kan- undersøgelser for SLV. Han er 

trol- og varslingstjenesten og selv pilot (A+I Twin) . 
En herlig mand og meget 60år forestod indretningen af den 
vellidt som kollega og leder 

Underdirektør 
store bunker i Karup til Sector Teknisk direktør Sådan karakteriserer en af- Operations Central (SOC). 

ficer i Flyvevåbnet oberstløjt- Ole Skytte Wichrnann udnævntes i Leif Mortensen 
nant P.E. Aye Hansen, der dø- 1954 til oberstløjtnant, noget 
de den 30. november. helt usædvanligt for en ikke-

Rye Hansen, der netop var linjeofficer. Han sluttede sin 
fyldt 80, begyndte som søoffi- militære karriere i 1970 som 
cer. Han blev flyver i 1946 som chef for radarstationen på fø-
elev på det første efterkrigs- deøen Bornholm. 
hold på Avnø, fløj senere Ca-.. talina på Grønland og var in-
struktør på Avnø, indtil han i Pension 
1950 blev den første adjudant Flyvesikkerheds-

' 
hos Chefen for Flyvevåbnet. 

chef Kurt Birlie 
Leif Mortensen, 38, er pr. 1. 

! 
1951 -52 var han chef for 

Vice President Boeing Pro- januar ansat som teknisk di-
ESK 722, der dengang udførte 

jects i Maersk Air Ole Skytte Den 29. februar går flyvesik- rektør i charterselskabet Pre-
rnålflyvning m.v. med Spitfire, 

fyldte den 20. januar 60 år. Han kerhedschef i Københavns rniair A/S. Han er uddannet 
Firefly, Harvard og Oxford. I 

dimitterede i 1969 fra Sønder- Lufthavn Kastrup Kurt Birlie som flytekniker på Flyvestati-
1953 var han på kursus ved 

borg Teknikum som ingeniør i på pension. an Skrydstrup 1984-88, hvor 
USAF, hvorefter han var ope-

elektroteknik og var derefter Han startede i Kastrup som han navnlig beskæftigede sig 
rationsofficer i Værløse og 

ansat et par år i Luftfartsdirek- elev i 1950 og har blandt andet med F-16. 
næstkommanderende på Fly-

toratet. I 1971 blev han ansat været chef for havnekontoret, Sideløbende læste han til 
vevåbnets Officersskole indtil 

i Maersk Air's tekniske afde- lufthavnsinspektør i driftornrå- merkonom og var nogle år i rna-
1955. 

ling som elektronikingeniør og det, operationschef, og siden skinindustrien, men vendte til-
~ Efter at have gjort tjeneste bage til flyvningen i 1995 som 

blev senere chefingeniør. 1994 flyvesikkerhedschef. 

~ 
ved Forsvarsstaben og deref-

I 1982 blev Ole Skytte ud- Hans store interesse for bå- logistik- og planlægningschef i 
ter Flyverstaben korn han i Grønlandsfly. To år senere blev 
1962 til BAL TAP og var der, til 

nævnttil underdirektør og chef de civile og militære fly og de-
han logistik- og indkøbschef i 

for MaerskAir's tekniske orga- res data resulterede altid i 
han blev pensioneret i 1978, 

nisation. 11996 blev han rnid- praktiske løsninger på de dag- Prerniairs tekniske afdeling. 
dog bortset fra 1966-73, da han 

lertidigt udstationeret hos Bo- lige problemer med flyene og I maj 1999 blev han hentet 
var chef for adrninistrationsaf-

eing fabrikkerne i Seattle, lufthavnsindretningen i Ka- til Manchester som overordnet 
delingen på Flyvestation Karup. 

USA. strup - og skulle man vide no- logistikchef for moderselskabet 
Som pensionist var han 

Han er nu tilbage hos get om en flytype, var det bare Airtours Aviation Division (65 
nogle år sikkerhedsrnedarbej-

Maersk Air i Dragør og vareta- at spørge Birlie! fly). 
der i Karup (ved den civile luft-

ger køb, salg og leasing af fly F.K. Siden Jørgen H. Ørstarn i 

1 havn). Han dyrkede ogsåsvæ- og er fortsat ansvarlig for 
fjor forår blev chef for FLS 

veflyvning i Viborg Svævefly- Aerospace afdeling i Køben-
veklub. 

Maersk Air's nuværende og Udnævnelser havn, har Mogens Ernst midler-
fremtidige Boeing projekter. 

Professor tidigt fungeret som teknisk chef. 

Oberstløjtnant Bøje Larsen Han er nu genindtrådt i sin garn-

V.O.B. Nielsen 90år le stilling som chefingeniør. 

Oberstløjtnant V.O.B. Nielsen, Oberstløjtnant Beskikke/ser 
der døde i december, blev kun T.H.K. Wichmann Direktør Kai ' 59 år. Han havde bl.a. været 
chef for stationsafdelingen på Den første chef for en dansk Frederiksen 
Karup, gjort tjeneste ved Fly- jeteskadrille, oberstløjtnant 

vernaterielkornrnandoen og T.H.K. Wichrnann, bliver 90 år Som sagkyndig dommer ved 

ved SHAPE og var sidst chef den 20. februar. Østre Landsret i København er 

for operationsafdelingen ved Han blev militærflyver i beskikket direktør Kai Fre-

Kontrol- og varslingsgruppen. 1936 og var blandt de danske deriksen, Nordisk Flyforsikring. 
flyvere, der i 1945-46 var på Bøje Larsen er pr. 1 . januar an-
genopfriskningskursus hos Ro- sat som professor ved Han- Direktør Niels Civilingeniør yal Air Force. delshøjskolen i København, Chr. Sundberg Asger Aye 11949 korn han atter på kur- Center for virksornhedsledel-

Hansen sus i England, nu for at lære at se og ledelsesteknologi. Som sagkyndig dommer ved 
flyve jet, og den 7. oktober Han er 56 år, uddannet på Vestre Landsret i Viborg er be-

En herlig fyr-og tillige en dyg- samme år korn han og senere Handelshøjskolen i Køben- skikket direktør Niels Christian 
tig ingeniør, siger en tidligere generalløjtnant Erik Rasmus- havnogblevPh.D. i 1974. Han Sundberg, Sun-Air af Scandi-
kollega om Asger Aye Han- sen til Kastrup med de to første har siden 1985 været leder af naviaA/S. 
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Med viljen som drivkraft 2. del 

Af Arly Dalgaard 
Foto: Tavs Mortensen 

Forfatteren fortalte i 
FLYV nr. 6/1999 om 
kampen tilbage mod 
A-certifikatet, som 
han måtte aflevere til 
Statens Luftfarts
væsen etter en alvor
lig ulykke for 30 år 
siden. Han mistede 
førligheden i begge 
ben og har siden 
brugt i kørestol (red.). 

Det lykkedes! 

Mange har spurgt mig om ikke 
jeg ville fortsætte beretningen 
om mine bestræbelser mod at 
komme til at flyve igen på trods 
af at jeg ikke kan bruge bene
ne. Og det har jeg lovet, - hvis 
og når jeg fik mit certifikat. 

Og det er nu sket. Den 5. 
oktober 1999 fløj jeg en tur 
med kontrollanten fra Statens 
Luftfartsvæsen og lavede her 
tilsyneladende ikke større fejl 
end at de kunne tilgives og et 
midlertidigt bevis kunne udste
des. Endelig A-certifikat igen. 
Det lykkedes! Herligt! 

Så her kommer historien. 
Men først vil jeg udtrykke hå
bet om, at ingen vil opfatte min 
artikel som selvoptagen hæv-

delse, men alene trangen til at 
dele glæden med andre. Fak
tisk føler jeg en ydmyg stolt
hed over at det lykkedes, med 
taknemmelige tanker til "dem 
der fulgte og bar". 

Det er også vigtigt for mig 
at gøre det klart, at historien 
ikke må bruges til at pace an
dre handicappede, der måske 
reelt ikke har mulighed for at 
klare lignende opgaver, selv 
om deres handicap kan ligne 
mit. 

Medical check 

Jeg vil lige kort gå tilbage til 
august 1998, hvor jeg som ind
ledning skulle have min hel
bredsundersøgelse i orden. 
Jeg meldte mig til den store 
prøve ved Flyvemedicinsk på 
Rigshospitalet. Der skulle ikke 
være noget at kunne stille tvivl 
om bagefter i den henseende. 

Jeg mødte op den aftalte 
dag. De andre piloter og perso
nalet kikkede noget, da krøv
/ingen kom rullende. Det gjor
de lægen, der skulle undersø
ge mig, også. Men han var en 
frisk fyr. Efter det mundtlige in
terview underkastede han mig 
de sædvanlige undersøgelser, 
og fandt heldigvis ikke noget 
der kunne trække nedad i ka
rakteren. Jae, æh altså, jeg 
kurine jo ikke gå eller bruge 
benene overhovedet, men det 
var jo ikke det han skulle un
dersøge mig for. Så han ud-

fyldte blot de sædvanlige for
mularer. Jeg havde indtryk af 
at jeg kom ud med et meget 
fint resultat. Og træt var jeg. 
Der var gået nogle timer, og jeg 
var selvfølgelig meget spændt 
på om jeg nu også havde så 
godt helbred som jeg troede. 
Og spændt på situationen i det 
hele taget. Jeg følte, som så 
ofte senere, at jeg var helt i 
andre menneskers .fortolk
ningsvold". 1. etape var nået! 

Efterdette, havde jeg fået 
at vide, skulle den næste hin
dring der kunne komme på tale 
være hvordan jeg rent faktisk 
klarede de med flyvning for
bundne opgaver, så jeg kunne 
blot gå igang med skolingen. 
Men før jeg kunne gå solo 
skulle jeg overfor Statens Luft
fartsvæsen (SLV) aflægge en 
prøve på min håndtering af et 
fly. En såkaldt Medical Flight. 

At finde et fly 
I mellemperioden havde jeg 
arbejdet med at finde frem til 
nogle af de få fly der passede 
på enden af mit håndaggregat. 
Det skulle være en meget 
gængs maskine, og lawinget, 
så jeg fra kørestolen nemt med 
armene kunne stemme mig op 
på vingen og derfra videre 
,.gumpe" mig op til cockpittet. 
Gammel skulle den også væ
re, som omtalt i artiklen i FLYV 
Uuni 1999), fordi der i starten 
af 1970'erne blev indført bun-

gie-assemblytil styring af næ
sehjulet. Og så kunne jeg ikke 
bruge min "flyvekrykke", som 
jeg har døbt mit amerikanske 
håndkontrol. 

Teori igen 
Det var også i den periode jeg 
forsøgte at læse mig selv op til 
radioprøven - på engelsk. Jeg 
var i tvivl, men valgte engelsk, 
fordi jeg på mit job i Flyvevåbnet 
havde mulighed for at få lidt 
assistance, samt at træne på 
engelsk. Jeg vidste dengang 
ikke, at det skulle blive sværere 
at anvende det engelske. 

Desuden ville jeg gerne 
kunne flyve udenlands også, 
når engang der kom en mulig
hed hertil. Jeg havde svært 
ved det, men trænede og træ
nede, og lige før prøven fik jeg 
nogle intensive timer hos en 
erfaren instruktør. Prøven blev 
dog bestået uden problemer. 

Senere har jeg haft svært 
ved i luften at bruge fraseolo
gien korrekt, men jeg synes at 
det går meget bedre nu. Men 
jeg har også trænet meget si
den. 

Sideløbende med dette læ
ste jeg også selv teori op. Gyl
digheden af den teoriprøve jeg 
havde bestået et par år tidlige
re var udløbet, og der var sør
me meget jeg havde glemt. 
Men jeg klarede det fint med 
kun tre fejl ud af 20 tilladte. 
Faktisk et stort pensum, - med 
kommunikationsdelen nok 
700 sider. 

Flyet 
Endelig kommer det spæn
dende, selve flyvningen. Nu 
skulle det komme til at "smage 
af fugl". Alle forudgående for
hindringer var tilsyneladende 
ryddet af vejen, og jeg havde 
fundet et fly som min flyvekryk
ke kunne bruges på. Ja, jeg 
havde simpelt hen fået lov at 
lukke motorskærmene op på 
potentielle modeller. Folk i 
Roskilde Lufthavn må have 
haft anledning til utallige gæt
terier ved at se en kørestols
bruger midt i vinterkulden køre 
rundt mellem de parkerede fly 
og lukke motorhjelmen op på 
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Beviset for ve/overstået prøve i højre hånd: 
Det midlertidige certifikat. 

det ene efter det andet og lave af flyet på jorden. For en garn- Ombord 

notater. mel rallykører skulle man tro Ombordstigningen 
Endelig var der bingo. Jeg at det ikke kunne give særlige er selvfølgelig også 

fandt en Piper Cherokee med fornemmelser at styre en fly- væsentlig anderle-
stiv forbindelse til næsehjulet, vemaskine på nogle alt for bre- des end for de mere 
og kontaktede ejeren. Og det de rulleveje med en fart af våbenføre piloter. 
viste sig at være ingen ringere Maren i Kæret's, når hun med Jeg gør det på den 
end den arkitekt, der for 25 år sin rolator skulle til købman- måde, at jeg starter 
siden havde tegnet vores hus den efter leverpostej til katten. ligesom alle andre 
i Holbæk og lært mig at købe Men det gjorde det. Og jeg der skal ombord i en 
materialerne hertil med den oplevede den mange gange Cherokee, nemlig 

. rigtige kvalitet og pris. siden under skolingen. Jeg tror bag højre vinge ved 
det kom af, at her var en gen- ,.asfaltstriben". Vin-

Min nye instruktør 
kendelse fra for 30 år siden, da gebagkant med flaps 
jeg tog certifikat første gang i er ikke meget højere 

Vi havde sat hinanden stævne Aalborg, og noget jeg i så man- end sædet på kø re-
ved et kontor i hangarområdet ge år havde været afskåret fra. stolen. 
en tidlig kold februar morgen. Det var også et sej tøjeblik, Men herfra er alt 
Det var jo spændende for mit da jeg kørte flyet med påmon- usædvanlig proce-
vedkommende, men vel også teret håndkontrol til værkste- dure. Forud lægger 
for hans. det for at få dets godkendelse jeg alt jeg skal have 

"Hvad var det nu for noget for mit monteringsarbejde og med op på vingen, 
med en krøvling der ikke med efterfølgende påstemp- så jeg senere oppe fra døren balance, så jeg får hænderne 
kunne blive ved sin læst og ling i logbogen. Herligt! Endnu kan nå det. Min søster har fri til andet. 
absolut skulle til at flyve på et skridt nået. lavet et pudearrangement til Men før jeg hoppede op på 
trods af at man jo til flyvning mig med skridhæmmende vingen havde jeg selvfølgelig 
skal kunne bruge benene". 

Walk-around check 
belægning på bagsiden. Det husket at fastgøre et towærk 

{ Sådan troede jeg han tænkte, lægger jeg op ad "asfaltstri- til kørestolen for senere at 
men det er jeg nu ikke så sikker Mange har tvivlet på at jeg ben" og op til cockpittet. kunne trække den op på vin-
på længere. selv kunne klare walk-around Herefter stemmer jeg mig gen. Det gør jeg ved at vende 

Selv tænkte jeg: "Kan vi check, så det må jeg nok ved armene op og svinger bagsiden af kørestolen til vin-
mon harmonere?" Min op- hellere beskrive her. Ja, man bagdelen over og ind på den gens bagkant og med tovet 
vækst og oplæring i Flyvevåb- skulle vel kalde det drive- nederste pude. I et meget trække til, hvorefter stolen gi-
net gjorde, at jeg nok troede around check. præcist snuptag, der ikke må ver sig og vipper op på vingen, , det ville gå med min evne til at Det meste af det man skal kikse, slipper med højre hånd så jeg kan få fat i den med hån-
indleve mig i forholdene, samt i denne forbindelse sidder på og griber fat i det håndgreb der den. Herefter kan den skilles 
til at efterkomme de krav der en Piper Cherokee i bekvem sidder over bagsædepassa- ad i samtlige hoveddele og 

t måtte blive stillet. højde. Det, der har hersket gernes vindue. Nu er jeg for- lægges ind på bagsædet mv. 

' Og så det, at meget af flyv- tvivl om, er dræning af tankene ankret siddende på vingens Som det fremgår futter jeg 
ningen jo ikke var ukendt for og kontrol af olie og motor, da bagkant, som er forbistret ikke sådan lige op i cockpittet. 

j mig, fordi jeg tidligere havde det sidder forholdsvist lavt hhv. meget skrå, men fortsat med Så det gælder om at planlæg-
haft certifikat og de seneste år højt. benene dinglende nytteløst ud ge rigtigt, tænke sig rigtig godt 
havde fløjet meget sammen Når jeg sætter mig lidt frem over vingens bagkant, hvor- om, også for hvor jeg lægger 
med andre friske piloter mere i kørestolen og tager det ene ved de virker som et ganske tingene fra mig. 
og mere seriøst. armlæn til side kan jeg netop uønsket modtræk. Det må jeg Jeg har ikke prøvet det end-

Nå, men instruktøren (Mi- nå ind under vingen til dræn- have neutraliseret. Det gør jeg nu, men jeg kunne godt fore-
chael) kom. Vi snakkede lidt studsene. Og eftersynet ned ved at slippe med venstre stille mig, at de gloser jeg ville 
om tingene, og jeg tror nok han gennem tankdækslet klarer hånd, som jeg bruger til at løfte bruge i følgende situation, ikke 
fandt mig OK. I hvert fald af- jeg ved at åbne det først og så underbenene op og slynger findes i Fraseologi For Luftfarts-

' 
talte vi et tidspunkt til at få af- stemme mig godt op i armene. dem ind på kørestolsædet et kommunikation: At jeg netop 
prøvet mit håndaggregat. Det Så kan jeg ligesom lægge for et. Nu er modvægten taget var kommet op ved cockpittet, 

.. skete den 20. februar 1999 . nogle af maverne ind over af benene. alt bagage og grej stuvet ind 
Bare det at skulle spænde vingeforkanten og kigge ned i Så kan jeg begynde at kon- incl. kørestolen minus et arm-

det på for første gang, så sim- tanken. For ikke at skulle op i centrere mig om med begge læn. Det ligger på vingen og 
pelt som det er, med blot 4 cockpittet oftere end nødven- hænder at "gumpe" mig nær- vipper for til sidst at nå ud over 
skruer, var ligesom en landvin- digt, har jeg i min lille værktøjs- mere cockpitdøren, og herun- balancepunktet for vingeprofil 
ding. Den efterfølgende taxi- taske bl. a. et personligt dræn- der skiftevis at flytte benene kontra friktion. Det glider ligeså 
'ing rundt i hangarområdet glas. efter med hænderne. Et stykke flot ned ad bagkanten af vin-
kom til at virke stærkere på mig Motor- og olieeftersyn op- oppe er jeg reddet. Den mere gen, hvorefter et nydeligt 
end jeg troede. fatter jeg slet ikke som noget vandrette vingeprofil gør, at "klonk" indikerer det, jeg for 

l 
Jeg havde så tit været med problem. Jeg kan netop nå at tyngdekraften virker som den mange, mange mikroekunder 

andre piloter, hvor jeg havde få oliepinden op af røret - også plejer, så jeg ikke længere har siden havde ventet: At armlæ-
taget del i en stor del af opga- uden at tage på selve pinden. behov for at hage mig fast med net ligger nede på asfalten. 
verne, men aldrig med styring hænderne, men kan sidde i Om'igen, Arly! 
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Globemaster IJI 960005 på kort finale til FSN Karup. Flapsene, der giver STOL-egenskaber, er på størrelse med DC-9 vinger. 

Det amerikanske fly
vevåbens nye fragtfly 
Boeing C-17 Globe
master III har sikkert 
haft historiens længste 
udviklingstid. 

Det begyndte i 70'er
ne med Boeing YC-14 
og McDonne/1 Douglas 
YC-15. De blev lagt på 
hylden, og man købte 
flere Lockheed C-130. 

I B0'erne lykkedes 
det Lockheed at sælge 
en ny omgang Galaxy, 
C-5B, og McDonne/1 
Douglas KC-1O, der 
både er tanker og 
fragtfly, udskød den 
endelige beslutning 
om et nyt stort taktisk 
transportfly. Der har 
også været forslag om 
at købe Boeing 747, 
både brugte og nye. 

Men det var Golf
krigen, der slog hove
det på sømmet. Ar
bejdshesten gennem 
mange år Lockheed 
C-141 blev simpelthen 
slidt op og fik revner i 
vingerne og ved cock
pittet. Mange har nået 
deres endelige levetid 
på 45.000 flyvetimer, 
og efter 35.000 må de 
ikke lufttankes. 

Blandt andet fordi der 
kun bliver lavet 120 
C-17, er det nu verdens 
tredjedyreste fly nogen
sinde, kun overgået af 
E-3 AWACS og B-2. 

32 

Boeing C-17 
- En dyr flyttevogn 
Tekst og foto: Patte J. Christensen 

Taktisk STOL 

"C-5 Galaxy-laster leveret 
med C-130 STOL-ydelser 
(Short Take Off & Landing)." 
Dette udsagn passer godt nok, 
men C-17 er kun ca 2/3 Gal
axy-størrelse. 

Der er faktisk ting, der kan 
passe ind i en C-17, men ikke 
i en C-5. Lasten kan være fx. 
tre Apache helikoptere eller di
verse bæltekøretøjer op til M-
1 Abrams. 

I vinteren 95-96, da der var 
store problemer med at få 
!FOR-materiel ind i eks-Jugo
slavien, fik Globemasteren sin 
ilddåb. En hel amerikansk me
kaniseret infanteribataljon blev 
fløjet fra Rhein Main til Tuzlå, 
inklusive 28 Bradley kampvog
ne og M109 selvkørende artil
leri. I tre måneder fløj 19 C-17 
til Tuzla og Taszar i Ungarn 
med en imponerende rate af 
en i timen, 24 timer idøgnet. 
Selv Præsident Clinton tog en 
tur til tropperne i Bosnien i en 
C-17. 

Højteknologi 

Flapsystemet blev først afprø
vet på YC-15. De fire motorer 
blæser direkte på flapsene, og 
luftstrømmen går på begge 
sider med stærkt øget opdrift 
til følge. Der kan så anflyves 
stejlt og med lav hastighed, 
900 ft/min og 116 knob. Har 
piloten lyst til det, kan han 
bruge reverse i luften. 

De fire motorer kaldes 
militært F117, men er Pratt & 
Whitney PW2040 som bruges 
på Boeing 757. Set udefra anes 
cockpitvinduerne fra DC-10, 
dog med ekstra vinduer, så ud
synet bliver fremragende. 

C-17 flyves af to piloter, 
som det nu gøres på moderne 
passagerfly. Der er to sæder 
ekstra i cockpittet til afløs
ningsbesætningsmedlemmer. 

Fire Multifunction Displays 
pr. pilot er meget normalt nu 
om dage, men styrepind og 
Head Up Display er ret ekso
tisk. Globemasteren kan da 

også smides rundt - næsten 
- som et jagerfly. 

Loadmasteren sørger for 
af- og pålæsning. Han har sin 
egen station forrest i lastrum
met. Der er bl. a. indbygget 
transportbånd i gulvet med 
motoriserede ruller. 

Missionen 

C-17 er bygget til at operere 
lige bag frontlinien fra uforbe
redte flyvepladser. Man kan 
operere fra 1.000 m lange og 
27,5 m brede baner. Ved at 
bakke en gang kan der vendes 
180 grader på 25 m. Kan der 
ikke vendes, bakker man hele 
vejen tilbage til start. Og det 
kan gå stærkt, op til 100 km/t! 

Til luftdrop er rampen for
stærket til samme belastning 
som resten af gulvet. Der kan 
droppes 27 tons på en gang, 
50 tons på flere paller eller 1 02 
faldskærmsoldater. 

Den bageste del af motorgondolerne er trukket bagud, så udstødningen kan rettes fremad og 45 
grader opad under reversering. 
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Hovedunderstel/et er udpræ
get placeret udenpå kroppen 
for at holde lastrummet frit. De 
to ben med tre hjul hver drejer 
90 grader under optrækning 
for fylde så lidt som muligt. 

Winglet'en er 2,90 m høj. Un
der den anes vingens super
kritiske profil. Helt t.v. ses dø
ren til faldskærmsspring. Pla
den med huller drejes ud og 
bryder fartvinden, og pga. 
kroppens form bliver der en hel 
platform at stå ud på. 

r
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Specialer 

En ikke særlig kendt rolle for 
AMC, Air Mobility Command, 
er Special Operations. 

Et eksempel: Terrorister fra 
krydstogtskibet "Akille Laure" 
var ombord i en civil Boeing 
737, da F-14 Tomcats tvang 
den ned på Sicilien. Lige efter 
fulgte en C-141 fra Special 
Operations med "Delta Force" 
soldater. Aktionen mislykke
des tildels, da italiensk politi 
kom imellem, og terroristerne 
blev retsforfulgt i Italien. 

Der findes et uspecificeret 
antal C-141 på Charleston AFB 
til operationer bl.a. bag fjen-

dens linier. De har infrarødt ud
styr, FUR, nattesynsbriller, 
NVG/HUD, diverse ECM-ud
styr og aflytningssikkert radio
udstyr. 

C-17 har været foreslået til 
denne missionstype, hvor man 
ville flyve i al slags vejr i 300 
fods højde med stigning til 500 
fod for at afsætte faldskærms
springere. 

Men om en C-17 til en pris 
af 326 mio. USD og svarende 
til 16 AV-8B Harrier li nogen
sinde kommer i nærheden af 
en skarp frontlinie er nok tvivl
somt. • 

Lockheed C-141 Starlifter som C-17 skal afløse. De ydre mål er 
næsten ens. 
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Cessna 172 med FADEC 
Den amerikanske flyvirksom
hed Mattituck Aviation kom
mer snart på markedet med et 
system, som gør det muligt at 
få elektronisk motorkontrol på 
stempelmotorer. Det er kon
strueret og produceret af Ae
rosance, Ine., men flyveprø
verne står Mattituck for. 

Prototypeinstallationen er 
foretaget på en Lycoming 0-
320, der sidder i en Cessna 
172K, årgang 1970 og som 
kunne ses på dette års EAAAir 
Venture i Oshkosh. 

Mattituck venter at få instal
lationen typegodkendt i form af 
et STC, Supplementary Type 
Certificate fra FAA sidst på 
året, så salget kan begynde i 
januar 2000. Man sigter tilsy
neladende i første række på at 
tilbyde modifikationen i forbin
delse med hovedeftersyn hos 
firmaet af Lycoming motorer. 

Mattitucks Cessna 172 in
stallation omdanner en stan
dard firecylindret karburator
motor til en motor med brænd
stofindsprøjtning og FADEC, 

25.000 flyvetimer med Fennec 

FullAuthority Digital Electroni
cal Control. Aerosance syste
met omfatter også harness 
(ledningsbundter), fartføleren
hed og et lyspanel i cockpittet, 
som er konstrueret til at forsy
ne piloten med data om hvor
dan systemet virker. Aerosan
ce FADEC gør det muligt fra 
cockpittet at "downloade" mo
torens operationelle historie 
og FADEC status. 

Installation af FADEC bety
der at mixture control, karbu
ratorvarmesystem, primer sy-

Den 7. december blev der på den franske ambassade i København afholdt en reception, hvor 
repræsentanter for Hærens Flyvetjeneste, Flyvematerielkommandoen og Eurocopter fejrede 
at de 12 Fennec til sammen har rundet 25.000 flyvetimer. Tilstede var også repræsentanter fra 
firmaet Aage Christensen A/S, der er Eurocopters repræsentant i Danmark. 
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På fotoet ses fra venstre afdelingschef Henning Rose, FMK, generalmajor L. C. Fynbo, 
FMK, direktør Axel Krebs, Aage Christensen A/S, den franske ambassadør Jean-Pierre Masset, 
oberstløjtnant J. Skov, Hærens Flyvetjeneste og major E. 0. V. Aarestrup, Hærens Flyvetjeneste 
med diplomerne. 

Til stede var også direktør 0. Lambert og afd.chef Ph. Crespo fra Eurocopter. 

stem og begge magneter fjer
nes. 

FADEC installationen imø
degår en af de store trusler mod 
motorens levetid, upræcis lean
ing. Hvercylinder overvåges af 
to mikroprocessorer, der er 
konstrueret til at styre brænd
stofindsprøjtning og tændings
gnister. Den ene mikroproces
sor er den primære computer, 
den anden er i reserve. 

Udover at give virkelig præ
cis leaning har FADEC andre 
fordele. Under kalibrering af 
prototypemotoren viste det sig 
således at den ydede 1 O hk me
re end en normal motor, uden 
at der var foretaget andre æn
dringer på den. Endvidere be
tyder FADEC installationen, at 
de dyre og tilbagevendende ef
tersyn af magneter bortfalder. 

Motorstart er nu som i en bil 
på grund af den variable tim
ing, man får med FADEC. 

- Flyveprøverne på fabrik
ken og turen til Oshkosh gav 
de resultater, vi havde ventet, 
siger Mattitucks præsident Jay 
Wickham. Systemet virker! 

Jeg mener, at FADEC er 
noget af vigtigste, der er sket 
på flymotorområdet i det sidste 
halvt hundrede år. Det har 
været i brug på jetmotorer i 
ganske mange år og endnu 
længere på biler. Vi er glade 
for at det endelig er kommet til 
de stempelmotordrevne al 
menfly og tror at en masse pi
loter vil vælge systemet. 

Yderligere oplysninger om 
FADEC og installation på al
menfly hos MattituckAviation, 
Long Island, New York, tlf. 
(800) 624-6680. • 
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Kommentarer 
Metro III OY-BJP er bygget i 
1981 som N3106AD, var kort
varigt på dansk register som 
OY-BJP i 1982-83 og har siden 
været registret LN-HPF, SE
KHH og F-GHVG. 

Challenger OY-CLD er det 
første fly, der er blevet indre
gisteret i Danmark i det ny år. 
Det er fra 1990 og var indregi
streret N305FX, da det kom til 
Københavns Lufthavn Roskil
de den 3. januar. 

Fokker 50 OY-EBB er byg
get i 1988 og har hovedsagelig 
fløjet for Aer Lingus som EI
FKA. 

OY-GGG er en Citation VII, 
bygget 1994, ex O-CACM, OY
GMA er en King Air, bygget 
1989 ex N256AF. 

OY-GRF er den sidste 
"Dash Seven", der blev byg
get. Den fløj første gang 8. juli 
1988 og blev senere på året 
leveret til Tyrolean Airways 
som OE-LLV. Et andet nyt 
"grønlandsk" fly er Long Ran
ger OY-HII, byggeår 1979, ex 
SE-HVH. 

OY-JAU er en fabriksny 
Seneca V. OY-KZS er også en 
nybygning. Den blev påbe
gyndt 1987, fløj første gang 22. 
maj 1996, men er først blevet 
"rigtigt" registreret, efter at den 
har fået luftdygtighedsbevis (i 
experimental kategorien). Se 
også FLYV nr. 7 /1999 s. 20 
(Danske vinger). 

Learjet 31A OY-LJB er fra 
1993, ex N105FX 

L 13SDM Vivat er et tjekkisk 
motor svævefly. OY-RFX er fra 
1995, tidligere registreret D
KLIH. 

Om Duo Di~cus OY-XVN er 
kun at tilføje, at den er fabriks
ny. 

En rettelse kommer vi ikke 
uden om. I januar-nummeret 
står der under tilgang en 123 
Super Blanik OY-SBY. Typebe
tegnelsen skal være L23, regi
streringsbogstaveme OY-SBX. 

Og så undskyld til de flyeje
re, hvis navn er blevet stavet 
forkert. "Registratoren"har 
som nytårsforsæt at være me
re omhyggelig, så læserne 
slipper for de mange slåfejl. 
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Tilgang 

OY- Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

BJP Fairchild Metro III AC-499 28.12. Alebco Corp. Sdr. Felding 
GLO Canadair CL-600-2816 5070 3.1. Execujet Scandinavia, Roskilde 
EBB Fokker 50 20118 15.12. Newair, Billund 
GGG Cessna 650 650-7039 15.12. Grundfos, Bjerringbro 
GMA Beech 200 BB-1340 13.10. Aviation Assistance, Roskilde 
GRF De Havilland DHC-7 113 19.11 . Grønlandsfly, Nuuk 
HIi Bell 206L 45339 28.5. Air Alpha Greenland, llulissat 
JAU Piper PA-34-220T 3449136 30.11 . Air Alpha, Odense 
KZS KZ VIII Mod. 8703 21.4. Hardy Vad, Sunds 
LJB Learjet 31A 31A-086 28.12. Execujet Scandinavia, Roskilde 
RFX Aerotechnik L13SDM Vivat 950609 5.11 . C.-P. Lauridsen, Rødvig + 
XVN SH Duo Discus 228 1.11. Herning Svæveflyveklub 

Slettet 

OY- Type Dato Ejer/bruger Årsag 

BSD Cessna 41 4 17.12. Norwood, Hesselager Solgt til Tjekkiet 
CIX LS8-a 21 .12. Jens Ternholt, Ikast + Solgt til Italien 
CKL Cessna 182P 14.10. Bent Christensen, Ikast Solgt til Norge 
cvc Beech F90 12.11. Codan lnvest, København Solgt til USA 
JEO Metro 30.12. Bent Dall , Roskilde Udlejet til Spanien 
JRL Skyvan 2.7. Danish Air Transport Vamdrup Lejemål ophørt 
MMU Fokker 50 28.12. Maersk Air, Kastrup Udlejet til Estland 
PAB Cessna F406 23.12. Muninn Aviation, Risskov Solgt til Tyskland 
XRV Puchacz 22.12. R. Heide, Fredensborg + Solgt til England 

Ejerskifte 

OY- Type Røg.dato Nuværende ejer/bruger Tidligere ejer/bruger 

BVB Beech 200 
BMH Turbulent 

BNL PA-28-161 
CAP Socata TB-9 
CMH Jodel D. 112 
FRB PA-28-140 
XFC K7 Rhonadler 

23.12. Aviation Assistance, Roskilde Niels Br0el, Langebæk 
15.12. Knud J. Kristensen, 

Nr. Asmindrup Søren Andersen, Lunderskov 
13.12. SOZO ApS, Charlottenlund Air Alpha, Odense 
30.12. KIS OY-CDH, Roskilde Kastrup Luftfoto, Brønshøj 

8.12. Lars Jensen, Valby E. Havmøller Sørensen, Hadsten 
27.12. SoftMatic, København S AJ Data, København S 
14.12. Dansk Svæveflyvehistorisk Klub Flyvevåbnet 

Arets første indregistrerede fly Canadair Challenger OY-CLD. 



Bolhede • Rønne retur 
i motorglider 

Anflyvning til Rønne lufthavn set mod sydvest. Motorstop her kan forresten være det samme! 

Tekst: Axel Frø/und 
Foto: Øivin Jensen og Axel Frø/und 

I begyndelsen af foråret modnedes tanken om 
at flyve til Bornholm. Min gamle ven og flyve
kammeret Øivin Jensen var straks med på 
ideen. Vi er begge medlemmer af Vestjysk 
Svæveflyveklub, og har i den halve snes år vi 
har fløjet fulgt hinanden i tykt og tyndt og har 
idag samme status. 

Gennem årene har vi været omkring i det 
jyske og fynske, men det skulle blive første 
gang vi ville flyve så langt. Så langt set i 
forhold til os selv, naturligvis. Tanken var at 
vi skulle flyve frem og tilbage over to dage og 
foruden det oplevelsesmæssige skulle turen i 
faglig henseende være så nær det formelt 
korrekte som vores viden og erfaring nu 
rakte. - Ikke noget med at luske afsted i 300 
fod for at komme under radio og radar! 

Vort fly, OY-XZO, er en Dimo
na H36 med transponder mo
de A, VOR, GPS og enkelt
tænding, og mange af overve
jelserne handlede om, hvor
dan vi kunne få slæbt sådan 
en svend over Øresund og Øs
tersøen. Selv om motoren, så 
vidt vi ved, aldrig har svigtet 
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med så meget som en omdrej
ning, var vores ubetingede 
krav alligevel, at vi skulle kun
ne svæve til land. 

En del af overvejelserne gik 
på om vi muligvis kunne kom
me i klemme mellem vandet 
og et evt. skydække og kunne 
det lade sig gøre at liste op 

imellem skyerne ved fx. 6/8? 
Det kunne være kønt hvis 
klubbens fly endte på 75 m 
vand, medens vi pjaskede 
rundt i redningsveste og huje
de af folk, der kom forbi. 

Derfor måtte vi over Sveri
ge, og ville svenskerne god
kende dette med dansk VHF
bevis? Et brev til Malme Con
trol blev besvaret meget ven
ligt og imøde-kommende, men 
var vi nu sikre på at vi kunne 
få 4.000 fod over Øresund? 

Nyt brev: Vi kunne få dis
pensation for mode C, hvis 
flyvningen kunne ske mellem 
11 :00 - 13:00 lokal, hvilket net
op var hvad den kunne. Høj• 
derne blev sat til 4.000 fod 
over Øresund bl.a. fordi vi ikke 
kendte landingsbetingelserne 
ved Falsterbo, og 6.000 fod 
over Østersøen. 

Den følgende tid gik med at 
kikke på kort, overveje rute , 
finde VOR-radialerog frekven
ser, kommunikationfrekven
ser, drømme og forestille sig 
og skrive en flyveplan, der kun
ne holde vand. 

Sommeren blev som be
kendt lang og varm med alle 

de andre gøremål en sommer 
nu bringer med sig, og da feri 
en var ved at være slut, havde 
vi stadig vores turtilgode. Men 
så var Øivin taget i sommerhus 
ved Lundeborg, og det blev 
derfor til at jeg skulle hente ham 
på Tåsinge. Dertil bemærkede 
min hustru, at så ville hun med 
til Tåsinge, og da dagen op
randt tog vi af sted i 24°·s var
me, skyfrit, CAVOK og lidt små
vind fra nordvest. 

Nu 

Efter starten kaldte vi Esbjerg 
Tower og åbnede flyveplanen, 
der var blevet indtelefoneret 
dagen i forvejen. Derefter skif
tede vi til Capenhagen Infor
mation, der gjorde opmærk
som på faldskærmsspring ved 
Vamdrup og anbefalede, at vi 
skiftede til Vamdrup AFIS. Vo
res passage et stykke nord om 
Vamdrup skete imidlertid uden 
at vi så noget til springerne. 

En pilot og en kortkyndig, 
meddelsom passager udgør 
et godt team. Medens man 
selv flyver og har opmærk
somheden rettet mod flyet, 
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himlen, trafikken og det store 
geografiske overblik, kan pas
sageren koncentrere sig om 
detaljerne og udpege godser, 
havbugter, øer, vejudfletninger 
og andre interessante enkelt
heder, der er med til at give 
flyvningen en ekstra dimensi
on. Sådan en tur havde vi over 
Jylland og ned langs den syd
vestfynske kyst med dens 
bugter og vige og de mange 
øer og tanger. 

Vejret var fantastisk flot og 
sigtbarheden utrolig god trods 
det varme vejr. Det kneb med 
at holde temperaturen nede, 
så noget af det medbragte 
vand blev brugt til at pøse ud 
over svæveflyvehattene for at 
køle lidt. 

Bytte 

Tåsinge flyveplads er meget 
smukt beliggende ned til 
Svendborgsund. Der er en 
pragtfuld bred bane, som imid
lertid af uransagelige grunde 
er ødelagt til 23 m af store 
grimme kasser. Med 17 m lav
vinget skal man passe mere 
på, end man tror, og det var da 
også på Tåsinge at en stakkels 
Partenavia for tre år siden fik 
det ene hovedhjul revet af ved 
en lidt skæv start. Efter land
ing kørte vi til standpladsen, 
hvor Øivin og hans kone Mette 
ventede. 

Vi fik hevet Elses pakkenil
leker ud af flyet og proppet Øi
vins sovepose og øvrige ud
rustning ind i stedet. Derefter 
fik vi en hurtig kop kaffe og fri
ske forsyninger af vand om
bord. Svæveflyvehattene blev 

Tåsinge flyveplads kl. 11.30. Først nu er de første cumu/us 'er ved at vise sig, og det blev stort set 
ikke bedre på Fyn som dagen skred frem. Redningsvestene stumper lidt, men pyt, de kom jo 
ikke i brug! 

igen gennemvædet så det 
dryppede ned af nakken. Un
der den almindelige forvirring 
kom vi helt op at sidde i flyet 
inden vi opdagede at vi havde 
glemt redningsvestene! Altså 
ud igen, på med vestene, ny 
fotografering og så var vi en
delig klar til afgang. 

Over Danmark 

Als VOR, Tåsinge, Næstved, 
Stevns og Falsterbo ligger på 
en ret linie, så vi indstillede 
VOR -en på 72° og regnede så 
med at følge den. Efter take-

off kaldte vi Capenhagen Infor
mation og bad om at få gen
åbnet flyveplanen. Egentlig 
burde vi have udfærdiget to 
flyveplaner, men i stedet hav
de jeg blot lagt 25 minutter til 
den samlede flyvetid til Rønne. 
Information var ikke helt til
freds med denne løsning, men 
accepterede den dog med et 
langtrukkent "Nåååh, okay." 

Imidlertid havde vi glemt et 
ærinde nord for Lundeborg, 
hvor der skulle vippes en tur 
med vingerne, og da det var 
overstået kaldte vi og meddel
te, at vi steg til 3000 fod. Lan-

geland er lang. Set fra 3.000 
fod over nordspidsen strækker 
den sig milevidt mod syd, og 
jorden må være ganske god at 
age; der er næsten ingen skov. 

Med Omø og Agersø som 
step stones tog vi land ved 
Stigsnæs, omtrent hvor olieraf
finaderiet og el-værket ligger. 

Der har utvivlsomt været et 
voldsomt skænderi i Skælskør 
byråd forud for godkendelsen 
af disse uhyrlige aggregater i 
så naturskønne omgivelser. 
Havde det hele så været 
pakket ind i skov kunne der, 
set fra jorden, have været 
formildende omstændigheder, 
men nej ... 

Axel Frø/und (pilot) og Øivin Jensen finder de rette papirer frem inden start fra Tåsinge. - Og 
redningsvestene er kommet på! 

Derefter fulgte vi den syd
vestsjællandske lagunekyst 
med Glænø som største en
keltelement og overfløj frækt 
og forhåbentlig ikke alt for 
støjende Næstved med Gavn
ø, Knudshoved Odde og, me
re fortabende sig i det fjerne 
end i dis, Lolland og Falsters 
nordkyst. 

Omkring Næstved fik vi 
igen bid i ALS 72", som vi fulgte 
forbi Rønnede med svævefly
vepladsen og de vandfyldte 
åbne kalkgrave ved Faxe. Det 
er mærkeligt at klart vand i hvi
de "beholdere" bliver så blåt, 
at man har svært ved at tro det. 
Fænomenet kendes også fra 
isdæmmede søer fx. på ind 
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Dimona H36 på Rønne lufthavns parkeringsplads. Et dejligt sted omkranset af træer på to sider. 
Det varme og tørre vejr har sat sit præg på græsset, men des skønnere er det at ligge i. Axel 
Frø/und nusser med papir. 

landsisen eller blot fra skvatter 
af smeltevand på et isfjeld. 
Blåt! Indbegrebet af blåt. 

Efter Faxe kaldte vi Infor
mation for at få bekræftet, at 
skydeområderne ved Falster
bo var lukket og for at med
dele, at vi skiftede til Capenha
gen Approach. Der var forbløf
fende lidt trafik, og vi fik uden 
videre tilladelse til at stige til 
4.000 fod for passage af Øre
sund. 

Vejret var stadig utroligt flot. 
Med blikket kunne vi følge kys
ten langs Køge bugt og Kø
benhavn og Faxe bugt og Møn 
så langt vi gad. En enkelt hea
vy passerede under os på fi
nale til Kastrup og den nye 
øresundsbro slyngede sig i en 
lang, doven bugtning mellem 
brødrene. 

Sverige 

Foran lå Falsterbo og dermed 
det uundgåelige skift til svensk 
kommunikation . Jeg havde 
øvet mig meget på, hvad jeg 
ville sige for at virke nogenlun
de professionel, nu , da vi var 
gæster i fremmed luftrum, men 
havde alligevel nogen hjerte
banken, da jeg tastede: 

"Malme Control, Motorgli
der OY-XZO" ... OY-XZO go 
ahead" ... Dimona H36, to per
soner, squawker 2342, VFR 
Bolhede - Rønne via Falster
bo, ALMA, Sandhammeren, 
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Falsterbo 2.000 fod. Anmoder 
om tilladelse til at krydse dit 
TMA i 2.000 fod. Er R55A og B 
aktive?" 

"OY-XZO, du må fortsætte 
i 2.000 fod, R55 er ikke aktiv. 
RopaALMA". 

,,Vi rapporterer ALMA, OZO". 
Et stort grin på vores hove

der. Sådan! Det gik jo, vi ku ' 
bare det der. 

Det skulle vise sig, at vi blev 
klogere. 

Da vi passerede Hollyken 
efter Falsterbo var et lille fir
kant-vingetfly, en PiperChero
kee, på finale til flyvepladsen 
dår. Skyggen hoppede udaset 
bagefter, men kom dog nær
mere og nærmere indtil den 
pludselig faldt sammen med 
flyet, da de nåede baneenden. 

1 O - 20 km inde i land var 
cumulusskyer ved at bygge 
op. Hvide og hvælvede stod de 
og lyste med solen direkte på, 
og basen var så skarp som om 
skyerne var flødeskum, der 
var dynget op på et stykke ud
spændt cellofan. Endnu lyse i 
bunden måtte der være mas
ser af termik, og lysten til et par 
timers svæveflyvning var stor. 

Fra Trelleborg "skød" vi di
rekte på ALMA, og havde for
nøjelsen af at se viseren fare 
forvildet rundt på skiven, da vi 
passerede, inden den endelig 
faldt til ro i stilling FROM. 

Hvis skydeområderne ved 
Ystad havde været aktive, 

skulle vi nu have fløjet 62° til 
Tommelilla, hvor vi kunne 
fange Rønne VOR på 137°. 

Vand 
Nu fulgte vi imidlertid kysten og 
passerede Ystad på vandsi
den, hvor færgen fra Rønne 
var ved at ankomme. Vi havde 
rapporteretALMAog meddelt, 
at vi påbegyndte stigning til 
6.000 fod og anmodet om alar
meringstjeneste. De 54 km 
vand mellem Sandhammeren 
og Rønne begyndte at blive en 
realitet. En kort overgang tænk
te vi på at stikke af til Bornholm 
direkte fra Ystad. Det ville spa
re os for 8-10 minutters flyv
ning, men samtidig afskære os 
fra at finde den gode mark ved 
Sandhammeren vi kunne fal
de tilbage på, hvis noget gik 
galt. 

En Dimona H36 vender 
efter sigende rundt med bun
den i vejret ved landing på 
vand. En ikke umiddelbart op
løftende tanke. 

Ingen af os har tidligere flø
jet over så meget vand, og selv 
om 6.000 fod ikke er ukendt for 
svæveflyvere, havde vi allige
vel følelsen af at flyve højt. Det 
gode vejr havde lokket mange 
sejlere på vandet, og udsigten 
var fantastisk. 

Bornholm lå udstrakt og 
skarp som et manipuleret fo
tografi, og Østersøen veksle-

de mellem felter med almin
delig flimrende havoverflade 
og områder med mat, olieagtig 
overflade, som måske kunne 
skyldes algevækst. Når skibe 
passerede gennem disse om
råder blev kølvandsstriben 
stående. Længe og skarpt af
grænset. 

Bornholm 

I mens talte GPS"en sindigt 
kilometer. Ved 27 km sagde vi 
farvel til Malme Control og 
skiftede til Rønne, der bad os 
rapportere ved Hasle. 

lidt efter satte vi motoren 
på tomgang, men den blev ik
ke stoppet! Nu skulle det prø
ves, om vi kunne glide til land. 
Ved Hasle havde vi stadig 
3.000 fod og slog derfor et stort 
bue ind mod Almindingen in
den vi gik på højrehåndsan
flyvning og finale til bane 29. 

Efter landing og et par ek
stra hjælpende ord fra tårnet 
fandt vi parkeringsområdet, 
svingede rundt og standsede 
ved siden af en Cessna 402. 

Efter det rituelle: ,,Okay, en
gine stop!" kunne vi åbne 
hood'en og fornemme, hvor
dan varmen og stilheden væl
dede ind over os. Det varer lidt 
inden det psykologiske støjfil
ter drosler ned, og man bliver 
"normal" igen. Der var god tid 
til vi ville blive hentet, så vi 
smed bluserne, rullede et par 
soveposer ud på græsset og 
kunne nu ligge og kikke op i 
den blå luft og følge nogle hold 
farvestrålende faldskærms
springeres snurrende og svin
gende vej mod jorden. 

Der blev også tid til papir
arbejdet og almindelig opryd
ning, og vi var henne og kikke 
på 402 'eren. Underligt og lidt 
skæbneladet at stå ved siden 
af et fly magen til det, det gik 
så galt for ved Sorstokken i 
Norge. 

Sild og Høst 

Kort efter blev vi hentet, og om 
eftermiddagen lånte vi en bil 
og kørte til Gudhjem for at 
hente en kasse røget sild, til 
at tage med hjem til vores res
pektive private "sild", der i mel
lemtiden ferierede i som
merhuset. 

Under megen latter og slet 
skjult pral udregnede vi også 
kiloprisen for røget sild leveret 
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pr. Dimona-flyfragt på Tåsinge 
flyveplads direkte fra Born
holm, -men jeg har glemt hvad 
den var! 

For dem der holder af ma
lerier er Olaf Høsrs nyopret
tede museum i Gudhjem et be
søg værd. Det er indrettet i 
hans gamle atmosfærefyldte 
bolig med klippehaven op ad 
den hellige klippeknude, Bo
kul. Der er en næsten sydeuro
pæisk frodighed over stedet, 
men når man går indenfor, bli
ver man i første omgang skuf
fet over nogle rum, der kun in
deholder kul- og blyanttegnin
ger. Er det virkelig det hele? 

Men så træder man ind i 
stuerne, og der åbner sig "et 
brag af olie!" Her er en over
dådighed af billeder og farver, 
og Høsrs speciale, ,,lys gen
nem åbninger": ladeporte, 
vinduer, lo-luger er rigt repræ
senteret. Det er en stor glæde, 
at det har været muligt at 
samle så mange af hans male
rier på et sted. 

Om aftenen var der bøffer 
på grillen, tomatsalat i skålen 
og rødvin i glassene. Og da so
len gik om bag huset, tog vi 
stolene og resten af rødvinen 
med om i gavlen, hvorfra vi 
kunne se den gå ned. 

Sproget 
Næste dag ved middagstid 
blev vi kørt til lufthavnen. Ud
færdigede med lidt hjælp fra 
,,den rare dame" på havnekon
toret to flyveplaner: En til Tå
singe og en videre til Bolhede, 
hvorefter vi gik i gang med den 
sædvanlige procedure: Dag
ligt tilsyn, rorkontrol, olie, 
brændstof og at tørre denne 
mærkelige polygonstruktur af 
dugdråber af vingerne. 

Denne gang huskede vi red
ningsvestene og da vi var klar 
til start, kunne tårnet meddele, 
at vinden var 310° og 6 knob, 
og hvilken vej ville vi så i øvrigt 
starte? 

Vi valgte medvind og havde 
en fin rundtur over det sydlige 
Bornholm inden det lange, se
je træk til 6.000 fod. Ved Hasle 
bad vi om alarmeringstjeneste 
og fik den besked, at det var 
fast procedure, og midtvejs 
blev vi skiftet til Malme. Nemt! 

.Malme Control, Motorgli
der OY-XZO". ,,Mdegadr O?
SS od". 
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Vi afleverede den sædvan
lige smøre med bange anel
ser, idet vi jo vidste, hvad kvin
destemmen på Malme Control 
sagde. 

,,O?-SS f ss tæ sø no en, 
ø nss i ftsæ ss æm tuss fs". 

,,Malme Control, vil du gen
tage, vi hører dig dårligt." 

Fandens! Nu var det vi 
mestfrygtede ved at ske: At bli
ve til grin for åben frekvens, 
fordi vi ikke kunne forstå, hvad 
der blev sagt. 

,,O?-SS f ss tæ sø no en, 
ønss i ftsæ ss æm tuss fs". 

Vi forstod stadig ikke noget, 
men sporede dog en vis irrita
tion i stemmen da hun prøvede 
for tredje gang og denne gang 
opfattede vi at hun forsøgsvis 
var slået over i engelsk. Sam
me resultat. 

Endelig greb en behjertet 
dansk pilot ind og meddelte, at 
det hun prøvede at sige var, at 
vi skulle squawke 3791 og om 
vi ønskede at fortsætte i 5000 
fod. 

Af frygt for yderligere be
sværligheder accepterede vi 
de 5.000 fod, selv om det be
tød at vi fik et noget bedre 
overblik over den sydsvenske 
kyst end vi egentlig havde 
tænkt os. 

Ved Trelleborg sendte hun 
os først ned i 3.000 fod og et 
par minutter senere 2.500 fod, 
hvorefter hun skiftede os til 
Copenhagen Information. 

Kendt land 
Forbindelsen var nu blevet lidt 
bedre. Hvad der egentlig gik 
galt, har vi aldrig fundet ud af, 
men da vi skiftede, gik Infor
mation igennem, som om han 
sad på soveposerne omme 
bagi! 

Vi rapporterede Trelleborg 
og anmodede om tilladelse til 
at stige til 4.000 fod. ,,Det tror 
jeg ikke I får, men I kan jo altid 
prøve. Skift til Copenhagen 
Approach." 

Vi kikkede på hinanden. 
Hvad nu hvis vi ikke fik de 
4.000 fod? Vi havde diskuteret 
hvad vi ville gøre, hvis vi ikke 
fik den højde vi bad om, eller 
hvis skydække forhindrede 
6.000 fod over Østersøen. 

Principielt er det vigtigt at 
man på forhånd har besluttet 
sig til, hvad man vil gøre hvis 
og hvis og hvis. Selvfølgelig 
kan man ikke tage højde for al
ting, men det er også klart, at 
man er lige moden til at gå på 
kompromis, når man først sid
der i suppedasen. ,,Hvis du er 
i tvivl, så vend om!" er et godt 
mundheld, men også tvivlen 
kan jo skubbes. 

Problemet løste sig selv. 
Approach gav os 3.000 fod. 
.Jeg vender tilbage." Og et par 
minutter efter: ,,020, I har VFR 
til 4.000 fod, rapporter Stevns." 

Resten af turen var for så 
vidt rutine og over Langeland 
åbnede vi den rulle chokola
dekiks vi havde liggende. Håb
løs ernæring i 30°'s varme! 

Mange sild 
Næh, så var der mere sub
stans i at blive hentet af damer
ne og blive kørt til sommerhu
set og efter en dukkert i Store
bælt at blive budt på frisk rug
brød og smør, purløg og_ ka
pers og de sild vi selv havde 
medbragt. Dertil små og store 
glas. 

Jeg fik en sodavand og en 
spec. lille karaffel, så medens 
de andre sad og bed i deres 
Brøndum kunne jeg kaste den 
ene Aqua efter den anden i 
mig og give den som ham, den 
der beduggede luftkaptajn i 
Dean Martin-showet nytårsaf
ten kl. 21 .30 på TV2 - Herligt! 

For at undgå den meget la
ve sol midt i ansigtet tog vi for
holdsvis tidligt afsted på sidste 
etape til Bolhede. Copenha
gen Information kendte intet til 
vores flyveplan afgivet i Røn
ne, hvilket for så vidt også var 
lige meget. 

Efter en meget smuk tur 
langs den sydvestfynske kyst, 
krydsede vi bæltet ved Føns, 
og efter Kolding var resten så
dan set en lang finale til Bol
hede, hvorunder der var god 
tid til at bede Billl!nd Approach 
sikre, at vores flyveplan ikke 
hængte et eller andet sted, 
hvor nogen kunne finde den 
og sige: ,,Hov, er de overho
vedet landet!?" Det var vi. 
Trygt og godt. • 

Olaf Høst's museum i Gudhjem er sammenbygget af to fiskerhuse. Museumshaven op ad den 
hellige klippe Bokul er et kapitel for sig. For oven er der en storslået udsigt over havnen med rø
geriernes karakteristiske skorstene. 
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MODE 
JIDERNE 
Det danske flyvevåben 
sprang ind i jetalderen 
den 7. oktober 1949 
dramatisk markeret 
ved at to Gloster 
Meteor Mk.4 - oliven
grønt og gråt camou
flagebemalede - i lav 
højde og i tæt forma
tion fløj ind over 
lufthavnen i Kastrup. 
Den karakteristiske 
hult brummende lyd 
fra flyenes Rolls
Royce Derwent-moto
rer akkompagnerede 
premieren på det 
danske forsvars 
overgang til moderne 
kampfly. Sammen med 
en ven overværede jeg 
fra førsteparket an
komsten af Meteore
rne, og de gjorde et 
stort indtryk på mig. 

Et år tidligere havde 
jeg nydt en flyve
opvisning over Øre
sund nord for Køben
havn af tre Meteorer 
fra RAF, så det britiske 
jetfly havde virkelig 
markeret sig for mig. 
Selv om samme 
flytype gav mig et 
alvorligt chock, da jeg 
den 4. maj 1950 over
værede at Meteor Mk.4 
"462" styrtede ned på 
Langelinie, har jeg 
aldrig glemt min 
fascination af det 
tomotorede jetfly. 

Månedens mode/
gennemgang er den 
antalsmæssige Benja
min - og derfor måske 
noget oversete delta
ger - i Flyvevåbnets 
"meteorsværm'~ den 
to-sædede ubevæb
nede Gloster Meteor T. 
Mk.7. 
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Flyvevåbnets 
meteorsværm 
Af Wilhelm Willersted 

Flyvevåbnet købte foruden de 
20 Gloster Meteor Mk.4 også 
ialt ni eksemplarer af den to
sædede trænerversion - Me
teor T. Mk.7. 

Flyet var iøvrigt også den 
første jettræner, som indgik i 
tjeneste i RAF. Gloster-fabrik
ken havde udviklet flyet "priva• 
te venture". Man forlængede 
ganske simpelt kroppen på en 
ensædet Meteor Mk. 4 med 30 
tommer, så der kunne blive 
plads til et ekstra sæde samt 
styregrejer bagerst til instruk
tøren. 

Dette vellykkede private ini
tiativ førte til seriebestilling af 
flyet, der yderligere blev forsy
net med to ekstratanke under 
ydervingerne, således at man 
kunne udvide undervisningsti
merne mellem himmel og jord. 

Flyvevåbnets fem første T. 
Mk. 7 ankom i 1950 og resten 
i løbet af 1952. De ialt ni T. 
Mk.7'ere gjorde tjeneste i tolv 
år. Syv af dem havarerede des
værre undervejs. Den første 
Meteor-træner faldt ned i 
Sunds ved Herning den 8. no
vember 1950. 

Meteor T. Mk. 7 var udvendig 
markant forskellig for sine en
sædede brødre ved det store 
dobbeltcockpit. 

Den sidste danske ?'er fløj 
for sidste gang den 31 . decem
ber 1962. Foruden at blive an
vendt som træningsfly var de 
tosædede Meteorer tilknyttet 
stations-flighten på henholds
vis Flyvestation Aalborg og 
Karup. 

Her ses Meteor T. Mk. 7's ca
mouflagebemaling i oliven
grønt og gråt på oversiden af 
flyet. Undersiden var rent ly
segrå. 



F. C 

T. 7 

F. 8 

NF.11 

Gloster Meteor T. Mk. 7 "262" 
fotograferet over Limfjorden. 

Gloster Meteor T. Mk.7 var 
jo ikke noget moderne fly. Det 
havde "visse mangler'', som en 
af dets brugere - major Oluf 
Eriksen - der blandt andet var 
flightcommander for eskadrille 
723 i Aalborg, og som senere 
var på testpilotskole i USA -
mindes. 

Han fortæller at Meteor T. 
Mk. 7 bedst kunne sammen lig-

• 
Den danske "Meteorsværm" i 
samlet oversigt - fra Mk.4 og 
Mk.7 til Mk. 8 og N.F.11. 

Data for Gloster Meteor 
T.Mk.7 
Motorer: 2 stk Rolls-Royce 
Derwent 8 a' 1.586 kg trykkraft 
Spændvidde: .................. 11,33 m 
Længde: ......................... 13,26 m 
Højde: .............................. 3,96 m 
Tornvægt: ...................... 4.832 kg 
Fuldvægt: ...................... 6.460 kg 
Max. hastighed: ............. 950 km/I 
Rækkevidde med tre 
ekstra-tanke: ................ 1.600 km 
Tophøjde: ..................... 13.716 m 

FLYV • FEB. 2000 

nes med humlebien , der i vir
keligheden har for små vinger 
til at kunne flyve, men da ingen 
har fortalt den det, så flyver 
den bare. Den tosædede Me
teor, som var lettere end sine 
ensædede brødre, havde dog 
fine kurveegenskaber. Des
værre mistede man ved 60 
graders krængning såvel den 
kunstige horisont som kursgy-

roen - så det krævede bogsta
veligt talt sin mand at bakse 
rundt med krabaten uden al for 
megen instrumentering. 

Modellerne 

I tidens løb er der udsendt en 
række plastic-samlesæt til di
verse Meteorer. Nyeste er et 
sæt af en Meteor T. Mk. 7 i ska-

la 1 :72 fra Aeroclub samt et af 
en Mk.8 i dette model-populæ
re størrelsesforhold fra sam
me fabrikant. N.F.11 er tid
ligere kommet fra Matchbox -
ligeledes i 1 :72. 

Alle er fine fly til samlingen 
af danske militærfly. • 

Dette herlige billede viser, hvorledes man kunne folde vingerne på en Meteor, hvis den skulle fylde 
mindre for at kunne gemmes på lager for eftertiden. Denne Gloster Meteor Mk. 4 "461 "står nu på 
Danmarks Flyvemuseum i Helsingør med vingerne i normalstilling. 
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Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, bibliotek og KDA-servlce 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 46 14 15 00 
Telefax 4619 13 16 
E-mail : kda@post8.tele.dk 
WEB-adr. : www.kda.dk 

Åbent man.-tir.-ons.-tor.: 9.00-16.00, fre.: 9.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-14.00 

KDA's bestyrelse 
Aksel C. Nielsen (!md.) 
Vagn Jensen (næstfmd.) 
Jan Schmeltz Pedersen 
Finn Larsen 
Palle J. Christensen 

Telefon 
98 29 36 36 
86 44 11 33 
48175058 
86 40 33 23 
86 67 40 48 

Ansvarsomrtide 
Internationalt 

Teknik 
Miljø 
Public Relations 

KDA Repræsentantskabs
møde 2000 
Kongelig Dansk Aeroklub afholder det ordinære repræ
sentantskabsmøde lørdag den 15. april kl. 10 r Odense 
Lufthavn. 

Årsberetning vil blive fremsendt til unionerne og til de 
direkte medlemmer, der ønsker det. 

Der afholdes formøde for de direkte medlemmer kl. 
09.30. 

SAS-pokalen for klubledere 
På KDA's repræsentantskabsmøde uddeles SAS
pokalen for klubledere til en person, der gennem sit virke 
har ydet en betydelig indsats for klubben og for 
flyvningen. 

Motiverede skriftlige forslag skal være KDA-huset i 
hænde senest den 6. marts 2000. 

Eventuelle spørgsmål rettes til generalsekretær Jørn 
Vinther eller KDA's formand Aksel C. Nielsen. 

KDA Sportspokal 
På KDA's repræsentantskabsmøde uddeles KDA's 
Sportspokal til en person, der ved konkurrencer i 1999 
eller gennem en periode har opnået gode resultater. 

Motiverede skriftlige forslag skal være KDA-huset i 
hænde senest den 6. marts 2000. 

Eventuelle spørgsmål rettes til generalsekretær Jørn 
Vinther eller KDA's formand Aksel C. Nielsen. 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 
WEB-adr.: www.dansk.ballonunion.dk 
E-mail: ballon@post5.tele.dk 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, liset, 6510 Gram 
Telefon 74 822015 
Fax 74 82 24 00 
WEB-adr.: www.danskdrageflyverunion.dk 
E-mail : ddu@image.dk 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Poul Erik Nielsen 
Ellesletten 12, Trørød 
2950 Vedbæk 
Telefon 45 66 12 21 

Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 
Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 
Telefon 57 61 52 50 
WEB-adr.: www.kda.dk/dmu 
E-mail: rm@tdm.dk 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7400 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 

Fritflyvnings-Unionen 
Tom Oxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 53 69 85 95 
E-mail: oxager@vip.cybercity.dk 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Jens Geschwendtner 
Lundeager 28, 2791 Dragør 
Telefon 32 94 74 47 

RC Sport Danmark 
Steen Høj Rasmussen 
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup 
Telefon 43 45 17 44 
E-mail: steen_hoej@danbbs.dk 

Forslag til ændring af Lov 
om Luftfart (firmaflyvning 
mv.) lov nr. L 62 
FLYV har tidligere omtalt lovforslaget, da det blev 
fremsat i forrige folketingssamling. Da hed forslaget 
L 218, og det var trafikminister Sonja Mikkelsens 
plan at få det vedtaget inden sommerferien 1999. 

Forslaget blev imidlertid mødt med massiv mod
stand fra virksomheder og organisationer med rela
tion til flyvning. Kongelig DanskAeroklub og Dansk 
Motorflyver Union protesterede både skriftligt og 
også mundtligt ved foretræde for Folketingets 
Trafikudvalg. De mange protester gjorde at lovfor
slaget ikke blev vedtaget inden sommerferien 1999. 

I løbet af efteråret 1999 har Kongelig Dansk 
Aeroklub og Dansk Motorflyver Union holdt møder 
med Trafikministeriet for at tilrette lovforslaget så det 
bliver spiseligt. 

Den 11 . januar 2000 havde KDA og DMU igen 
foretræde for Folketingets Trafikudvalg , hvor 
lovforslag L 62 blev kommenteret. I foretrædet deltog 
KDA's formand Aksel C. Nielsen, generalsekretær 
Jørn Vinther og formand for DMU Ricard Matzen. 
Kommentarer til et lovforslag skal altid indsendes til 
Trafikudvalget inden foretrædet. 

Kopi af brevet er sendt til alle unioner og kan fås 
ved henvendelse der (se adresser ovenfor) eller ved 
henvendelse til KDA-huset. 
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Formand: Ricard Matzen 5761 5250 

Næstformand: Peter Andersen 74 75 31 01 

Dansk Motorflyver Union Kasserer: Kresten Dalum 87182050 

Adresse· Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 56 57 73 05 
SmålodsveI 43 Konkurrencer: Vagn Jensen 86 44 11 33 
4100 Ringsted Uddannelse: BIarne E. Hammer 46 59 04 02 
www.kda.dk/dmu Louis Rovs Hansen 98 42 1599 

DMU midtvejsstatus 
siden sidste repræsentantskabsmøde 

Reglstered Facility 

Der er nu mulighed for at klub
ber kan oprette flyveskole i 
klubregi. Vor konsulent Bjørn 
E. Hørner kan yde assistance 
til klubber, der ønsker at påbe
gynde privatflyveruddannelse 
dels som teori- og dels som 
praktisk skole. Arbejdet er kom
met i gang, men der resterer 
endnu en del arbejde med revi
sion af undervisningsmateria
le, mv. 

Ændringsforslag til 
Luftfartsloven 

Forslag I fra februar 1999 
(L218) blev efter stor indsats i 
form af koordinerende møder 
mellem os, KDA og AOPA samt 
efter møder med MF Brian 
Mikkelsen og MF Kaj Ikast og 
Folketingets Trafikudvalg ta
get af bordet, selvom det var 
Trafikministerens hensigt at 
forslaget skulle hastes igen
nem inden sommerferien. 

I eftersommeren havde vi 
igen møder med SLV, KDA, 
Rådet for Større Flyvesikker
hed og Trafikministeren om et 
oplæg til nyt forslag. Trafikmi
nisteren fremkom herefter 
med et nyt og revideret forslag 
til lovændring. 

Forslag li var på adskillige 
punkter opblødet, og der var 
taget hensyn til vore syns
punkter om at forslag I ville 
medføre væsentlige reduktio
ner for privatflyvningen og al
mindelige klubaktiviteter. På
budet om, som privatflyver, 
kun at kunne medtage nære 
venner og familiemedlemmer 
samt begrænsninger ved fir
maflyvning om ikke at kunne 
medtage arbejdskolleger eller 
kunder var delvis bibeholdt. 
Dog var der åbnet mulighed for 
firmaflyvning på privatflyver
certifikat, hvis piloten havde en 
vis flyveerfaring (200 timer + 
I-bevis eller 500 timer totalt). 
Der var indført krav om klasse 
I helbredsgodkendelse. 

Forslag li blevfremsendt til 
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Folketinget 27. oktober 1999 
(L62) og første behandling var 
19. november. Vi har søgt og 
fået tilsagn om foretræde for 
Folketingets Trafikudvalg den 
11. januar 2000. Her kan vi ud
dybe vore synspunkter og for
håbentlig fravriste forslaget 
endnu nogle indskrænkninger 
set i lyset af de hidtidige certi
fikatrettig heder og helst få 
forslaget taget helt af bordet. 
Det, der er Ministerens prob
lem, er den "sorte"taxaflyvning 
som ulykken i Norge skabte så 
meget røre om, at hun måtte 
gøre noget. Vi har lavet en liste 
over almindelige aktiviteter 
ved privatflyvning og vi har Mi
nisterens ord fra mødet i efter
året på, at det ikke er disse ak
tiviteter, man vil begrænse. 
Men en klar definition af "sort" 
taxaflyvning er åbenbart svær. 
Vi skal huske på, at privatflyv
ning er restgruppen, når kon
cessioneret flyvning fratages. 

Vi arbejder altså på at be
vare vore nuværende certifi
katrettigheder også set i rela
tion til de nye JAR-FCL regel
sæt, hvor der intet står om 
begrænsninger udover kom
merciel flyvning. 

Sideløbende er vi involve
ret i udarbejdelse af en ny BL 
om certifikater, men BL'er kan 
jo ikke gå udenom lovgivnin
gen, så der er svært. 

SLV gebyrer 2000 

Der er sket mindre pristalsjus
teringer i gebyrsatserne gene
relt. Der var oprindelig foreslå
et en ny og mindre sats for de 
helt små flyveselskaber (AOC). 
Satserne var ca. 2.500 kr. mod 
den hidtidige og nye mindste
sats på 11.380 (VFR) og 22. 735 
kr.lår (IFR). Priserne er eksklu
sive EU licens gebyrer 11.225 
kr.lår. Dette forslag blev stærkt 
kritiseret af de større selskaber 
og desværre taget af bordet 
igen. Det er i vor interesse, at 
de mindre selskaber kan over-

leve lokalt med skoling, PFT, 
rundflyvning, taxa til øerne, mv. 

DMU har forlangt at få ind
sigt i beregningsmodeller for 
SLV gebyrerne. De skal ses i 
relation til den lovhjemmel om 
brugerbetaling, der ligger fra 
Ministeriet. SLV har undersø
gelser i gang om tidsforbrug 
ved de forskellige ekspeditio
ner, men den er endnu ikke af
sluttet. 

Miljøgodkendelser og 
-gebyrer 

Et stort og kompliceret sags
område er miljørestriktioner
ne. Det går på flere forhold så
som den generelle stigning i de 
årlige tilsynsgebyrer for flyve
pladser. De laveste satser for 
små flyvepladser er steget fra 
3.400 til 8.200 kr.lår og de lidt 
større pladser fra 17.600 til 
23.000 kr.lår. Der er stor forskel 
på Amternes administration af 
regulativerne. De værste til at 
skrue priserne op er Vestsjæl
lands og Frederiksborg Amter. 
Vi har haft nogen hjælp på 
områdetfra KDA's miljøudvalg, 
men det er alt for lidt. 

På lidt længere sigt kom
mer revision af Miljøstyrelsens 
Vejledning nr. 5 fra 1994 på ta
le. Der er behov for en forenklet 
model for mindre flyvepladser. 
Som det er nu kan man ofre 
formuer på konsulent- og eks
perthonorarer ved ansøgning 
om miljøgodkendelse og -
fornyelse samt på de kom
plicerede mlljøregnskaber. 

Kommende aktiviteter 

I den kommende tid vil vi 
arbejde på en fornuftig afslut
ning af ovenstående "tunge 
sager". Der er dog også posi
tive elementer i Trafikministe
rens lovforslag, bl.a. skulle det 
blive fuldt lovligt som privat
flyver at udføre rundflyvninger 
ved fx medlemshvervning o.l. 
Vi håber på en formulering, der 
er til at leve med for de fleste. 

Ligeledes på miljø- og ge
byrområdet forestår et stort ar
bejde. Vi forventer, at KDA's 
miljøudvalg vil leve op til sit 
fælles ansvar for os luftrums
brugere og hjælpe med juri
disk bistand, etc. 

Af mere specifikke med
lemsaktiviteter skal nævnes 
vort Air Millennium ved årsskif
tet. Endvidere følger vi op på 

KDA's jubilæumsudstillinger. 
Der har været afholdt arrange
menter to gange i 1999 og de 
fortsætter 28.-29. januar i 
Næstved Storcenter og 3.-4. 
marts i Lyngby Storcenter. Der 
arbejdes med endnu et arran
gement i Odense. 

Den 29. april afholdes Fly
seminar 2000, og emnerne her 
bliver klubarbejde, pressekon
takt, mm. Den 30. april afhol
des DMU's årlige Repræsen
tantskabsmøde efter sædvan
lig og vedtægtmæssig praksis. 
Den 18. - 21. maj DM U's klub
tur til England, se skrivelse fra 
Rovs og omtale i FLYV. Den 27. 
- 28. maj Danmarksmester
skab i Præcisionsflyvning med 
Tønder Flyveklub som vært. 

Air BP Rally afholdes for
mentlig første weekend i au
gust. 

P.b.v. 
Ricard Matzen, fmd. 

Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: General Chr Hvidt 
Generalsekretær: Luftkaptajn Erik Thrane 

Sekretanal: Vester Farimagsgade 7,4., 
1606 København V, tlf. 33 13 06 43 

Den 7. december 1999 afvik
lede vi det sidste arrangement 
i kalenderåret - det meget tra
ditionsbundne andespil, hvor 
præmierne år efter år er de 
samme og hvor "buh-" og "hur
hur-" råbene lyder når eskadril
lenumrene (21 -30) bliver kaldt 
op. 

Gevinsterne bliver aldrig 
retfærdigt fordelt. I år var der 
en bestemt bordende som tog 
langt de fleste. Dervardog kun 
en enkelt, der havde mere end 
en gevinst med sig hjem. Og i 
år holdt de kvindelige medlem
mer sig beskedent i baggrun
den. 

Som altid var stemningen 
helt i top - også ved de efter
følgende stykker smørrebrød 
som mange deltog i. 

Efterårssæsonen sluttede 
med maner, selvom vi i år var 
lidt færre deltagere end vi ple
jer at være 

Kommende arrangementer 
er generalforsamlingen den 
22. februar og kegleaften den 
21. marts. 
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KALENDER 
Faldskærmsspring 

25/3 DFU repræsentantskabsmøde, Idrættens Hus 

Motorflyvning 

28-30/4 
18-21/5 
27-28/5 
20/8 

46th Jersey lnt'I Air Rally, Jersey 
DMU klubtur til England 
DM præcisionsflyvning, Tønder 
Lufthavnsdag,Odense 

Svævet lyvn i ng 

27/2 
16-18/3 
18-19/3 
1-11/6 
23/6-2/7 

19-29/7 
24/6-9/7 
23/7-13/8 
2001 
18/6-1/7 
18-31/12 

Repræsentantskabsmøde 
IGC møde, Lausanne, Schweiz 
EGU møde, Amsterdam, Holland 
Danmarksmesterskaber, Arnborg 
Testkonkurrence World Air Games 2001, 
Spanien 
Arnborg Åben, Arnborg 
Nordisk juniormesterskaber, Finland 
Europamesterskaber, Berlin, Tyskland 

2. World Air Games, Sevilla.Spanien 
Verdensmesterskaber, Mmabatho, Sydafrika 

Kunstflyvning 

4-6/8 Nordiske mesterskaber, Odense 

Drageflyvning 

26/2 Ordinært Repræsentantskabsmøde, Jylland 
ret til ændringer forbeholdes 

Ballonflyvning 

1-4/3 CIA møde i Thessaloniki , Grækenland 
30/5-4/6 DM i Søhøjlandet, Gjern 
3-12/8 EM i Luxembourg 

Tour de Danmark 2000 
Årets Tour de Danmark løber 
af stablen i perioden den 1. -
8. juli. Vi planlægger igen en 
rute, som kommer til atføre os 
gennem landet med mulighe
der for alle for at flyve over nye 
steder. 

Prisen for at deltage i arran
gementer er: 
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a. 500 kroner pr fly, uanset 
antallet af piloter på flyet 

b. 600 kroner pr deltager 
(hvad enten du vil med som 
pilot eller hjælper) (300 kro
ner for børn). 
For deltagergebyret får du 

både morgen- og aftensmad 
hos værtsklubberne hver dag 
og afslutningsfesten. 

Der er plads til 20 fly på 
årets Tour. Der kan deltage et 
vilkårligt antal piloter pr fly. Til
melding er efter "først til mølle" 
princippet. Vi åbner for tilmel
dinger den 1 . april. Seneste til
meldingsfrist er 15. maj, men 
husk, at du jo før du melder dig 
til, desto bedre mulighed har 
du for at få en af de eftertrag
tede pladser. 

Tilmeldingsblanketten er 
udsendt til alle klubber, så du 
kan finde den der. Den kan 
også downloades fra Internet
tet på adressen www.dsvu.dk. 
Hvis alt andet svigter, kan du 

Mindeord 

kontakte tourens kasserer, 
Claus Elmeros, på telefon 86 
13 63 62. 

Vi glæder os til at se dig til 
endnu et Tour de Danmark. 
Som sidste år bliver der mulig
hed for at deltage i alle typer 
svævefly og for alle niveauer 
og piloter. Vi planlægger kun 
en større ændring i forhold til 
sidste år - i år regner vi med 
godt flyvevejr hver eneste dag. 

Hvis du har spørgsmål, ud 
over tilmelding, kan du kontak
te Tourens formand, Claus Ja
cobsen, på telefon 22 39 31 60 
eller E-mail cnjdk@get 2net .dk. 

Gustav-Vilhelm Binderkrantz 
Fredag den 3. december mistede Frederikssund-Frede
riksværk Flyveklub (FFF) sin grundlægger Gustav
Vilhelm Binderkrantz. 

Gustav ankom i 1963 til Frederikssund og begyndte 
straks at samle interesserede for at stifte en svævefly
veklub. Han kunne således stå for den stiftende general
forsamling den 9. december 1964. Siden har han altid 
været at finde i klubben. Gustav var formand for FFF i 
mange år og fik den drevet frem til en levedygtig klub. 

Gustav var en rigtig igangsætter. Han havde til stadig
hed gode ideer og har gennem tiderne fået utroligt meget 
gennemført. FFF skylder Gustav æren for sin eksistens. 

At hans liv i stor grad handlede om svæveflyvning og 
foreningslivet generelt udtrykkes tydeligt gennem hans 
handlinger. 

Han var i mange år formand for FFF og var med i 
Svæveflyverådet fra 1967 til 1978. Han var en periode 
formand for Samvirkende Idrætsforeninger i Frederiks
sund og var med i Dansk Idrætsforbunds bestyrelse og 
sad i hovedstadsrådet. 

11996 stiftede han FFF' s støtteforening, som han indtil 
dette forår var formand for. 

Gustav har gennem tiderne modtaget mange hæder
sbevisninger. Blandt andet har han modtaget danske 
svæveflyveres højeste udmærkelser ved i 1985 at mod
tage Gota-pokalen og i 1997 at modtage Dansk Svæve
flyver Unions guldemblem. Tidligere har Gustav også 
modtaget SAS-pokalen, hvilken han også var meget stolt 
af. 

Gustav var aktiv svæveflyver indtil i fjor, hvor han selv 
valgte at stoppe karrieren. Men han var fortsat ofte at se 
på flyvepladsen, hvor hans altid positive sind var en op
muntring for os alle. 

Gustav var altid glad og meget engageret i FFF' s 
velbefindende. For alle medlemmer af klubben var Gustav 
en højt respekteret personlighed og ven. Gustav blev n 
år. 

Vi vil savne ham. Æret være hans minde. 

Frederikssund-Frederiksværk Flyveklub 
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Landet bedste tosædede flypark 

Herning Svæveflyveklub har i 
oktober udvidet flyparken med 
en Schempp-Hirth Duo Dis
cus OY-XVN "VN" og råder nu 
over fire tosædede fly: 

To Schempp-Hirth Duo
Discus OY-XVK og OY-XVN, 
en Schleicher ASK 21 OY
XPC og en Grob Twin Acro 
OY-XTG 

Klubben synes at det ikke 
længere skal være en hemme
lighed og derfor bringer vi Fre
de Østergaards billede af flå
den. 

Flight Engineeli 
til Operativt Komtør 
Statens Luftfansvæsen søger en erfaren 
Flight Engineer til ~teressant arbejde 
ved Lrlttartstilsynets operative kontor. 

Du vil indgå i et.team på 8 inspektører 

og du vil opnå et grundigt kendskab til 

og indsigt i alle former for operative 

luftfartsmæssige oestemmelser og inter

nationale aftaler samt administrations

rutiner. 

DINE ARBEJDSOPGAVER BLIVER: 

• Kontrol af danske og udenlandske 

luftfartsselskabers kvalitets- og sikker

hedsniveau i Danmark og i udlandet, 

samt at sikre at nationale og interna

tionale bestemmelser bliver over

holdt. 

• Sagsbehandling af operativt relate• 

rede henvendelser fra luftfartsselska

ber og enkeltpersoner. 

• Sagsbehandling og godkendelse af 

Minimum Equipment List med til

hørende dokumenter. 

• Koordinering/fortolkning/evt. udar

bejdelse af danske bestemmelser med 

tilsvarende internationale bestem

melser. 

Evt deltagelse i internationalt samar

bejde om vilkår for luftfart. 
Der må påregnes,nogen rejseaktivitet. 

VI FORVENTER, ATDU: 

• Har gode kommunikationsevner og 

vi lægger vægt på dine evner til at 

formulere dig skriftligt på både dansk 

og engelsk. 

• Har stor erfaring i tung luftfart (evt. 

fra Forsvaret). Vi er indstillet på at 

medvirke til en løsning, så du kan op

retholde din operative status. 

• Har godt kendskab til edb på bruger

niveau. 

• Har nogen administrativ erfaring. 

• Er i stand til at mødes og forhandle 

med luftfartspersonale på højt niveau. 

• Har kendskab til det danske bestem

melseskompleks for civil luftfart. 

VI TILBYDER: 

• Kontraktansættelse på åremål (5-7 år). 

• Aflønning i forhold til kvalifikations

niveau fra kr. 34.000/md i en fuldtids

stilling (37 timer ugentlig). 

Hertil kommer at arbejdsgiver indbeta• 

ler 10% til en pensionsordning. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER: 

Har du behov for yderligere oplysnin

ger, kan du kontakte chef for Operativt 

kontor, Asbo Holse på telefon 3644 

4848, lokal 340. 

Skriftlig ansøgning indsendes til: 

Statens Luftfartsvæsen, Personalekonto

ret, Ellebjergvej 50, 2450 København SV. 

Vi skal have din ansøgning senest den 

14. februar 2000 kl. 12. Mærk ansøg

ningen TO. 

Du er også velkommen til at besøge vo

res hjemmeside på internettet. Adres

sen er www.slv.dk. 

Da SLV går aktivt ind for ligestilling, 

opfordres begge køn til at søge stillin

gen. 

Trafikministeriet Statens Luftfartsvæsen *~ 
Statens Luftfartsvæsen (SLV) er en statsvirksomhed under Trafikministeriet. I SLV arbejder Vi holder Danmark på vingerne 51, / 
godt 1000 mennesker med at skabe sikkerhed og effektivitet for den civile luftfan i Danmark LV• 
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Pilots Atlas Europe 
A4 kortbog, 144 sider saftcover, 
waypoints, VOR/DME's, frekvenser, 
»points af interest«, bykort, 
vejrsymboler, JAR Minima, airport 
directofies og meget andet. Se flere 
detaljer på: http://home.vest.neVps 
Kr. 120,-+ forsendelse 19,-

Bestil her: 
E-mail:ps@vestnet.dk, tlf. 591814 
84, fax 59 18 14 83 

Sælges 
Piper Cherokee Six 300 1972. 
TTAF 3150, engine 1100 SOH. 
prop 200 SOH. IFR, GPS, LOB 

juni '99. 7PSN. Fantastisk til klub/ 
foreningsfly. Pris kr. 430.000,-. 

Tlf. 6266 1557 I 6266 1359 

Piper Cherokee sælges 
PA 28-140(150) 1968, pæn og 
teknisk velholdt, fuldt 
erhvervsdygtig. Resttid på 
motor og propel ca. 900 timer+ 
evt. 400. Pris dkk. 133.000,-. 
CLUB AIR - tlf. 38741181 

Cessna 182-P IFR 
sælges 

TT 27 40. Stationeret 
på Tåsinge. 

Tlf. 6226 1008 (aften) 

Plper Seneca li Turbo sælges 
Velholdt og fuldt udstyret erhvervsfly PA 
34-200 T. Årgang 1975 med digital 
instrumentering, 2 x 760 radiokanaler, 
autopilot, intercom og komplet afisnings
system. Pæn stand overalt. Resttid på 
motorer hhv. 1 000 og 700 airborne timer 
+ evt. gangtidsfortængelse 360 a. I. på 
hver motor. Pris dkk. 580.000,-. 
Nærmere oplysninger CLUB AIR 
Tlf. 38741181 . 

SENECA li Turbo udlejes 
Velholdt fly udlejes til privat- og 
forretningsflyvning til dkk 2160,- pr. 
airborne time ind. fuel og excl 
lufthavnsafgifter. Pilotkrav min. A • twin 
- I og 200 timer. I ARSFN. 
Tlf. 3874 1181 

OH-Chipmunk 
Årgang 1952 sælges. 

Henv. dag: Tlf. 7562 2818 
Aften: tlf. 7565 7360 

'=..-,.•~ ffiglhlt Acooemy 
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INFORMATIONSMØDE 
- vedrørende IR 

afuoldes den 6. februar kl. 14.00 i Roskilde og Karup. 

- vedrørende ATP med start medio april, 
afholdes den 26. marts kl. 14.00 i Roskilde og Karup. 

GEN radiokursus 
start primo marts 

JAR OPS CRM for small operators 
Ring for tilbud 

J AR FCL kurser 
Ring for datoer 

Distance Leaming 
hvis du ikke har mulighed for at deltage på vore 

dag- eller aftenkurser 

Roskilde - Tlf. 46 19 15 55 
Karup - Tlf. 97 10 01 55 

www.jetair.dk 

Fly til salg! 

1996 P1 e1· Archer III 
mtercom. 
1976 P1 er A, cher li TT 7200 hrs., Eng. 1200 hrs., King IFR avionlcs, 4-place 

PTA6A-6 I turbine englnes for sale 

* AIR ALPHA AIRCRAFTSALESA/S 
Odense Lufthavn . 5270 Odense N 

Tlf. +45 65 954 954 . Fax +45 65 954 955 
www.airalpha.com 

Winnie Rønhof sælger ud af 
Kjeld 's spændende bøger 

Det begyndte med fuldriggerne ... .. ...... .. .... 100,00 kr. 

Vi fløj for friheden ....... .. ............ ........... 150,00 kr. 

Glade år på vingerne ... .. . .. .. . ...... . ...... . .... 180-00 kr. 

430,00 kr. 

Ved samlet køb rabat .... ..... .. ................... -80 ,00 kr. 

I alt for disse tre enestående bøger - kun ..... 350,00 kr. 

Netop udkommet: Hjælpen kom fra luften " 175,00 kr. 

+ Forsendelse uanset antal bøger ................. 40,00 kr. 

Betalforud på girokonto 7 42 41 08 
Eller check til Four Stripes - Gøgevænget 21 - 3390 Hundested 
Tlf. 4793 9461 
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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 I 4 dage efter du er færdig. 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. Ø, tlf. 35 47 34 IO 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
I USA 

Helicopter Adventures, Ine (HAi) 
San Francisco - Califomia 

• Verdens største og ledende 
helikopterskole 

• Godkendt også som britisk 
helikopterskole i marts 1999 

Annonce
telefon 

r 
• Uddannelse til både amerikanske 

og britiske certifikater 
•FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 visa 
• Privat Pilot - ATPL helikopter 

I 
• Høj kvalitet på uddannelsen 
• Fordelagtige priser 
• Ingen forudbetaling 
• Mange skandinaviske elever 
• Meget gode jobmuligheder 
• Internet: www.heli.com 

Comair Avlation Academy, Ine 
Orlando - Florida 

• Ejes og drives af Comair Airlines 
en "Delta Air Lines Connection" 

• En af USA · s største og ledende 
flyskoler 

• "Airline" baseret uddannelse 
• FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 visa 
• Privat pilot · ATPL fly 
• Skolen har lejligheder til eleverne 
• "lntemship" progammer med 

instruktørjob på skolen efter 
uddannelsen 

• 1.500 og 700 flytimers "lntem
ship" programmer 

• Internet: 
www.comairacademy.com 

Scandinavisk repræsentant for 
HAi og Comair: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4309 Sandnes, Norge 
Tlf & Fax: + 47 - 51 62 08 96 
E-mail: seglend@online.no 
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TRAFIKFLYVERSKOLING 

MCC KURSUS 
Opstart 1 0. februar 

Ny MCC simulator 
BE 200 King Air på EKRK 

JAR FCL ATPL Teori 
Løbende opstart 

Tilmelding 
Tlf. 46191919 

~:NTERA~ 
Hangarvej A4, 4000 Roskilde 

Tlf. 46 19 08 07 / 46 19 19 19 • www.centerair.dk 

Hvordan opnår De 
den bedste forsikring? 

Vælger De Codan som samarbejdsparmer inden 
for Fly-, Industri- og Erhvervsforsikring, får De 
automatisk professionelle rådgivere og konsulen
ter med i lasten. 

Hertil kommer en højt specialiseret stab af tekni
kere, som kan vejlede Dem i forbindelse med 
skadeforebyggelse og ved eventuelle skader. 

Velkommen hos Danmarks stærke forsikrings
parmer! 

@dan 
Sådan! 

Luftfartsafdelingen • Gammel Kongevej 60 • 1790 København V 
Telefon 33 21 21 21 • www.codan.dk 
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LØSSALGSPRIS KR. 35,

Postbesørget blad 0900 KHC 

__th~ 
WENTER~ 

Center Air ApS Hangarvej A4, Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde Tlf. 46 19 08 07 / 46 19 19 19, 
fax 4619 08 37, Internet: www.centerair.dk 
E-mail: bosjef@post9.tele.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE/ME), Flight lnstructor, MCC 
Teori: Center Air Ground School ApS 
PPL, CPL, IR, ATP, Cornmunication 

å7r/-ar1-
COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 1114, Fax 4619 1115 
E-mail: cat@aircat.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE-ME) ATPL-integrated, MCC 
kursus (primo 2000), Flight lnstructor, Cornmunication, 
Class Ratings, Proficiency check. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
Tlf. 54 60 62 37, Fax 4619 1115 
PPL, Klasserettigheder, Proficiency check. 

IKAROSApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 1910 10, fax 4619 05 15 
E-mail: ikaros@ikaros.dk, Internet: www.ikaros.dk 

Teori: PPL 
Skole/PFC: PPL+A, B, I, twin, instruktør, omskoling, 
procedure træner, banneralæb. 
Kommunikation: N-BEG/BEG VHF og morse. 

'=-.-~•Ir flight Acadlemy 
JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde, Tlf. 46 19 15 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, Internet: www.jetair.dk 

Karup Lufthavn, 7470 Karup, TIi. 9710 01 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, lntemet:www.jetair.dk 

Jetair Flight Academy tilbyder teori undervisning til CPL, 
IR og ATPL. Desuden tilbyder vi JAR OPS CRM, JAR 
FCL kurser og GEN radiokurser. NYHED - Distance 
Leaming, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

11201 KHC 0000094427 000 

Fl YVEVIIBNETS 818L I OTE:K 
t#tHS A. SCNl80ER 

JOHSTRtlPVE~' Z40., JOHSTRUP 
2?50 BALLERUP 2750 o 

Skolen for civil ' 

Pilot Uddannelse 
i 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 461916 30, Fax 46191115 
E-mail: cpu@aircat.dk 
Teori: PPL, CPL, I-Rating, ATPL, JAR-OPS, JAR-FCL, 
Flight lnstructor, Communicalion, Undervisning primært 
klasseundervisning. Enkelte hold og specialkurser 
oprettes efter behov 

ALLERØD FLYVEPLADS 

ALLERØD FLYVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
PPL: Teori, Skoling og Proflciency check 
Cornmunication: N·BEG/BEG VHF 

Tlf. 48 17 79 15, fax 48 14 01 48 

Email: ekal@post5.te1e.dk,Internet:www.ekal.dk 

LUFTFARTSSKOLEN 

LUFTFARTSSKOLEN(SLU) 
Lufthavnsvaj 60, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 

Teori: JAA ATPL, GEN, flyveklarerer, flyveinstruktør- og 
konverterings-kurser. Andre luftfartuddannelser tilbydes 
efter aftale ATS-, AFIS- og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens 
undervisningsprogram 

Bil~~ 
i=:::::::;;;;;;Air Center AIS -
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lufthavnsvej 47, 7190 Billund 
Tlf. 75 33 89 07, Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, Instruktør, omskolinger, NBEG/BEG 

JAR-godkendt, PPL teori, PPL, CPL, IR, Class Ratings 
SE/ME Night qualffications, FI, Proliciency Check 

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

Skoleflyvning til privatflyvercertifikat/PPL, Proficiency 
check, Træningsflyvning, Differences training, 
Familiarisalion training på alle enmotorede. 
Teori til: PPL, N-BEG. 
Speciale: Veteranfly, Halehjulstræning. 

benair 
Benalr a/s 
Stauning Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6900 Skjern, 
tlf. 96 814447 

PPL, CPL, INSTRUMENT, TWIN 
Teori JAR-FCL-PPL (privatflyvercertifikat) 
PFC, typeuddannelse Jet og Turboprop 

KARLOGAIR 
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

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

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

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A=privatflyver-certifikat. B=trafikflyvercerlifikat af III klas
se. l=instrumentbevis. VFR::siglflyvning. PFT =periodisk 
flyvetræning. TWIN=tomotors. BEG=begrænset certifikat 
som luftfarts-radiotelefonist. N-BEG=nationall begrænset 
certifikat som luftfarts-ratiotelefonist. GEN=generell certi
fikat som luftfarts-radiotelefonist. INSTRUKTØR=flyver
instruktøruddannelse. OMSKOLING=typeomskoling. 

PPL=Private Pilot License. CPL::Commercial Pilot Licen
se. ATPL=Airtine Transport License. IR=lnstrument 
rating. Nlght Quallflcatlon=Rettighed til VFR-nat. Class 
Ratlng=Klasserettighed. lnstructor Ratlng::lnstruktørret
tighed. MCC=Multi Crew Cooperation Course. 
Proflclency Check=Praktisk prøve for forlængelse af ret
tighed. 





2 

Den ultimative håndholdte GPS 
Flagskibet fra Garmin 

Garmin 
GPS MAP 29S 
(med farvedisplay) 

Brug den i luftfartøjet og 
fortsæt i bilen med brug af 

"MAP SOURCE" CD-ROM. 
Uovertruffen ledsager til alle 

former for transport 

Vi har udover Garmin's øvrige program, GPS 
92, GPS-III Pilot, GPSMAP-195 og tilbehør også 
head-set fra David Clark, Peltor og Goodwood 

for enhver pengepung til levering fra lager. 

FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 
BSV C172 
PEW C172 
RPJ C172 
BIU C172 
CLA C172 
BRT PA28-181 
BLU PA28-181 
BTJ PA28-181 
BCL PA28R 
BEi C177RG 
CRC C177RG 
CFB BELLANCA 
BSI PA34-200 
ASJ BE95 

SKOLEFLYVNING 

IFR/GPS PR. 
IFR PR. 
IFR/GPS PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR/GPS PR. 
IFR/GPS PR. 
IFR/GPS PR. 
AEROBATIC PR. 
IFR/TWIN PR. 
IFR/GPS/TWIN PR. 

TACHO 540,-
TACHO 675.-
TACHO 675,-
TACHO 675,-
TACHO 675,-
TACHO 675,-
TACHO 850.-
TACHO 850,-
TACHO 850.-
TACHO 875,-
TACHO 900,-
TACHO 900.-
AIRB. + moms 900,-
AIRB 1.715,-
AIRB. 1.715.-

PPL + A, 8, I & Twin skoling samt PFC. 

Besøg også vores hjemmeside: 
www.avia-racfio.dk 

Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT + PPL-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat + PPL-certifikat: 
Cessna 172 -1068,- incl. 25% moms pr. bloktime 

Husk chek altid prisen med Avia - inden du handler! 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, 
eller forudbetaling. 

AVIA RADIO AS 
Kontorets åbningstider: Perioden april-akt. 08.00-19.00 

Perioden nov .. -marts 08.00-17.00 

Hangar 141, Københavns Lufthavn Syd • 2791 Dragør 
IKAROS FLY· ROSKILDE LUFTHAVN· 46191010 

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 • E-mail: sales@avia-radio.dk 
Fax: 4619 0515 . E-mail ikaros@ikaros.dk.www.ikaros.dk 

Piper Malibu Meridian 

- - -- .,,,,,._ 
- ----~ 

Piper Mallbu Mirage 

Plper Seminole 

Piper Seneca V 

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

i Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

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

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

Vi glæder os til at høre fra dig! 

-#AIR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S 

.. ......,,,. . ------..-.... .... 

Odense Lufthavn. 5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 . Fax 65 954 955 

www.airalpha.com 

~ 
• • ~ • 4 .. ~ .., • C;' 

PiperArrow Piper Warrior III Piper Archer III 

Piper Garanti: 

• • • • • • • • • • • 

Fabriksny 
Piper Saratoga li TC 

Reg. OY-JAH, 

Klar til levering 

: Ring og hør nærmere! 
• • • • 

Alle nye Prper fly blrver lever ec med en udvidet to års "Spinner to Tail" garanti, som grves af henholdsvis PIPER, 
Textron Lycomrng. Teledyne Contmem.al. Hartzell Propeller og Bendrx/Kmg 

D11 lokale P,per Service Center vil kunne /ose ethvert problem, som måtte opstå. Så enkelt og så fuldstændigt er det. 
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Kort sagt 4 

I øvrigt 5 

Læserbreve 26 

Navne 28 

Modelsiderne 30 

Oscar Yankee 32 

Organisationsnyt 33 

Flymarkedet 38 

Herover 
Natten til søndag den 19. september 1999 blev 
den gamle lufthavnsterminal fra 1939 flyttet til 
Kastrup Lufthavns vestområde ved Magleby
lille. 
Her ses terminalen på sin nye plads fotogra
feret i efteråret af Aerodan Luftfoto. 

Forsiden 
Paragliding langs Stillehavet syd for San Fran
cisco. Foto: Frank Paulsen 
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Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 4614 1500, Telefa,c 4619 1316 
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Tattoo på Q400 i drift Arlanda 1999 
Cottesmore Nok var den DHC-8-400O, vi Stockholm-Arlanda lufthavn 

Banerne på den militære flyve-
bragte et billede af i februar- havde i fjor sit hidtil højeste 
nummeret, i SAS farver, men passagertal, 17, 1 millioner. An-

base Fairford vest for London, det var nu et af fabrikkens tallet af udenrigspassagerer 
dertil daglig anvendes af arne- udviklingsfly, som SAS havde voksede med 7%, mens in-
rikanske KC-135 lufttank- lånt til omskoling af piloter .. denrigspassagererne havde 
ningsfly, skal renoveres. Arbej- Den første "ægte" SAS en fremgang på 5%. 

Stardust 
det påbegyndes i maj, og man 0400 - og den første serie- Trafikken til USA steg med 
har derfor måttet finde et andet byggede - er OY-KCA, der fløj 20% til 440.000 passagerer. 

mysteriet sted til Royal International Air første gang den 3. december Af indenrigsruterne havde 
Tattoo, Europas største flyop- og kom til København den 19. den til Malma-Sturup størst 

Den 2. august 194 7 forsvandt visning. januar. Den blev sat i trafik den vækst, 12%, så den kom op 
Lancastrian (ombygget Lan- Valget faldt på Cottesmore, 7. februar på ruten København- på 711.000 passagerer 
caster bombefly), registrering der ligger i Leicestershire ca. Århus. Der var også rekord i antal-
G-AGWH, navn STARDUST, 150 km nord for London, der let af operationer: 276.167. 
fra British South American Air- er hjemsted for to Harrier GR7 Arlanda fik i fjor tre nye uden-
ways sporløst kort før det eskadriller. 

Nye poster i rigsruter, til Hannover, Bir-
skulle være landet i Santiago i Tattooet afvikles i weeken- mingham og Dubai/Colombo, 
Chile. den 22.-23. juli, og blandt te- Maersk Air og der er nu flyruter derfra til 

Flyet havde en besætning maerne i år bliver 60 året for 162 destinationer. 
på fem mand og medførte Slaget om England og Univer- Maersk Air har pr. 1. februar 
seks passagerer, men trods sity Air Squadrons gennem 75 udnævnt Keld Mosgaard Chris-
ihærdig eftersøgning på beg- år. Endvidere noget arrangø- tensen (35) til rutesalgschef. 

Billund-Berlin ge sider af Andesbjergene lyk- rerne kalder Airlift 2000, hvortil Han efterfølger Peter Justesen, 
kedes det ikke at lokalisere der ventes militære transport- der er udnævnt til marketing-

Sun-Air, som siden 1996 har 
vraget. fly fra hele verden. chef. 

indgået i et franchise samar-
Men i januar i år fandt en Af nye flytyper ventes bl.a. Kim Schultz (34) er ud-

bejde med British Airways, åb-
lille gruppe argentinske bjerg- drejerotorflyet Bell-Boeing V- nævnt til stationsservicechef ner den 27. marts en ny rute 
bestigere rester af flyet på Tu- 22 Osprey, men da Farnbor- og efterfølger Keld Christian- mellem Billund og Berlin-Te-
pingato, 5.500 meter over ha- ough Air Show åbner den 24. sen på denne post. Som ny gel. 
vets overflade. juli, er der sikkert andre fly, fragtchef efter Kim Schultz er Der bliver afgang hverdage 

Efter mere end 52 år var som lægger vejen dertil over udnævnt Jimmy Kjærsvold fra Billund kl. 0800 og 1640 og 
Stardust mysteriet opklaret. Cottesmore. (37). fra Berlin kl. 0950 og 1855 og 

desuden en flyvning tur/retur 

Engelsk diesel- søndag sidst på dagen. Flyty-

BAE Systems pe bliver Jetstream 41 og BAe 

motor til fly ATP til henholdsvis 30 og 64 
BAE Systems er oprettet ved grammerne, men det har også passagerer, og flyvetiden er 
sammenlægning af British været adskillige gange i Saudi- DAIR100, en engelsk diesel- beregnet til 1 :1 0 time. 
Aerospace og Marconi. Arabien, og det fløj pendulflyv- motor til fly, blev prøvefløjet i Niels Sundberg, indehaver 

En BAe 146-100 fra BAE ning til Paris Air Show. Det har december, installeret i et ve- af og kaptajn i Sun-Air siger, 
Systems Corporate Air Travel også medvirket som støttefly i teranfly, Luscombe 8A. at man i flere år uden held har 
Department er det første fly i en Hawk demonstrationstur til Motoren kommer fra et fir- forsøgt at forhandle sig frem 
den nye koncerns farver: På Fjernøsten og været anvendt ma ved navn Diesel Air. Det er til en landingstilladelse på det 
forkroppen er der et rødt nav- ved VIP-besøg til koncernen. en boksermotor, med kun to rigtige tidspunkt i døgnet. 
nepanel, mens der på den mør- Flyvetiden i 1999 opgives til 900 cylindre, men der er to stemp- - Det er nu lykkedes os at 
keblå hale er cirkler i afvigende timer. ler i hver cylinder, og der er to få de rigtige ankomst- og af-
farver. Rejseafdelingen råder des- udvendige krumtapaksler, der gangstider, og med såvel Bri-

BAe 146 er indrettet til 66 uden over en BAe ATP til 64 er forbundet med gear til pro- tish Airways og dets samar-
passagerer, otte i en luksuska- passagerer, to Jetstream 31 peldrev og accessories. bejdspartner Deutsche BA re-
bine forrest i flyet og 58 på (17 passagerer) og fire BAe præsenteret på Tegel står vi 
normale flysæder. Flyet bruges 125 jetforretningsfly (tre Series stærkt, mener Niels Sundberg. 
på et regulært rutenet (med 800 og en Series 600). De er 30 år med 747 Deutsche BA blev grund-
fartplan), der forbinder koncer- stationeret på Warton (ved lagt i 1992 og er i dag den an-
nens engelske flyfabrikker i Preston i Lancashire) . Den 21 . januar var det 30 år denstørste operatør fra Berlin-
Warton og Brough med M0n- BAE Systems "eget luft- siden Boeing 747 jumbojet, Tegel. Selskabet, der er med-
chen og Linkaping i forbindelse fartsselskab" havde i 1999 et som man den gang sagde, lem af British Airways Grup-
med Eurofighter og Gripen pro- passagertal på over 100.000. blev sat drift, på Pan Ameri- pen, har 32 daglige afgange 

cans rute New York - London. fra Berlin-Tegel til DOsseldorf, 
Ifølge det engelske flyve- Kain , M0nchen og Stuttgart. 

tidsskrift Flight International er Tegel er med otte millioner 
der mere end 1.100 Boeing passagerer om året den stør-
747 afde 1.238, der er leveret, ste lufthavn i Berlin. Den er pla-
i brug hos 82 luftfartsselskaber ceret tæt på motorvejen med 
verdep over. kun 1 0 km ind til centrum, og 

De har befordret 2,2 milliar- der er gode busforbindelser til 
der passagerer, hvilket svarer forstæderne. 
til 40% af jordens befolkning. 

4 FLYV • MAR. 2000 



FLS Aerospace 
FLS Industries meddelte den 
3. februar, at koncernens re
sultat for 1999 vil være under 
det forventede, primært som 
følge af driftstab og poster af 
engangsnatur i FLS Aero
space Holding. 

Ved indgangen til 1999 var 
der forventninger om et over
skud i Aerospace aktiviteten, 
men en ekstraordinær regn
skabskontrol iværksat i de
cember har afdækket svigten
de styring og deraf følgende 
overoptimistisk perioderap
portering, hedder det i presse
meddelelsen. 

Tabet, der anslås til ca. 200 
mio. kr., hidrører fra aktiviteter
ne i Danmark og England. 

For 1999 indtægtsføres 85 
mio. kr. i bad will i takt med af
skrivning af de materielle akti
ver vedrørende FLSAerospa
ces køb af Team Aer lingus 
ultimo 1998. Dette beløb er 

_ modregnet i FLS Aerospaces 
underskud på ca. 200 mio. kr. 

Den del af den danske ak
tivitet, der vedrørte tung fly
vedligeholdelse (C-check) 
samt Danish Aerotech er afvik
let og påvirker resultatet nega
tivt med ca. 35 mio. kr. 

Det nuværende tab vedrø
rer driftsmæssige tab i det dan
ske og engelske selskab samt 
konsekvenser af en række op
stramninger af afskrivnings
mæssige og generelle bogfø
ringsmæssige procedurer, her
under værdisættelse at fremti
dige tab på to lange kontrakter 
på ca. 45 mio. kr. 

Adm. direktør for FLSAero-

space Holding Steffen Har
pøth har ønsket at fratræde sin 
stilling med umiddelbar virk
ning. Indtil videre forestås le
delsen af adm. koncerndirek
tør Birger Riisager og finans
direktør Jens Due Olsen, men 
der er fundet en adm. direktør 
med international erfaring fra 
flyvedligeholdelsesindustrien, 
og der forventes indgået en af
tale snarest. 

Benzin
forurening 
lillejuleaften fik et fly motor
stop under start fra en au
stralsk flyveplads. Årsagen 
blev hurtigt fastslået: uren ben
zin. Den var fremstillet på 
Mobil Oil raffinaderiet i Mel
bourne, og da der havde været 
andre tilfælde af motorstop 
ved brug af samme benzin, 
besluttede de australske luft
fartsmyndigheder i begyndel
sen af januar at forbyde flyv
ning på ubestemt tid med fly, 
der efter midten af november 
har tanket den pågældende ty
pe benzin (100/130 oktan 
"grøn"). 

Det rammer omkring 5.000 
fly, omkring halvdelen af lan
dets civile fly, og også på New 
Zeeland er der udstedt flyve
forbud for en væsentlig del af 
almenflyene. 

Ved brug af den omtalte ty
pe benzin kommer der aflejrin
ger i filtre, karburatorer og ind
sprøjtningsystemer. Det tager 
ca. en måned, før forurenin
gen viser sig. I begyndelsen af 
januar opdagede man, at for-

Deres partner 
- også inden for 

flyforsikring 
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Topdanmark Industri & Sø • Telegralvel 4 • 2750 Ballerup 
Tlf. 44 74 46 82 • E•mall: lndustrl@topdanmark.dk 

ureningen også medfører, at 
der dannes en hvid gel i tan
kene. 

Årsagen til forureningen 
menes at være ændring af raf
fineringsprocessen. 

For erhvervsflyvningen er 
flyveforbudet noget af en øko
nomisk katastrofe, og Mobil Oil 
må formentlig belave sig på 
krav om erstatning for drifts
tab. 

Cessnas 
bedste år 
Med et salg på 2,2 milliarder 
USD blev 1999 Cessna-fabrik
kens hidtil bedste år i dets 72-
årige historie. Fabrikken afle
verede 1.210 fly, 11 % flere 
end de 1.077, der blev leveret 
i 1998. 

Salget steg endnu kraftige
re, med 22% til 1.394 faste be
stillinger, og ordrebeholdningen 
var ved årets slutning 1.102 fly 
til en samlet værdi af 5,3 mia. 
USD. 

Af Citation blev der leveret 
224 fly, og i årets løb registre
rede man levering af Citation 
nr. 3.000. Ifølge Cessna er Ci
tation-flåden nu 50% større 
end den nærmeste konkur
rent. 11999 solgte Cessna 353 
Citation og havde ved årets 
udgang ordrer på 650. 

Der blev i 1999 leveret 87 
Caravan, og de mere end 
1.100, der opererer over hele 
verden, har logget over fire 
millioner flyvetimer. 

1999 var det første år, hvor 
de fem lette enmotors flytyper 
var i produktion hele året. Det 
foregår på den nye fabrik i ln
dependence, der leverede 899 
fly, 14 % flere end året før, men 
salget steg med næsten 60% 
i forhold til 1998. 

Trat, trattera 
Selvom Flyvevåbnet ikke har 
noget orkester og heller aldrig 
har haft det bortsetfra et i Kvin
deligt Flyverkorps regi, synes 
det udvalg, der forbereder 50-
års jubilæet, at Flyvevåbnet 
skal have en honnørmarch. 

Man har derfor udskrevet 
en konkurrence om en sådan 
og afsat 100.000 kr. til præmi
er, deraf halvdelen til vinderen. 

I OVRIGT 
Maersk Air har siden 15. 
december tilbudt passage
rer på forretningsklasse ad
vance seat reservation på 
selskabets internationale ru
ter, dvs. at der kan foretages 
sædereservation allerede 
ved bestilling af billetten. 

Beech 58 Baron G-JOYS 
kolliderede med et fjeld den 
26. juli i fjor under indflyv
ning til Kulusuk. Flyet var på 
færgeflyvning fra England til 
USA. De to ombordværen
de omkom. 

Atlantic Airways har anskaf
fet endnu en BAe 146, OY
RCA, og har dermed to. 

Sun-Air ruten Billund-Torp/ 
Sandefjord, der åbnede den 
4. november, er blevet udvi
det til to daglige dobbeltture, 
den ene direkte, den anden 
med mellemlanding i Århus 

SAS Commuterflyttede den 
7. februar ind i sit nye kon
torhus på østsiden af Kø
benhavns Lufthavn Kastrup. 

Maersk Air åbner den 9. 
april en rute Billund-Dublin. 
Den vil blive befløjet daglig 
- undtagen lørdag. 

Grønlandsfly har udnævnt 
C.B. Christophersen (SOF) 
til chefpilot, fastvingede fly. 

SAAB Draken passerede 
den 28. oktober 1.000.000 
flyvetimer. Det skete under 
en flyveopvisning i Zeltweg 
med et fly fra Østrigs flyver
styrker, der regner med at 
holde Draken i drift til 2005. 

Schwesing, tidligere militær
flyveplads ved Husum i Syd
slesvig, er nu civil. Af den 
oprindelige 2.500 m bane 
bruges dog kun de 1.400 m. 

Extra Flugzeugbau regner 
med i år at levere 30 seks
sædede rejsefly af typen 
Extra 400 til USA. Tilladelse 
til "Known lcing"forventes til 
foråret. 

Kenya Airways indstiller den 
28. april sin rute Nairobi
København. 

Billund lufthavn har indgået 
kontrakt på 9.6 mio. kr. med 
J.C. DirksA/Spå WS-arbej
deme i den nye passagerter
minal. 
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Is på flyene koster SAS mere 
end 200 millioner om året 
Af Hans Kofoed 
Fotos:SAS 

En Boeing 737 afises på SAS Deicing Platform i Københavns Lufthavn. 

Så at sige alle fly, bortset fra 
lette privat- og sportsfly, er 
forsynet med afisningsudstyr, 
der fjerner eller forebygger is
dannelse under flyning. 

Selvom isen kan veje godt 
til, er ikke så meget vægten, 
der er et problem. Det er de ae
rodynamiske følgevirkninger 
af isdannelse på vingeforkan
ter, for isen ændrer vingepro
filet og dermed opdriften. 

Tidligere anvendtes især 
gummibander på vingefor
kanter til at fjerne isdannelser. 
Når de blev pustet op, bræk
kede isen og blev revet væk 
af fartvinden. 

I dag søger man at forebyg
ge isdannelse ved at opvarme 
vingeforkanter, ofte også 
luftindtag, frontruder m.v., eller 
ved at lede antifrysevæske ud 
de steder, hvor man vil forhin
dre isdannelse. 

Men det er ikke blot når flyet 
er i luften, at der sætter sig is 
på det. Det sker hyppigt, når 
flyet holder på jorden. 

Det vil ofte være isslag af 
samme slags som den, der 
kan sætte sig på parkerede bi
ler, men det forekommer også 
, at der falder regn på en kold 
vinge, og så dannes klaris. Det 
kan få alvorlige konsekvenser 

Præventiv afisning. Med en specialudviklet kost sprøjtes og 
fordeles afiservæske på vingen. Præventiv afisning er tids- og 
væskebesparende. 

- det så man ved DC-9 hava
riet ved Gottrora i 1991. 

Der kan også lægge sig 
ganske almindelig sne på vin
gerne. 

Fælles for denne "jord
bundne" is er at den ikke kan 
fjernes ved hjælp af flyets ind
byggede afisningsudstyr. Sat
te man fx varme på vingefor
kanten , når flyet holdt på jor
den, ville vingen blive ødelagt 
i løbet af få øjeblikke, fordi flyet 
ikke bliver kølet af fartvinden. 

Køkultur 
At komme af med "jordisen" 
kræver derfor indsats ude fra. 
Isen "vaskes" af med varmt 
vand, tilsat kemikalier, og det 
foregår på særlige platforme, 
af hvilke der er tre i Køben
havns Lufthavn Kastrup. De to 
er bemandet af SAS og en af 
handlingfirmaet Novia, der har 
hyret Nordic Aero at stå for det 
praktiske. 

Grunden til at der er to ope
ratører er en EU-bestemmelse 
om at intet firma må have mo
nopol på handling m.v. på en 
lufthavn. 

Inden et fly skal afgå, un
dersøges det for is af specielt 
uddannede mekanikere i hen
hold til en checkliste. Resulta-

tet videregives til flyets kap
tajn, der i givet fald bestiller af
isning hos ramp tower, der 
henviser til en ledig platform. 

Det sker ikke sjældent, at 
der ligefrem er kø for at kom
me til afisning, men det er ikke 
sådan at SAS, henholdsvis 
Novia, favoriserer sine egne 
og behandler dem før konkur
renternes fly-man har vel kø
kultur! 

Ved ankomsten til afis
ningsplatformen skiftes til spe
ciel radiofrekvens, så flybe
sætning og ansvarlig tekniker 
kan tale sammen (sprøjtefø
rerne har medhør). 

Når flyet er afiset, kontrol
leres det, hvorefter flyet kan 
køre til startposition, forhå
bentlig ikke alt for forsinket. 

Afisning af et almindeligt 
trafikfly kan klares på et par 
minutter, men der kan også gå 
op til 20 minutter. Rekorden i 
Kastrup er 45 fly på en time, 
med alle tre platforme i gang. 

I øvrigt kan man godt ople
ve, at nogle fly må en tur rundt 
om afisningsplatformen, inden 
de går i luften, mens andre kan 
rulle direkte ud tik start. Det 
kan fx skyldes tankenes place
ring eller hvor koldt brændstof
fet er nået at blive. 

To slags aflsningsvæske 
SAS anvender to typer afis
ningsvæske. I dem begge ind
går propylenglykol, der bruges 
i industrien som opløsnings
middel og fugtgiver og indgår 
i stort set alle kosmetiske 
produkter. 

Den væske, der bruges til 
selve afisningen, er orangefar
vet og betegnes Type 1. Det 
er en blanding af glykol og 
vand og er opvarmet til 85°, når 
den sprøjtes på flyene. Den 
har desuden en vis forebyg
gende virkning (se tabellen). 

SAS anvender på tredje år 
også en væske, betegnetType 
4, en blanding af fortykket gly
kol og vand. Den er grøn og 
bruges dels forebyggende, 
dels som ekstra beskyttelse 
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efter afisning. Den sprøjtes på 
og bliver siddende nogen tid, 
men blæses af under flyets 
start. 

Miljømyndighederne har gi
vet SAS tilladelse til at foretage 
præventiv anti icing med Type 
4 væske på natparkerede fly 
på standpladserne, på betin
gelse af at væsken ikke sprø j
tes, men "males" på med en 
særlig pensel. 

Type 1 koster ca. 3,50 kr. 
pr. liter, Type 4 det dobbelte. 

Ikke giftige 

Selvom væskerne ikke er gif
tige, får de ikke lov til at løbe 
ud på jorden. 

Ingen af de to typer afis
ningsvæske er giftige, og de 
kan ikke genbruges. Alligevel 
samles den væske, der løber 
af flyene omhyggeligt op i ste
det for bare at løbe ud på jor
den og videre ud i havet. Ved 
nedbrydningen bruger den 
nemlig en masse ilt, og det er 
der ikke for meget af i Øresund. 

I stedet afleveres den brug
te væske til et kommunalt 
rensningsanlæg, hvor den er 
et velkomment additiv til for
rådnelsesprocessen. SAS be
taler derfor ikke for at komme 
af med den, som man ellers 
gør med kemiske væsker fra 
industrien. 

I øvrigt arbejder SAS på 
flere fronter på miljøforbedrin
ger i forbindelse med afis
ningsprocessen, fx ved at fin
de frem til mere miljørigtige 
væsker og på metoder til re
duktion afglykolforbruget, her
under præventive behandlin
ger og anvendelse af meka
nisk udstyr efter større snefald. 
Endvidere overvejes nye afis
ningsbiler med energibespa
rende opvarmning og "hybrid
afisningsbiler" med trykluft. 

Også om sommeren 

SAS og Novia (v/ NordicAero) 
har i en aftale med Køben
havns Lufthavne A/S forpligtet 
sig til at bemande hver en af
isningsplatform permanent i 
perioden 1. oktober til 30. april, 
fra kl. 6 morgen til midnat. Af-

Afisning af vingens over- og 
underside. 
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re gennemkoldt, når det lan
der, og under gunstige (man 
burde nok snarere sige ugun
stige) klimatiske forhold kan 
der sætte sig is på det - også 
om sommeren. 

Billigt er det ikke! 

SAS afisningstjeneste i Kø
benhavns Lufthavn Kastrup 
har et årsforbrug af rensevæ
ske på 800.000 til 1.500.000 li
ter, afhængig af vejret. Den rå
der over 20 specialkøretøjer og 
til at betjene dem har man en 
styrke på 36 mand. De har 
naturligvis mest at lave om vin
teren, hvor de arbejder betyde
ligt længere end den normale 
arbejdstid, men det får de kom
pensation for om sommeren. 

Sprøjteføreren manøvrerer afisningsbilens - også kaldet Elefant
vognen - sprøjtedyser via en joystik. 

Og SAS afisningsbered
skab koster ganske mange 
penge. Alene i Københavns 
Lufthavn Kastrup beløber ud
gifterne til lønninger, afskriv
ninger på udstyr, afiservæske, 
brændstof og husleje sig til 35 
mio. kr. om året, men for hele 
systemet ligger udgiften på 
over 200 millioner. • 

isning i nattetimerne kan rekvi- Præventiv virkning 
reres og kræver max. 20 mi- Vejr Type 1 Type4 
nutters varsel. 

Men afisningstjenesten FrosVrim 45min 12 timer 

holder ikke lukket i sommer- Rimtåge 5-15 min. 20 min - 2 timer 

halvåret. Det forekommer ikke Sne 5-15 min. 15-30 min. 

sjældent, at fly må afises også Regn på under-

i sommermåneder·ne. Et fly, afkølet vinge 0 10-50 min. 

der har fløjet i stor højde, hvor Underafkølet 

der uanset årstiden altid er 
støvregn 5-8 min. 20-60 min. 

godt med minusgrader, vil væ-
Let underafkølet regn 0 10-40 min. 



"" ' ..... 

" - ...... 
~ 

-. 
~ '"' 

~ . 
' --.. 

t ,......_ 

~ -
. , . 

,,. --
0 

Aret set gennem 
paragliderbriller 
Tekst og foto: Louise Crandal 

Louise Crandal 

Den sidste sæson i 
dette årtusinde har 
budt på meget godt. 
Vi havde et rigtigt DM 
med fem gyldige 
dage. Henrik Jensen 
er på vej ind i ver
denseliten med syv
mileskridt. Danmark 
ligger på niendeplad
sen I Paragliding 
World Cup. Jeg blev 
uofficiel kvindelig 
verdensmester og 
Lars Bo er kommet til 
fornuft. 

Årets første træningssamling 
foregik som sædvanlig i Itali
ens pizzaby nummer et, Bas
sano. Efter et par år med regn 
og dårligt vejr var forventnin
gerne ikke høje, men med 
mangel på et alternativ troppe
de vi igen troligt op ved det tra
dition e I le Meeting Monte 
Grappa. 

Det blev til ti dage med go
~e forhold næsten hver dag. 
En dag i konkurrencen kom al
le danskere i mål, og det kan 
man næsten kalde danmarks
historie. Mads Syndergaard 
blev bedste dansker, og jeg 
vandt endnu en afskyelig po
kal som bedste kvinde. 

Alle fik mange timer i luften, 
og Morten Reindel 
fik lidt tid i et træ. Det 
problem løste en ita
liener med en motor
sav, og til alles glæ
de var det træet det 
gik ud over. 

Henrik Jensen har 
vist en fantastisk 
form. Her under en 
start ved VM i 
Østrig. 

Trafik i luften under VM i Pinz
gau. 

Med en sådan tur i erindrin
gen er næste års trænings
samling allerede planlagt, for i 
Bassano er vejret altid godt. 

Sol over Fasterholt 

DM var delt op i to afdelinger, 
og vi kom for første gang i det 
officielle DM's historie ud og 
flyve rigtigt. I første omgang 
blev det til bare en opgave 
med fem piloter i mål. Lars Bo 
var den sidste til at krydse mål
stregen - selvfølgelig af takti
ske årsager - og valgte at fort
sætte for en time senere at ha
ve sat en ny danmarksrekord 
med 92 kilometer. Af uransa
gelige årsager tog han ingen 
billeder ved landingen, så den 
er uofficiel. 

En måned senere skinnede 
solen igen på Fasterholt. Vi fik 
fire flyvedage og havde der
med muligheden for at smide 
et resultat væk. En opgave gik 
til østkysten med en 73 kilome
ter lang målflyvning. Turen tog 
lidt over tre timer og var hårdt 
arbejde næsten uden vind til 
at hjælpe lidt på vej. Tre piloter 
kom i mål og så var der ikke 
langt hjem til Århus. 

Efter fire dage havde jeg til 
især min egen store glæde få
et styr på drengene, og et vel
kom men regnvejr satte en 
stopper for dette års DM. Mads 
Syndergaard blev nummer to 
og Henrik tre. Så vi glæder os 
til dette års DM, for på Faster
holt er der altid godt vejr. 

Forventningens glæde 

Verdensmesterskaberne var 
årets store begivenhed. En del 
af landsholdet deltog i for-VM 
sidste år, så vi følte os godt 
forberedt og så frem til at flyve 
i et område, der i hvert fald 
hører til blandt mine favoritter. 

Men som nogle mener, er 
forventningens glæde den 
største og ofte den eneste. Da
gen før konkurrencen viste 
Pinzgau i Østrig sig fra sin bed
ste side. Store kraftige bobler, 
der på kort tid flåede skærm 
og tilbehør op til skybase, 
grønne dale, hvide bjergtoppe 
og 250 piloter fordelt i områ
dets mange dale. Sådan du 
gamle. 
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Målet ligger for fødderne efter 
73 km og tre timers flyvning 
under DM '99. 

Første dag af den alvorlige 
slags startede eksemplarisk. 
En 107 kilometer ud og hjem 
med skybase i næsten 4.000 
meter havde præcis de ram
mer et VM bør have. 

Området er hurtigt på dage 
som disse, så på trods af op
gavens længde var der gode 
chancer for at få hele vores 
hold i mål. Desværre udvikle
de skyerne sig hurtigere og 
mere end det er at foretrække. 

Torden 

Overalt voksede tordenskyer
ne, men jeg havde af uvisse 
årsager en tro på at de ikke vil
le gå over gevind. Så jeg trak 
ud i dalen for at komme væk 
fra de værste trusler og holdt 
øje med de piloter, der var om
kring mig. Mange piloter fløj 
direkte under de største skyer 
og kunne sikkert ikke se skoven 
for bare træ, så de opdagede 
ikke noget før det begyndte at 
lyne. 

Jeg fortsatte min skovtur ud 
i dalen og lagde ører ind for ik
ke at være for højt, hvis helve
de brød løs. 

Sådan fløj jeg med fuld ac
celerator de sidste 20 kilome
ter til mål. Hvis jeg tabte forme
get højde, lod jeg ørerne flyve 
igen og steg med fem meter i 
sekundet og kom på denne 
alternative måde sikkert i mål. 

Mads Syndergaard var ved 
at blæse væk ved sin landing 
i mål. Henrik Jensen kunne 
uden problemer sætte sig ind 
i gravide kvinders problemer 
med kvalme efter næsten en 
halv times stejlspiral og Steen 
Lawætz gennemførte en iron
man indenfor sikkerhedskur
ser. 

VM i dårlig organisation 

Med andre ord skulle dagen 
selvfølgelig have været aflyst, 
og vi havde kun organisatio
nen at takke for at 250 piloter 
uden grund havde udsat sig for 
alt for stor fare. 

Vores hårdtarbejdende 
team-leader Christa Taxier 
gjorde sammen med de andre 
team-leaders en seriøs ind
sats for at få organisationen til 
at indse, at de havde lavet en 
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brøler af den store slags. Men 
efter tolv dages næsten uaf
brudt regn og diskussioner 
måtte vi indse, at organisatio
nen ikke var opgaven værdig. 

På konkurrencens sidste 
dag skinnede solen igen, og vi 
kunne flyve en opgave mere 
og satse på en uofficiel place
ring. 

Det var igen en rigtig Pinz
gau-dag med en god, men no
get kort opgave, der skulle af
runde historiens vådeste VM. 

Jeg endte som uofficiel 
kvindelig verdensmester, og 
jeg kunne tænke tilbage på en 
samtale jeg havde med den 
uofficielle verdensmester 
Christian Heinrich en gang i 
foråret, hvor han gav mig ret i 
områdets fortræffeligheder, 
men "på det sted kan det altså 
også regne 14 dage i træk." 
Hvem skulle have troet det. 

Hvem kunne forestille sig 
en organisation, der med glæ
de og god samvittighed ville 
risikere 250 piloters liv og lev
ned for at få det på deres må
de. 

Dagen efter konkurrencen 
var der ifølge Murphy's lov 
selvfølgelig igen perfekt flyve
vejr. 

Med den konkurrence i hu
kommelsen kunne man sige at 
sige: Aldrig mere Pinzgau og 
ikke flere FAI konkurrencer. 
Men for mit vedkommende bli
ver det både og, for det kan vel 
altid blive bedre. 

Hvem kommer først, 
når tørsten er størst ... 

I World Cup'en blev der heller 
ikke fløjet så meget som de 

foregående år. Det blev til 14 
opgaver på et helt år, men med 
især en god overraskelse. 
Henrik Jensen valgte i år at 
flyve i den nye serieklasse, der 
kun tillader skærme godkendt 
som performance. Han fløj en 
Gin Bonanza og kunne ved en 
hver given lejlighed nyde me
lodien: Hvem kommer først, 
når tørsten er størst. .. . Han 
kom næsten først, men måtte 
se sig slået af erfarne Bruce 
Goldsmith, der er et godt bevis 
på, hvilket fint selskab han be
væget sig i og endte på en flot 
andenplads. 

I det samlede resultat blev 
Henrik nummer 30 og kan nu 
se frem til en sæson, hvor han 
ikke længere skal bekymre sig 
om penge til en ny skærm. 
Med et sådan resultat kommer 
det nemlig helt af sig selv. 

Mads Syndergaard blev 
nummer 27 - igen. Han ligger 
stabilt sidst i tyverne, men bur
de ligge ti eller femten pladser 
længere fremme med den er
faring og de evner han lægger 
for dagen. Jeg blev nummer 

Pinzgau i Østrig når det er bedst. 

61 med en noget ustabil ind
sats. 

Danmark nummer ni i 
World Cup 

Ved årets sidste World Cup 
deltog hele landsholdet, og der 
kan ikke længere være tvivl 
om, hvor man får mest for sine 
lærepenge. 

Danskerne har ingen pro
blemer med at komme ind i 
konkurrencerne, så man kan 
kalde World Cup'en for en 
effektiv selvbetalt trænings
samling. Alle har efterhånden 
fået erfaring nok til at flyve de 
bedste skærme, og det er her 
der begynder at ske noget. 

Det nuværende landshold 
er det bedste vi nogen sinde 
har haft, og der er mere godt 
på vej. 

Som sagt cirkulerer der et 
rygte om, at Lars Bo er kom
met på bedre tanker, og der er 
flere gode piloter, der arbejder 
på at erfaring nok til at vende 
snuden mod alperne og kon
kurrencer. • 



Med viljen som drivkraft 3. del 

Af Arly Dalgaard 
Foto: Knud Larsen 

Forfatteren afslutter 
her artikelserien om 
kampen tilbage mod 
A-certifikatet. En 
kamp der sluttede 
lykkeligt den 5. okto
ber 1999. De to tidli
gere artikler blev 
bragt i FLYV nr. 6/ 
1999 og nr. 212000. 

Velmenende hjælp 

Men noget mas er det i hvert 
fald. Hvis ikke det var fordi be
lønningen kommeroppe i cock
pittet når jeg flyver, ville jeg nok 
hurtigt blive træt af det. Så hvis 
nogen ser mig bakse, kan det 
godt være at et par hjælpende 
hænder lige falder på et tørt 
sted, eller i bedste fald jeg kan 
sige nej tak til tilbuddet, fordi 
jeg har styr på det. 

"Vil selv, kan selv" er sikkert 
et begreb mange ikke-handi
cappede tillægger handicap
pede. Men det gælder nok kun 
for nyhandicappede. Efter no
gen tid i branchen bliver man 
mere rationel. Her takkes ja til 
hjælp, der hvor det reelt er en 
hjælp. Men ofte kan en hjælp 
være forbundet med så man
ge forklaringer, med risiko for 
at såre den hjælpsomme, at det 
er nemmere at gøre det selv. 

Det værste er, hvis folk be
gynder at gøre det på deres 
egen måde. De tænker måske 

ikke på, at de ikke er til stede 
til at hjælpe i den anden ende, 
hvor den handicappede må 
klare sig selv, og derfor afhæn
gig af, at tingene er anbragt 
netop på den måde han/hun 
kan håndtere det. 

Flyvningen 

Jeg havde altså fundet en fly
vemaskine, hvor min "flyve
krykke" kunne bruges. Og jeg 
havde fået grønt lys fra SLV til 
at gå i gang med skolingen. 
Men jeg havde ikke fået positiv 
responsa fra nogle af de fonde 
mv. som jeg havde søgt om 
støtte til køb af fly. 

Men ejeren af OY-BKM vi
ste sig heldigvis at være meget 
indstillet på at jeg måtte skole 
på hans fly. Fint! Nu var det blot 
at komme i gang med det 
egentlige, nemlig selve flyvnin
gen. Min skoling adskilte sig 
nok ikke væsentligt fra andre 
piloters. Jeg tror jeg fik de sam
me overhalinger af Michael 
som alle andre: Farten!, farten! 
for fa ... , få så den næse ned!, 
se på horisontbilledet. Eller, få 
så det forp ... krængeror op i 
vinden! Og det netop som jeg 
var begyndt at vænne mig af 
med at bruge krængerorene til 
at dreje flyet med. 

Ikkeendnu 

Efter ca. 15 timer korn tidspunk
tet, hvor Michael syntes jeg 

kunne gå solo. Men først skulle 
SLV give tilladelse. Det skulle 
foregå efter afprøvning ved et 
.medical-check", hvor en kon
trollant og Luftfartslægen skulle 
flyve en tur med mig. 

Dagen oprandt. Jeg havde 
klædt mig lidt pænere på end 
sædvanligt - og med slips. Jeg 
ønskede at bibeholde traditio
nen fra min førsteskoling i 60'
erne, nemlig at få klippet slip
set. 

Efter at have fløjet en times 
tid - jeg følte faktisk at jeg alle
rede var oppe til prøve - lan
dede vi i god behold. Og her
efter havde jeg så forventet at 
kontrollanten og Michael ville 
sende mig solo. 

Men sådan var det ikke. 
Der skulle skrives papirer på 
at Michael nu måtte sende mig 
solo, når han fandt tidspunktet 
egnet. Så jeg kunne godt pak
ke mit slips ned igen. 

Solo 
Sommeren var en dejlig tid at 
håndtere flyet i, når man ikke 
sådan lige kan springe ombord 
op i læ for vinden. Michael hav
de længe sagt at jeg skulle gå 
solo, så jeg provokerede ham 
lidt og "hjalp" ham med at træf
fe beslutningen. 

En dag vi var ude at lave si
devindslandinger skete det 
endeligt. Nok ikke overrasken
de, men alligevel. Michael 
spurgte om jeg ikke skulle lan-

Flyvekrykken er monteret på venstre siderorspedal i flyets højre side. 

de de næste alene. Og selv om 
jeg ikke følte mig helt mentalt 
parat, vidste jeg, at jeg ikke 
kunne bære at vente. Jeg hav
de brug for dette spring frem
ad, og jeg vidste jo også godt, 
at når først jeg sad alene med 
det, havde jeg masser af re
server. Så jeg sagde selvføl
gelig "ja" og satte Michael af 
ved det næste hjørne på taxi
wayen. Lukkede døren om
hyggeligt og trak vejret dybt. 

Nu sad jeg faktisk i det. Og 
der var hverken radiofejl, vejr
forringelser eller motorfejl der 
kunne give mig en acceptabel 
grund til at afbryde. Jeg taxie- . 
de ud til run-up positionen og 
kørte mine check's. 

Og så var det ligesom det 
professionelle kom. Selv om 
Michael føltes at sidde ved si
den af og skælde ud, bestemte 
jeg nu selv hvad han skulle 
,,skælde ud" over. Efter tilladel
se fra tårnet rullede jeg ud til 
line-up og fyrede den af. Jeg 
var meget omhyggelig med at 
alt skulle gøres rigtigt. Jeg hav
de fornemmelsen af at mange 
fulgte min færd. 

Jeg lavede nogle rimeligt 
gode landinger, men jeg blev 
jo heller ikke distraheret af at 
blive irettesat for at have glemt 
f. eks. karburatorforvarrneren. 
Det måtte jeg nu selv gøre. Fy, 
Arly! 

Da jeg efter endt dåd taxie
de ind lød der i radioen et 
,,tillykke" fra tårnet. Det varme
de. Og jeg vidste ikke om jeg 
skulle tude eller bryde ud i en 
opera, nu hvor ingen kunne hø
re mig. Under alle omstændig
heder: jeg var meget glad, og 
jeg syntes jeg kunne genken
de fornemmelsen fra den før
ste gang for mere end 30 år 
siden. Og nu røg slipset, og jeg 
fik en øl af Michael. 'Well done". 
Det var den 28. juli 1999. 

Michaels grove men vel
mente kommentarer til en del 
af min flyvning under skolefor
løbet viste sig nu at have båret 
frugt. Jeg følte og føler fortsat 
at jeg har haft en god instruk
tør, stresset ja, men social, ri
melig og med en meget stor 
paratviden om flyvning både i 
praksis og teori. 
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Eneflyvning 

Herefter fulgte der mere flyv
ning og heldigvis en del ture ale
ne til bl.a. Jylland. Det skæp
pede godt i posen med selvtil
lid og erfaring. 

Michael var meget flink til 
at sende mig afsted på mit 
eneflyvningsbevis. Ja, en gang 
fløj han sågar til Esbjerg for at 
sende mig videre derfra igen, 
efter at jeg have overnattet der. 

Det var nok under disse 
flyvninger at der kom et par hår 
mere til brystparken. Her kun
ne man ikke bare forlade sig 
på at en anden greb ind, hvis 
man var på vej ud i noget tvivl
somt. Og jeg tænker ikke ale
ne på selve flyvningen, men 
også i høj grad på den vigtige 
del der går forud: flyveplan
lægningen. 

Og her måtte jeg nok være 
ekstra omhyggelig. TIi dels var 
der mange der fulgte min færd: 
.Hvordan klarer krøvlingen 
sig?", og til dels ville jeg jo nok 
selv være den hårdeste dom
mer, hvis jeg fik kvajet mig, for 
ikke at sige bringe mig selv i 
en situation, som mit handicap 
ikke tillod mig at komme ud af 
igen. Hvor pinligt, når jeg netop 
havde påstået at handicappe
de kunne flyve ligeså godt som 
andre. Blot på en lidt anden 
måde. 

Men når alt dette var lykke
des, og man havde fået start
tilladelse, ikke havde lavet væ
sentlige fejl i kommunikatio
nen og havde rapporteret ud 
af kontrolzonen og dermed på 
egen boldgade. Ja, så var det 
at friheden og lykken kom. 
Dels glæden over at have fået 
flyet korrekt fra start, men også 
det at skulle tage de beslutnin
ger der følger undervejs. 

Beslutning om hvilken høj
de der nu vil være den bedste 
netop med dette vejr. I ledige 
stunder gennemgås hvad der 
kan være glemt ( der er næsten 
altid noget). Verificere position 
ved landkending og pejlinger, 
i klar luft som træning. Hvor
dan har motoren det? Olietryk 
og temperatur? Hvilken tank er 
nu bedst pt.? EGT måleren? 
AltimeterONH eller FL? Positi
on? Er man ved at brage ind i 
et kontrolområde man endnu 
ikke har fået tilladelse til? For
berede indflyvning gennem 
TMA'er og til landingsstedet. 
Alt dette finder jeg stiller nogle 
krav til mig som ny pilot som 

FLYV • MAR. 2000 

Klar til afgang i OY-BKM. 

jeg godt kan lide. Jeg håber på 
at kunne opnå prædikatet: 
"Good airmanship". (Også 
uden at det skal blive for ke
deligt). 

En helt anden del af glæ
den er den rene råhygge, når 
alt spiller som det skal og vejret 
er godt med god sigt. Højt hæ
vet over det alt sammen ligger 
der Samsø og der Ebeltoft og 
derovre Sjællands Odde med 
færgerne imellem. Og længe
re nede har vi Fyn og Store
bæltsbroen. Alt sammen som 
lærer Nielsen i kommunesko
len havde lært os i geografiti
men. Med lidt skyer kan det 
hen under aften blive en sær
deles smuk oplevelse. Det er 
lige til at blive helt "missionsk" 
af. Man kan ikke undgå at føle 
sig særlig privilegeret. 

Prøven 

Endelig blev en dag for prøven 
besluttet. Den 5. oktober 1999 
skulle det være. Aftenen før 
havde Michael terpet teori 
med mig i seks stive timer. Sik
ken en nedtur. Jeg erfarede 
hvor mange huller der var op
stået siden jeg bestod teori
prøven i maj. 

Næste formiddag, på selve 
dagen, hvor jeg skulle flyve 
med kontrollanten om efter
middagen, fløj jeg en afslutten
de tur med Michael. Men sikke 
noget jammerligt møg. Jeg fløj 
værre end den fø rste gang, 
syntes jeg. Selvtilliden var ikke 
mange sure sild værd. 

Jeg fik min prøveopgave 
stukket ud, en tur fra EKRK til 
Ugerløse, til Haslev og tilbage 
til EKRK. Heldigvis var det at 
lave en flyveplan ikke noget 
der faldt mig svært. 

Kontrollanten kom og vi hil-

ste pænt på hinanden. Han rø
bede ikke på noget tidspunkt 
at det ikke var en normal elev, 
men en "hjulbenet" han havde 
oppe til prøve. 

Han startede med at finde 
en regnefejl i min flyveplan på 
min landingsdistance og stille
de derefter en række, for mig, 
nederdrægtige teorispørgsmål. 
De hjalp ikke på selvsikkerhe
den, så det var faktisk en lettel
se, da vi endelig skulle afsted . . 
Jeg lavede mit "drive-around
check", og gav mig god tid. Her 
kunne jeg slappe af med noget 
jeg følte mig god til og få 
nervøsiteten under kontrol. 

Nå, men afsted kom vi, og 
jeg kunne det meste af tiden 
fortælle hvor vi var i forhold til 
kortet. Det var svært, nej umu
ligt, at navigere visuelt fremad 
pga. den lave sol lige ind i 
frontruden. Han bad mig un
dervejs om at stige til 1.500 
fod. Jeg foreslog 1.450 fod el
ler at indhente clearence, da 
vi ellers ville komme i karam
bolage med TMA'et. 

Efter Ugerløse skulle jeg vi
se en række airwork: stall, 45 
graders drej, instrumentflyv
ning og opretning fra unaturli
ge flyvestillinger osv. (Her måt
te jeg lige sende de piloter jeg 
tidligere havde fløjet med en 
venlig tanke). Jeg syntes i det 
store hele at det gik godt nok, 
og han havde da ikke sagt at 
jeg var dumpet. 

Vi vendte næsen mod 
EKRK, og jeg tror at jeg klare
de radiokommunikationen 
godt nok. Omkring Ringsted 
skulle jeg imidlertid be' om 
radarvektorer, og det havde vi 
slet ikke trænet. Men heldigvis 
havde jeg prøvet det mange 
gange sammen med andre 
piloter, så det gik meget nemt, 

og jeg ved det vil blive en 
velsignelse, hvis jeg en dag 
skulle .blive væk". 

På EKRK ville kontrollanten 
se tre landinger. Den midterste 
blev med lidt for meget bump. 
De to andre vil jeg godt være 
bekendt. 

Efter den sidste landing 
taxiede vi ind. Havde jeg mon 
bestået? Han havde ikke røbet 
noget undervejs, men virket 
afslappet og myndig. Lige før 
vi nåede til tårnet bad han mig 
om, mod sædvane, at køre ind 
foran lufthavnsbygningen? 
Det plejede vi da ikke? Nå, 
men det fandt jeg vel ud af. Det 
viste sig at jeg her skulle 
fotograferes! Så begyndte jeg 
at tro på at jeg havde bestået. 

Herefter taxiede vi videre til 
hangarområdet, hvor vi natur
ligvis måtte have en sejrsbajer. 

lettelse og glæde 

Jeg var utrolig lettet, men 
husker ikke den store eufori. 
Det var ligesom det ikke helt 
var sivet ind endnu. Men jeg 
vidste at min kamp havde 
båret frugt, og jeg sendte var
me tanker til en masse men
nesker. 

Jeg var utrolig lettet for et 
stort pres. Jeg havde selv vidst 
at jeg kunne flyve, men kunne 
jeg også overbevise de rele
vante herom? Jo, det var en 
stor dag. 

Først nu hvor jeg sidder og 
skriver dette, og dermed har tid 
til at tænke det igennem, træk
ker det alligevel vand i øjnene. 

Jeg kunne igen kalde mig 
pilot, fartøjschef og hvad ved 
jeg. 

Ligemeget. Jeg havde fået 
tilladelse til at flyve igen I • 
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Luftfartsskolen 
Af Knud Larsen 

Indførelsen af de ny 
JAA-certifikater inden 
for luftfartsbranchen 
har givet skolen gode 
fremtidsmuligheder. 
At Danmark var det 
første land der gen
nemførte det, har kun 
gjort det endnu 
bedre. Luftfarts
skolen er nu på vej til 
at blive JAA-god
kendt og er klar til 
også at undervise 
elever fra den store 
verden. 

Flere har sikkert gennem de 
seneste 10-20 år haft vanske
ligheder ved at gøre rede for 
navnene Flyskolen, Den Dan
ske Luftfartsskole, SLU, Luft
fartsskolen mv. 

Skolen for Luftfartsuddan
nelserne er det fulde navn, 
men i daglig tale hedder den 
Luftfartsskolen. Den blev op
rettet som en selvejende insti
tution under Undervisningsmi
nisteriet i slutningen af 1978 og 

begyndte drift den 1 . januar 
1979. 

Skolen har som formål at 
dække behovet for uddannel
ser til den civile luftfart. 

Grundlaget for skolen var 
den flymekanikerskole, der 
tidligere var drevet privat under 
navnet Flyskolen. Først i 80-er
ne blev det fundet hensigts
mæssigt at opkøbe Den Dan
ske Luftfartsskole, der undervi
ste piloter i teori til erhvervscer
tifikater støttet af staten. 

Flere luftfartsselskaber be
gyndte selv at afholde kabine
besætningsuddannelse i eget 
regi; noget som Luftfartssko
len havde foretaget for en 
række mindre selskaber. I de 
svingende konjunkturer i luft
fartsbranchen var det nødven
digt for skolen at have et bre
dere udbud af uddannelser, bl. 
a. er der derfor udvidet med te
orikurser i Billund, ligesom ud
dannelsen til AFIS operatør 
foregår her. 

Hvor 

Uddannelsescentret i Dragør 
lige ved indkørslen til Kastrup 
Lufthavn Syd er hovedskolen. 
Her ligger på Ringbakkevej 4 

simulatorbygningen, og går 
man rundt om hjørnet til Ryvej 
27 ligger hovedbygningen 
med teorilokaler, trænings
hangar og speciallokaler. Her 
undervises i grund- og videre
uddannelsen til flymekaniker, 
og der afholdes typekurser og 
simulatorflyvetræning for pilo
ter og flymekanikere. Inden for 
lufthavnens hegn har skolen 
undervisning af flymekanikere 
i hangar 268. Eleverne kan her 
øve sig på to ældre jetfly af 
mærket Rockwell Jet Com
mander. 

I træningshangaren på Ry
vej findes en Beech King Air 
90, en Piper Aztec og en Piper 
Seneca som flymekanikerele
verne jævnligt skiller ad for at 
opnå de nødvendige færdig
heder. 

I afdelingerne i Roskilde og 
Billund Lufthavn afholdes teo
rikurser til erhvervspilotcertifi
katet ATPL, til instrumentbe
vis, instruktø rbevis etc. 

I Billund har Luftfartsskolen 
til huse i det tidligere Center 
Mobilium. Uddannelserne gen
nemføres her i samarbejde 
med Billund Air Center. 

I Roskilde Lufthavn gen
nemførtes i 1994 - 1997 pilot-

uddannelsen til 8-certifikat til 
tomotorede fly, instrumentbe
vis samt D-teori i samarbejde 
med SAS Flight Academy. 88 
% af eleverne fik ansættelse i 
SAS. 

JAA godkendelse 

Danmark er det første land, 
der er blevet godkendt af Joint 
Aviation Authorities {JAA) til at 
kunne udstede JAA-certifika
ter. Disse er anvendelige in
den for alle JAA-lande og det 
giver store fordele frem for de 
lande der endnu ikke er blevet 
godkendt. 

De nye regler har betydet 
en stor omlægning af uddan
nelsessystemet og det har 
krævet et stort stykke arbejde 
at få skolen JAA-godkendt. 

Det er af stor betydning for 
Luftfartsskolen at man kan 
tilbyde JAA-godkendte kurser 
til udenlandske kunder, fx. er 
flysimulatorerne meget efter
spurgte. 

Flymekanikerelever undersøger en jetmotor på Luftfartsskolens øvelsesfly i Hangar 268. 

For pilotuddannelserne be
tyder det at det er slut med den 
såkaldte byggeklodsuddan
nelse, men at man nu kan gå 
ind i målrettede uddannelser ef
ter den flyvning man ønsker at 
arbejde med efter endt uddan
nelse. Luftfartsskolen har valgt 
at tilbyde den integrerede Air
line Transport Pilotuddannelse 
{ATPL certifikat), der opfylder 
alle kravene til at kunne søge 
ansættelse som flyvestyr
mand i et stort luftfartsselskab. 

,,__. 
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Konceptet er stort set det 
samme som det der blev brugt 
sammen med SAS FlightAca
demy, men nu er det ikke læn
gere udelukkende instruktører 
fra SAS der underviser på 
skolen. 

Stigende behov 

Den internationale luftfartsor
ganisation ICAO forventer at 
antallet af store civile passa
gerfly vil fordobles på de næ
ste 20 år. Samtidigt er der efter 

;i, .murens fald" mod Østeuropa 
!:! blevet skåret kraftigt ned på 
§'. størrelsen af de fleste landes 
i flyvevåben, hvor luftfartssel
" skaberne typisk rekrutterede 
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piloter (og til dels mekanikere) 
fra. Dette har betydet en stør
re efterspørgsel på skolens 
elever. 

Luftfartsskolens JAA-god
kendte uddannelser giver ele
verne mulighed at kunne søge 
job i alle JAA-lande. 

Også i de østeuropæiske 
lande er der er gang i udviklin
gen. Fra EU-side bliver der i 
disse år stillet meget store be
løb til rådighed til udviklings
projekter. Skolens Billund-af
deling er blevet kontaktet af 
byens borgmester i forbindel
se med disse EU-projekter. 

Luftfartsskolens direktør 
Bjørn Wichmand lægger me
gen vægt på at skolen giver en 
neutral undervisning, hvor 
skoler drevet af luftfartsselska
ber ofte har bestemte holdnin
ger. 

Skolesamarbejde 

Check-In er et samarbejde der 
udmøntes i et lokalt uddannel
sesrådgivningscenter, der 
yder kunderne i Københavns 
Lufthavn et optimal kunderåd
givning om uddannelsesmu
ligheder for deres medarbej
dere. Deltagerne i Check-In er 
Niels Brocks Handelsskole, 
AMU Center København, 
Landtransportskolen og Luft
fartsskolen. 

Med basis i Check-In er der 
blevet kanaliseret EU-midler 
ind til et projekt der skal afdæk
ke det egentlige uddannelses
behov for store dele af luftfar
ten. Projektet, der har navnet 
IATC (lntegratedAirportTrain-
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ing Center), er et dansk luft
fartsprojekt, som er iværksat 
med økonomisk støtte fra EU's 
ATTAK program, Industriens 
Uddannelsesfond samt syv 
virksomheder i flyvebranchen. 
Passagersikkerhed, flysikker
hed samt luftfartserhvervets 
beskæftigelse og konkurren
cekraft har været nøgleord for 
projektet. 

I den afsluttende rapport 
fremgår det at der vil være en 
række servicemæssige og 
ressourcebesparende fordele 
ved etablering af en fælles 
skoleenhed for Check-In sko
lerne i Kastrup Lufthavn, men 
det konstateres samtidig at 
den aktuelle lovgivning ikke 
gør en sådan etablering mulig 
pt. 

Resultaterne af IATC pro
jektet vil ud over anvendelsen i 
det danske luftfartserhverv 
også indgå i et nyt tværnatio
nalt EU-samarbejde om luft
fartsuddannelser, som er i
værksat mellem Danmark, 
Frankrig og Portugal. 

Fremtiden 

Med en forventet stærkt sti
gende efterspørgsel på med
arbejdere i luftfartsbranchen 
har direktør Bjørn Wichmand 
lagt strategien for hvordan Luft
fartsskolen senest i 2005 bliver 
landets største erhvervsskole 
rent omsætningsmæssigt. 

Wichmand har dog en 
bøn til luftfartsselskaberne og 
flyværkstederne : Skaf flere 
lærepladser til flymekanikere! 
Der er behov for dem. • 

Direktør Bjørn Wichmand 
(39) er uddannet maskin
arbejder og gennemgik 
flymekanikeruddanne/sen 
i F/yvevabnet. Flymekani
ker på F-104, Gulfstream 
III og C-130. Gennem
gået Flyvevåbnets 
Officerskole. Produktions
/eder, fastvinge fly i FMK. 
Chefinstruktør for SLV i 
Flyvevåbnet. Direktør for 
Skolen for Luftfartsuddan
nelserne fra 1995. 
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Med næsen i sky •.. !? 
Af: Lars Bæhrenz Christensen, medlem af FLYSIK- og uddannelsesudvalgene I DSvU. 

Flyvesikkerhed Skoleflyvning udvikler sig Billedet og styrepinden det, han ser udenfor og spør-

(FLYSIK) og uddan- konstant i takt med, at vores Skoleflyvning går i al sin en- ge, om han synes, det ser rig-
viden og erfaring øges, måske kel hed ud på at opbygge elev- tigt ud. 

nelse gir naturligt især på det pædagogiske felt. ens evne til at koordinere sine Som elev havde jeg selv en 
hind I hind. Et er- Derfor kræver det en løbende bevægelser med arme og ben, instruktør, der meget ofte un-

kendt FLYSIK-pro- vurdering af det, vi arbejder således at han får flyet til at der flyvning spurgte: "Er det 

blem kan ofte kun med som instruktører og en ev- gøre det ønskede. det billede, du vil se?". Har ele-

løses effektivt gen- ne til at følge med i udviklingen. Men hvordan finder eleven ven først fået en god forståelse 
Som "professionelle ama- ud af hvilke bevægelser med for "billedet", og hvad det er, 

nem uddannelse. tører" ved vi, at det ikke nytter styregrejerne, der er nød- er det også væsentlig nemme-
Dansk Svæveflyver noget, at svæveflyveinstruktø- vendige for at udføre en given re at kommunikere med ham 

Union (DSvU) lance- ren går med næsen i sky og manøvre? Jo, det gør han ved og give ham gode instruktio-

rer netop nu en revi- tror at han, som den eneste i at kigge på det, han ser uden- ner. 

deret og afprøvet ny hele verden, har fundet den for og sammenholde dette Fokuserer vi på styregrejer-
evigt gyldige sandhed for sko- med, hvad han forventer at ne i stedet for billedet, når vi 

svæveflyver- leflyvning. Det er vigtigt, at vi skulle se under manøvren. vil lære udretning fra stal! eller 
uddannelse i alle anbringer eleven i centrum og For at kunne udføre en gi- korrekt aktion på en afbrudt 
landets svæveflyve- giver ham eller hende den til ven manøvre og bringe flyet i spilstart, så kommer vi uvilkår-

klubber. En ny uddan- enhver tid bedste "livsforsik- den korrekte stilling i luften, er ligt til spørgsmålet: "Hvorlangt 

nelse, der blandt ring" og blandt andet lærer ele- det derfor helt nødvendigt, at skal pinden frem?'. Det rigtige 
ven at håndtere sit svævefly, eleven altid først får vist hvor- svar er:" Langt nok!', men i vir-

andet tager sigte pA når det har næsen i sky. ledes manøvren ser ud. kelighedens verden opfatter 
at gøre en målrettet Det efterfølgende henven- Han skal således have fo- eleven sædvanligvis "Pinden 

Indsats pA omrAder, der sig primært til svæveflyve- revist hvorledes horisonten, frem', som om du mener helt 

hvor FL YSIK-proble- instruktører, men kan med for- glidevinkler, sigtepunkter, fly- frem. Føres pinden blot in-

mer eksisterer. del læses af alle svæveflyve- vebaner (f.eks. landingsrun- stinktivt helt frem, opstår en 

Et par af disse 
re. For nemheds skyld siges den}, krængningsvinkler, osv. negativ G-påvirkning, som han 
der "ham" og "han" om eleven, ser ud set fra hans plads i også vil forholde sig til. 

omrAder tager sit selvom der også findes mange cockpittet. 
afsæt I flyvning med - i øvrigt talentfulde - kvindelige Man kan godt sige, at ele-

Negative G næsen I sky. svæveflyveelever. ven skal have forevist en ræk-
ke "billeder", som han efterføl- Nogle elever er meget fø I som-

Målrettet mod flysik Stall, spind og afbrudt 
gende skal forsøge at gendan- me overfor de negative G, som 
ne ved hjælp af flyets styregre- mere eller mindre fremkom-

- for elevens skyld spilstart jer. mer i forbindelse med udret-
Svæveflyvesporten har des- Vi har blandt andet lært nye Da synet er det sanseorgan ning fra stal!, og eleven vil kun-
værre altid budt på uheld med ting omkring manøvrer og fa- vi alle støtter os mest til (un- ne tolke dem, som at flyet sta-
tab af fly og menneskeliv. Det tale situationer, hvor flyets der flyvning især!), er det me- dig er stallet. Eleven vil derfor 
vil næppe være realistisk at tro næse forud herfor har haft en get vigtigt, at vi udnytter netop skubbe pinden yderligere 
på, at vi nogensinde kan kom- stilling i forhold til horisonten, elevens syn så meget som frem, hvilket kun vil forstærke 
me uheldene helt til livs, men som ikke kunne holdes. Tænk muligt, når vi skoleflyver med fornemmelsen af, at flyet er 
både FLYSIK- og uddanne!- specifikt her på stal/, spind og ham. stallet. Dette har medført ha-
sesarbejdet skal gøre en fore- afbrudt spilstart, som alle tre Som instruktør skal du der- varier, hvor piloten efter et stall 
byggende indsats for at mini- er manøvrer, hvor næsens for især forsøge at lede elev- i lav højde har fløjet flyet i jor-
mere disse tab. stilling har været over horison- ens opmærksomhed hen på den med relativ stor fart! 

DSvU tager netop nu sin ten før manøvren. 
nye svæveflyveruddannelse- Det nye er ikke selve ma-
kaldet PROJEKT 2000 - i brug nøvrerne, og de uheld vi ser i 
i landets svæveflyveklubber kølvandet på dem. Det nye er 
og forsøger med den at gøre det, som vi tror, er opskriften 
en målrettet indsats for flyve- på at minimere og forhåbent-
sikkerheden på specifikke om- ligt eliminere uheldene gen-
råder. nem målrettet uddannelse. 

På områder i svæveflyver- I forbindelse med stal!, 
uddannelsen skal der øves spind og afbrudt spilstart skal 
nye ting. På andre områder vi under uddannelsen i dem 
skal der øves "gamle" og kend- fokusere på tre ting: "Bi/ledet'; 
te ting, men på en ny måde. styrepinden og negativ G-på-
Ligesom den gamle uddanne!- virkning. 
se har vi med den nye heller 
ingen forventning om, at den 
skal holde mere end 1 0-15 år. Bi/ledet under ligeudflyvning. 
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Den første simulerede 
afbrudte start?! 

Senest sidste år havde vi 
en hændelse hvor en pilot un
der stalløvelse "glemmer" at 
trække flyet ud af et stal!, men 
holder pinden fremme, hvor
ved flyet ender i rygflyvning i 
cirka 75 meters højde. Uvist 
hvordan ender flyet igen i ret
vendt stilling, og piloten får det 
landet i medvind! Flyet fik min
dre skader i fineren efter over
belastning. 

En lignende stall-fornem
melse vil eleven kunne få efter 
et wirebrud under spilstart, 
hvor pinden også skubbes 
frem. Vær derforopmærksom 
på om eleven er særlig følsom 

overfor negative G og lær ham 
forskellen på, hvornår flyet er 
stallet, og hvornår det blot er 
udsat for negative G. Oftest 
hører negative G og stal! slet 
ikke sammen. 

Vigtigheden i brugen af bil
ledet i forbindelse med udret
ning af stal! skal igen under
streges. Målet er ikke at få tørt 
pinden frem, men at få skabt 
det billede, hvor næsen ligger 
korrekt i forhold til horisonten. 
Det hedder således ikke: 
"Pinden frem", men: "Sænk 
næsen og find det rigtige bil
lede". 

Det godmodige skolefly 
Formålet med at foretage stall
øvelser kan misforstås. Man
ge skolefly er i dag meget lette 
at flyve og er meget godmodi
ge og i det hele taget svære at 
få til at stalle. Derfor øves stal! 
tit ved at flyets næse løftes u
forholdsmæssigt højt over ho
risonten for at sikre, at det 
falder "ordentligt" igennem. 
Men det kan næppe overras
ke, atflyetfalderigennem, når 
det eneste du kan se fremad 
gennem hutten er himlen! 

Når vi øver stall med elever
ne, er det for at de skal kunne 
forhindre, at flyet staller utilsig
tet og i værste fald går i spind. 
Det farlige stall er det der 
kommer snigende og pludselig 
indtræffer, fordi du har fløjet 
med en indfaldsvinkel tæt på 
den kritiske uden at være op
mærksom herpå. 

Den lave næsestilling afvi
ger ikke væsentligt fra næse
stillingen under langsomflyv
ning, men giver eleven tid til at 
erkende og reagere på flyets 
advarselssignaler. Derfor skal 
du lære eleven at flyve lang
somt og så langsommere og 
langsommere. Derved væn
ner han sig til at flyve med høj 
næse og får en føling med flyet 
ved lav fart og tæt på den kri
tiske indfaldsvinkel. 

Ofte har eleven svært ved 
at holde flyets næse højt og 
blive ved med at holde den 
højt. Du vil ofte opleve, at næ
sen dypper for ham, og farten 
atter stiger. 

Vær med til at bevare Avedøre-hangaren! 
I Avedøre, i den vestlige udkat 
af København, lå der en gang 
en flyveplads. Det er længe si
den og svært at se, for selve 
flyvepladsen gemmer sig nu 
under Køge Bugt Motorvejen, 
men ud mod Gammel Køge 
Landevej (på nr. 560) ligger 
der stadig to hangarer. 

Deerfra 1917ogafentype, 
som man vist godt kan tillade 
sig at kaldes for Hærens nor
malhangar, for under Første 
Verdenskrig optø rtes i alt 14 af 
samme type, seks på Kløver
marken, to i Lundtofte, tre i Ave
døre og tre i henholdsvis Ring
sted, Odense og Viborg. Selve 
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hangarrummet måler ca. 17 x 
17 m, og langs den ene side
væg er der en 6 m bred værk
stedsbygning. 

Af de 12 hangarer er kun to 
bevaret to, begge i Avedøre. 
De blev fredet i 1987 og sorte
rer for tiden sorterer under 
Skov- og Naturstyrelsen. 

Hangaren nærmest land
vejen har været brugt som 
brandstation og er nu udlejet 
til erhvervsformål. Den anden 
har i en årrække været hjem
sted for KZ & Veteranfly Klub
ben, Hovedstadsregionen, 
men der er ikke tale om at Sta
ten stiller hangaren til rådighed 

for det gode formål. Klubben 
betaler en leje til Staten, som 
absolut ikke kan kaldes sym
bolsk og har desuden ofret et 
sekscifret beløb på istandsæt
telsen af hangaren (plus man
ge hundrede arbejdstimer). 

At hangaren ikke for længe 
siden er faldet sammen, skyl
des ene og alene klubbens ind
sats, men nu vil Skov- og Na
turstyrelsen sælge den - pris 
400.000 kr. inklusive grunden 
og et 18 m bredt bælte rundt 
om hangaren. Desuden skal 
der bruges en lille halv million 
kr. på istandsættelse af han
garen, fx. skal facadebeklæd-

Hvis det anvendte skolefly 
er godmodigt og svært at få til 
at stalle, kan en højere næse
stilling benyttes for at øve sel
ve udretningen. I så fald er det 
vigtigt at pointere formålet med 
øvelsen, så eleven ikke gives 
den opfattelse, at et stall kun 
indtræffer, når næsestillingen 
er meget høj, men (på andre 
flytyper, som eleven omskoles 
til senere) kan indtræffe ved en 
lavere næsestilling. 

Normalt er det kun selve 
udretningen, man ønsker at 
øve med eleven, men der er 
naturligvis intet, der hindrer, at 
du også lader eleven flyve flyet 
ind i stallet, hvis du vurderer 
han formår dette. Alt sammen 
er det med til at give ham en 
bedre føling med og kontrol 
over flyet. 

Virker det? 
Vi har lavet en ny uddannelse, 
som vi tror på vil være med til 
at fremme flyvesikkerheden. 
Om den så også virker, vil kun 
tiden kunne vise. Men meget 
vigtigt er det, at vi accepterer, 
at svæveflyveuddannelse ikke 
er noget statisk, men at vi hele 
tiden lytter, ser, lærer og vide
regiver vores erfaringer; ikke 
kun til eleven men også til hin
anden ..... 

FLYSIK- og Uddannelses
udvalgene i DSvU ønsker klub
berne en god og sikker sæson 
2000. Vi håber at den nye ud
dannelse vil bidrage hertil og 
ønsker klubberne god arbejds
lyst med PROJEKT 2000I • 

ningen fornyes og hangarpor
tene retableres. 

Så mange penge har klub
ben ikke, så nu er man ude 
med indsamlingsbøssen. Til 
det formål har man oprettet en 
støtteforening , Hangarens 
Venner, der har konto i Danske 
Bank, Holmens Kanal 12, 
1092 København K, nr. 30 01 
30 01 80 47 66. 

Er der 700-800 personer, 
derhveryder1.000kr., er han
garens fortsatte eksistens 
sikret. 

Formand er Vagn Westh, 
Gritsvej 12, 2791 Dragør, tlf. 
32 53 4416. 
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Århundredets våbenhandel 
0 

er fyldt tyve ar 
Tekst og foto: N.M. Schaiffel-Nielsen 

I årene op til købet af 
F-16 Fighting Fa/con 
var der megen poli
tisk debat om det 
betimelige i at købe 
omkring 70 nye jet
kampfly. Med lodder 
og trisser og løfter 
om kompensations
køb gik Danmark 
sammen med Norge, 
Belgien og Holland 
Ind i udvikling og 
medproduktlon af 
flyet. Alligevel var 
mange skeptiske over 
købet. Det er nu mere 
end 25 år siden stri
den rasede. 

Den 18. januar 2000 er en dag 
som alle andre på Flyvestation 
Skrydstrup. Man er stadig i 
gang med at reparere bygnin
ger og rydde op i de skove or
kanen væltede den 3. decem
ber sidste år. Skader på byg
ningerne for omkring tre mio. 
kr. og 15-16.000 kbm. væltet 
træ giver noget at tænke over. 

Det er derfor ikke mange, 
der skænker det en tanke, at 

det er 20 år siden at den første 
F-16 landede på flyvestatio
nen med major og chef for es
kadri Ile 727-16, Christian 
Hvidt (VIT) i førersædet og da
værende forsvarschef, gene
ral Knud Jørgensen i bagsæ
det. 

,,Det var et utroligt flot vejr, 
men hvinende koldt" erindrer, 
nu general og forsvarschef, 
VIT, ,,vi blev mødt af en firskibs
formation F-100O ført af ma
jorM.F. Svejgaard (SES). Vi fløj 
et par runder over Skrydstrup, 
inden vi landede og blev mod
taget af chefen for Flyvertaktisk 
Kommando, generalmajor P. 
Thorsen og chefen for Flyve
station Skrydstrup, oberst 8.V. 
Larsen (BAV)." 

Bedste fly for pengene 

Den 28. januar var Flyvestati
on Skrydstrup klædt på til fest. 
Udenfor var jorden dækket af 
sne og det var hundekoldt. In
den døre i Eskadrille 727-16's 
hangar så det anderledes ud. 
Her stod en flunkende ny to
sædet F-16 Fighting Falcon, 
halenummer ET-204, place
ret. Slesvigske Fodregiments 
orkester spillede og den sam
lede danske verdenspresse 
var på plads. 

Til stede i Eskadrille 727-
16's hangar var daværende 
forsvarsminister Poul Søgård, 
fungerende forsvarschef gene
ralmajor G.K. Kristensen, che
fen for Flyvematerielkomman
doen (FMK), generalmajor 
Johannes Skjødt, inspektøren 
for flyvevåbnet, generalmajor 
Niels Holst-Sørensen og che
fen for Flyvestation Skrydstrup, 
oberst B.V. Larsen (BAV). 

Poul Søgård var sikker på, 
at vi havde modtaget et værdi
fuldt fly. Efter overdragelsen 
fra FMK til den fungerende for
svarschef, der igen gav flyet 
videre til BAV, der sagde, at 
Flyvestation Skrydstrup ville 
gø re alt for at holde F-16 fly
vende. 

Man kan vist rolig sige at 
løftet er blevet holdt. VIT sag
de dengang til tjenestesteds
bladet Guldøksen, om F-16: 
"Set fra et pilotsynspunkt, er 
der tale om et virkeligt godt fly, 
hvor ingen har noget, der kom
mer op på siden af det. Jeg har 
været på et tre måneders 
kursus i USA, hvor jeg har øvet 
luftkamp mod de bedste ame
rikanske fly - og vundet. Flyets 
avionic (luftbåren elektronik) 
er det bedste man kan få. Jeg 
kan roligt sige, at F-16 er det 
bedste fly jeg kender" . 

Forhistorien 

De første tre North American 
F-1 00D Super Sabre blev lev
eret til det danske flyvevåben 
på Flyvestation Karup den 22. 
maj 1959. 15 år senere i 1974, 
efter 22 havarier, var Flyvevåb
net klar til at se på en afløser 
for F-100D. I foråret 1974 var 
den norske forsvarsminister 
Fostervoll årsag til, at der blev 
nedsat en styrekomite med 
medlemmer fra Norge, Dan
mark, Belgien og Holland. Det 
danske medlem blev oberst 
B.P. Faaborg. Komiteens opga
ve var at finde frem til, hvilket 
fly der skulle afløse de aldren
de F-100 og F-104. 

Styrekomiteen lagde ud 
med at sortere i udbuddet af 
jagerfly og endte op med at se 
på fire, nemlig : 

F-16 fremstillet af General 
Dynamics, USA, 

F-17 fremstillet af Northrop, 
USA, 

F-1 Mirage, fremstillet af 
Marcel Dassault, Frankrig og 

JAS-37E Viggen, fremstillet 
af SAAB. 

Debatten om hvilket af de 
fire fly man skulle købe bølge
de frem og tilbage indtil U.S. 
Air Force i januar 1975 valgte 
F-16. Snart efter indstillede 
styrekomiteen til de respektive 
landes regeringer, at man 
købte, ikke overraskende, F-
16. 

Årsagen til at man pegede 
på F-16, var flyets formåen på 
de forsvars- og angrebsmæs
sige områder. F-16 opfyldte 
kravet om at kunne fremføre 
seks standardbomber over 
250 miles i lav højde. Det kun
ne F-1 Mirage ikke leve op til. 
At den havde en større tophas-

Flyvestation Værløse mandag 
den 1.6.juni 1975. Efterflyvnin
gen var der lejlighed til at se 
nærmere pfl det flyvende vid
under, og der blev vist og for
klaret af den amerikanske pilot 
Lieutennant Colonel (oberst
løjtnant) Duke Johnson. 
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Der stod den så i al sin pragt 
den 28. januar 1980, halenum
mer ET-204. I baggrunden 
spillede musikken, og alle var 
feststemte. 

tighed i stor højde var af min
dre betydning for dansk for
svar. 

Økonomien 

For 58 stk. F-16 fly inklusive 
reservedele, uddannelse med 
videre skulle Danmark betale 
2,4 mia. kr. Prisen på Viggen 
lå på 3,2 mia., altså ca. 33% 
højere. Sverige fremsatte 
efterfølgende et tilbud, der 
gjorde Viggen væsentlig billi
gere, men det hjalp ikke på den 
danske regerings indstilling til 
flyet. 

Det har givet også spillet 
ind, at F-16 ville være 30% 
billigere i drift end Viggen og 
14% lavere end F-1 Mirage. 
Endelig konkluderede man, at 
F-16 kunne holdes i drift med 
det personel Flyvevåbnet rå
dede over ifølge den gælden
de forsvarsordning. Udsigten 
til, at der ville komme omkring 
600 F-16 fly i drift i Europa og 
mindst 400 i andre lande gav 
udsigt til, at man kunne opnå 
en mere effektiv udnyttelse af 
fælles vedligeholdelses- og 
forsyningsfaciliteter. 

Endelig var der spørgsmå
let om kompensationshandler 
og medproduktion. Det var 
forudsat, at de fire europæiske 
lande til sammen skulle levere 
40% af de 348 fly, det fælles 
indkøb udgjorde. Hertil kom en 
medproduktion på 10% af de 
650 fly til USAF og endelig 15% 
medproduktion på fly der even
tuelt blev solgt til tredjelande. 

Det blev en succes -over de 
sidste 20 år er der solgt lidt over 
4.000 stk. F-16 til hele verden. 
Firmaer som Per Udsen i Gren-

F-16 havarier 

Halenummer Dato 

å, nu en del af Terma, og Terma 
selv, har haft stor fordel af de 
nu over 20 år gamle aftaler. Der 
er ingen tvivl om, at F-16 
projektet har tilført dansk indu
stri ganske stor viden og eks
pertise på luftfartsområdet. 

Ingen kan være i tvivl om, 
at våben handlen dengang var 
en kompliceret affære, hvilket 
fremgår af, at følgende mini
sterier, myndigheder og civile 
organisationer var indblandet 
i handlen: 

Forsvarsministeriet, Uden
rigsministeriet, Statsministe
riet, Handelsministeriet, Fi
nansministeriet, 

Kammeradvokaturen, Fly
vertaktisk Kommando, Flyver
materielkommandoen, For
svarskommandoen og Indu
strirådet. 

Første gang i Danmark 

Mandag den 16. juni 1975 blev 
F-16A præsenteret for det 
flyvevåbnets personel og den 
presse, der i årevis havde skre
vet om "Århundredets Vå
benhandel". Denne betegnelse 
er blevet bekræftet som væ
rende vel valgt. 

Den mandag var der mel
lem 1.500 og 2.000 menne
sker samlet på Flyvestation 
Værløse for at se F-16A, dels 

Årsag 

på jorden, men ikke mindst i 
luften. Detvaretimponerende 
skue at se flyet med Lieuten
nant Colonel (oberstløjtnant) 
Duke Johnson ved pinden fo
retage sine krappe drej, snæv
re loops og rulninger over 
flyvestationen. Cockpittet var 
et imponerende skue for den 
der var vandt til at se ned i et 
F-1 00 cockpit. Det imponeren
de faktum, at flyet blev fløjet 
ved hjælp af elektriske impul
ser gennem kabler til de aktua
torer, der styrede rorfladerne 
var noget helt nyt. Tænk sig, 
en pind der ikke kunne bevæ
ges, men bare var en kontakt? 
Publikum var imponeret den 
dag i Værløse. 

Hvordan gik det 

I dag er der ikke mange der 
ikke mener, at købet af F-16 var 
en succes. Der er i dag frem
stillet over 4.000 F-16, altså 
mere end det dobbelte af det 
der skulle til for at Danmark fik 
sine 2,4 mia. kr. hjem i kompen
sationshandler og medproduk
tion. 

På det flyvesikkerheds
mæssige område ligger det 
danske flyvevåben som nr. to 
i verden. Siden den 18. januar 
1980 har Flyvevåbnet mistet 
otte F-16. 

---------

I slutningen af sidste år
hundrede gik Flyvevåbnet i 
gang med at opdatere F-16 til 
tidens standard. Projektet 
kaldes i daglig tale Mid Life 
Update, eller nemmere MLU. 
Den 18. oktober 1999 blev den 
første es_kadrille opdaterede 
fly overdraget af chefen for 
FMK, generalmajor Lars C. 
Fynbo til forsvarschefen, gen
eral Christian Hvidt. 

VIT mindedes i sin tale, 
hvorledes han for næsten 20 
år siden havde fløjet det første 
fly til Danmark. Han udtrykte 
samtidig sin glæde over at 
være den, der fik lov at over
drage den første eskadrille F-
16 MLU til operativt brug. Med 
MLU og alle de øvrige opda
teringsprogrammer bag sig, 
forventes F-16 at kunne flyve 
videre indtil år 2015. 

F-16 våbensystemet er nok 
uden sammenligning det vå
bensystem, der har manifes
teret sig kraftigst i civilbefolk
ningens bevidsthed. Først 
hele debatten om indkøbet for 
20 år siden. Men nok ikke 
mindst indsættelsen af Eska
drille 730/RRF i Kosovokon
flikten har skabt en opmærk
somhed om flyet, som er u
sædvanligt i Danmark. • 

E-174 24. februar 1983 

14. maj 1984 

Ramt af et lyn i luften over Fole i Sønderjylland som satte de hydrauliske systemer 

ET-209 og ET-211 
E-186 og E-179 
E-201 
E-185 
ET-205 
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1. april 1985 
7. december 1987 
10. december 1987 
11 . december 1996 

ud af drift. 
Mid Air Collision over Helnæs på Sydfyn. 'Pilot og tekniker i det ene fly blev dræbt. 
Mid Air Collision over Ribe. 
Havareret i Vadehavet ved Rømø. 
Havareret ved Skagen. 
Havareret under start fra RAF Mildenhall i England 
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Første JAA-godkendte MCC
kursus på dansk grund 
Tekst og foto: Knud Larsen 

Efter ikrafttrædelsen af de nye 
certifikatregler fra Joint Avia
tion Authorities (JAA) pr. 1. juli 
1999 har alle ikke-igangvæ
rende uddannelser skulle fo
regå efter JAR-FCL (Joint 
Aviation Requirements Flight 
Crew Licensing). 

Alle flyveskoler har haft 
travlt med at omarbejde under
visningsmaterialet så det blev 
muligt at undervise efter de 
nye regler. Luftfartsskolen er 
en af disse skoler. 

Et af de kurser som skolen 
har gennemført etter de nye 
regler er Multi-Crew Co-opera
tion kurset. Kurset er et krav 
for at kunne påbegynde den 
første typeuddannelse på 
tiermandsbetjente fly. Det 
søges typisk at piloter, der har 
gennemgået ab-initio uddan
nelsen ved en flyveskole. 

Kurset 
Formålet med kurset er at 
optimere beslutningstagen, 
kommunikation, deling af 
opgaver, brug af checklister, 
gensidigt opsyn samt samar
bejde i alle flyvningens faser, 
både i normale, unormale og i 
nødsituationer. Kurset skal 

Instruktørerne (f. v.m.h.): Bjarne Larsen, Henrik Løvgren, Finn Jørgensen, John Rosasco, Flemming 
Torp, Geert Rønne, Ove Stolle og Finn Leif Christensen. 

fremme ikke-tekniske færdig
heder der relaterer sig til arbej
det i tiermandsbetjente fly. Der 
focuseres på elevens opførsel 
under normale omstændighe
der såvel som på påvirkningen 
af stor arbejdsbyrde og stress
situationer. 

Kurset omfatter 34 teorilek
sioner og 20 timers flyvning på 
DC-1 O full-flight simulator. Kur
susforløbet afvikles over ca. 
tre uger. 

Debriefing 
Den 13. januar bød direktør 
Bjørn Wichmand velkommen 
til instruktører og elever ved en 
sammenkomst, hvor det var 
muligt for begge parter at kom
me med ros og kritik af kurset 
og hinanden. Otte elever 
deltog på det første kursus. 

Luftfartsskolen anvender 
instruktører fra den operative 
luftfart. På det første kursus 
var luftkaptajn i SAS Ove 

Stolle "head af training" og 
luftkaptajn i Premiair John 
Rosasco en af instruktørerne. 
Finn Leif Christensen, tidligere 
SAS, men nu fuld tid hos Luft
fartsskolen, havde sammen 
med instruktør og psykolog 
Henrik Løvgren stået for den 
væsentligste del af teoriunder
visningen. 

Tilfredshed 

Generelt set var der fra instruk
tørernes side stor tilfredshed 
med elevernes indsats set i 
forhold til at simulatorflyvnin
gen foregik på en for eleverne 
helt ny flytype. Eleverne var 
godt tilfredse med at flyvnin
gen havde foregået på DC-10, 
idet det jo var den type fly de 
ville møde i deres fremtidige 
luftfartsjobs. Nogle gav udtryk 
for at det var de bedste penge 
de havde brugt i deres uddan
nelse. 

Kursusdeltagerne (f.v.m.h): Nicholai Reyther, John Skovboe Pedersen, Ken Engels Henriksen, 
Thomas Jørgensen, Christian Krogsgaard, Steen Edvardsen, Jan Jørgensen og Thorbjørn Olsson. 

Der blev udvekslet ideer og 
forslag til ændring af kommen
de kurser, bl.a. at gennemgå 
simulatoren inden teoriunder
visnigen begynder, at anvende 
videooptagelser af udvalgt 
sekvenser og at lægge mere 
vægt på samarbejde i cockpit
tet end det rent tekniske. • 
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0 Jl(E 
SVIEVEFLYVEREKORDER 
OVERSIGT 

Pr. 1. februar 2000 

National rekord (danmarksrekord) 

D Åben klasse 
D Max. 15 m spændvidde 

Lokal rekord -

(D) Åben klasse 
(D) Max. 15 m spændvidde 

National rekord (danmarksrekord)- flersædet svævefly (max 20 m sp.) 

D2 

Lokal rekord -flersædet svævefly: (max 20 m. spændvidde) 

(D2) 

National rekord for kvinder (danmarksrekord) 

D F åben klasse 
D F max 15 m sprændvidde 
D2 F Flersædet ~vævefly ( max 20 m spændvidde) 

Svæveflyverekorder - godkendt af Dansk Svæveflyver Union og Kongelig Dansk Aeroklub 
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D -åben klasse - national rekord 
Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 755,00 km Ib Braes LS 1 1974 
b Målflyvning 622,10 km Karl Erik Lund ASW20 20.04.97 
C Ud og hjem 633,56 km Ib Braes Nimbus 2 1976 
d Distance trekant -FAI 821,40 km Finn Thierry Andersen Mosquito 1982 
e 100 km trekant 148,38 km/t Ole Stamp Nimbus 3 1992 
f 200 km trekant FØRES IKKE 
g 300 km trekant 141,53 km/t Stig Øye ASW208 1984 
h 500 km trekant 127,58 km/t Ib Braes Mini-Nimbus 1991 
i 750 km trekant 108,30 km/t Finn Thierry Andersen Mosquito 1982 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding 7.800 m Ib Møllebro Hansen SGS 1-34 1982 
I Absolut højde 11.100 m Ib Møllebro Hansen SGS 1-34 1982 
m 300 km ud og hjem 124,01 km/t Jan Sneholm Hansen Nimbus 2 1990 
n 500 km ud og hjem 143,32 km/t Jan Walther Andersen Nimbus 2 1989 
0 Fri distance 3 vendep. 755,17 km Ib Wienberg Ventus CT 20.07.96 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 750 km. 

D -max 15 m spændvidde - national rekord 
Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 755,00 km Ib Braes LS 1 1974 
b Målflyvning 622,10 km Karl Erik Lund ASW20 20.04.97 
C Ud og hjem LEDIG min. 600 km. 
d Distance trekant -FAI 821,40 km Finn Thierry Andersen Mosquito 1982 
e 100 km trekant 134,66 km/t Ib Braes St.Cirrus 1975 
f 200 km trekant FØRES IKKE 
g 300 km trekant 141,53 km/t Stig Øye ASW208 1984 
h 500 km trekant 127,58 km/t Ib Braes Mini-Nimbus 1991 
i 750 km trekant 108,30 km/t Finn Therry Andersen Mosquito 1982 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding FØRES IKKE 
I Absolut højde FØRES IKKE 

m 300 km ud og hjem LEDIG min. 120 km/t 
n 500 km ud og hjem LEDIG min. 110 km/t 
0 Fri distance 3 vendep. 657,7 km Kaj H. Pedersen. LS-7 29.07.1999 
p Fri ud og hjem 618,5 km Kaj H. Pedersen LS-7 04.08.1999 

{ D) -åben klasse - lokal rekord 
Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 755,00 km Ib Braes LS 1 1974 
b Målflyvning 622,10 km Karl-Erik Lund ASW20 20.04.97 
C Ud og hjem 633,56 km Ib Braes Nimbus 2 1976 
d Distance trekant -F Al 604,00 km Per Winther LS4 1987 
e 100 km trekant 134,66 km/t Ib Braes St.Cirrus 1975 
f 200 km trekant 122,03 km/t Edvin Thomsen Nimbus 3 T 13.08.97 
g 300 km trekant 110,80 km/t Edvin Thomsen Nimbus 3 T 1996 
h 500 km trekant 95,40 km/t Ib Braes Nimbus 2 1976 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding FØRES IKKE 
I Absolut højde FØRES IKKE 
m 300 km ud og hjem 104,90 km/t Ib Braes Mini Nimbus 1978 
n 500 km ud og hjem 83,50 km/t Niels Ebbe Gjørup PIK-20 B 08.05.84 
0 Fri Distance 3 vendep. 755,17 km Ib Wienberg Ventus CT 20.07.96 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 600 km. 
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( D) -max 15 m spændvidde - lokal rekord 
Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 755,00 km/t Ib Braes LS 1 1974 
b Målflyvning 622,10 km Karl Erik Lund ASW-20 20.04.97 
C Ud og hjem 519,00 km Niels Ebbe Gjørup PIK-20 B 1984 
d Distance trekant -F Al 604,00 km Per Winther .. LS-4 1987 
e 100 km trekant 134,66 km/t Ib Braes St.Cirrus 1975 
f 200 km trekant 100,46 km/t Mogens Hoelgård LS-8 01.08.99 
g 300 km trekant 101,6 km/t Per Winther Discus 1 31.07.99 
h 500 km trekant LEDIG min. 80 km/t 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding - - - FØRES IKKE 
I Absolut højde FØRES IKKE 

m 300 km ud og hjem 104,90 km/t Ib Braes Mini -Nimbus 1978 
n 500 km ud og hjem 83,50 km/t Niels Ebbe Gjørup PIK-20 B 1984 
0 fri distance 3 vendep. 522,1 km. Mads Lykke ASW-20 04.05.98 
p fri ud og hjem LEDIG min.500 km. 

D2 -flersædet svævefly - national rekord (max 20 m spændvidde) 
Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 468,38 km Kristian Hansen og Lars Ullitz Bocian 1 E 1974 
b Målflyvning 508,00 km Hans Jensen og Preben Hove Twin Astir 1988 
C Ud og hjem 559,42 km Stig Øye og Knud Andersen Janus C 1984 
d Distance trekant FAI 561,5 km Klaus V Pedersen oo Jan S. Hansen Janus CE 20.04.97 
e 100 km trekant 120,84 km/t Kaj Pedersen og Jens Børsting Janus CE 13.08.97 
f 200 km trekant FØRES IKKE 
g 300 km trekant 129,10 km/t Finn Th Andersen og Ingo Renner Janus C 1982 
h 500 km trekant 96,28 km/t Klaus H.Hagensen og Asbjørn Wiehe Janus C 29.07.99 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding 7010 m Ole Arndt og Jørgen Arndt Grob 103 28.02.99 
I Absolut højde 9595 m Ole Arndt og Jørgen Arndt Grob 103 28.02.99 

m 300 km ud og hjem 117,50 km/t Edvin Thomsen og Finn Th. Andersen Janus 1984 
np 500 km ud og hjem 110,84 km/t Stig Øye og Knud Andersen Janus C 1984 
0 Fri distance 3 vendep. LEDIG min. 600 km. 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 600km. 

{D2)- Flersædet svævefly - lokal rekord (max 20 m spændvidde) 
Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 468,38 km Kristian Hansen og Lars Ullitz Bocian 1 E 1974 
b Målflyvning 508,00 km Hans Jensen og Preben Hove Twin Astir 1988 
C Ud og hjem 380,26 km Hans Jensen og Preben Hove G-103 Twin li 1993 
d Distance trekant F Al 561,50 km Klaus V Pedersen oa Jan S. Hansen Janus CE 20.04.97 
e 100 km trekant 120,84 km/t Kaj Pedersen og Jens Børsting Janus CE 13.08.97 
f 200 km trekant 97,40 km/t Poul R Kristensen og Dan M Andersen Duo Discus 22.07.96 
g 300 km trekant 99,97 km/t Dan M Andersen og Agnes M. Jensen Duo Discus 10.08.97 
h 500 km trekant 80,40 km/t Klaus V Pedersen og Jan S. Hansen Janus CE 20.04.97 
i 750 km trekant LEDIG 
i 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding FØRES IKKE 
I Absolut højde FØRES IKKE 

m 300 km ud og hjem 99,19 km/t Ole Stamp og Henrik Lauridsen Duo Discus 21.07.96 
n 500 km ud og hjem LEDIG min. 80 km/t. 
0 Fri distance 3 vendep. 561,50 km Klaus V.Pedersen og Jan S.Hansen Janus CE 20.04.97 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 500 km. 
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D F -åben klasse - national rekord for kvinder 
Nr. Rekord Navn 

a Fri distance - lige 515,00 km Signe Skafte Møller 
b Målflyvning 174,35 km Agnes M Jensen 
C Ud og hjem 333,05 km Gitte Munk Larsen 
d Distance trekant -FAI LEDIG min. 500km 
e 100 km trekant 106,03 km/t Birgitte Ørskov og Agnes M. Jensen 
f 200 km trekant 

,_ 
FØRES IKKE 

g 300 km trekant 93,83 km/t Agnes M Jensen 
h 500 km trekant LEDIG 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding FØRES IKKE 
I Absolut højde FØRES IKKE 

m 300 km ud og hjem 100,25 km/t Agnes M Jensen 
n 500 km ud og hjem LEDIG 
0 Fri distance 3 vendep. LEDIG min. 500 km. 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 500 km. 

D F -max 15 m spændvidde - national rekord for kvinder 
Nr. Rekord Navn 

a Fri distance - lige 515,00 km Signe Skafte Møller 
b Målflyvning LEDIG min. 400 km. 
C Ud og hjem LEDIG min. 400km. 
d Distance trekant-FA! LEDIG min. 400 km. 
e 100 km trekant 102,87 kmlt Birgitte Ørskov 
f 200 km trekant FØRES IKKE 
g 300 km trekant LEDIG min. 80 km/t 
h 500 km trekant LEDIG 
i 750 km trekant LEDIG 
i 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding - FØRES IKKE 
I Absolut højde - --~ FØRES IKKE 

m 300 km ud og hjem LEDIG min. 80 km/t 
n 500 km ud og hjem LEDIG 
0 Fri distance 3 vendep. LEDIG min.400km 
p Fri ud og hjem LEDIG min.400km. 

D2 F -Flersædet svævefly - national rekord for kvinder 
( max 20 m spændvidde) 

Nr. Rekord Navn 

a Fri distance - lige 146,50 km Birgitte Ørskov og Agnes M Jensen 
b Målflyvning 146,50 km Birgitte Ørskov og Agnes M Jensen 
C Ud og hjem 309,10 km Kirsten Damgård og Agnes M Jensen 
d Distance trekant LEDIG min. 400 km. 
e 100 km trekant 106,03 km/t Birgitte Ørskov og Agnes M Jensen 
f 200 km trekant - FØRES IKKE 
g 300 km trekant 62,28 km/t Birgitte Ørskov og Agnes M Jensen 
h 500 km trekant LEDIG 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding 4.325 m Helle Lundgren og Kirsten Holck 
I Absolut højde LEDIG 

m 300 km ud og hjem 82,4 km/t Kirsten Damgård og Agnes M.Jensen 
n 500 km ud og hjem LEDIG 
0 Fri distance 3 vendep. LEDIG min. 400 km. 
p Fri ud og hjem 309,10 km. Kirsten Damgård og Anges M. Jensen 

22 

Flytype Ar 

Ka8 1966 
Nimbus 3 1995 

Ventus 17,6 08.08.97 

Duo Discus 19.06.96 

Ventus C 1994 

Nimbus 3 1992 

Flytype Ar 

Ka8 1966 

LS 3a 09.08.97 

Flytype Ar 

Twin Acro III 1995 
Twin Acro III 1995 

TwinAcro 20.04.97 

Duo Discus 19.06.96 

Twin III 1993 

ASK21 1993 

Twin acro 20.04.97 

Twin acro 20.04.97 

FLYV • UAR ?nnn 



LUFTFARTSSKOLEN 

JAA MCC kursus. 

Multi-Crew Co-Operation kurser i henhold til JAR-FCL l.250(a)(3), JAR-FCL l.261(d) og tilsvarende krav i JAR-OPS. 
Kurset er fremover et krav for at kunne påbegynde den første typeuddannelse på flermandsbetjente fly. 
Kurserne omfatter 34 teorilektioner og 20 timers flyvning på DC 10 full-flight simulator. 
Kurset har en varighed på ca. tre uger. Pris pr. deltager inklusive alle materialer kr. 35.000,00. 

Forventet godkendt JAA integreret ATPL-kursus. 

Kurset dækker alle krav i henhold til JAR-FCL 1.160(c) og JAR-FCL 1.165(a)(l) og opfylder dermed uden videre 
kravene til første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Uddannelsen varer ca. 22 måneder og omfatter minimum 1000 lektioner teori afsluttende med eksamen til Airline 
Transport Pilot License (ATPL), 165 flyvetimer på enmotoret fly, 15 flyvetimer på tomotoret fly afsluttende med 
opnåelse af Commercial Pilot License med Instrument Rating (CPUIR) og Multi-Crew Co-Operation (MCC) 
kursus på 15 timer i DC 10 simulator. 
Prisen for hele uddannelsen inklusive alle materialer og skoleuniform er kr. 460.000,00 - ved kursus start i maj år 2000 
og for efterfølgende hold kr. 475.000,-, hertil kommer en udgift på kr. 25.000,00 for indkvartering på 
kollegiet i tomandsværelser under uddannelsen. 
Psykotekniske optagelsesprøver d. 17. - 18. og 24. - 25. marts 2000, 14. og 15. april 2000, samt 12. og 13 maj 2000. 
Kursus start den 8. maj og 31. juli 2000. 
Informationsmøder bliver afholdt d 4. marts kl. 1000, 22. marts kl. 1800. 

ATPL teori for indehavere af nationalt A-certifikat eller JAA PPL DAG: 

Afdeling 
Billund 

egnethedsprøve (pris kr. 500,-) 
13. maj eller 17.juni (Billund eller Roskilde) 

start: 
4. sep. 2000 

tilmeldingsfrist: 
21. juli 2000 

ATPL forkortet teori for indehavere af nationalt B/1 certifikat eller JAA CPL/IR AFfEN: 

Afdeling 
Billund 

start: 
14.aug.2000 

tilmeldingsfrist: 
14. juli 2000 

eksamen: 
medio marts 2001 

Du skal have bestået medical på Flyvemedicinsk klinik inden kursusstart. 

JAA Flyveinstruktørkursus: 

Afdeling 
Billund 

start: 
9. oktober 

tilmeldingsfrist: 
8. sep. 

eksamen: 
medio december 2000 

eksamen: 
primo juni 2001 

Rekvirering af yderligere materiale og information om ovenstående kurser kan fås ved henvendelse til: 
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Foto: Tavs Mortensen 

Den endelige rapport om Cessna 402A OY.BHE's havari 
den 12. oktober 1998 

Kort efter midnat 
dere til og fra skibsværftet Ifølge havarirapporten hav- transport, og den forestående 
Aker Stord. de han i sin flyverkarriere van- retssag virkede tyngende på 

(kl. 0025) den 12. ok- De to første ture blev gen- skeligheder både af medicinsk ham, har vidner oplyst til 

taber 1998 havarerede nemført normalt. og træningsmæssig art, men havarikommissionen. 

Cessna 402A OY-BHE På den tredje flyvning, efter han kvalificerede sig alligevel Den 1. august 1998 blev 

under indflyvning til 
en VOR/DME indflyvning og til de ønskede certifikater og han ansat i Altek Isolering som 
på kort finale til bane 33, hvor beviser. pilot for at flyvninger med 

Sørstokken flyveplads fartøjschefen havde visuel Bortset fra en kortvarig an- firmaets medarbejdere kunne 
på øen Stord (syd for kontakt, mistede han kontrol- sættelse som flyvechef i Airga- ske i overensstemmelse med 

Bergen). len over flyet efter at højre mo- te ApS i Roskilde havde han den gældende lovgivning og 

Piloten og de otte tor var stoppet pga. brændstof- stort set altid opereret som fordi det var vanskeligt at 
mangel. Dette skyldtes, at far- selvstændig flyver (havari rap- skaffe taxafly til opgaver på 

passagerer omkom. tøjschefen betjente flyets porten bruger udtrykket "en søn- og helligdage. 
Da ulykken fandt brændstofsystem forkert, så ensom ulv") og næsten aldrig 

sted i Norge, var det den tilkoblede tank løb tør. været del af en organisation. 

Havarikommisjonen Fra en stabiliseret indflyv- Den eneste faglige systemati- Flyet 

for Sivil Lufflart (HSL), ning gik flyet over i et skarpt ske korrigering er derfor sket OY-BHE var fremstillet i 1969 

der varetog havariun-
højresving, samtidig med at ved PFT. og havde logget 9.770 flyveti-
det hurtigt mistede højde. I et Flyvemiljøet, som han var mer. Det var fuldt IFR-udsty-

dersøgelsen. En brat dyk ramte det skovklædt del af, kunne give tilbagemel- ret, havde dobbeltstyring og 
havariinspektør fra terræn kun 225 meter øst for dinger, som der kunne karrige- var certificeret til at medføre 

Havarikommissionen baneenden og gik i brand. res efter. HSL skriver imidlertid 1 0 personer, inklusive pilot. På 

for Civil Lufflart (HCL) i rapporten, at personer i dette den fatale flyvning var der dog 
miljø fortæller at piloten var en kun plads til ni, idet sædet bag deltog i arbejdet. En ensom ulv mand, som tilsyneladende ik- piloten taget ud. 

Hans Kofoed har Piloten, en 62-årig mand, var ke tog imod råd. Flyet havde gyldigt luftdyg-
læst HSL's endelige oprindelig taxavognmand. Han Rettigheder som fartøjs- tighedsbevis. Der blev ikke 

havarirapport, der fikA-certifikat i 1964, da han var chef i erhvervsmæssig luftfart fundet fejl på det, og vedlige-

forelå den 25. januar i 28 år og B i 1969. Desuden udenfor dansk territorium holdeisen synes at være ud-

år. Den fastslår, at havde han instrumentbevis. kræver ifølge dansk lovgiv- ført i henhold til bestemme!-
Han var efterhånden blevet ning tilladelse fra det pågæl- serne. 

ulykken skyldtes en en erfaren pilot med ca. 7.300 dende lands myndigheder, når 
menneskelig fejl. flyvetimer, og på ulykkestids- vedkommende er fyldt 60 år. 

Overvægt punktet var han checket ud på Statens Luftfartsvæsen havde 
28 forskellige flytyper. Han givet fartøjschefen dispensa- Bagagerummene i næsen og 
havde haft flere mindre hava- tion herfor, men han havde vingerne var fulde, og der har 

Hvad skete der? rier, hovedsagelig med mate- ikke ansøgt myndighederne i sandsynligvis også været ba-
Fartøjschefen havde planlagt rielle skader, bl.a. med Piper Norge om en sådan dispensa- gage inde i flyet. Owners Ma-
at gennemføre tre tur- og re- PA-60 Aerostar OY-PYY ved tion. nual advarer mod bagage bag 
turflyvninger mellem Ålborg start fra Trundhom den 26. juli Han var under tiltale for u- i halen ved fuldt fly, og det an-
og Stord med danske arbej- 1997. lovlig erhvervsmæssig luft- tages at pladsen bag piloten 
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(hvor sædet var fjernet) blev 
Tom tank så flyet skulle have tilstræk- kantstillet. Enhver forsinkelse 

benyttet til bagage. Cessna 402A har fire tanke, keligt brændstof ombord og i denne procedure vil føre til en 
Den største tilladte start- en "main" tiptank yderst på ikke været løbet tør. Da der er drejning til højre, samtidig med 

masseforOY-BHEvar2.857,6 hver vinge og en "auxiliary" mulighed for at vælge hvilken at flyet synker hurtigere. En 
kg (6.300 Ibs.), den størsttillad- tank i hver vinge. tank man skal hente brænd- forøgelse af venstre motors ef-
te landingsmasse 2.812,2 kg Det er op til piloten at afgø- stof fra, er der også mulighed fekt vil kunne opveje noget af 
(6.200 Ibs.), men HSL har be- re, hvilken tank der skal bru- for at vælge forkert eller for at det sidste problem, men det vil 
regnet, at det ved starten fra ges. Normalt leverer tankene glemme at skifte fra en tank også skabe en yderligere 
Ålborg kl. 2258 må have haft en brændstof til motoren på deres til en anden i tide. Det vides, skæv situation. 
overvægt på 313,9 kg, ved ha- side, men ved skæv tankning at fartøjschefen tidligere har For at sideroret skal have 
variet en overvægt på 200,9 kg. og i nødstilfælde kan man valgt at køre en tank tom, før tilstrækkelig effekt til at hindre 

Selv uden at udføre nøjag- anvende cross feeding. han skiftede, og HSL er af den den "gode" motor i at dreje flyet 
tig vægtberegning burde det Pumperne leverer meget opfattelse, at han i dette tilfæl- rundt, må flyet have en hastig-
være oplagt for fartøjschefen, mere brændstof end motorer- de kun har hentet brændstof hed højere end Minimum Con-
at med så mange passagerer ne kan bruge. Overskuddet fra hovedtanken og at højre trol Speed. Da flyet ikke var ud-
må både brændstof og baga- går altid tilbage til hovedtan- tank derfor er løbet tør. styret med flight recorder, 
ge begrænses, hvis man skal ken. Proceduren er derfor at Hypotesen forstærkes af at kender man ikke den hastig-
undgå overvægt, skriver HSL, starte på hovedtankene for motorer, magneter og propel- hed, flyet havde da motoren 
der mener at piloten har været derved at skaffe plads til over- ler blev fundet i orden, og at satte ud og hvilken margin pi-
bekendt med overvægten, skuddet fra hjælpetankene, højre motor - trods dette-ikke loten havde til Minimum Con-
men at han ikke tog hensyn til når disse vælges. Hvis der var i gang ved ulykkestids- trol Speed. 
den." Han tankede fuldt eller startes på hjælpetankene og punktet. Årsagen til at højre På grund af de store hava-
næsten fuldt, hver gang han med fulde hovedtanke, vil der motor er standset og ikke riskader har det ikke været 
landede på Stord i stedet for ikke-være plads til returbrænd- venstre eller begge, er sand- muligt at fastslå flapstillingen, 
at optimalisere brændstofbe- stoffet fra hjælpetankene. synligvis at varmeaggregattet men HSL mener at den har 
holdningen ved at tanke både får brændstof fra højre hoved- været omkring 20° . Dersom 
i Ålborg og Stord. Owners Manual foreskri- tank og at der derfor bruges hastigheden var lav, da moto-

ver, at flyet skal startes på ho- mere brændstof fra denne end ren satte ud, kan dette være 
vedtankene og flyves i 60 mi- fra den venstre. en forklaring på hvorforfartøjs-

Lang arbejdsdag nutter eller til der er brugt 30 Sandsynligvis blev indflyv- chefen mistede kontrollen 

Da det ikke har været muligt 
Gallons, før der skiftes til auxili- ningen udført med forholdsvis over flyet. 
ary. Sidstnævnte har ikke lav motorydelse. Det betyder 

at fremskaffe fartøjschefens egen brændstofpumpe og det at det kan have taget længere 
Efter HSL's mening var det 

logbøger (de er formentlig anbefales ikke at flyve på dem tid at opdage bortfald af en 
ikke muligt for ham at styre fly-

brændt sammen med flyet), er 
i højder under 1.000 fod. motor. 

et i denne situation uden at høj-

det ikke været muligt at fore-
Sidste tankning blev fore-

re propel hurtigt blev kantstillet. 

tage en detaljeret undersø-
taget i Stord før afgangen til 

Det er et spørgsmål om situati-

gelse af hans flyvetid, men 
Ålborg. Hovedtankene blev Hurtig handling påkrævet 

onen kunne reddes af en per-

man regner med at han de sid- son, som var alene og som med 
ste 24 timer inden ulykken fyldt op (100 US gallons}, En motor, som ophører med stor sandsynlighed var træt. 

havde fløjet 7:21 timer, de sid- hjælpetankene næsten fulde at levere effekt, vil fortsætte Da højre motor satte ud, lå 
ste tre døgn 11 :49 timer, ude- (fuld = 40 gallons). med at rotere pga. luftstrøm- flyet i lav højde i mørke, og far-

lukkende med Cessna 402A. HSL har beregnet, · at for- men over propellen, hvad der tøjschefen havde lyset fra ba-
Hans tjeneste var begyndt bruget.frem til havariet var 94 fører til øget luftmodstand på nen som holdepunkt. Drejnin-

søndag den 11. oktober i Kø- Gallons, og det er forsigtigt an- den pågældende side. Det gen mod højre bragte flyet ud 
benhavns Lufthavn Roskilde, slået, da piloten er kendt for ik- fører igen til at flyet vil dreje i mørket, væk fra banebelys-
hvor Altek havde lejet flyet. ke at flyve økonomisk og flyet mod den "døde" motor. ningen, og han ville derfor og-
Han startede herfra kl. 1341 og var overvægtigt. Dersom denne del af flyv- så mangle visuelle referencer 
landede i Ålborg kl. 1429. Der- Venstre tank blev separeret ningen er foregået med moto- i denne kritiske situation. 
efter udførte har to tur-retur- fra flyet ved kollisionen med ter- reme på tomgang, kan der mu-

flyvninger til Stord lufthavn rænet og undgik dermed var- ligvis være gået nogen tid, før 

Sørstokken. De registrerede men fra branden. Ved åbning det bliver opdaget, at en mo- Redaktionel kommentar: 

tidspunkter for disse flyvninger af den blev der ikke fundet indre tor ikke yder effekt. En situa- Der er mange historier om 

er henholdsvis kl. 1502 til deformation. Havde den inde- tion hvor en motor mistes, piloter, der lander med tomme 

1618, 1722 til 1841, 1917 til holdt en væsentlig mængde kræver hurtig handling, fordi tanke - og slipper godt fra det. 

2043 og 2117 til 2223. brændstof i ulykkesøjeblikket, den tid, der er til disposition, Her er imidlertid en trist be-

Den sidste afgang fra Ål- ville det indre skot være blevet er kort, når flyet som i dette retning om en pilot, der ikke 

borg var kl. 2258. Havariet deformeret. tilfælde, er i lav højde og har havde heldet med sig. 

fandt sted 25 minutter efter Højre tank sad fast på vin- lav hastighed. Havde højre motor fortsat 

midnat, mandag den 12. okto- gen og havde der væretbrænd- HSL mener at der er grund med at virke mindre end et 

ber. Tjenestegøringen siden stof i den, ville vare udbrændt. til at antage, at motoren halvt minut endnu, var flyet 

starten fra Roskilde havde da HSL konkluderer derfor med mistede effekt, da flyet havde sandsynligvis landet uden 

varet næsten 11 timer. stor sikkerhed, at den ikke landing approach speed (110 problemer. 

Fartøjschefen havde end- indeholdt udnytteligt brænd- mph ved 45° flaps) og var Nu mistede ni mennesker 

da planlagt en returflyvning til stof, da flyet ramte jorden. placeret på den korrekte glide- livet. • 
Ålborg, efterfulgt af en afslut- bane. Et motorbortfald i denne 

tendeturtil Roskilde. Dette vil-
- men brændstof nok 

situation ville kræve at flyet 

le have medført en tjenestegø- blev holdt på korrekt indflyv-

ring på ca. 14 timer med otte Fartøjschefen havde fyldt bå- ningskurs samtidig med at mo- Rapporten er lagt ud på HSL's 

landinger. de hoved- og hjælpetanke op, toren blev sikret og propellen web-side: www.aaib-n.org 
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I FLYV nr. 2/2000 skrev Ole Steen Hansen om Piper J-4 Cub Coupe OY-AVG. Jens Toft i Højmark K~mmentarer 
ved Lem har sendt disse erindringer. 

til "Tanker ved 
Kristen Højland fra Ringkø- havde for øvrigt ikke haft plads ne købe den igen til sit muse- årtusindskiftet" 
bing havde før krigen skrevet til at opbevare den, men flyets um, men det endte med at 
kontrakt om køb af en ny Piper papirer var der da. Hans Peter Loe alligevel ikke Det er ikke fordi man i de 

Cub Coupe hos Piper impor- Jeg havde nogle år i farve- ville sælge, og igen fik den luft- forløbne år har hørt meget til 

tø ren på Sjælland. Krigen kom jen købt krop og vinger til en dygtig. KDA's generalsekretær. Når 

før han fik sit fly leveret, men Cub Coupe for 500 DM af Jeg foranledigede nu, at han så endelig lader høre fra 

han havde stadig drømmen Herrn M0hlenback i Gengen- Cub Coupe'en fra Stauning sig, så må jeg komplimentere 

om et sådant fly. Da han cirka bach i nærheden af Frankfurt, blev solgt til Bohnstedt-Peter- ham for den fremtidsvision 

25 år senere havde fået flyve- nærmest for at få den propel, sen, som faktisk betalte meget han giver udtryk for i sin artikel 

certificat, sagde han engang der var med i handelen. Flyet mere for flyet end Højland hav- i FLYV af december 1999. 

til mig, at hvis jeg skulle løbe havde været amerikansk regi- de regnet med at få. Jeg kan kun give ham ret i 

over en Cub Coupe, ville han streret (27877), og der var in- Det andet fly, som sønnen at den organisationsmæssige 

være interesseret i at købe. gen papirer på det. Da vi se- aldrig have gjort noget ved, opbygning, som fritidsbruger-

Herbert Weigelt i Hamborg nere ville hente sagerne, var forærede Højland nu til muse- ne af det danske luftrum har i 

havde en Cub Coupe stående man i klubben blevet enige et i Stauning som provision på dag er meget irrationel. Myn-

på flyvepladsen St. Michaelis- om, at man alligevel ikke ville handelen. dighederne har alt for let spil 

don på Sydslesvigs vestkyst. sælge, og det var der så ikke med os, fordi vi ikke har en tal-

Vi besøgte ham en tidlig for- noget at gøre ved. stærk og slagkraftig enhed 

årsdag 1978, hvor han netop Nu kontaktede jeg igen Katapultsæder bag vore synspunkter. 

havde klargjort flyet efter vin- klubben, og denne gang lykke-
teren, og efter at han ikke hav- des det at få stumperne. Nu Menig 388879 Elihardt Kok- Generalsekretæren mener 

de fløjet det siden efteråret. var der pludselig dele nok til to holm Kristensen beretter i vi har tre hovedproblemer: 

Ved gennemgang af flyet, fly, så både Højland og hans FLYV nr. 2 side 15 om et ka-
fandt jeg ud af, at mus i vinte- søn kunne få hver sit fly. Høj- tapultudspring over Ålborg a) manglende tilgang 

rens løb havde været på spil i lands drøm fra 1939 gik såle- den 1. december 1958, og b) manglende kendskab til 

den ene vinge, og ædt alle de des i opfyldelse godt 40 år efter mener samtidig at det var det KDA, og hvad det er 

sejlgarnssnore hvormed lær- at han oprindelig havde købt første udspring herhjemme c) manglende ressourcer 

redet er syet fast til ribberne. en Cub Coupe. med Martin Baker katapultsæ-

Snorene er imprægneret Han fik lavet et meget flot det. Jeg vil gerne kommentere 

med voks og er livret for mus. fly, som han fløj en del år, indtil Det er ikke korrekt, idet Me- disse tre punkter men i en an-

Hvis han var startet ud med han på et tidspunkt deponere- teor Mk. 8 og Hawker Hunter den rækkefølge. 

flyet i den tilstand, var det helt de certifikatet og ville sælge flyene blev leveret nye med Manglende kendskab til 

bestemt gået galt, så manden flyet, og her kom jeg igen ind i MB-sæder, mens de ameri- KDA og hvad det er. 

takkede mig, fordi jeg antage- billedet. kanske fly (RF-84F, F-86D og Det er i allerhøjeste grad 

lig havde reddet hans liv, og vi Jeg havde tidligere været i F-100) blev ombygget med de KDA's egen skyld at man fører 

fik handlet om flyet. Norge, for at forsøge at købe nye katapultsæder i foråret en så upåagtet eksistens som 

Han havde på et tidspunkt en Cub Coupe, som som stod 1961. Danmark var det eneste tilfældet synes at være. Jeg 

købt et tilsvarende fly, der var i en lade og ikke havde fløjet i land, der udførte denne modi- erindrer ikke at have observe-

havareret, og det fulgte med i flere år. Den var før krigen fikation på de omtalte typer, ret tiltag fra KDA's side med 

handlen. Der var ingen krop solgt af Piper importør Bohn- mens F-104 Starfighter blev henblik på at markere sig. Dels 

med, idet den havde været stedt-Petersen i Hillerød. ombygget herhjemme i 1965. overforoffentligheden, og ikke 

meget beskadiget, og han Bohnstedt-Petersen ville ger- Tyskerne fulgte efter i midten mindst overfor medlemmerne. 
halvfjerserne med samme Der kommer ingen debatop-
modifikation - grundet landets læg. Ingen pressemeddelel-

Klubbernes fremtid mange havarier. ser. Ingen optræden i TV eller 
Omtalte udspring den 1. radio. Ingen information til 

Generalsekretær Knudtzons senere i fællesskab at høste december var F-86D Sabre nr. medlemmerne om hvad KDA 
''Tanker ved årtusindskiftet" ef- nogle administrative stordrifts- 51-6090 (AB-M) med FL P.E. udretter i forhold til offentlige 
terlader ingen tvivl: Der vil blive fordele. Sucksdorff Olsen som pilot, myndigheder, etc. etc. 
stillet større krav til klubberne Samarbejde kommer ikke mens første MB-udspring Det nytter ikke noget i dag 
- krav som kun kan opfyldes, af sig selv. Det vigtigste er at fandt sted fra Hawker Hunter at være de pæne mennesker, 
hvis klubbernes knappe res- komme i gang. Arbejdet med nr. 414 ugen efter, den 8. de- som ikke vil ulejlige nogen 
sourcer udnyttes bedre. Visi- at finde frem til en struktur med cember over Djursland. Pilo- med provokerende synspunk-
anerne må gøre indtryk man- en paraplyorganisation ved ten var FL L.Back. ter. ,,Vil du i verden frem, så 
ge steder. navn Aerosport Danmark bør Første Martin Baker ud- hug" - det er en omskrivning 

Noget kan gøres uden tab ikke sinkes af overvejelser om, spring fra F-86D skete den 17. af et gammelt ordsprog, som i 
af selvstændighed. Klubberne hvorvidt første skridt skal ta- april 1961, da FL F.P.T. Horne dag desværre har mere rele-
kunne som en begyndelse ud- ges med højre eller venstre og FL P. Scheuer-Larsen red- vans end originalen og som 
veksle erfaringer om førelse af fod. Om det for faldskærms- dede sig fra henholdsvis F-958 ser ud til at være den eneste 
medlemsregistre, opkrævning springere gør en forskel, har og F-281 over Zetten i Holland vej fremad. 
af kontingent og bladudgivelse. jeg ingen anelse om. efter kollision. For at KDA kan komme vi-

Derefter kunne man opbyg- Søren B. Nielsen Venlig hilsen dere, er organisationen i hvert 
ge ensartede standarder for Lyngby Niels Helmø Larsen fald nødt til at markere sig 
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kraftigt overfor sine medlem
mer. Overfor offentligheden 
må den fortælle hvad den står 
for. Skal man ud af den glem
slens tåge, som det virker som 
om man befinder sig i, må man 
tage sig sammen og starte 
med at bearbejde disse pro
blemer indefra. 

Manglende ressourcer 

Dette punkt hænger i høj grad 
sammen med det manglende 
kendskab til KDA's aktiviteter. 
Vor gamle generalsekretær 
kaptajn Foltmann kunne dette 
med at informere om KDA. 
Han skaffede dengang penge 
til KDA gennem sit indgående 
personlige kendskab med de 
mennesker der betød noget. 
Man var ikke i tvivl om hvad 
KDA var, når kaptajn Foltmann 
dukkede op. Han canvassede 
fonde, firmaer, private etc. 
Overalt, hvor der var en krone 
at hente, der kom Foltmann. 

Om det kan gøres på sam
me made i dag tvivler jeg på, 
alt har forandret sig meget, 
men læren af eksemplet er 
imidlertid den, at KDA var 
kendt, grundet en stadig bear
bejdning. Gøres det i dag over
for de pengekasser og offent
lige institutioner som betyder 
noget ?-Jeg har intet hørt her
om, så jeg tvivler på, at KDA 
har løftet denne opgave. 

KDA's medlemmer var og
så på det rene med, at man 
havde et tilhørsforhold til orga
nisationen, hvilket gav KDA 
mulighed for, at trække på fri
villig arbejdskraft af høj karat. 
Hvad KDA gør idag er jeg uvi
dende om. Føler jeg et tilhørs
forhold til KDA? I grunden ikke, 
for jeg er ikke blevet motiveret 
hertil i mange år. En anden ting 
er så, at næsten 50 års tilknyt
ning til KDA bevirker, at man 
ikke uden videre glemmer en 
gammel kærlighed, og det er i 
det lys mit indlæg skal betrag
tes. 

Førte KDA sig mere ag
gressivt frem, og viste nogle 
konkrete resultater, som med
lemmerne kunne tage og føle 
på, så er jeg ikke i tvivl om, at 
man kunne høste et større 
kontingent. For medlemmer af 
en hvilken som helst organisa
tion har det altid været et 
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spørgsmål - ,,Hvad får jeg for mit 
kontingent?" - Skån os med at 
besvare spørgsmålet med at vi 
får FLYV - de blå sider - etc. Det 
argument lokker ikke mange 
kroner ud af folk! 

Nu sidder jeg i den behage
lige situation, at jeg bare kan 
kritisere og kværulere, hvilket 
jo er meget nemt. Tanken med 
mit indlæg er ikke bare en 
negativ kritik, men mere et håb 
om at kunne skabe en bevæ
gelse, så vi får sat skub i tin
gene og kommer i udvikling, så 
de kommende opgaver kan 
blive løst hurtigt og effektivt. 
Jeg håber mit indlæg muligvis 
kan motivere for den nye 
generalsekretær til en aktiv 
holdning. 

Manglende tilgang 

Ja her kan jeg helt fø lge ge
neralsekretærens tankegang, 
og min kompliment for et godt 
indlæg. Det er helt rigtigt set, 
at vi bør komme væk fra di
verse småunioner med hvert 
sit lille medlemstal og begræn
sede interesseområde. Vi skal 
have samlet luftsporten under 
en paraply, så vi i hvert fald 
kan sikre os, at vort værdifulde 
luftrum kan stå til vores dispo
sition uden yderli gere ind
skrænkninger. 

Jeg mener at have læst, at 
Dansk Idræts Forbund allere
de er begyndt at påvirke andre 
idrætsgrene til at slutte sig 
sammen i større enheder. 

Hvad man så evt. har af 
modstridende synspunkter 
div. småunioner imellem bør 
og skal løses internt. 

Jeg kunne tænke mig at ka
ste flg. tanke på bordet. Ville 
et tæt samarbejde med ek
sempelvis sejlsporten være 
utopisk? Vi har i grunden me
get til fælles, og derigennem 
meget attale sammen om. Vi 
ville stå stærkere i et forsvar 
for fri trafik i luft og på hav. 
Eksempelvis ville miljøproble
mer være et område hvor man 
burde kunne samarbejde og 
støtte hinanden. Der kan sik
kert findes mange andre punk
ter, hvor vi kunne samarbejde 
med andre organisationer 
med parallelle problemer. 

Vor manglende tilgang me
ner jeg også skal findes der• 

hen, at vi sælger os selv alt for 
billigt. At popularisere luftidræt 
finder jeg er forkert. Vi kan 
nemlig ikke konkurrere mod de 
sportsgrene der har tag i gen
nemsnitsdanskeren. Vil han 
være udøvende, så vil han i 
gang i løbet af kort tid, så han 
kan dyrke sin sport 100% selv
stændig. Vil han blot nøjes 
med at iagttage, ja så skal det 
være en sport der har god me
diedækning og som kan nydes 
fra sofaen. 

Vore lange uddannelsesti
der (svæveflyvning) før en elev 
slippes løs på egen hånd hæn
ger slet ikke i takt med tidens 
krav. Hertil kommer så de 
uhyrlige ekstraomkostninger i 
form af gebyrer etc. Papirkri
gen ikke at forglemme. 

Jeg mener vi bør henvende 
os til de få, der har en interesse 
ikke at dyrke en massesport. 
Vi bliver nødt til at skabe sta
tus og sige - luftidræt, det er 
for de få udvalgte - jo mere 
eksklusivt vi kan præsentere 
sporten, jo mere eftertragtet vil 
det være at sige "Jeg flyver" -
underforstået jeg har status. 

Tænk blot på golfsporten, 
som har haft en fantastisk 
udvikling gennem de senere 
år. OK, det er en god sport, 
som henvender sig til mange 
mennesker. Men glem ikke, 
der er en god snobværdi i at 
kunne sige - jeg spiller golf, 
underforstået - jeg tilhører 
eliten. Dettæller i dag, specielt 
overfor de mennesker der har 
økonomisk formåen. 

Må jeg slutte med at sige, 
at tanken om en fælles luft
sportsorganisation finder jeg 
bør stå allerøverst på den 
prioritetsliste, som diverse uni
oner burde have for deres 
fremtidsplaner. 

Lidt info om 
undertegnede: 

Jeg begyndte som modelfly
ver i 194 7, fortsatte som svæ
veflyver i 1952, og har logget 
mere end 2500 timer, er fort
sat aktiv udøvende. 

Med venlig hilsen 
Ib Overgaard 
8520 Lystrup 

0 

Alborg 
luftfragt 
Ålborg Lufthavn har pr. 1 . 
februar etableret en luft• 
fragtafdeling i de tidligere 
SAS Cargo lokaliteter. 

Det er en følge af SAS' 
beslutning om at samle 
selskabets jyske luftfragt· 
aktiviteter i Billund, men 
Ålborg Lufthavn har ind
gået samarbejde med 
SAS Priority og JET PAK 
om fortsat eksedition af 
luftfragt fra Nordjylland. 
JETPAK er et specielt 
SAS-produkt for mindre 
hasteforsendelser. 

Ålborg har flere faste 
daglige fragtfly bl.a. fra 
UPS, DHLog MukAir, der 
flyver fragt til København 
og Billund, men lufthav
nen mener at der er oplag
te muligheder for at udvi
de forretningsområdet. 

Lufthavnen har tidlige
re været centrum for en 
større eksport af frosne 
norske laks til Japan, men 
der er givetvis også nord
jyske virksomheder, der 
har behov for at sende let
fordærve I ige madvarer 
rundt omkring i verden. 

Der gik i 1999 800 tons 
flyfragt gennem lufthav
nen, hertil en ikke opgjort 
mængde aviser og post
forsendelser. 

Lufthavnen har gen
nem de sidste år investe
ret i specialudstyr til eks
pedition af større flyfragt
forsendelser, fx highloa
dere, transportbånd og et 
mobilt røntgenudstyr til 
gennemlysning af fragtf
orsendelser. 

Ålborg Lufthavns Car
go Center har åbent man
dag - fredag kl. 0830 -
1800. Telefon9817 4861, 
fax 98 17 48 41 . 
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Dødsfald 

Distriktschef 
Djohn Andersen 
DjohnAndersen, der døde den 
6. februar, knap61 årgammel, 
havde været i SAS,. Nordair, 
Transair og Seaboard World 
Airlines, da han i 1990 kom til 
MaerskAir. Han begyndte som 
stationschef i Billund ogblev 
senere som distriktschef en 
nøgleperson for udbygningen 
af MaerskAir's aktiviteter i Jyl
land og på Fyn. 

Svæveflyveren 
Bill Scull 
Britisk svæveflyvnings fly-sik 
guru Bill Scull døde den 27. ja
nuar. Han havde været chef
instruktør på det engelske 
svæveflyvecenter Lasham, 
operationschef i British Gliding 
Association, formand for OS
TIV's uddannelses- og sikker
hedspanel og var en ledende 
skikkelse i European Gliding 
Union. Han skrev mange og go
de artikler om uddannelse og 
flyvesikkerhed, især til Sailpla
ne & Gliding. 

Mange danske svævefly
vere vil huske hans foredrag 
på svæveflyvekonferencen i 
Ry i 1993. 

85år 

Dr. techn. 
Per V. Briiel 

Dr. Br0el, der fylder 85 år den 6. 
marts, måtte desværre deponere 
sit certifikat i fjor, så han kan ikke 
fejre dagen som Danmarks 
ældste aktive privatflyver. 

Men der er næppe tvivl om at 
han stadig er den A-certifikat
indehaver, der har fløjet mest-
8.990 timer blev det til i årene 
1957-1999, incl. svæveflyvning 
og 100 timer på kinesisk certifikat 
(Hongkong). 
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Flyvningen har ført ham 
vidt omkring i hans virke som 
erhvervsleder og som organi
sationsmand. Der er næppe 
noget land i Europa og det 
nære Østen, han ikke har be
søgt, også i Østblokken, den 
gang jerntæppet endnu gik 
ned gennem Europa. 

Dr. Br0el var formand for 
Motorflyverådet 1962-1968 og 
vicepræsident for FAI 1967-
1996. Han tog i 1994 initiativ 
til oprettelse af en Environ
mental Committee under FAI 
og har været formand for 
denne indtil 1998. 

11981 fik han FAl's Tlssan
dier diplom og samme år Luft
fartspokalen. 

BO år 

Aage Dyhr 
Thomsen 
Den 22. marts fylder fabrikant 
Aage Dyhr Thomsen 80 år. 
Svæveflyvning var hans store 
interesse og han opnåede i 50' 
og 60'erne meget bemærkel
sesværdige resultater. Bl. a. 
kan nævnes hans flyvning over 
Kattegat i et ældre svæveplan 
med glidetal 25, hans 6 km 
højdevinding i sit polske Jaskol
ka svæveplan. Han er således 
den eneste dansker, der med 
start fra Danmark, har opnået 
Guld-C med 3 diamanter. 

Motorflyvning havde også 
hans interesse, hvor han be
gyndte med en ældre Gipsy 
Moth, som blev brugt til bl.a. 
kunstflyvning. Han erhvervede 
8-certifikat samt instruktør I 
certifikat. Hans totale timetal 
blev på 7.400 timer. 

Dyhr vil vel nok blive husket 
mest for sin indsats ved svæ
veflyvecenter Arnborgs tilbli
velse, hvor han var primusmo
tor, først med at finde arealet, 
købet og bearbejdning af plad
sen samt den øvrige opbyg
ning. Det påstås at omsætnin
gen i hans egen virksomhed 
steg med 100 pct., da Arnborg 
var færdig. 

Centrets kanonstart skyld
tes ikke mindst Aage og frue, 
der de første år styrede næs
ten alt. Fruen passede kanti
nen, ordnede hjemhentninger, 
passede telefon, mens Age 

holdt briefing og derefter slæb
te svævefly op med sin Cess
na, for om aftenen at være læ
rer ved de forskellige kursus. 

I dag fører Dyhr Thomsen 
en stille tilværelse som pensi
onist i Oddesund, men har dog 
et førsteklasses værksted, 
hvor han klarer mange opga
ver til gavn for venner og be
kendte. Flyvningen er for
længst lagt på hylden, men tu
re med sin store campingvogn 
bliver der dog tid til. 

P. Franzen 

75år 

Direkt•r Uffe 
Torp-Pedersen 
En af forsikringsverdenens 
store kanoner, direktør, lands
retssagfører Uffe Torp-Peder
sen fylder 75 år den 3. marts. 
Efter at have været frivillig i 
Den Danske Brigade i Sverige 
blev han cand. jur. i 1950 og 
landsretssagfører i 1953. Han 
har beklædt en lang række le
derstillinger i forsikringssel
skaber og siddet i mange be
styrelser, fx var han formand for 
bestyrelsen for Dansk Pool for 
Luftfartsforsikring 1985-1996 
og for Nordisk Pool for Luftfarts
forsikring 1971-7 4 og 1983-
1985, ligesom han var medlem 
af Det Danske Luftfartssel
skabs repræsentantskab 1986-
1997. 

Torp-Pedersen har været 
privatflyver, men har depo
neret sit certifikat. 

70iir 

Oberst 
J. Michaelsen 
Oberst Jørn Michaelsen, der 
bliver 70 år den 9. marts, var i 
sin pure ungdom modelflyver 
i Odense. Han blev student i 
1949, gennemgik den militære 
flyveruddannelse 1949-51 
(pilotnavn MIK) og Flyvevåb
nets Officersskole 1952-53. 

MIK var kommandør for 
Træningsflighten 1957-58 og 
chefforESK7291958-62. Der
efter var han i Flyvertaktisk 
Kommando (FTK) til 1966, da 
han blev næstkommanderen
de for Flyvevåbnets officers
skole. 

1970-73 var han operati~ 
onsofficer på Karup, kom 
derfra atter til FTK og en kort 
periode til Flyverstaben. Fra 
1975 til 1979 var han stations
chef i Skrydstrup, og efter at 
have gennemgået NATO De
fence College blev han afde
lingschef i Hovedkvarteret for 
Flyverstyrkerne i den sydlige 
del af NATO's Nordregion. 

11984 overtog han posten 
som chef for Flyvestation Ka
rup og 1987 -90 var han afde
lingschef i Hovedkvarteret for 
NATO's Nordregion. 

Oberst Michaelsen sluttede 
sin militære karriere som stabs
chef ved Hovedkvarteret for de 
Allierede Flyverstyrker i den 
sydlige del af NATO's Nordre
gion. Han blev pensioneret i 
1991. 

60år 

Redakt•r Peter 
Thomassen 
Peter Thomassen, der bliver 
60 år den 24. marts, har i en 
menneskealder skrevet om 
luftfart i Aarhuus Stiftstidende 
med stort engagement og stor 
sagkundskab. Han har været 
aktiv svæve- og motorflyver og 
været flyejer, men de fortviv
lede flyvepladsforhold i lan
dets næststørste by har med
ført, at hans certifikater for ti
den er deponeret. 

Men han tænker at begyn
de at flyve igen, når han bliver 
pensionist og får lidt bedre tid. 

Københavns 
Flyvehistoriske Selskab 
Ondag den 8. marts kl. 1900 i 
auditoriet, Tycho Brahe Plan
etarium i København: Per Ro
senberg fortæller om sine ople
velser i Flyvevåbnet i årene 
1949 til 1954. 

Flyvemuseets Venner 

Foreningen Flyvemuseets Ven
ner afholder ordinær generalfor
samling torsdag den 6 april kl. 
1400 i Danmarks Flyvemuse
um, Fabriksvej 25, Helsingør. 
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Stillin er 

Hvis du har den rette erfaring og 
entusiasme, kan vi tilbyde dig et 
dynamisk og spændende job som 
daglig leder af Premiair A/S' Flight 
Support (OW). 

Du får ansvaret for: 
• Operationel flyveplanlægning 
• Langtidsplanlægning i forbindelse 

med nye eller ændrede flyveruter 
• Dokumentation for flyvninger 
• Statistik for udførte flyvninger 
• Kontakt med Statens Luftfartsvæsen, 

Eurocontrol og IACA 
• Supervison af den daglige operatio

nelle drift 
• Manualer i fly og på flyveplan

lægningsstationerne 

Til gengæld lægger vi vægt på: 
• Erfaring fra tilsvarende stilling i et 

større luftfartsselskab 
• Gyldigt Flyveklarerercertifikat (K-cert) 

eller tilsvarende Pilot Certifikat 
• Gode engelskkundskaber 
• At du er vant til at benytte pc, 

herunder Microsoft Office og Internet 

Vi forventer at du : 
• Har lyst til at løse akutte opgaver, og 

er fleksibel når det brænder på 
• Har et godt overblik, og kan sætte 

system i opgaverne 

Premiair A/S er Skandina
viens største charterfly
selskab. Vores flyflåde 
består af fire DC 10-10 
widebodyfly med 379 
pladser i hver, tre Airbus 
A300 wide-body fly med 
298 pladser i hver og seks 
Airbus A320 med 177 
pladser i hver, og to Air -
bus A330-200 langdi
stancefly med plads til 
360 passagerer. 

Premiair transporterer ca. 
tre millioner passagerer 
fra Danmark, Norge og 
Sverige, mere end halv
delen af alle charterpas
sagerer. Premiair beskæf
tiger ca. 1 .200 medar
bajdere i de tre lande -
heraf ca. 700 i Danmark. 

• Er meget ansvarsbevidst 
• Trives i et tæt teamwork med dine 

kolleger 

Det tilbyder vi: 
• Et spændende og dynamisk arbajds-

miLJø 
• En attraktiv løn 
• Pensionsordning 
• God rajseordning 

Vi arbejder i et røgfrit miljø hos 
Premiair. 

Hvis du har lyst til at høre mere om 
jobbet, er du velkommen til at kontakte 
Per Wærling i Flight Support på telefon 
32 47 72 60 eller Frank Prien i 
Operations Engineering på telefon 
40 14 88 42. Al henvendelse - ogSå din 
ansøgning - vil blive behandlet 
fortroligt. 

Læs mere om Premiair på 
www.premiair.dk 

Send din ansøgning til: 
Premiair A/S, Personaleafdelingen, 
Københavns Lufthavn Syd, 2791 Dragør. 
Send ansøgningen inden den 17. marts 
2000, og husk at mærke den "Flight 
Support L~r" I 

Pre,niair 
Københavns Lufthavn Syd, Hangar 276, DK-2791 Dragør, Tlf.: 32 47 72 00, Fax: 32 45 12 20 
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JI 
Test-udgaverne af Komet var malet røde for at man bedre kunne følge 
dem under flyvningerne over PeenemOnde-basen i Nordtyskland. 

Luftwaffes stjernekriger 
Af Wilhelm Willersted 

Den tyske flyingeniør Dr. Alexander 
Lippisch var stærkt optaget af haleløse 
flykonstruktioner. Hans avancerede tanker 
manifesterede sig i 1926 i et helt hale/øst 
svæveplan, som fik tilnavnet Storch - ikke 
at forveksle med landsmanden Gerhard 
Fieselers højvingede STOL fly. 
Lippisch's afstumpede himmelstormer 

blev videreudviklet, og i 1929 var hans 
Storch V udstyret med en beskeden otte 
hk benzinmotor og skubbende propel. Det 
var til fly-doktorens ærgrelse svært at 
opnå luftdygtighedsbevis hos myndighe
derne, for fly skulle jo være velskabte for 
og bag! 
Konstruktøren forblev rimeligt tro mod 

haleløse konstruktioner. I trediverne blev 
det således til en række flyvende vinger 
med betegnelsen Delta. Erfaringerne med 
disse fly resulterede i udviklingen af den 
raketdrevne Komet, som Messerschmitt
fabrikken - med betegnelsen Me 163 -
under Anden Verdenskrig satte i seriepro
duktion, og som verdens første, raket
drevne jagermaskine chokerede besætnin
gerne på de allieredes bombefly over 
Tyskland. 
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Det var et særdeles avanceret 
kampfly, der tidligt i 1940 be
gyndte prøveflyvningerne i,>å 
Karlshagen basen ved Peene
m0nde i Nordtyskland. Mes
serschmitt Me163 Komet lig
nede ikke noget traditionelt 
kampfly. Kroppen var knap 
seks meter lang, og de pilfor
mede vinger havde en spænd
vidde på lidt over ni meter. Det 
korte, brede sideror agter hav
de en højde på 2,75 meter -
så helt haleløs var Lippisch
konstruktionen trods alt ikke! 

Motoren var et kapitel for 
sig. Det var nemlig en nyud
viklet raketmotor drevet af fly
dende brændstof - et noget u
pålideligt fluidum bestående af 
blandt andet methylalkohol, 
der - ifølge de implicerede -
hellere end gerne ville eksplo
dere. En god egenskab for ra
ketbrændstof, men noget me
re problematisk sikkerheds~ 
mæssigt! 

De første flyvninger fandt 
sted som rene svæveflyvnin
ger uden raketmotoren sat til. 
Kometen blev trukket i luften 
af en Messerschmitt Bf 110, 
hvorefter flyet efter at være 

sluppet fri blev bragt til glide
landing. 

Et særligt udvalgt svæve
flyver-es - Heini Dittmar - stod 
for disse testflyvninger. Han 
var i øvrigt så imponeret over 
flyets glideegenskaber, at han 
måtte indrømme, at Kometen 
var ikke var så let at få ned på 
jorden igen. Ved en bestemt 
lejlighed fløj Komet'en faktisk 
så langt i landings indflyvnin
gen, at Heini måtte sideglide 
maskinen helt nede mellem 
hangarbygningerne i pladsens 
fjerneste ende for at komme 
helskindet ned på jorden! 

Komets førsteflyvning med 
raketmotoren sat til fandt sted 
den 13. august 1941 . 

Det blev trukket til vejrs af 
dettomotorede Bf 11 O "moder
fly" Selv om Dittmar ikke 
gjorde forsøg på at flyve hur
tigt, kunne man på jorden måle 
Kometens hastighed til godt 
800 kilometer i timen. 

De kommende dage nåede 
flyet flere gange op på næsten 
900 kilometer i timen! 

Den 2. oktober 1941 blev 
Heine Dittmar trukket op til 
4.000 meters højde. Da han 
satte raketmotoren til , steg 
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Me 163 var malet mørkegrøn på oversiden af vingerne, .,plet-grå 
og -hvid" på overkroppen, samt var lyseblå på undersiden af 
krop og vinger. 

Kometens hastighed til over 
1000 kilometer i timen. Flyet 
accellererede kraftigt, og næ
sen dykkede voldsomt. Det 
menes, at flyet måtte have væ
ret tæt på lydhastigheden! 

Det lykkedes testpiloten 
trods probierneme at lande 
maskinen sikkert og i de kom
mende måneder gennemfør
tes en række vellykkede test
flyvninger. 

Komet startede på et kast
bart hjulunderstel og landede 
på en indtrækkelig metalskin
ne under flyet. 

Det var planen at Komet, 
der havde en meget kort ope
rationstid på grund af den for
slugne raketmotor, skulle stige 
op og gå til angreb mod de alli
erede bombefly-formationer. 
Og selv om der gik rygter om, 
at flyet var udset til at flyve op 
til og med vingerne skære ha
lerne af de angribende Flyven
de Fæstninger, så var det Ko
mets 20 ,11rn eller 30 mm ka
noner, der skulle gøre arbej
det. 

Der blev bygget omkring 
350 eksemplarer af Messer
schmitt Me 163 Komet. 

Ilddåben fandt sted den 16. 
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august 1944, hvor fem Komet 
angreb en formation 8-17. En 
Komet blev skudt ned af hale
skytten på en Flyvende Fæst
ning, en anden Komet ned
skød en 8-17 med sine kano
ner, for umiddelbart derefter at 
blive skudt ned af den ameri
kanske oberst John Murphy i 
dennes Mustangjager. Den 
24. august gjorde feldwebel 
Siegfried Schubert med sin 
Komet kål på to 8-17, men 
hans fly eksploderede derpå i 
landingen! 

Luftwaffes avancerede, ra
ketdrevne jagere havde dog 

Messerschmitt Me 163 var mildt sagt ikke stor i dimensionerne. 
Her er man ved at gøre et fly klar til flyvning på en base "et sted 
i Tyskland". 

ikke den helt store succes un
der krigen. Af de 300 Komet
fly, der nåede at komme i før
stelinietjeneste, lykkedes det 

Messserschmitt Me 163 

kun at nedskyde i alt ni alliere
de bombefly over Tyskland. 

Modellerne: 

Messerschmitt Me 1638-1 aer 
udsendt i et godt samlssæt i 
skala 1 :48 fra Dragon i deres 
fremragende "Master Serie". • 

Data for Messerschmitt Me 
163 Komet 

Motor: 1 stk. Walter 1 09-509 
raketmotor på 1.500 kg tryk 
Spændvidde: .......... 9,32 m 
Længde: ................. 5,69 m 
Højde: .................... 2,75 m 
Vægt: ....... ............ 1.905 kg 
Hastighed: ...... ca. 900 km/t 
Stigehastighed: .... 3, 19 min 

til 10.000 m 

Her ses Me 163 i eskadrilletjeneste. Bemærk det store, styrbare 
halehjul under sideroret og det hovedhjulsundestelet, der blev 
droppet efter starten. 



Kommentarer 
Byggeår og tidligere registre
ringsbetegnelse for flyene i ru
brikken tilgang: 

OY-CDS 1999 F-OIGY 
OY-HEZ 1980 G-CHCD 
OY-HJN 2000 ingen 
OY-MNA 1995 G-PIPA 
OY-RCA 1985 F-DEBH 
OY-XVC 1989 D-6254 
OY-XVM 1996 D-9551 

Tilgang 

OY- Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

cos SOCATA TB-20 1912 17.1. Copenhagen Airtaxi, Roskilde 
HEZ Sikorsky S-76A 760101 6.1. Danish International Helicopters, Esbjerg 
HJN Eurocopter EC120B 1072 19.1. Uni Fly, Svendborg 
MNA Piper PA-28-181 2890215 6.1. Allan Poul Møller, Lejre 
RCA BAe 146-200 E2045 2.2. Atlantic Airways, Vagar 
xvc Schleicher ASK-21 21415 31.1. Nordsjællands Flyveklub, Gørløse 
XVM SZD-55-1 

Ejerskifte 

Type 

CKB PA-18· 
CUD Cessna 172N 
DEB KZ III 
VXG LS1-f 
XKF ASW20F 
XYR Centrair 101 A 

551196082 12.1. Hans Chr. Holck, Ålborg SV 

Reg.dato Nuværende ejer/bruger Tidligere ejer/bruger 

13.1. MACAD ApS, Århus C Bendix Hansen, Ruds Vedby 
Anny Jensen, Fjerritslev Svenning Bundgaard Jensen, Fjerritslev 

10.1. Lago Laumark Møller, Vojens + Kjeld Lunderskov, Kolding -i 

13.1. Lars Chr Tjørnholm, Silkeborg + Jan le Fevre Nielsen, Randers + 
11.1. Morten Støvring, Kolding Morten Habekost, Gesten 
12.1. Team Yrsa, Slagelse Midtsjællands Svæveflyveklub 

Verdens eneste Bristol Blenh·eim til Aalborg ? 
Den 13. august 1940 angreb 
engelske Bristol Blenheim 
bombefly den tysk besatte 
Rødslet flyveplads (i dag Aal
borg Lufthavn). 11 fly blev 
skudt ned, og et af dem var R 
3821 fra 82. eskadrille, der 
styrtede ned på lufthavnsare
alet, og hvis vragdele blev 
fundet tilfældigt i 1995. 

Der findes kun en luftdygtig 
Bristol Blenheim i verden i dag. 
En gruppe flyveinteresserede 
mennesker i England har ved 
års arbejde opbygget den fra 
vragdele fundet i Canada og 
flere andre steder. 

The Blenheim Team har på 
baggrund af sit kendskab til 
den dramatiske luftkamp over 
Aalborg den 13. august 1940 
besluttet at flyet i anledning af 
60-året for The Battle of Brit
ain skal flyve som minde for de 
mange dræbte flyvere fra om
handlede luftkamp. 

Man har derfor malet flyet 
op i RAF Bomber Commands 
originale farver og gjort det 
identisk med Blenheim UX-N 
fra 82. eskadrille og med ha
lenummeret R 3821. 

32 

Sponsorer søges 
55-året for Danmarks befriel
se den 4. og 5. maj vil kunne 
markeres på en historisk in
teressant måde ved at R 3821 

kommer til Aalborg. En gruppe 
mennesker i Aalborg-området 
arbejder hårdt på at det skal 
lykkes, men man mangler 

nogle sponsorer. Nærmere 
oplysninger fås hos Ole Røn
nest, tlf. 98 1 O 40 40 (arb.) og 
98 24 20 29 (privat) . 

Bristol Blenheim Mk IV (med en anden registrering) pA Arhus Lufthavn/Tirstrup ved en flyveopvisning 
i juni 1994. Foto: Knud Larsen. 
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Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbningstider mandag til fredag kl. 0900-1600 

KDAhuset 
Jørn Vinther, generalsekretær 
Knud Larsen, redaktør af Flyv 
Lise Jensen, bogholder 
WEB-adr. 
Telefax 

KDA Service ApS • BUTIKKEN 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
SE-nr. 63 66 28 28 

Telefon 
46141500 
46141503 
46141502 
46141506 

46191316 

E-mail 
kda@kda.kda.dk 
jv@kda.dk 
flyv@kda.dk 

www.kda.dk 

Åbningstider mandag til fredag klokken 1000-1400 

Telefon E-mail 
Charlotte H. Andersen, leder al butikken 46 14 15 07 butik@kda.dk 
Telefax 46 19 13 16 

KDA's bestyrelse 
Aksel C. Nielsen (lmd.) 
Vagn Jensen (næstfmd.) 
Jan Schmeltz Pedersen 
Finn Larsen 
Palle J. Christensen 

Telefon Ansvarsområde 
98 29 36 36 Internationalt 
86 44 11 33 
48 17 50 58 Teknik 
86 40 33 23 Miljø 
86 67 40 48 

Vedtægtsændringer 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 
WEB-adr.: www.dansk.ballonunion.dk 
E-mail: ballon@post5.tele.dk 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, liset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 
WEB-adr.: www.danskdrageflyverunion.dk 
E-mail: ddu@image.dk 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dlu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Poul Erik Nielsen 
Ellesletten 12, Trørød 
2950 Vedbæk 
Telefon 45 66 12 21 

Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 
Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 
Telefon 57 61 52 50 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 1 0, 7 400 Herning 
Telefon 9714 91 55 
Fax 97 14 91 08 
Resultatservice: Tlf. : 9714 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail : arnborg@dsvu.dk 

Fritflyvnings-Unionen 
Tom Oxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 53 69 85 95 
E-mail: oxager@vip.cybercily.dk 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Jens Geschwendtner 
Lundeager 28, 2791 Dragør 
Telefon 32 94 74 47 

RC Sport Danmark 
Steen Høj Rasmussen 
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup 
Telefon 43 45 17 44 
E-mail: steen_hoej@danbbs.dk 

Iht. beslutning på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i efteråret fremsættes hermed forslag til ændringer i KDA's vedtægter: 

Nuværende: 
Vedtægter for KONGELIG DANSK AEROKLUB 
Sllffet20.Januar1909 
Vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 25.september 1999 
I kraff fra samme dato 

§6 
Kontingent 
6.1. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 
6.2. Organisationsmedlemmer betaler et årligt kontingent, hvis 
størrelse fastsættes af repræsentantskabet.. 
Jf. §7 og§ 10.5 
6.3. Direkte og passive medlemmer betaler et årligt kontingent, 
hvis størrelse fastsættes af repræsentantskabet med virkning for 
det følgende regnskabsår. Kontingentet opkræves forud. 

§7 
Formandsmøde 
Der afholdes møde med organisationerness formænd inden 
udgangen af oktober måned hvert år, hvor budget og planer for 
det kommende år, herunder kontingent, forelægges. 

9.3 Stemmeret og afstemninger: 
På repræsentantskabsmødet udøves stemmeretten ved repræ
sentant( er). 
Repræsentanten(erne) stemmer med det antal stemmer, orga
nisationen eller medlemsgruppen er berettiget til. 
Regler for tildeling af stemmer: 
a. Organisationer. 
Hver tilsluttet organisation, der ikke er i kontingentrestance, har 
1 stemme for de første indtil 100 medlemmer og 1 stemme for 
hver af de efterfølgende påbegyndte 100 medlemmer, opgjort 
efter medlemstallet den nærmeste forudgående 31. december. 
9.3 Stemmeret og afstemninger: 
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Forslag til ændringer af 
Vedtægter for KONGELIG DANSK AEROKLUB 
Stiffet 20. Januar 1909 
Vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 25.september 1999 
I kraff fra samme dato 

§6 
Kontingent 
6.1. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 
6.2. Alle andre medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis 
størrelse fastsættes af repræsentantskabet.. 
Jf. §7 og§ 10.5 

§7 
Formandsmøde 
Der afholdes møde med organisationerness formænd samt de 
ved sidste ordinære repræsentantskabsmøde valgte repræsen
tanter for direkte medlemmer inden udgangen af oktober måned 
hvert år, hvor budget og planer for det kommende år, herunder 
kontingent, forelægges. 

På repræsentantskabsmødet udøves stemmeretten ved repræ
sentant( er). 
Repræsentanten(erne) stemmer med det antal stemmer, 
organisationen eller medlemsgruppen er berettiget til. 
Regler for tildeling af stemmer: 
a. Organisationer. 
Hver tilsluttet organisation, der ikke er i kontingentrestance, har 
1 stemme for de første indtil 100 medlemmer og 1 stemme for 
hver af de efterfølgende påbegyndte 100 medlemmer, opgjort 
efter medlemstallet den nærmeste forudgående 31. december. 
Hvis nogle medlemmer betaler reduceret kontingent, reduceres 
antallet stemmer tilsvarende. 
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Nyt fra KDA's miljøudvalg 
Af Finn Larsen, formand for KDA's miljøudvalg 

KDAs miljøudvalg var samlet 
til møde den 8. februar 2000 
i Odense for at arbejde videre 
med de tiltag der blev vedta
get på det sidste møde i okto
ber 1999. 

En af de store ting som ud
valget arbejder med er, at prø
ve på at få et samlet overblik 
over hvilke miljøtiltag amterne 
tager overfor flyvningen i de 
kommende år og hvilke kon
sekvenser disse tiltag kan få 
for flyvningen fremover. 

På den baggrund har vi i 
miljøudvalget udarbejdet et 
spørgeskema som udsendes 
til alle klubber og flyvepladser, 
for at få en viden om hvordan 
miljøet er og hvilke miljøpro
blemer der er og for at prøve 
på , om vi kan være på forkant 
med udviklingen og ikke først 
komme på banen når det i 
mange tilfælde er for sent. 

Spørgeskemaet kan ved 
første øjekast virke meget 
uoverskueligt, men vi har prø
vet at udfylde et, og det kan gø
res på ca. 15. min. 

I øjeblikket arbejder vi på at 
få det lagt ind på KDA's hjem
meside, og det vil her være 
muligt at hjemtage det elektro
nisk. I den anledning vil vi ger
ne opfordre alle der har mulig
hed for at udfylde det elektro
nisk til at gøre det, da det vil 
lette arbejdet med skemaerne 
megetfor udvalget i den videre 
bearbejdning . 

Vi er også vidende om, at 
der er unioner som for nylig har 
lavet en eller flere miljøunder
søgelser af deres specielle mil
jøkrav. Vi skal for disse unioner 
beklage, at vi igen stiller miljø
spørgsmål, men det er meget 
vigtigt at vi får et samlet overblik 

over miljøsituationen i Dan
mark. Det har ikke været mu
ligtat bruge disse informationer, 
fordi det er forskellige ting der 
er spurgt om i disse skemaer. 

Jeg skal hermed igen op
fordre alle til at indsende spør
geskemaerne, da det er den 
eneste måde hvormed vi· kan 
få et overblik over miljøsituati
onen, og hvordan vi kan fore
bygge de stadig større miljøpro
blemer som vi må påregne 
kommer til os i fremtiden. 

Regionplaner 

I udvalget arbejder vi også med 
regionplanerne som for øje
blikket er ved at blive udar
bejdet i amterne. Det er meget 
glædeligt at se, at det er lyk
kes for mange af vores re
præsentanter i Friluftrådet at 
få lidt indflydelse i de region
planer som nu kommer ud i of
fentlig høring. Det er i dette ar
bejde meget vigtigt at vi frem
kommer med alle de argu
menter vi er i besiddelse af, da 
disse regionplaner kommer til 
at gælde de næste 5-6 år. 

Vi vil i miljøudvalget forsø 
ge at følge op på dette, men 
det er meget vigtigt at alle føl
ger med i arbejdet. Skulle I hø
re noget af betydning vil vi me
get gerne have det at vide for 
derved at komme eventuelle 
problemer i forkøbet. 

Til slut vi jeg gerne rette en 
stor tak til udvalgets medlem
mer, som yder et meget stort 
og nyttigt stykke arbejde med 
at holde de forskellige miljø
myndigheder i en så kort snor 
som muligt. Uden jeres utræt
telige arbejde ville meget have 
set anderledes ud i dag. 

KDA-huset i januar 
3.jan 

11. jan 

11. jan 

17.jan 

17. jan 

17. jan 
25. jan 
28-29. jan 
31 . jan 
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Ny generalsekretær tiltræder. Jørn Vinther afløser 
Henrik N. Knudtzon. 
Foretræde for Folketingets Trafikudvalg vedr. Lov om 
luftfart (L 62). 
Møde med repræsentanter for flyvepladser i Vest
sjællands Amt vedr. gebyr for miljøtilsyn. 
Møde hos Statens Luftfartsvæsen vedr. udarbejdel
sen af nye BL'er i forbindelse med lov L 62. 
Reception i KDA-huset i anledning af generalsekre
tærskiftet. 
Bestyrelsesmøde KDA. 
Besøg hos Slagelsetryk (der trykker FLYV). 
KDA jubilæumsudstilling i Næstved. 
Salgschef Boe Nielsen fratrådt. 

KDA Jubilæumsudstilling 
i Næstved 
Den 28-29. januar var rækken 
af jubilæumsudstillinger nået 
til Næstved Storcenter. Fra 
unionerne deltog fra Midtsjæl
lands Motorflyveklub v/Leif 
Petersen, Midtsjællands Svæ
veflyveklub v/Chris White 
Hansen, Storstrømmens Dra
gepiloter v/Birger Strandquist, 
Aversi Faldskærmsclub v/Eva 
Jensen, Ringsted Modelflyve
klub v/Leif Widenborg, Model
flyveklubben Falken v/Kim 
Jørgensen, Dansk Ballonuni
on v/Henrik Vedel Jørgensen 
og fra KDA Jørn Vinther. 

Udstillingen var åben fredag 
0900-2130 og lørdag 0800-
1600. Centret havde sponsore
ret otte gavekort værdi kr. 200/ 
300 som sammen med otte 
flyveture (fire i svævefly og fire 

~U-
Formand: 

Næstformand: 

Dansk Motorflyver Un,on Kasserer: 

Adresse· Sekretær: 

SmålodsveJ 43 Konkurrencer: 
4100 Ringsted Uddannelse: 
www.kda dk/dmu 

i motorfly) blev udloddet som 
præmier til vinderne af korrekt 
udfyldte spørgeskemaer om 
flyvning. 

Spørgsmålene var blevet 
udformet af unionerne såle
des, at man kunne finde de rig
tige svar på den enkelte stand. 

Vi synes selv, at det var en 
meget vellykket udstilling, og 
de involverede sportsgrene 
udtrykte enstemmigt deres til
fredshed med arrangementet. 
KDA vil gerne sige Næstved 
Storcenter tak for den meget 
fine modtagelse. 

KDA ser nu frem til den sid
ste udstilling i anledning af vor 
90 års jubilæum sidste år. Ud
stillingen finder sted i Lyngby 
Storcenter fredag-lørdag den 
3.-4. marts 2000. 

Ricard Matzen 57 615250 

Peter Andersen 74 75 31 01 
Kresten Dalum 87182050 
Ove Dyvad Jørgensen 56 5773 05 
Vagn Jensen 86441133 
Bjarne E. Hammer 46 59 04 02 
Louis Rovs Hansen 98421599 

Deltagelse i udvalgsarbejde 
Af Lisbeth Seemann og Ricard Matzen 

I de fleste klubber foregår der 
en del arbejde .bag kulisser
ne", som undervejs ikke altid 
er særlig synligt for medlem
merne. Det gælder også for 
flyveklubber og deres paraply
organisationer. 

Luftrumsbrugerne er ikke 
specielt mange i antal, men in
teresserne hos de forskellige 
grupper af brugere varierer 
stærkt, og almenflyvningen 
står jævnligt i modsætnings
forhold til kommercielle inte
resser. Det er derfor af stor vig
tighed, at vi er repræsenteret i 
de fora, hvor der træffes be
slutninger, som har betydning 
for vort klubarbejde. 

Dansk Motorflyver Union 
(DMU) er sammen med KZ & 
Veteranfly Klubben (KZ& V) og 
en række andre organisatio
ner og interessenter repræ
senteret i forskellige udvalg, 
som er nedsat af Statens Luft
fartsvæsen (SLV), herunder 
f.eks. Gebyrudvalget. For at 
give en fornemmelse af, hvad 
det er, der arbejdes med på så-

danne møder, vil vi kort refe
rere fra et nyligt afholdt møde 
i Gebyrudvalget. 

Udvalgets opgave 

Gebyrudvalget har til opgave 
at medvirke ved udarbejdelse 
af en fordelingsnøgle for nogle 
af de gebyrer, som SLV op
kræver som led i den indtægts
dækkede virksomhed. Det be
tyder, at størrelsen af SLV's 
indtægtsgrundlag ikke er til 
diskussion, ej heller om res
sourceforbruget på gebyrom
rådet er rimeligt. 

Men målsætningen er at de 
enkelte områder (registrering, 
certifikater, luftdygtighed, fly
vepladser, selskaber mv.) hvi
ler i sig selv, hvilket ikke altid 
er muligt på kort sigt. 

Hvad blev diskuteret? 

Vigtigste punkt på dagsorde
nen var godkendelse af 2. ud
kast til Gebyrreglement 2000. 
Det blev i den forbindelse af-
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talt, at gebyrer, som tidligere 
skulle betales forud og kontant, 
fremover vil blive opkrævet via 
faktura (og .på bagskud") lige
som alle andre gebyrer. 

Hvis en certifikatindehaver 
ikke ønsker at benytte sit cer
tifikat og vil spare årsgebyret, 
skal han/hun deponere certifi
katet hos SLV's Certifikatkon
tor inden årsgebyret er forfal
den til betaling. 

SLV tog forbehold for muli
ge ekstra gebyrer, som kan føl
ge i kølvandet på en evt. op
stramning af reglerne for firma
flyvning. Her er udvalgsarbej
det i skrivende stund ikke af
sluttet. 

Underdiskussionen om ge
byrer for godkendelse af flyve
skoler (FTO) og "Registered 
Facility" (flyveklubber) blev der 
stillet spørgsmålstegn ved det 
rimelige i en forskel i gebyr for 
de to typer registrering, og der 
blev argumenteret for at geby
rerne for FTO og Registered 
Facility burde være ens - ikke 
fordi man ønskede at klubber
ne skulle betale mere, men at 
omkostningerne ved at drive 
A-skole blev ens uanset regi, 
så konkurrenceforvridning 
kunne undgås. 

Vi gik imod dette og frem
hævede at hvis privat- og 
sportslig flyvning (= General 
Aviation) skal overleve, er det 
bydende nødvendigt at kom
mende piloter uden interesse 
for erhvervsmæssig flyvning 
kan erhverve et A-certifikat 
(PPL) til en væsentlig lavere 
pris end det er muligt i dag. Det 
blev her fremført, atde .store" 
flyveskoler sideordnet kunne 
oprette en "Registered Facil
ity" til PPL-området, hvis det 
havde interesse. 

Fra SLV's side blev det på
peget, at der var forskel i om
fang af kontrol, godkendelse og 
tilsyn med de to typer skoler, 
hvilket gebyret også afspejlede. 

Der blev i udvalget givet 
udtryk for en vis frygt for, om 
skoling af PPL-elever i klubregi 
ude på de små pladser nu 
også kan leve op til den nød
vendige kvalitet, og give ele
verne den rutine, som skal til 
for at begå sig i luften i dag. 

Vi bemærkede hertil at det 
var en urimelig mistænkelig
gørelse af det arbejde, som 
klubberne udfører. DSvU har 
gennem mange år bevist en 
høj grad af ansvarlighed, når 
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det gælder uddannelse af 
svæveflyvepiloter. Det samme 
gør sig gældende, hvis man 
ser på sejlklubberne, som lige 
siden krigen i klubregi har gen
nemført en frivillig og ulønnet 
uddannelse af lystsejlere, som 
ender op i en statskontrolleret 
duelighedsprøve. 

Det er svært at se, hvorfor 
motorflyverne ikke skulle være 
i stand til gennemføre en til
svarende uddannelse på de
res felt, og frygten for udklæ
kning af 2.klasses piloter må 
omgående kunne manes i 
jorden, da alle PPL-elever skal 
aflægge den samme prøve 
over for SLV. 

Eksperimental luft
dygtighedsbevis 
Der er særlige regler for fly, 
som har eksperimental luft
dygtighedsbevis. Udstedel
sesgebyret er det samme som 
for standardfly i samme vægt
klasse, men årsgebyret bort
falder, når tilsyn i forbindelse 
med fornyelse udføres af en ik
ke-erhvervsmæssig forening/ 
organisation, der er godkendt 
hertil af SLV (f.eks. KZ&V). 

Derimod bliver gebyret for 
godkendelse af eksperimental 
luftfartøj, som ikke er bygget 
under opsyn af en sådan orga
nisation, fastsat i hvert enkelt 
tilfælde, i år 2000 med en 
timepris på hhv. kr. 690 inden 
for normal SLV-arbejdstid og 
kr. 1390 udenfor. 

Flyvepladser 
De små flyvepladser rundt om
kring i landet er selve livsner
ven i hele GA-flyvningen. Stør
relsen af godkendelsesgeby
ret for småpladser er derfor af 
vital betydning for vore flyve
klubber. Her erindrede vi udval
get om at princippet om højst 
at fakturere de faktiske udgifter 
også må gælde i forbindelse 
med tilsyn af små flyvepladser. 
Der blev efterlyst data for, hvor 
meget tid der rent faktisk med
går til at tilse en lille flyveplads 
og efterfølgende skrive den 
dertil hørende rapport. 

SLV har i øvrigt igangsat et 
projekt, der skal belyse tidsfor
bruget på enkelte udvalgte ak
tiviteter. Resultatet vil så blive 
sammenholdt med de geby
rerne, som opkræves. 

Randers Flyveklub 
Stormen den 3. december 
1999 efterlod Randers Flyve
klubs (R. F.) bygninger uden 
en eneste skramme, men - ak 
og vel 

Pludselig tårnede proble
merne sig op fra en helt uven
tet kant - fra Randers Kommu
ne (R. K.), som er ejer af EKRD. 
R. F.'s bestyrelse opdagede af 
omveje, at R. K. havde vedta
get enorme takststigninger, 
helt op til 378 % for start og 
landing, samt et brugergebyr 
på 200 kr. for alle R.F.'s med
lemmer. Bestyrelsen er indfor
stået med at ejerne, R. K., har 
ret og pligt til at fastsætte tak
ster for brug af EKRD's facili
teter, men i dette tilfælde syn
tes vi at taksterne var som gre
bet ud af den blå luft. 

Brugergebyret var nok især 
det vi anså for en form for straf. 
En straf for at have været med 
til at bygge EKRD op. En straf 
for at have adgang til egne byg
ninger. En straf for at have be
talt til rulleveje og interne køre
veje. Gebyret var for os at se 
bare et kreativt påfund for at 
skaffe penge til kommunekas
sen. 

Gennem mange år har R. 
F. været inde i en positiv udvik
ling: Stigende medlemsantal 
og flere fly ejet af klubmedlem
mer har betydet stigende ben
zinsalg og flere operationer på 
EKRD. 

Klubben har derudover 
gennem de seneste tre år haft 
succes med PPL(A) teorikur
ser i samarbejde med AOF. 
Ca. 45 personer har bestået 
kurser i PPL(A), national VHF 
radio- og international VHF ra-
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diobevis. Disse tiltag har resul
teret i 15 nye A-certifikater og 
enkelte ultralet-certifikater. 

Med dette in mente kunne 
bestyrelsen ikke bare stiltien
de se på at R. K. ville gennem
tvinge enorme takstforhøjelser 
og brugergebyr. 

Derfor kontaktede vi omgå
ende DMU og KDA og bad 
dem sammen med os søge at 
komme i forhandling med R.K. 
for at få dem til endnu en gang 
at overveje forhøjelserne og at 
få fjernet brugergebyret. 

Efter mange møder og for
handlinger har vi nået et resul
tat som er acceptabelt. Kort 
fortalt bortfalder brugergebyr, 
og takster på flyårskort ned
sættes, men vi har dog indvil
get i, at piloter og skoleelever 
betaler et personligt årskort for 
brug af EKRD's faciliteter. 

Hvis vi ud fra vore erfarin
ger skal give andre flyveklub
ber et godt råd, så må det være 
: Kontakt hurtigst muligt DMU 
og KDA og få dem inddraget i 
forhandlingerne med de of
fentlige myndigheder. 

I R. F.'s sagsforløb har vi 
grund til at takke Vagn Jensen 
og Finn Larsen fra DMU/KDA 
for deres ihærdige og saglige 
indsats i forbindelse med for
handlingerne. 

Kommende arrangementer 

Onsdagene den 8. marts og 
den 22. marts kl. 19.30 afhol
der klubben PFT-teoriaftener 
i klubbens lokaler på EKRD. 

På bestyrelsens vegne 
Mogens Dalsgård, formand 

Flyvevåbnet Abent Hus 2000 
I lighed med tidligere vil der ved Åbent Hus på Flyvestation Skrydstrup 
den 18. juni være mulighed for at komme flyvende til flyveopvisningen, 
- hvis man altså kan stå tidlig op! 
Af hensyn til opvisningsprogrammet og indflyvning af større fly skal 
privatfly være på jorden inden kl. 8 sønderjysk sommertid, og fraflyvning 
vil tidligst kunne ske efter afslutningen af opvisningen omkring kl. 17. 
Proceduren for selv at komme flyvende er: 
- piloten tilmelder sig til Skrydstrup ATC senest den 9. juni på tlf. 74 59 

09 00 - efter klartone trykkes lokal 3401 eller 3402 
- piloten får tildelt en landingstid, hvorefter han planlægger sin flyvning til 

Åbent Hus med landing så tæl ved den tildelte slottid som mulig 
- der kræves ikke en flyveplan 
- radiokorrespondancen holdes på et minimum 
- hjælp os med at ønske rigtig godt vejr på dagen! 

FSN Skrydstrup ATC 
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~ ~,: Det er dog tit praktisk at ha- ~ 
ve et punkt på jorden at forhol-

~ C de sig til, men altså ikke 
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nødvendigt. 

A:0 11 '.2''0 KUarbejderpåenlillemini SVEDANOR 2000 
udgave af Sporting Code på 

Nye konkur
renceregler 
1999 bragte kun syv nye rekor
der, men vi må håbe på at vej
ret snart bliver .normalt'' så der 
kan komme lidt mere gang i 
den side af sagen. 

Nye regler 
Der er lavet lidt om på reglerne 
fra IGC's side. Jeg kan anbe
fale interesserede at hente 
Sporting Code section 3 hjem 
fra FAI hjemmesiden: www. 
fai.org/sporting_code/sc3. 

Her nogle få kommentarer 
ang. ændringerne: 

Vi har fået tre distancer, der 
er fritaget for pligten til at for
uddeklarere vendepunkter, 
forskudt startpunkt, landings
punkt. Disse rekordkategorier 
er: 

Fri distance (kat. a) , fri ud 
og hjem (kat. o) samtfri distan
ce med op til tre vp (kat. p). 

Hvis man forsøger at flyve 
disse tre opgaver, er det altså 
helt frit, hvor man vender og 
lander. Man deklarerer sine 
vendepunkter efter flyvnin• 
gen. 

Dette er jo unægtelig en let
telse sammenlignet med den 
,,almindelige" ud og hjem ( kat. 
c) og distance trekanten (kat. 
d). Ved alle hastighedsopga
ver skal man selvfølgelig sta
dig deklarere vendepunkter 
som hidtil. 

Et andet forhold, som man
ge ikke er klar over er, at af
gangshøjden ikke mere er 
1000 m. Reglen siger, at der 
højst må være 1.000 m høj
deforskel på afgang og an
komst højderne. 

Dette betyder f.x. at hvis du 
starter en flyvning i 1.400 m, 
skal du blot overflyve din 
ankomstlinie i min 400 m. No
get der kan give en stor fordel 
afhængig af den aktuelle vejr
situation. 

Har du en IGC-godkendt 
logger, er du også frit stillet 
med hensyn til vendepunkter. 
Disse behøver ikke at være 
identificerbare punkter på jor
den, men kan være blot et sæt 
koordinater. 
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dansk. Vi ved ikke helt, hvor
når den er klar til udgivelse, 
men tanken er at vi vil få trykt 
et lille hæfte i f.x. A5 format, 
som kan medtages på flyve
feltet, så man har de forskelli
ge regler ved hånden, når man 
står og skal bruge dem. 

Strækflyvning 
Generelt angående strækflyv
ning i klubberne har vi fået en 
ny situation nu efter at C-nor
merne er gledet ud af skolin
gen. KU har lavet et nyt sæt 
strækflyvningsnormer, som bli
ver uddelt til klubtrænerne på 
klubtrænerseminaret i februar. 

I første omgang bliver nor
merne trykt i fotokopi-kvalitet. 
Tanken er at vi efter sæson-
2000 vil indsamle erfaringer og 
gode forslag og så færdigredi
gere normerne. Vi trykker dem 
så i et lille A5 hæfte i bogtryk
kerkvalitet til brug for instruktø
rer og S-piloter på flyvefeltet. 

Det er meningen at disse 
normer skal bruges af alle pilo
ter. Den nybagte S-pilot, der 
blot er nysgerrig efter at finde 
ud af hvad strækflyvning egent
lig er for noget og gerne vil have 
nogle gode svæveflyveople
velser. 

Talenterne der ønsker at 
lære "det hele" og har lyst til at 
komme på talentkursus under 
Team Danmark regi og begyn
de at forsøge sig med konkur
renceflyvning, samt alle andre 
der blot får lyst til at lære noget 
mere om strækflyvning -det er 
jo en disciplin ingen af os 
nogensinde får lært 100% . 

Normerne er således mere 
omfattende end de gamle C
normer, men det er altså heller 
ikke tanken at alle (undtagen 
talenterne) nødvendigvis skal 
igennem hele møllen. 

Mangler du information 
ang. konkurrenceflyvning vil 
jeg henvise til vores hjemme
side, se under "konkurrence". 
Her er det tanken fremover at 
bringe alle aktuelle og relevan
te informationer, f.x. love og 
regler, vendepunkter, logger
liste, datoer for arrangemen
ter, resultater, rekorder m.m. 

Per Winther 

SVEDANOR 2000 - Nordisk samarbejde når det er bedst. 

Ta' med på Fieldflyvninqskursus i Norge! 

Årets SVEDANOR-kursus i fjeldflyvning afholdes på Frya Flyveplads, i 
samarbejde med Drammen Flyklubb's påskelejr. 
Ud over chancen for at prøve bølgeflyvning, byder området på gode muligheder 
for strækflyvning. 

Formål: Grundlæggende kundskaber om at begå sig i fjeldterræn. 
Kurset er for dig, der endnu ikke har fløjet i fjeldterræn, 

Tid: 
men også til dig, der har lidt erfaring, men vil vide mere. 
15. · 22. April 2000. 

Sted: Frya Flyveplads ligger ca. 280 km Nord for Oslo, 

Krav: 
ved Jotumheimen og omkranset af Norges højeste fjelde. 
Min. 50 limer. 

Flyvning: 
Teori: 

Bia. Duo Discus med instruktør, og ensædet flyvning. 
Fjeldvejr, hang-, termik-og bølgeflyvning, at flyve højt, 
at bruge ilt-udstyr og om at begå sig i fjeldene. 

Bøger: Bia. "Praclical Wave Flying" (Mark Palmer). 
Logi: Ringebu Hotell i Frya eller Frya Lejrområde. 
Priser: Kursusafgift: 900 NOK 

Flyvelid: 180 NOK/time 
Flyslæb: 165 NOK/600m 

Hertil: Pension: Priser ? - men rimelige. 
Alternativt: Lejligheder og hytter i området. 

Ta' med på en anderledes og lærerig påske-ferie. 

Kursusplanen for SVEDANOR 2000 ser iøvrigt sådan ud: 

SVEDANOR 1 15 - 22/4 Fjeldflyvning 
SVEDANOR 2 3 · 9/6 Aerobalic (1) 
SVEDANOR 3 12 - 17/6 Strækflyvning 
SVEDANOR 4 1 · 9/7 Strækflyvning 
SVEDANOR 5 24 - 28/7 Aerobatic (1) 
SVEDANOR 6 12 • 20/8 Instrumentflyvning 
SVEDANOR 7 19 · 27/8 Aerobatic (1) 

Frya (N) 
Ålleberg (S) 
Elverum (N) 
Ålleberg (S) 
Elverum (N) 
Ålleberg (S) 
Arnborg (DK) 

Du kan løbende finde mere information i FLYV og på www.soaring.dk 

Hvis du vil vide mere, så kontakt mig. 

Meld dig til -der bliver rift om pladserne !! 
Dan Funch 
SVEDANOR-koordinator i Danmark, tlf. 7566 9262, 
e-mail: danfunch@post6.tele.dk 

Meddelelser fra Unionen 
Nr.01 af 07.01.2000 

Kontrollanter ved uddannelse 
af slæbepiloter. 
Bilag: Blanket indstilling af ko
ntrollant til uddannelse af slæ
bepiloter. Udkast til UHBgrup
pe 681 . 

Nr.02 af 07.01.2000 

Møde for S-kontrollanter og 
flyvechefer m.fl. 2000. 
Bilag: lilmeldingsblanket. 

Nr.03 af 14.01.2000 

Indbydelse til danmarksmes
terskab 2000 i svæveflyvning. 

Bilag: Oversigt over godkend
te loggere. 
Tilmeldingsblanketter. 

Nr.04 af 14.01.2000 

Indbydelse til svæveflyvekon
ference 2000. 
Bilag: Program. Tilmeldings
blanket. 

Nr.05 af 27.01.2000 

Indkaldelse til repræsentant
skabsmøde 27.02.2000. 

Nr.06 af 03.02.2000 

Svæveflyvekonference 2000. 

J:I V\/ .., UAO 'llnnn 
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KALENDER 
Faldskærmsspring 

25/3 DFU repræsentantskabsmøde, Idrættens Hus 

Motorflyvning 
28-30/4 
18-21/5 
27-28/5 
20/8 
19-21/5 

16-18/6 

46th Jersey lnt'I Air Rally, Jersey 
DMU klubtur ti l England 
DM præcisionsflyvning, Tønder 
Lufthavnsdag, Odense 
Ljungbyhed 90 års jubilæum Fly-In, 
Ljungbyhed, Sverige 
lnt'I Cognac Air Rally, Cognac, France 

Svæveflyvning 
4/3 
11/3 
16-18/3 
18-19/3 
20-26/3 
5/4 
15/4 
20-24/4 
26/4 
6-14/5 
20/5 
19-21/5 
25/5 
27-31/5 
1/6 
1-11/6 
14/6 
17-24/6 
23/6-2/7 

24/6-9/7 
1-9/7 
3-9/7 
19-29/7 
23/7-13/8 
31/7-4/8 
5-12/8 
19-27/8 
31/8 
2-3/9 
8-10/9 
16-24/9 
19/10 
14/11 

25-26/11 
2001 
18/6-1/7 
18-31/12 

2003 

Hovedbestyrelsemøde 
Flyvechef- og S-kontrollantmøde, Vejle 
IGC-møde, Lausanne, Schweiz 
EGU-møde, Amsterdam, Holland 
Nationalholdstræning, St. Auban 
S-teoriprøve S1/2000, tilmeldingsfrist 22. marts 
KDA repræsentantskabsmøde, Odense Lufthavn 
Nationalholdstræning, Arnborg 
S-teoriudvalgsmøde 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-1, Arnborg 
Nordisk svæveflyvedag 
Nationalholdstræning, Arnborg 
Hovedbestyrelsemøde 
Nationalholdstræning, Arnborg 
Flysikudvalgsmøde 
DM, Arnborg 
S-teoriprøve S2/2000, tilmeldingsfrist 31. maj 
Førsteinstruktørkursus Fl-1, Arnborg 
Testkonkurrence World Air Games (2001 ), 
Spanien 
Nordisk juniormesterskab, Finland 
Intensiv kursus, Arnborg 
Tour de Danmark 
Arnborg Åben, Arnborg 
EM, Berlin, Tyskland 
Talentkursus, Arnborg 
Førsteinstruktørkursus Fl-2, Arnborg 
Kunstflyvningskursus SVEDANOR, Arnborg 
Hovedbestyrelsesmøde 
Nationalholdstræning, Arnborg 
Nordisk svæveflyvemøde, Brøndby 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2, Arnborg 
Flysikudvalgsmøde 
Team Danmark samarbejdsudvalgsmøde, 
Arnborg 
Hovedbestyrelsesmøde 
2. junior VM lssoudun, Frankrig 
2. World Air Games, Andalusien, Spanien 
VM, Mmabatho, Sydafrika 
VM klubklasse, Australien 
VM, Rieti, Italien 

Foreningen Danske Flyvere 
Proteklor: Hans f<onlløllge Hajhed Prinsen 

Formanet General Ch<. Hvidt 

Generalsekretær: Luftkaptajn Erik Thranø 
Sekralariat: Vester Farimagsgadø 7,4., 1606 Kobenhavn V, IH. 33 13 06 43 

Kalenderårets første arrange
ment var - som det har været 
de sidste par år - et virksom-
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hedsbesøg. I år var det et af 
vore medlemmer, brandchef i 
Københavns Lufthavn Ka-

Kunstflyvning 

4-6/8 Nordiske mesterskaber, Odense 

Drageflyvning 
20-24/4 
20-24/4 
17-21 /5 
1-5/6 
maj/juni 
juni 
18/6-1/7i 
18/6-1/7 
28/6-1/7 

Samsø Open, Samsø / Dragen 77 
Landsholdstræning (PG), Basanno, Italien 
1. afd. af DM 2000- paragliding, Fasterhalt / DDU 
1. afd. af DM 2000- hanggliding, Fasterhalt / DDU 
Sjællandsmesterskab 2000, XC 85 
Nordisk Mesterskab - hanggliding, Sverige 
For-VM (hanggliding), Spanien 
For-VM (paragliding), Spanien 
1. afd. af DM 2000- paragliding, (2/7 reservedag), 
Fasterhalt / DDU 

4-11/7 
9-16/7 
24-29/7 
27/7-13/8 
5-11 /8 

Nordisk Mesterskab - paragliding, Frankrig 
Venø-lejr HG + PG (skoling), Venø / DDU 
Veteran Games HG + PG, Fasterhalt/ MOK 
EM 2000 - paragliding, Garmisch 
2. afdeling af DM 2000 - hanggliding (12/8 
reservedag). Fasterhalt/ DDU 

Nov. 2000 Lanzarote HG + PG (skoling). Dragen 77 
Ret til ændringer forbeholdes. 

Ballonflyvning 
1-4/3 
30/5-4/6 
3-12/8 

CIA møde i Thessaloniki , Grækenland 
DM i Søhøjlandet, Gjern 
EM i Luxembourg 

strup Henrik Sandum, som 
havde inviteret os til at besøge 
.,nogle af afdelingerne bagved". 
Dette var udover Brand og 
Redning et besøg ved Marktje
nesten, som har ansvar for 
rene og ryddede baner. 

Vi var vel godt 50 deltagere, 
der blev budt velkommen af luft
havnens trafikchef, Hans Chr. 
Stigaard, som gav os nogle af 
de store tal vedrørende lufthav
nen. Areal 12,4km2, 18.000be
skæftigede, nr. 13 i Europa med 
16,8 mill. passagerer og kapa
citet til 81 operationer i timen. 

Herefter briefede tørst Hen
rik Sandum om BOR og deref
ter Allan Petersen, afdelings
chef for Marktjenesten, om hver 
deres gebet. De efterfølgende 
besøg i afdelingerne satte brie
fingerne i relief. Vi fik at se hvad 
det virkeligt drejede sig om. 

Brandfolkenes 24 timers 
beredskab, .,klar til at springe i 
støvlerne", vognene er fremme 
mindre end tre minutter efter 
alarmen. Og kan klare enhver 
situation. Lufthavnen lever op 
til kategori 9-kravet, det højeste 
dags dato, tilsvarende en al
vorlig ulykke med en fuldtlastet 
8747 (405 pax). Også en ulyk
ke til søs med et sådan fly kan 

de klare. Det imponerende ma
teriel og dets kapacitet blev be
undret. Den tender kan levere 
noget vand, så vi! 

Marktjenestens materiel 
var ikke mindre imponerende 
- snarere tvært imod. De store 
snerydningskøretøjer som i en 
bredde af 5,5 meter skovler, fe
jer og blæser sneen bort var 
meget store. Når de kører efter 
hinanden med 40 km/t sker der 
noget, og Allan Petersen var 
stolt over at det var lykkedes at 
rydde en bane fra ende til an
den og kant til kant på ni minu
tter. 

De fleste piloter at det er 
bedre at forebygge end at hel
brede, hvorfor deres .lcewar
ning-system" blev meget beun
dret. et avanceret system som 
gerne skulle advare om .icy 
runways" flere timer før isen 
dannes. 

Henrik Sandum bød på det 
efterfølgende smørrebrød i 
kantinen - og det blev ikke 
taget ilde opl Fuldt berettiget 
takkede formanden, general 
Chr. Hvidt, deto afdelinger for 
en i alle måder spændende og 
interessant aften. 

Næste arrangement: Keg
leaften den 21. marts. 
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Fly til salg! 

•'t(J,!MlftllWW med ca-pilot instrumentering og meget 
an et e triudstv~ 
·: • • , • TT 6570 hrs., Eng. 570/ 1500 hrs., Props 560/1360 
o ins r ine , tu e IS, GPWS, cargo door, original P & I, maintained to 

airliner standard. 
~jib~ TT 6750 hrs., Eng. 325/ 1300 Props I I 5/ 1225 hrs., new 
Triterior Tu71ng1, ollins avionics, Full de-ice, strike finder, Vortex Genera
tors, Cra Door. 
WWWfP&i IT 7762 hrs" Eng. 823/1718 hrs. SOH, Props 74 hrs. 
SOH, OH, King avionics, Janitrol heater, full de-ice. 
uiMJilMsP.fk.» TT 7417 hrs., Eng. 272/1893 hrs., Prop 320/602, King 
avlonlcs,1:o-pTiot instruments, Cargo door. ,,••iji#f' f TT 975 hrs., Eng. 975/975 hrs., Prcips 0/0 hrs., excelle!lt P & 
, ing igita I avionics ind. King KFC 150 AP/FD, Radar and Garmin 430 
com/nav/GPS. Full de-ice, aircond1tioning, 3 bladed props and many other 
extraes. 
™1,/Jf;44,ijit,,j, TT 3233 hrs., Eng. 1433/1433 hrs., Props OH luly 
I 997TOtt ~8., uly IFR King avionics, ful, de-ice, lang range fuel tanks, 3 bla
ded o s. 

· TT 2570 hrs., Eng. 1390/ 1280 hrs. SOH, Props 112/273 
rs., ing avionics, full lFR, New de-1ce boots. 

1996 P1 er Archer III TT 750 hrs., Eng. 750 hrs., King IFR avionics, 4-place 
intercom. 
1976 P1 er· Archer li. TT 7200 hrs., Eng. 1200 hrs., King IFR avionics, 4-place 
intercom. ~!f!l{!rlW4M•• TY 4400, Eng. 400 hrs., SMOH, IFR avionics, 
~ot w a t1tude o , new interior. ::::q,§1:4!4- TT 3700 hrs., Eng. 21 00 hrs., King avionics, trans
~o, o-pilot instruments, de-1ce boots and hot prop. 
:::;:r Ir 4200 hrs.,Eng.1400 hrs.,Prop. 100 hrs.,nyt lærred over

alt • utroli ot, nyt luftdygtighedslievis. 
~C~:t1~16• TT 6000 hrs., Eng. 2500/2500 hrs., 4 bladed raisbeck props.eJ;n 1, Collins Avionics, Color radar, Cargo door, Avcon Aerial 
Photohatch, Raisbeck Strakes, High flotation gear, radiant heat. 
~:~~•I•• TT 6000 hrs., Eng. 70/2000 hrs., Props 160/970 hrs., :: :Co lins Avionics, Color Raoar, Avcon Aerial Pliotohatch, brake 
de-ice. 

TT 1700 hrs., Eng, 410 hrs., Prop 410 hrs., Loaded with 
King/Garmin and Cessna avionics, incl.-HSI, Radar, autopilot and integrated 
fliilit director, Known ice system. ! ••,-jiklf..!! TT 1875 h~s., Eng. 250 hrs., King IFR avionics ind. a 

essna ing eveler, new paint 1998. 
•@:•;1:IG• TT 230 hrs., Eng. 230 hrs., Prop 230 hrs., King avionics. 

PTA6A-6 I turbine engines for sale 

• AIR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S 
Odense Lufthavn . 5270 Odense N 

Tlf. +45 65 954 954 . Fax +45 65 954 955 
www.airalpha.com 

Part i fly købes 
Stationeret på EKAH el. EKRD. I /3-1 /5 del i PA28 el. C 172, 

evt. anden type. 
Henv. Peter Kjærgaard, Toftevej 6, 8150 Egå. Tlf. 8611 113 7 

VI S(IGER 
CESSNA 150/152 TIL INDLEJNING FRA MAJ TIL AUGUST. 

EVT. MED FORl((IBSRET. 

EAGLE LUFTFOTO - 6489 2826 

OY-DCW Cessna Fl 72E 
1963 sn . 0020 Aclt 5933 Hrs., 
Motor 14 Hrs. Propel 805 Hrs., 
Nat VFR, lntercom, ny Windshleld 
1999, Malnlolned commerciol, 
LOS + l 00 Hrs. til oktober. 

Piper Cherokee sælges 
PA 28-140(150) 1968, pæn og 
teknisk velholdt, fuldt 
erhvervsdygtig. Resttid på 
motor og propel ca. 900 timer 
+ evt. 400. Pris dkk. 133.000,-. 
CLUB AIR - tlf. 3874 1181 

Pris kr. 265.000,-. 
Henv. Karl Pedersen -Tlf. 2014 1806 
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Til leje 
Ti l snarlig overtagelse udlejes 
hangarpladser i Københavns 

Lufthavn, Roskilde. 
Månedlig leje kr. 1.450,-. 

Henvendelse dagligt til 
Henrik Stagetorn. 

Telefon 3312 4611 

ANNONC€-r 
T€L€FON 

RO EQUIPMENT 
Skovvej 40 . 4622 Havdrup 

Telefax 46 18 68 46 

46186909 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
I USA 

Helieopter Adventures, Ine (HAi) 
San Francisco - Califomia 

• Verdens største og ledende 
helikopterskole 

• Godkendt også som britisk 
helikopterskole i marts 1999 

• Uddannelse til både amerikanske 
og britiske certifikater 

• FAR Part 141 skole 
•J-1 ogM-1 visa 
• Privat Pilot · ATPL helikopter 
• Høj kvalilet på uddannelsen 
• Fordelagtige priser . 
• Ingen forudbetaling 
• Mange skandinaviske elever 
• Meget gode jobmuligheder 
• Internet: www.heli.com 

Comair Aviation Aeademy, Ine 
Orlando • Florida 

• Ejes og drives af Comair Airlines 
en "Delta Air Lines Connection" 

• En af USA's største og ledende 
flyskoler 

• "Airline" baseret uddannelse 
• FAR Part 14 I skole 
• J. [ og M-1 visa 
• Privat pilot • ATPL fly 
• Skolen har lejligheder til eleverne 
• "Intemship" progammer med 

instruktørjob på skolen efter 
uddannelsen 

• 1.500 og 700 flytimers "Intem
ship" programmer 

• Internet: 
www.comairacademy.com 

Scandinavisk repræsentant for 
HAi og Comair: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4309 Sandnes, Norge 
Tlf & Fax: + 47 - 51 62 08 96 
E-mail: seglend@online.no 

Hvordan opnår De 
den bedste forsikring? 

Vælger De Codan som samarbejdspartner inden 
for Fly-, Industri- og Erhvervsforsikring, far De 
automatisk professionelle rådgivere og konsulen
ter med i lasten. 

Hertil kommer en højt specialiseret stab af tekni
kere, som kan vejlede Dem i forbindelse med 
skadeforebyggelse og ved eventuelle skader. 

Velkommen hos Danmarks stærke forsikrings
partner! 

@dan 
Sådan! 

Luftfartsafdelingen • Gammel Kongevej 60 • 1790 København V 
Telefon 33 21 21 21 • www.codan.dk 

FLYV • MAR ?nnn 



TRAFI KFLYVERSKOLI NG 

MCC KURSUS 
Opstart 15. marts 

Ny MCC simulator 
BE 200 King Air på EKRK 

JAR FCL ATPL Teori 
15. maj 

Tilmelding 
Tlf. 4619 1919 

-e:NTER~ 
Hangarvej A4, 4000 Roskilde 

Tlf. 46 19 08 07 / 46 19 19 19 • www.centerair.dk 

,æ-.-~•,r 
IFllilglbit Actaldlemy 

INFORMATIONSMØDE 

- vedrørende ATP og ATPL med start medio april, 
atboldes den 25. og 26. marts kl. 14.00 i Roskilde og Karup. 

RING FOR TILMELDING! 

GEN radiokursus 
start primo marts og primo maj 

JAR OPS CRM for small operators 
Ring for tilbud 

JAR FCL kurser 
Ring for datoer 

Distance Leaming 
hvis du ikke har mulighed for at deltage på vore 

dag- eller aftenkurser 

FLYV • MAR. 2000 

Roskilde -Tlf. 46 19 15 55 
Karup - Tlf. 97 IO Ol 55 

www .jetair.dk 

KDA Shoppen 
introducerer nu: 

ICAO-kort abonnement 
Tegn et abonnement idag og få det danske ICAO kort tilsendt 

fremover I. gang årligt ved udgivelsen, første gang i april 2000. 

Vi tilbyder såvel ICAO kort Danmark som ICAO Special Chart 
Copenhagen, der begge udkommer hvert år i april måned. 

Gør det let for dig selv og udfyld kuponen herunder. Derefter 
kan den postes, ra,ces eller mailes til os. Kuponen må naturligsvis 

gerne kopieres eller skrives af, hvis du ikke vil klippe i bladet. 

Abonnementspris for år 2000: 

Pris for medlemmer af KDA: 
kr. 80,00 pr. ICAO Danmark 

kr. 36,00 pr. lCAO Special Chart Copenhagen 

Pris for ikke-medlemmer af KDA: 
kr. 84,00 pr. lCAO Danmark 

kr. 40,00 pr. lCAO Special chart Copenhagen 

Porto, ekspeditionsgebyr kr. 25,00 samt derudover 25% moms 
tillægges. Forbehold for forsinkelser, leverandørfejl, trykfejl, 

prisstigninger samt force majeure. 

Vi glæder os til at modtage din bestilling! 

Med venlig hilsen 

KDA Service ApS 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde . Tlf. 46 14 15 07 

Telera,c: 46 19 13 16 - email: butik@kda.dk 

Antal 

D Ja tak, jeg ønsker 
__ stk. lCAO Denmark årligt i abonnement 

D Ja tak, jeg ønsker 
__ stk. lCAO Special Chart Copenhagen årligt i abonnement 

Kortene udsendes umiddelbart efter udgivelse, som regel i 
april måned. Jeg forpligter mig samtidig til at betale den 
medfølgende faktura senest 8 dage efter modtagelsen. 

Abonnementet kan til enhver tid opsiges med en måneds varsel. 

Navn:-----------------

Adresse: ________________ _ 

Post nr: ___ _ By. __________ _ 

Tlf. ______ _ Evt. kundenummer: ___ _ 
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LØSSALGSPRIS KR. 35,

Postbesørget blad 0900 KHC 

Center Air ApS Hangarvej A4, Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde Tlf. 46 19 08 07 / 46 19 19 19, 
fax 4619 08 37, Internet: www.centerair.dk 
E-mail: bosjef@posl9.tele.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE/ME), Flight lnstructor, MCC 
Teori: Center Air Ground School ApS 
PPL, CPL, IR, ATP, Communicatioo 

ar,rari 
COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvaj 20, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 1114, Fax 46 19 1115 
E-mail: cat@aircat.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE-ME) ATPL-integrated, MCC 
kursus (primo 2000), Flight lnstructor, Communication, 
Class Ratings, Proficiency check. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
Tlf. 54606237, Fax46191115 
PPL, Klasserettigheder, Proficiency check. 

IKAROSApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf.46191010, fax 4619 0515 
E-mail: ikaros@ikaros.dk, Internet: www.ikaros.dk 

Teori: PPL 
Skole/PFC: PPL+A, B, I, twin, instruktør, omskoling, 
procedure træner, bannerslæb. 
Kommunikation: N-BEG/BEG VHF og morse. 

,æ-.-~•~ 
IFlliglhit Acadlemy 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde, Tlf. 461915 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, Internet: www.jetair.dk 

Karup Lufthavn, 7470 Karup, Tlf. 97 10 01 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, lntemet:www.jetair.dk 

Jetair Flight Academy tilbyder teori undervisning til CPL, 
I~ og ATPL. Desuden tilbyder vi JAR OPS CAM, JAR 
FCL kurser og GEN radiokurser. NYHED - Distance 
Leaming, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

~~,u~ nn~ uuuuu ~ ~UOJ uuu u 
~LYUEUÅBENETS BIBLIOTEK 
JONSTRUPUEJ 240 , JONSTRUP 

0 
~ 

2?SO BALLERUP 2?50 o Ul 

Skolen for civil '1: 2 
Pilot Uddannelse 
SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 16 30, Fax 46 19 1115 
E-mail: cpu@aircat.dk 
Teori: PPL, CPL, I-Rating, ATPL, JAR-OPS, JAR-FCL, 
Flight lnstructor, Communication, Undervisning primært 
klasseundervisning. Enkelte hold og specialkurser 
oprettes efter behov 

ALLERØD FLYVEPLADS 

ALLERØD FLYVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
PPL: Teori, Skoling og Proliciency check 
Communicalion: N-BEG/BEG VHF 

Tlf. 48177915, fax 4814 01 48 

Email: ekal@post5.tele.dk, Internet: www.ekal.dk 

LUFTFARTSSKOLEN 

LUFTFARTSSKOLEN(SLU) 
Lufthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 

Teori: JAA ATPL, GEN, flyveklarerer, flyveinstruktør- og 
konverterings-kurser. Andre luftfartuddannelser tilbydes 
efter aftale ATS-, AFIS- og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens 
undervisningsprogram 

Bil~~ 
--Air Center AIS -
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lufthavnsvej 47, 7190 Billund 
Tlf. 75 33 89 07, Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, Instruktør, omskolinger, NBEG/BEG 

JAR-godkendt, PPL teori, PPL, CPL, IR, Class Ratings 
SE/ME Night qualifications, FI, Proficiency Check 

"' Ul 

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

Skoleflyvning til privatflyvercertifikat/PPL, Proficiency 
check, Træningsflyvning, Differences training, 
Familiarisation training på alle enmotorede. 
Teori til: PPL, N-BEG. 
Speciale: Veteranfly, Halehjulstræning. 

benair 
Benalr a/s 
Stauning Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6900 Skjern, 
IH. 96 81 44 47 

PPL, CPL, INSTRUMENT, lWIN 
Teori JAR-FCL-PPL (privatflyvercertmkat) 
PFC, typeuddannelse Jet og Turboprop 

KARLOGAIR 
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

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

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

De anvendte bogstaver betyder uddannelse tll: 
A::privatflyver-certifikat. B=trafikflyvercertifikat al III klas
se. l=instrumentbevis. VFR::sigtflyvning. PFT =periodisk 
flyvetræning. TWIN=tomotors. BEG=begrænset certifikat 
som luftfarts-radiotelefonist. N•BEG=nationalt begrænset 
certifikat som luftfarts-ratiotelefonist. GEN=generelt certi
~kat som luftfarts-radiotelefonist. INSTRUKTØR=flyver
instruktøruddannelse. OMSKOLING=typeomskoling. 

PPL=Private Pilot License. CPL=Commercial Pilot Licen
se. ATPL=Airline Transport License. IR=lnstrument 
rating. Night Quallficalion=Rettighed til VFR-nat. Class 
Rating=Klasserettighed. lnstructor Raling=lnstruktørret
tighed. MCC=Multi Crew Cooperation Course. 
Proficlency Check=Praktisk prøve for forlængelse af ret
tighed. 
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Den ultimative håndholdte GPS 
Flagskibet fra Garmin 

Garmin 
GPS MAP 295 
(med farvedisplay) 

Brug den i luftfartøjet og 
fortsæt i bilen med brug af 

"MAP SOURCE" CD-ROM. 
Uovertruffen ledsager til alle 

former for transport 

Vi har udover Garmin's øvrige program, GPS 
92, GPS-III Pilot, GPSMAP-195 og tilbehør også 
head-set fra David Clark, Peltor og Goodwood 

for enhver pengepung til levering fra lager. 

FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 
BSV C172 
PEW C172 
RPJ C172 
BIU C172 
ClA C172 
BRT PA28-181 
BLU PA28-181 
BTJ PA28-181 
BCL PA28R 
BEi C177RG 
CRC C177RG 
CFB BELlANCA 
BSI PA34-200 
ASJ BE95 

SKOLEFLYVNING 

IFR/GPS PR. 
IFR PR. 
IFR/GPS PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR/GPS PR. 
IFR/GPS PR. 
IFR/GPS PR. 
AEROBATIC PR. 
IFR/TWIN PR. 
IFR/GPS/TWIN PR. 

TACHO 540,-
TACHO 675,-
TACHO 675,-
TACHO 675,-
TACHO 675,-
TACHO 675,-
TACHO 850,-
TACHO 850,-
TACHO 850,-
TACHO 875,-
TACHO 900,-
TACHO 900,-
AIRB. + moms 900,-
AIRB 1.715,-
AIRB. 1.715,-

PPL + A, B, I & Twin skoling samt PFC. 

Besøg også vores hjemmeside: 
www.avia-racfio.dk 

Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT + PPL-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat + PPL-certifikat: 
Cessna 172 -1068.- incl. 25% moms pr. bloktime 

Husk chek altid prisen med Avia - inden du handler! 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, 
eller forudbetaling. 

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

Perioden nov .. -marts 08.00-17.00 
IKAROS FLY- ROSKILDE LUFTHAVN-46191010 

Fax: 4619 0515 . E-mail ikaros@ikaros.dk . www.ikaros.dk Hangar 141, Københavns Lufthavn Syd • 2791 Dragør 
Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 • E-mail: sales@avia-radio.dk 

Piper Malibu Merician 

Piper Malibu Mirage 

Piper Seminole 

Piper Seneca V 

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

i Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

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

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

VI glæder os tit at høre fra dig! 

* A IR ALPHA AIRCRAff SALES A/S 
Odense Lufthavn . 5270 Odense N 

Tlf. 65 954 954 . Fax 65 954 955 
www.airalpha.com 

-, -~.,.~~. 

-......... , 
~ 

--- -
- ~ 

.. _- . ,. . .. - . . ' ' 
PiperArrow Piper Warrior III Piper Saratoga li TC 

Piper Garanti: 

År 2000 modellen er 
allerede udsolgt hos Piper. 

Vi var heldige at få 4 af dem, 
og på nuværende tidspunkt 

har vi kun 2 tilbage. 

Den næste år 2000 
Piper Archer Ill. 

Reg.no. OY-JAT 

-er netop hjemkommet fra 
fabrikken i Vero Beach, 

og er klar til levering NU! 

Ring efter brochure og 
fuld specifikation. 

Alle nye P1per fly bliver leveret med en udvidet to års "Spinner to Tail" garanti, som gives af henholdsvis PIPER. 
Texcron Lycommg. Teledyne Concmencal, Haruell Propeller og Bendix/King 

Dit lokale Piper Service Center vil kunne fase ethvert problem, som matte opsta. Sa enkelt og sa fuldstændigt er det. 
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Ny lufthavn i 
Stockholm? 
Slaget om en ny lufthavn i 
Stockholm er begyndt, skriver 
Inside SAS.Allerede nu, inden 
Arlandas tredje bane er taget 
i brug, står det klart, at om 10 
år er lufthavnens kapacitet 
utilstrækkelig. 

Luftfartsverket, det sven
ske modstykke til Statens Luft
fartsvæsen, mener at den bed
ste løsning er at anlægge end
nu en lufthavn, i Hall ca. 40 km 
syd for Stockholm. Den skal og
så fungere som erstatning for 
Bromma flyveplads, hvis aftale 
med staten udløber 2011. 

Da det tager omtrent 10 år 
at anlægge og sætte en ny luft
havn i drift, må der træffes en 
beslutning allerede i år, ellers 
bliver trafiksituationen i Arlan
da umulig i slutningen af dette 
årti. 

SAS og samtlige andre luft
fartsselskabet, som beflyver 
Stockholm, er af en helt anden 
mening. De foretrækker en ud
bygning af Arlanda med en 
fjerde bane. 

Pilotuddan
nelse i Oxford 
Man kan også studere til pilot 
i den engelske universitetsby. 

OATS, Oxford Air Training 
School, der er en af Europas 
største flyveskoler for profes
sionelle piloter, skal nu også 
uddanne piloter for Finnair. 
Skolen, der allerede har elever 
fra SAS, siger at kontrakten 
med Finnair er en direkte følge 
af de nye europæiske JAA reg
ler, der trådte i kraft i juli i fjor. 

Disse regler afviger fra de 
hidtil gældende i at den "flyve
studerende" enten kan deltage 
i et fuldtidskursus eller afvikle 
teoriundervisningen på deltids 
modulbasis over to år. Selve 
flyvetiden er nedsat fra om
kring 200 timer til 165, men til 
gengæld er teoriundervisnin
gen steget med 15% ti l 870-
900 timer. 
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Lufthavnsstatistik 
Rutepassagerer i danske lufthavne 

1999 1998 Ændring 
Udenrigs 
København ... .. .... .. . 6.861 .235 6.442.322 +6,5% 
Billund .. ................. 331.786 339.850 -2,4% 
Århus .... ... .............. 45.785 40.358 + 13,4% 
Ålborg .. .. .. .............. 23.715 22.949 +3,3% 
Esbjerg ...... ... ......... 8.723 6.741 +29,4% 

Indenrigs 
København.'. .......... 1.012.200 1.080.775 - 6,3% 
Ålborg ...... ........... · ... 314.825 298.789 + 5,3 
Århus ..................... 228.203 247.404 -7,8% 
Karup .... ..... ......... .. 144.638 162.058 -10,7% 
Rønne .. ......... ... ... .. 109.076 95.461 + 14,3% 
Billund ..... .. ............ 83.514 92.676 -9,9% 
Sønderborg .. .. .. ..... 46.155 46.659 -1,1% 
Esbjerg ... ............... 27.508 33.788 -18,6% 
Thisted ... ............... 4.922 5.562 - 11 ,3% 

Odense, Vojens og Sindal, hvor ruteflyvningen blev indstillet i 
1999, er ikke medtaget. 

Den sidste 
klassiker 
Sidst i februar blev den sidste 
Boeing 737 Classic afleveret 
fra fabrikken i Renten ved 
Seattle. Det var en -400 til det 
tjekkiske luftfartsselskab CSA. 

Boeing lancerede Classic 
familien i 1984 og har bygget i 
alt 1.988 737-300, -400 og -
500. 

Produktionen af 737 NG 
(Next Generation) fortsætter 
med versionerne 737- 600, -
700, -800 og -900. 

Overskud 
i Billund 
Billund Lufthavn havde trods 
tilbagegang i passagertal og 
stærk reduktion af indtægter
ne ved det skattefri salg en 
fremgang i omsætningen fra 
31 0 mio. kr. i 1998 til 317 mio. 
i 1999. Man havde nemlig 
kompenseret for indtægts
nedgangen ved at hæve tak
sterne for brug af lufthavnen. 

Overskuddet for 1999 blev 
23 mio. kr. mod 17 året før, og 
egenkapitalen voksede fra 
481 mio. kr. ultimo 1998 til 504 
mio. ultimo 1999. 

Det gennemsnitlige antal 
fuldtidsbeskæftigede var i 
1999 642 (656 i 1998). 

Resultatet for indeværende 
år ventes at blive på niveau 
med 1999, dog med et lille plus. 

JCNORTHEAST 
Enhedskommandoen i Karup 
skiftede den 3. marts navn fra 
Allied Forces Baltic Approac
hes (BALTAP) til Joint Gom
mand Northeast (JCNORTH
EAST), og hovedkvarteret be
tegnes nu Joint Headquarters 
Northeast (JHQNE). 

Med navneskiftet sker der 
også markante ændringer i 
hovedkvarterets opgaver og 
mulige indsættelsesområder. 

Europa 
med diesel 
På den sidste dag i det gamle 
år blev Wilksch WAM 120 
dieselmotoren prøvefløjet, 
installeret i en Europa. 

WAM 120 er en turboladet 
totakts dieselmotor på 120 hk. 
Den har tre cylindre, er væske
kølet og kan bruge såvel die
selolie som petroleum. 

Farvel til 
København 
Det nationale irske luftfartssel
skab Aer Lingus, der i en men
neskealder har befløjet ruten 
Dublin-København, lukkede 
denne på vinterfartplanens 
sidste dag, den 25. marts. 

Til gengæld abnede man 
dagen efter en rute Dublin
Stockholm med fem ugentlige 
afgange. 

~y butik i 
Arhus lufthavn 
I Århus har man taget konse
kvensen af ophøret den I. juli 
1999 af muligheden for toldfrit 
salg til inter-EU rejsende. 

Den hidtidige tax-free shop 
er derfor blevet indrettet til 
Århus Airport Shopping Cen
ter, hvor vægten er lagt på pro
dukter, der er tilgængelige for 
alle afrejsende, internationale 
passagerer. Det drejer sig om 
parfume og kosmetik, hvor der 
fortsat er mulighed for store 
besparelser, konfekture, lege
tøj og luksusgaveartikler. 

Af hensyn til bl.a. passage• 
rer til Norge og Cypern har 
man dog opretholdt en mindre 
toldfri butik, placeret i en sepa
rat afdeling, således at de rej 
sende ikke kan være i tvivl om 
hvorvidt de har adgang til det 
forjættede land - noget der i det 
forgangne halvår har givet 
anledning til megen forvirring 
og utilfredshed blandt publi
kum. 

Sun-Air: 
Overskud 
Sun-Air havde for regnskabs
året 1998/99, der går fra 1 . ok
tober 1998 til 30. september 
1999, en bruttofortjeneste på 
28.098.272 kr. 

Af konkurrencemæssige 
grunde ønsker selskabet i sit 
årsregnskab ikke at oplyse 
størrelsen af omsætningen og 
fordelingen på de enkelte 
aktiviteter (ruteflyvning, repa
ration, salg af reservedele, fir
ma- og forretningsflyvning 
samt salg og udleje af fly). 

Det oplyses dog, at der var 
distributions- og administrati
onsomkostninger på henholds
vis 433.139 kr. og 7.982.110 kr., 
og efter resultatet fra tilknyttede 
og associerede virksomheder 
samt finansielle indtægter og 
udgifter samt skat bliver årets 
resultat 7.630.456 kr. 

Forrige år (1997/98) var 
bruttofortjenesten 22.219 tkr., 
årets resultat 10.978 tkr. 

Pr. 30. september 1999 var 
den bogførte værdi af Sun
Air's fly 91.504.402 kr. 

Selskabet beskæftigede i 
regnskabsåret i gennemsnit 
102 personer, og de samlede 
personaleudgifter var 
26.644.544 kr. 
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Der er forår i luften, og der skal luft 
under vingerne. 
Det er svært at forestille sig, at en motors ædle anti-corrosion additiver. Derfor reduceres korro· 
dele kan blive angrebet af rust. Men kondensvand sionen til et ubetydeligt minimum, og din motor 
og syreholdige rester fra forbrændingen er en får et bedre og længere liv. 
barsk cocktail. Brochure og yderligere information kan fås hos 
Det bedste, du kan gøre for din motor, er at bruge Shell Aviation, rlf. 33 37 22 86. 
AeroShell 15W-50. Ikke blot har den multigrade- Eller check www.shell.dk. 
fordelene med lettere og mere skånsom koldstart, Bed dit værksted om AeroShell 15W-50, når du 
men den hor som den eneste olie på markedet skal skifte olie. 

Bemærk: AeroShel/ 1 SW-50 er blandbar med alle olietyper, så du vil ikke Få problemer, hvis du skal 
efterfylde, og Shell evt. ikke findes på pladsen. SHELL IS FLYING 



Dansk F-16 Flyvemuseet Data Link SAR statistik 
sikkerheds- åbner Portugal og Danmark har valgt RCC Karup, Flyvevåbnets 

landet Søndag den 7. maj åbner Dan-
SITA som leverandør af kom- Redningscentral modtog i 
munikationsudstyr, der gør det 1999 i alt 1 .179 alarmer, hvoraf 

Under en træningsmission marks Flyvemuseums nye ud-
muligt for piloter og flyveledere 77 i forbindelse med militær og 

over Bosnien Hercegovina den stilling i Helsingør for publikum. 
af udveksle informationer ved 38 med civil flyvning. 

14. marts i forbindelse med Bal- Der bliver vist omkring 30 fly, 
hjælp af data link i stedet for Flyvevåbnets redningstje-fra Ellehammer 1906 til Dra-kan Air Operations opstod der 

ken, desuden motorer, tilbe-
mundtligt. Kontrakterne om- neste udførte 478 missioner 

generatorproblemer i et af de 
hør, modeller m.v. 

fatter Automatic Terminal In- mod 534 i 1998. Tilbagegan-
danske Lockheed F-16 fly. 

Museet ligger i industriom-
formation Services (ATIS), der gen skyldes hovedsagelig åb-

Piloten kunne ikke afhjælpe 
rådet i den sydvestlige del af 

orienterer piloterne om flyve- ningen af Storebæltsbroen, 
problemerne og valgte, i over-

Helsingør (adressen er Fa-
pladsforhold, og Departure idet patienttransporter, som 

ensstemmelse med de almin-
briksvej 25) og der er åbent fra 

Clearance, der giver enkelthe- tidligere udførtes med helikop-
delige procedurer for F-16, at 

kl. 1 O til 17. Som de fleste an-
der om aftalte flyafgange. ter, nu kan udføres med bil. 

lande på nærmest egnede 
dre museer holder museet luk-

I Danmark vil Statens Luft- Desuden har er været et 
flyveplads. Landingen i Sara-

ket om mandagen. 
fartsvæsen installere udstyret fald i redningsmissioner fra 58 

jevos lufthavn forløb uden pro- i Ålborg, København-Kastrup i 1998 til 36 i 1999. Antallet va-
blemer. og København-Roskilde. rierer mellem 36 og 67 om 

Flyvende Brugen af data link vil mind- året, primært pga. vejrforhol-

fødeklinik ske omfanget af taletransmis- dene på årstider med megen 

Tank selv sioner på travle radiofrekven- udendørs aktivitet. 

på Sindal 
For første gang i historien har ser. Mætningen af disse er- Af de 4 78 missioner var 183 
en kvinde født i en af Flyvevåb- kendes at være den begræn- assistance til søredningstjene-

AIR BP har pr. 4. februar eta- nets helikoptere. Kvinden bor sende faktor for yderligere sten (222 i 1998), og i forbin-
bleret selvbetjeningstankning på Mandø og blev på grund af vækst i mange sektorer af det delse med civil og militær flyv-
på Sindal Lufthavn, og det er højvande afhentet tidligt om europæiske luftrum. ning udførtes 19 missioner. 
derfor nu muligt at tanke uden- morgenen den 7. marts af en Meddelelser fra flyveleder- Endvidere har redningsheli-
for lufthavnens tjenestetid. S-61 fra redningsberedskabet ne vises automatisk på en kopterne i 57 tilfælde været 

Samtidig er Sindal Luft- på FSN Skrydstrup, men in- skærm i cockpittet, hvorved indsat i den flybårne havmiljø-
havns tjenestetid blevet redu- den helikopteren kom til Es- piloterne slipper for at lytte og overvågning. 
ceret, så der nu kun er betje- bjerg, var fødslen overstået. nedskrive indgående informa- Til løsning af SAR opgaver 
ning mandag - fredag fra kl. Fører af den flyvende føde- tioner under måske kritiske fa- blev der anvendt 701 flyveti-
0800 - 1630, og således ingen klinik var premierløjtnant Lotte ser af flyvningen. Det sker ved mer, 695 til civile og 6 til mili-
betjening i week-ends og på Fredsø Petersen (SØS). brug af SITA's globale VHF og tære opgaver. Sikorsky S-61 
helligdage. satellit AIRCOM netværker. tegnede sig for de 682 flyveti-

Skulle du få lyst til at benyt- Bevares Vo-
SITA er en afførende leve- mer, hvortil kommer 54 timer i 

te selvbetjeningstanken så randører til luftfarten af integre- forbindelse med havovervåg-
husk, at der er Prior Notice på jens lufthavn? rede løsninger på telekorn- ning. 
brug af Sindal Lufthavn uden Efter at ruteflyvning~n på Vo-

munikations- og informations-

fortjenestetiden. Det vil i prak- jens blev indstillet den 17. 
problemer. SITAharover50 års 

sis sige, at du skal ringe senest september i fjor, har luft-
erfaring og mere end 700 med-

Stop i Esbjerg fredag kl. 1630, hvis du plan- havnsterminalen på Flyvesta-
lemmer: luftfartsselskaber, fa-

lægger at starte eller lande i tion Skrydstrup ikke rigtig væ-
brikker, lufthavne, reservations- Trods en intens markedsfø-

week-enden. ret brugt til noget.. 
firmaer og statsinstitutioner. ringskampagne med bl.a. fly-

Lufthavnen har en gæld på Næsten 100 luftfartssel- vebilletter til togpris lykkedes 
ca. 6 mio. kr. , men Sønderjyl-

skaber verden over med ca. det ikke for Cimber Air at vende 

Nye poster i lands Amt har lovet at betale 
4.000 fly bruger SITA's VHF udviklingen på ruten Esbjerg-

ca. halvdelen heraf, og Åbenrå 
AIRCOM og satellit AIRCOM København, som man overtog Maersk Air Kommune vil bidrage med 
til at knytte forbindelse til efter Maersk Air i efteråret. 

AS Estonian Air, som er delvist 600.000 kr., Tønder Kommune 
SITA's globale netværk og til Passagertallet for 1999 ud-

ejet af Maersk Air og indgår i med 400.000 kr. 
at kommunikere med perso- viste en tilbagegang på 18,6% 

Maersk Air Gruppen, har ud- Restgælden, 3,2 mio kr. 
nale i flyselskaber, flyveledel - i forhold til 1998, og for decem-

nævnt Jørn Eriksen til ny ad- påtager Haderslev Kommune ser og computersystemer. bervarderet minus på26,2%. 
ministrerende direktør pr. 1. og Vojens Kommune sig. Til 

Netværket dækker over Cimber har derfor indstillet 
maj 2000. gengæld overtager de termi- 220 lande og territorier og SITA beflyvningen den 25. marts i 

Jørn Eriksen kommerfraen nalen, dog ikke kvit og frit. Arn- har for nylig udvidet sin VHF forbindelse med vinterfartspla-
stilling som kommerciel direk- tet, Åbenrå og Tønder får 10-

AIRCOM dækning ved at op-
nens ophør. 

tør i MaerskAir og afløser Bør- årige pantebreve for deres bi- stille yderligere 100 jordsta- Selskabers administreren-
ge Thornbech. drag. tioner i USA og Canada. de direktør Jørgen Nielsen si-

Maersk Air's kommercielle Og nu gælder det så om at SITA havde i 1998 en om- ger at det er meget beklageligt 
afdeling organiseres herefter finde på noget terminalen kan sætning på mere end 1,2 mi- at der ikke længere er det rette 
i to hovedfunktioner: bruges til. lliarder USD. Hovedkontoret 

økonomiske fundament for at 
Rutesalg, herunderMaersk - Det kan på længere sigt ligger i Geneve. 

fortsætte ruten . Det er meget 
Air Cargo, samles under ledel- være en fordel at have en luft- sørgeligt at landets femtestør-
se af Keld Mosgaard Christen- havn klar. Måske kan vi få den ste by dermed mister sin fly-
sen og Kabine- og Stations- i gang igen, siger kommunal- forbindelse med hovedstaden 
service samles under ledelse direktør Jens Kaptajn til Jyske og dermed det store udvalg af 
af Børge Thornbech. Tidende. internationale afgange. 
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Af Hans Kofoed 
Dette computer-skabte billede viser, hvordan Airbus A321 kommer til at se ud i SAS bemaling. 
Om den viste registreringsbetegnelse SE-NOB også vil blive realiseret, er dog nok tvivlsomt. 

Når SAS er Boeing 737 Next Generation 
launch customer, har et halvt hundrede i drift 
eller ordre og har bestilt både -600, -700 og -
800, måtte det da være helt oplagt at det 
skandinaviske luftfartsselskab anskaffede -
900, den forlængede udgave til 180 passage
rer, når man skulle have mellemstore fly. 

Men til stor forbavselse i branchen, især 
nok hos Boeing, meddelte SAS den 17. fe
bruar, at man havde købt Airbus A321 ! Or
dren på de 12 A321-100 har en værdi på ca. 
4,5 milliarder svenske kroner. Desuden har 
SAS taget option på 10 fly. 

Ny kategori 

A321 repræsenterer en ny 
størrelse fly i SAS og skal ikke 
direkte erstatte nogen nuvæ
rende type. 

Baggrunden for købet er 
den stigende trafik på de store 
europæiske lufthavne, hvor 
det er svært, snarere umuligt 
for SAS at få tildelt flere "slots", 
så man kan indsætte flere fly. 
Det har luftrummet ikke kapa
citet til, så selskaberne må kla
re den voksende efterspørgsel 
på passagerpladser ved at 
indsætte større fly. 

SAS planlægger at indsæt
te dem på ruter til storbyer i 
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Europa som Amsterdam, Bru
xelles, Dusseldorf, Frankfurt, 
Helsingfors, London, Madrid, 
Paris og Rom samt på ruterne 
mellem de skandinaviske ho
vedstæder. 

Større fly fremfor flere flyv
ninger betyder også at en
hedsomkostningen kan redu
ceres. 

Kabinen er meget fleksibel 
og kan indrettes i mange for
skellige konfigurationer. Med 
fem stole i hver sæderække får 
SAS-udgaven af A321 plads til 
158 passagerer, med seks 
stole 182. 

A321 kan leveres med 
CFM56 motorer fra General 
Electric/SNECMA eller V2500 
fra lnternationalAero Engines 
konsortiet. SAS har valgt sidst
nævnte motortype, der allere
de anvendes i selskabets otte 
Boeing MD90. 

Den første A321 til SAS 
skal leveres næste efterår, og 
SAS regner med at have fem 
i drift inden årsskiftet 2002/ 
2003. 

De fleste af SAS kollegaer 
i Star Alliance anvender A321: 
Air Canada, All Nippon Air
ways, Ansett Australia, British 
Midland, Lufthansa og United 
Airl ines. 

A320 familien 

A321, der er solgt i 354 eksem
plarer til 25 kunder, er store
bror i det, der kaldes A320 fa
milien. Det er i praksis en for
længet udgave af grundmo
dellen A320 til 150 passagerer, 
mens de to andre medlemmer 
A318 og 319 har kortere krop 
og tager henholdsvis 107 og 
124 passagerer. 

Kropdiameteren er 396 cm, 
men selv om A321 virker rum
melig, kan flyet ikke rubriceres 
som wide body-der er kun en 
gang ned gennem kabinen. 

Den store kropdiameter be
tyder, at der er store lastrum 
under kabinegulvet. Lastning 
og losning sker hurtigt takket 
være et containersystemet, 
der også betyder et godt ar
bejdsmiljø. Max. kapacitet er 
10 stk. LD3 containere. 

Bygges i Hamburg 

Producenten af A321 ,Airbus 
lndustrie, er et konsortium af 
europæiske flyfabrikker og har 
ikke egne produktionsfacilite
ter. Delene fremstilles på kon
sortiemedlemmernes fabrik
ker og monteringen af flyene 
sker primært i Toulouse. Sam
lelinjerne for A319 og A32I be
finder sig dog i Hamburg-Fin
kenwerder. • 

Airbus A321-100 

Spændvidde ..................... 34, 1 m 
Længde ............................ 44,5 m 
Højde .................. ............. 11,8 m 
Tornvægt ............ ......... 47.900 kg 
Startvægt .................... 83.000 kg 
Max rejsehastighed .... Mach 0,82 
Normal rejsehastighed Mach0,78 
Tjenestetophøjde ....... 39.000 fod 
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Danske Vinger nr. 21 

RotorWay Exec 90 • OY-HJS 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Jeg spurgte engang 
Jørgen Skov Niel
sen, hvorfor man 
bygger en helikop
ter? Jeg fik det 
beroligende svar, 
at det vidste han 
egentlig ikke. Her
ligt, at der findes 
mennesker, der 
kaster sig ude i den 
slags vanvittige 
projekter uden 
nogen fornuftig 
grund! 

Når man så snakker videre 
med Jørgen, finder man alli
gevel ud af, at det nok ikke er 
nogen tilfældighed, at det lige 
netop blev ham, der som den 
første siden Ellehammer kun
ne sætte sig op i en hjemme
bygget dansk helikopter. Jør
gens er ganske vist ikke hjem
medesignet som Elleham
mers, men den flyver bedre! 
Jørgens flyveerfaring er nem
lig meget omfattende, og der 
står "helikopter" på en stor del 
af den. 

Jørgen fikA-certifikat i 1967 
og kom samme år i Flyvevåb
net, hvor han blev uddannet 

flymekaniker. Hermed var sti
len lagt - Jørgen har altid væ
ret både smed og pilot på en 
skønsom blanding af fastvin
gede og rotordrevne flyveap
parater. 

Svendeprøven blev aflagt 
på S-61 og herefter gik turen 
til Vandel. Mens han gjorde tje
neste her, fik Jørgen også ta
get et erhvervscertifikat, der 
bl.a. blev benyttet ved job som 
firmapilot hos Danterm på Pi
per PA-31 Pog hos Grundfos 
på Learjet 35. De sidste ti år 
har han fløjet hos SAS Com
muter. 

Kronprinsen 

Sideløbende med - og ind 
imellem -pilotjobbene fortsatte 
Jørgen også karrieren som he
likopter-smed i det pulserende 
erhvervliv, hvor han arbejdede 
med Bell 212 på Grønland og 
var værkfører i otte år ved 

Jørgen tanker OY-HJS ved 
Flyvningens dag i Roskilde 
1999. En lang tur for den lille 
helikopter, der især ses i luften 
over det centrale og vestlige 
Jylland. 

Maersk Helicopters i Esbjerg. 
Han prøvede også at være i 
royal tjeneste hos Kronprinsen 
af Saudi Arabien, der skulle 
have passet sin personlige 
Bell 212, som blev fløjet fra et 
skib, der var for stort til at be
tegnelsen "lystyacht" var pas
sende. 

Nu kunne man så gætte på, 
at Jørgen fik sine luftige behov 
dækket gennem alle disse 
aktiviteter, men nej! Som ren 
fritidsfornøjelse har han helt 
eller delvist restaureret to Piper 
Cubs, en liger Moth og bygget 
en Dragonfly op fra bunden. 

Er vi ikke ved at være der 
henne, hvor det ligesom ligger 
i luften, at man kan forestille 
sig, at Jørgen på et ellerandet 
tidspunkt fik den tanke, at man 
måtte prøve at bygge sin egen 
helikopter, alene af den grund, 
at det kunne lade sig gøre? 

Helikopter 

Jørgen tog på besøg hos Ro
torWay i Arizona i 1991 "for at 
se, hvad det var for noget". Ro
torWay er et firma, der kan føre 
sine anertilbage til 1958, hvor 
ideen om at konstruere en lille 
helikopter, der skulle kunne 
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OY-HJS i luften lidt nord for 
Stauning en af de sidste som
merdage i det tyvende århun
drede. 

anvendes til privatflyvning, tog 
form. 

Den skulle være enklere, 
billige og lettere at vedligehol
de end helikoptere i al almin
delighed. Det var lettere sagt 
end gjort at føre ideen ud i livet, 
og det var først i 1964 at det 
lykkedes at få en helikopter i 
hover. 

I 1966 fløj prototypen til 
Scorpion - den første Rotor
Way helikopter der virkeligt 
kunne flyve. Et af problemer
ne, firmaet måtte løse for at 
kunne lave en virkelig anven
delig tosædet helikopter, var at 
finde en motor, der var let og 
kraftig nok. Den helt rigtige løs
ning kom i 1976, da RotorWay 
kunne introducere sin egen 
RW133 motor. 

De tidlige RotorWay heli
koptere - specielt forsøgsmo
dellerne, men også Scorpion 
-så lidt pudsige ud, og lignede 
så afgjort Do-lt-Yourself ma
skiner. 11980 tog RotorWay et 
lang skridt fremad, da firmaet 
kunne præsentere sin Exec, 
der modtog "Outstanding New 
Design Award" på Oshkosh. 
Exec var en helikopter, der 
lignede en helikopter, og typen 
har siden været byggesættet 
for hjemmebyggere, der drøm
mer om, at vingerne snurrer 
rundt. 

Solgt 

Det var en videreudviklet Exec 
Jørgen fik en tur i, da han be
søgte RotorWay i Arizona. Det 
var kærlighed ved første hop 
og snart var et kit til hans nye 
tosædede helikopter på vej 
hjem til Sønderskowej på den 
jyske hede. 

Byggesættet fra RotorWay 
var meget fint med svejsninger 
i høj kvalitet, og nydelige va
cuumpakkede papplader med 
dele på. Alt nummereret og let 
at gå til. Alligevel tog det fem 
år før OY-HJS lettede første 
gang den 6. maj 1997. 

Det varforbundet med sær
lige vanskeligheder at bygge 
en helikopter fremfor et fly. 
Selve byggearbejdet var på 
sin vis lige at gå til- ikke mindst 
for en mand med Jørgens er
faringer-men man må ikke fo-
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restille sig, at det blot består i 
at skrue lidt metaldele sam
men. Som andre byggeprojek
ter er det noget, der tager sin 
tid. Det var desuden nødven
digt at lægge et stort arbejde i 
at overbevise projektudvalget 
om, at helikopteren faktisk var 
sikker. 

Styrkeprøve 

Prøvebelastningerne blev fo
retaget i samarbejde med en 
tysk ingeniør, der også arbej
dede på at bygge en helikopter 
af typen. Han lavede en min
dre doktorafhandling , hvori 
han beskrev belastningerne 
på de enkelte dele, og han de
signede desuden en ramme, 
hvor stellet kunne hænges op 
i rotorhovedet, så det kunne 
prøvebelastes. Den klassiske 
hjemmebyggermetode med at 
lægge sandsække på vinger
ne, kunne jo ikke bruges en 
helikopter. 

Stellet til OY-HJS blev såle
des styrkeprøvet i Tyskland, 
hvor to tons jernklodser simu
lerede passagerer, brændstof 
m.m. under en belastning på 
3,5G. 

Certifikat 

Jørgen var naturligvis også li
ge nødt til at tage et helikop
tercertifikat, samtidig med at 
han byggede sig Exec. Det fo
regik på en Robinson 22 i Los 
Angele. Hans egen Exec min
der meget både hvad håndte
ring og ydeevne angår om Ro
binson'en: let og levende. 

I forvejen er en helikopter 
noget vanskeligere at gå til 

end et fastvinget fly, og det 
bliver ikke lettere af, at helikop
teren er lille. OY-HJS er nær
mest neutral stabil , og kan 
godt flyves hand off, men mak
simalt 1 O sekunder af gangen. 
Der skal styres og balanceres. 

OY-HJS er nu gennem sit 
prøveflyvningsprogram, og 
helikopteren har endda fået sit 
luftdygtigshedbevis, så det er 
en færdig registreret helikopter 
Jørgen nu kan hygge sig med. 
Indtil videre den eneste, men 
der bygges også på Exec i 
Århus og Rødby. Gad vide om 

vi en dag kommer til se en for
mation? • 

RotorWay Exec 90 

Motor: ............ RI 162 (2.600 cm3) 

Rotordiameter: ................. 7,62 m 
Længde: ........................... 6,70 m 
Tornvægt: .......... ........... .. .. 425 kg 
Max startvægt: ................. 680 kg 
Rejsehastighed: ............ 150 km/I 
Vne: ............................... 190 km/I 
Max flyvehøjde: ............... 6.000 ft 
(restriktion pga. autobenzin) 
Rækkevidde: ................. .. 300 km 

Danmarks første hjemmebyggede helikopter i lav hover. 



SAS regnskab: 

Svagt resultat for 1999 
Men ikke katastrofalt dårligt 

Af Hans Kofoed 

!ingen. Det vigtigste er at vi ik- andele øgede SAS kapacite- Luftfragt 

1999 var et rigtig ke længere kan gå ud fra, at ten i 1999 med 4,7%, men da Fragtvirksomheden var i 1999 

skidt år for SAS. Men samfundsøkonomisk vækst trafikken udviklede sig svage- præget af store indkøringspro-

det var det også for og gode konjunkturer automa- re, resulterede det i at SAS ka- blemer på de nye fragttermi-

de fleste andre euro- tisk indebærer forstærket trafik binefaktor gik tilbage med 1,9 naler i Kastrup og Gardermo-
og flere rejsende på business procentenheder til 63,7. en. 

pæiske luftfarts- class. Den interkontinentale trafik Fragtindtægterne steg med 
selskaber. Selv tid/i- voksede med to procent på knap 3%, den fløjne tonnage 

gere pengemaskiner grund af større efterspørgsel med 2%. 

som British Airways 
Positivt 4. kvartal efter økonomiklassebilletter I begyndelsen af april 1999 

og KLM har under-
Driftsresultatet før afskrivnin- (formentlig grupperejsende) . besluttede SAS Cargo og Luft-
ger blev 2. 765 MSEK mod Belægningen var fortsat me- hansa Cargo at fremskynde et 

skud i milliard- 4.115 for 1998. Det er en tilba- get høj. tættere samarbejde mellem 
klassen, og så må det gegang på 31 %. I Europa voksede trafikken salgs- og marketingsfunktio-

vist siges at være Men begrænser man sig til som helhed med 4,6%, men neme i de to selskaber. Dette 

ganske pænt klaret af 4. kvartal, ser billedet helt an- SAS gik den modsatte vej med har medført, at medarbejderne 

SAS at komme ud af 
derledes ud. De tre sidste må- 0,9%. Det beror på attrafikken i Skandinavien og Finland fra 
neder af 1998 tjente SAS 811 til og fra Skandinavien udvik- og med den 1. januar 2000 er 

1999 med et resultat MSEK før afskrivninger. I1999 lede sig betydel igt svagere blevet samlokaliseret. 
før skat på 1.846 blev det 1.139 MSEK, en frem- end trafikken i det øvrige 

MSEK (millioner gang på mere end 40%. Da Europa. 

svenske kroner) af en salget gik noget tilbage, ligger Trafikken mellem de skan- Personalet 

hele forbedringen på omkost- dinaviske lande steg med næ- 11999 steg personaleomkost-
omsætning på 41.508 ningssiden. sten 3%, men alligevel gik ka- ningerne med 7% og antallet 
MSEK. Men i 1998, Enhedsomkostningen for binefaktoren ned pga. stor af ansatte med knap 3%. Det 
hvor omsætningen hele 1999 var 1, 1 % lavere end kapacitet mellem København- gennemsnitlige antal ansatte 

nar næsten den det foregående år - men for 4. Stockholm og København- i SAS Gruppen var i 1999 

samme(40.946 kvartal var den 5,4% lavere. Oslo. 28.863, hvoraf3.071 i SAS In-
Gennem årets første man- Den svenske indenrigstra- ternational Hotels. De tilsva-

MSEK), var resultatet ge måneder er antallet af fuld- fik udviklede sig fint i 1999 med rende tal for 1998 var 23.992 
en milliard svenske prisbetalende passagerer gå- en vækst på 10%. SAS og dets og·3.041 . 
kroner (SEK) bedre. et støt tilbage, men i fjerde partnere har nu 69% af mar-

kvartal fladede kurven ud, og kedet. 
det skal blive interessant at se, I Norge kendetegnedes For høje omkostninger 

Overkapacitet hvad retning den tager i 2000. 1999 af overkapacitet, men Omkostningsniveauet i SAS er 
1999 var et år, hvor der ikke situationen er nu ved at blive for højt, og man begyndte 
var meget, der gik vor vej med "normaliseret"efter at Color derfor i 1999 på at effektivisere 
hensyn til vækst og lønsom- Trafikudviklngen Line sidst i september indstil- hele virksomheden. Målet et 
hed, siger SAS koncernchefen Business Class trafikken gik lede driften, og både Braathen spare 3 mia. SEK, og ved ud-
Jan Steenberg i sin præsen- på årsbasis 5% tilbage og ud- og SAS er begyndt at reducere gangen af 1999 havde fundet 
tation af årsregnskabet i per- gørnuca.29%afdensamlede kapaciteten. Ved årets slut- frem til områder, der kan udlø-
sonalebladet Inside SAS. Bun- produktion. Og det kan mær- ning var den totale kapacitet se 2,2 mia. SEK og var be-
den gik ud af markedet og vi kes - for hver mistet passager på norsk indenrigs 15% lavere gyndt på at sætte dem i værk. 
var ikke tilstrækkelig forberedt. på Business Class skal SAS end ved årets begyndelse., Besparelserne rammer alle 

Men vi var ikke ene om det- sælge tre billetter på Monkey På dansk indenrigs, hvor områder af SAS, fx skal løn-
te. De europæiske luftfartssel- Class for at opnå samme ind- SAS nu kun harto ruter, ertra- udgifterne til piloter reduceres 
skaber havde som helhed tjening. tikken mindsket med 10%. kraftigt. Det sker dog ikke ved 
svære problemer som følge af Men så må SAS trøste sig Antallet af medlemmer i at sænke lønningerne eller 
overkapacitet og pristryk. med at de privatrejsendes an- SAS Eurobonus ordning steg øge arbejdstiden, men først og 

Men at andre rammes hår- del ikke også gik tilbage, men med 185, og der er nu 1,8 mil- fremmest ved at ældre piloter 
dere end vi, er en ringe trøst. tværtimod steg med 4%. lioner! pensioneres (eller førtidspen -
Det er bedre at glæde sig over Skandinaven er blevet me- Af SAS Airlines driftsind- sioneres) og erstattes med 
resultatet af vore egne an- re og mere interessant for SAS tægter på 38.630 MSEK udgør unge og (relativt) lavtlønnede. 
strengeiser. Det lykkedes os i konkurrenter. Alle de store passagerindtægterne 28.335 SAS udgifter til flybrændstof 
årets løb at vende flere kurver europæiske selskaber befly- MSEK, fragtindtægterne 2.327 androg 2.181 MSEK, 9% min-
i den rigtige retning, og vi går ver Skandinavien og konkur- MSEK, øvrige trafikindtægter dre end i 1998. Salgsomkost-
styrket ind i 2000-årene. rencen er øget dramatisk. 1.315 MSEK og øvrige indtæg- ningerne blev reduceret kraftigt, 

Noget har vi lært af udvik- For at genvinde markeds- ter 6.653 MSEK. fra 2.072 MSEK til 1.597 MSEK. 
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Ændringer i agentprovisionen 
bidrog til sænkning af en
hedsomkostningen med 2%. 

Luftfartsafgifterne blev 72 
MSEK mindre, takket være 
tilbagebetaling af miljøafgifter 
fra 1995, men andrager allige
vel et formidabelt beløb, 3.486 
MSEK. 

Teknisk flyvedligehold er en 
forholdsvis beskeden post, 
2.063MSEK, og den mad, 
passagererne fortærer under
vejs, koster SAS 1. 711 MSEK. 

Mindre afskrivninger 

Afskrivningerne er mindsket 
med 193MSEKtil 1.942 MSEK. 
Forandringen er nettoresulta
tet af reducerede afskrivnin
gerforfly (de afskrives nu over 
20 år mod tidligere 15) samt 
øgede investeringer. Den posi
tive resultateffekt for hele 1999 
på grund af ændret afskriv
ningsplan er ca. 400 MSEK. 

Tilknyttede selskaber 

De tilknyttede selskaber udvi
ste et minus på 175 MSEK, 
året før var underskuddet 20 
MSEK. Hovedårsag er start
omkostninger i Air Bothnia 
samt i Widerøe. 

lil gengæld tjente man 283 
MSEK ved salg af aktier i dat
ter- og tilknyttede selskaber, 
hovedsagelig hotelejendom
me i London og Amsterdam. 

Flysalg 

Også i 1999 tjente SAS godt 
på salg af fly, 829 MSEK mod 
1.009 MSEK i 1998. Heri 
indgår salg af fem Fokker F.28 
(65 MSEK), tre Saab 340 (27 
MSEK)og en Boeing 737-500 
(79 MSEK) . Hertil kommer 
salg og leaseback af otte 
Boeing 737-600 (227 MSEK) 
og 30 MD80 (431 MSEK). 

De sidstnævnte er overta
get af Commercial Aviation 
leasing Limited, et irsk joint 
venture foretagende, oprettet 
i slutningen af 1999 af SAS 
(kapitalandel 47%) og General 
Electric Capital Aviation Serv
ice. SAS siger, at ordningen 
giver selskabet "øget fleksibi
litet, bedre kapitalstruktur og 
større plads til investeringer". 

I det foregående år solgte 
SAS en MD83, en Boeing 737, 
tre Boeing 767 samt 24 Doug
las DC-9. 
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Salg af bygninger gav et 
underskud på 98 MSEK. Året 
før var der en beskeden fortje
neste på 5 MSEK. Tabet i 1999 
skyldes udelukkende afhæn
delse af bygninger på den 
lukkede Oslo lufthavn Fornebu 
- 100 millioner! 

Hovedtal (MSEK) 

Omsætning 
Personaleomkostninger 
Andre driftsomkostninger 
Resultat før afskrivninger 
Afskrivninger 

1999 
41.508 

-14.055 
-24.688 

11998 
40.946 

-13.080 
23.751 

Investeringer 

SAS Gruppens investeringer, 
inklusive forudbetalinger, be
løb sig til 5.879 MSEK. Inve
steringer i fly og flymateriel var 
4.342 MSEK. Heri indgår inve
stering i 21 Boeing 737-600. 

Værdier af fly i ordre (Boe
ing 737, De Havilland 0400 og 
Airbus A330/340) var ultimo 
1999 2.400 Mio. US Dollars 
(MUSD). 

I år 2000 ventes leveret ca. 
20 B737 og ca. 20 0400. 
Planlagte investeringer er 

Ar 
2000 
2001 
2002 
2003 

Udbytte 

USD 
1.000 

600 
300 
500 

fly 
39 

9 
4 
6 

Styret og den administrerende 
direktørforeslår repræsentant
skabet, at der overføres 770 
MSEK til moderselskaberne. 

Underforudsætning af at re
præsentantskabet godkender 
SAS Gruppens årsregnskab, 
herunder den nævnte overfør
sel på 770 MSEK, anbefaler 
styret i SAS Danmark general
forsamlingen at der i udbytte 
udbetales 3,50 DKK pr. aktie. I 
fjor var udbyttet 3, 15 DKK. 

Generalforsamling afhol
des den 12. april kl. 1000 i li
volis koncertsal i København. 

Fremtiden 

Koncernchef Jan Steenberg 
slutter regnskabskommunike
et således: 

Efter et svagt 1999 vurde
res det operative resultat for 
2000 at blive væsentligt bedre. 

SAS skal spare 

lilknyttede selskaber 
Salg af aktier 
Salg af fly og bygninger 
Driftsresultat 
Andre selskaber 
Finansnetto 
Resultat før skat 

2.765 
-1.942 

-175 
283 
731 

1.662 
417 

-233 
1.846 

Passagerer og produktion 

SAStotal 
Passagerer (1.000) 
Passager-km (mio.) 
Sædekilometer (mio) 
Kabinefaktor 

Interkontinentale ruter 
Passagerer (1.000) 
Passager-km (mio.) 
Sædekilometer (mio) 
Kabinefaktor 

Europæiske ruter 
Passagerer (1.000) 
Passager-km (mio.) 
Sædekilometer (mio) 
Kabinefaktor 

lnterskandinavlske ruter 
Passagerer (1.000) 
Passager-km (mio.) 
Sædekilometer (mio) 
Kabinefaktor 

Danske indenrigsruter 
Passagerer(1.000) 
Passager-km (mio.) 
Sædekilometer (mio) 
Kabinefaktor 

Norske indenrigsruter 
Passagerer(1.000) 
Passager-km (mio.) 
Sædekilometer (mio) 
Kabinefaktor 

svenske Indenrigsruter 
Passagerer(1.000) 
Passager-km (mio.) 
Sædekilometer (mio) 
Kabinefaktor 

21.991 
21.160 
33.205 
63,7% 

1.128 
7.625 

10.088 
75,6% 

7.104 
7.162 
1.163 

58,9% 

4.232 
1.801 
3.154 

57,1% 

1.031 
380 
603 

63,0% 

3.802 
1.960 
3.698 

53,0% 

4.694 
2.233 
3.499 

63,8% 

4.115 
-2.125 

-20 
1 

1.014 
2.985 

1 
-129 

2.857 

+2,3% 
+1,6 % 
+4,7% 
-1,9 p.e. 

+4,8% 
+2,0% 
+4,9 % 
-2, 1 p.e 

- ,8 % 
-0,9 % 
-0,4 % 
-0,3 p.e. 

+1,6 % 
+2,9 % 
+6,75 
-2,1 p.e. 

-10,5% 
-10,0% 
-10,6% 
+ 0,4p.e. 

+5,4% 
+2,5% 

+21 ,3 
-9,7 p.e. 

+10,1 % 
+9,9% 
+9,5% 
-1,3 p.e. 

SAS er i fuld gang med et resultatforbedringsprogram 1999/2000, der indebærer en reduktion af 
udgifterne i forhold til 1998 på ikke mindre end 3.100 millioner svenske kroner (MSEK). 
Sparerunden omfatter hele SAS. Målet for de enkelte områder er: 

Fragt ..... ........... ........... ............ ............ 100 MSEK Flybesætninger ................... 650 MSEK 
catering og servering i fly ... ...... .. ... .... 300 MSEK Handling på jorden ........... .. . 300 MSEK 
IT og kommunikation ................. ......... 250 MSEK Teknisk vedligeholdelse .. .. .. 310 MSEK 
Distribution og elektroniske kanaler ... 850 MSEK Overhead og andet ...... .. ..... 340 MSEK 
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Historien om to engelske hangæ 
Tekst: Bjarne Chr. Jensen 

Foto fra 1930 visende luftskibene R100 og R101 i deres hangarer. 

Arealet i Cardington blev købt 
af Admiralitet i 1917 med hen
blik på at bygge luftskibe. Det 
blev overtaget af Air Ministry i 
1919 og i 1921 blev området 
døbt Royal Airship Works. 

Den første bygning på ste
det "Bygning 80" blev bygget i 
1917. I den byggedes luftskib 
R31 i 1918, R32 i 1919 og R38 
i 1921, - sidstnævnte var på 
det tidspunkt verdens største 
luftskib (213 m langt og rum
mede 77.000 m3 men forulyk
kede samme år med tab af 44 
menneskeliv. I 1924 påbe
gyndtes bygningen af kæmpe
luftskibene R100 og R101. 

R100 eller rettere His Maj
esty's Airship R 100 skulle byg
ges i Howden i Yorkshire og His 
Majesty's Airship R101 skulle 
bygges i Cardington. 

R 100 blev bygget af Airship 

Guarantee Company og afle
veret i 1929. Længden var 216 
m, diameter 40 m og volumen 
146.000 m3• Det blev drevet af 
seks Rolls Royce motorer, der 
kunne give luftskibet en maxi
m u mfart på 134 km/t. 

R101 blev bygget af Air Mi
nistry og ligeledes færdiggjort 
i 1929. Længden var 237 m, 
diameter 40 m og volumen 
156.000 m3• Det blev drevet af 
fem Beardmore motorer, der 
kunne give luftskibet en maxi
mumfart på 116 km/t. 

Kort levetid 

I Cardington blev "Bygning 80" 
udvidet, således at det kunne 
rumme R101. Bygningen er nu 
kendt som Hangar nr. 1, med 
en længde på 248 m bredde 
84 m og højde til kippen på 55 

Hangar 1 og 2. Forskellen i vedligeholdelsestilstand ses tydeligt. 

m. Ved siden af rejstes Hangar 
nr. 2 med næsten tilsvarende 
mål til luftskib R 100. Denne 
hangar havde tidligere stået i 
Pulham, Norfolk. 

Luftskibene fik en kort le
vetid. R101 havarerede ved 
Beauvais i Frankrig den 5. 
oktober 1930. 48 mennesker 
blev dræbt ved ulykken. Rege
ringen besluttede på baggrund 
af ulykken at opgive sit ambi
tiøse program for kæmpeluft
skibe, og selv om R100 havde 
foretaget en vellykket kryds
ning af Atlanterhavet (til og fra 
Montreal), blev det ophugget. 

Herefter blev hangarerne 
brugt til oplagring for RAF og 
base for RAF's og senere og
så meteorologernes ballon 
træning. I 1969 forlod RAF 
hangarerne, der blev overdra
get Teknologiministeriet. 

Nord for London 
ligger byen Bedford 
og lige syd for den 
ligger landsbyen 
Cardington. Her i 
dette flotte engel
ske landskab har 
Royal Air Force 
Museum et større 
værksteds- og 
depotområde, der 
ikke er særlig frem
trædende i landska
bet. Det er derimod 
to nærliggende 
hangarer, der ligger 
i et fladt landbrugs
område og rager 
55 m op i luften. 

Hangar nr. 2 

I 1971 rykkede det engelske 
brandforskninglaboratorium 
(Fire Research Station, FRS) 
ind i hangar nr. 2, hvilket gav 
laboratoriet helt enestående 
muligheder for fuldskalafor
søg. Senere blev FRS en del 
af det engelske byggeforsk
n i ngs institut (Building Re
search Establishment, BRE), 
der hermed rådede over ver
dens største indendør labora
torium. 

For mig som ballonpilot, 
byggeforsker og bestyrelses
formand i Dansk Brandteknisk 
Institut (Danmarks FRS) har 
hangarerne en særlig betyd
ning. Jeg har været der mange 
gange, som foredragsholder, 
overværet forsøg og til faglige 
møder. 

I dag står BRE 
for hangar nr 2. 

Hangar nr. 1 anvendes stadig 
til oplagring og er ikke særlig 
velholdt. Dele af den bruges 
også som prøvelokale for 
rockorkestre, der træner til 
store udendør forestillinger. 

ti' Ved et af mine besøg skulle 
~ 
~ 
iil 
~ 

i:'::.C::=ia-'11111111 

~ 
~ 

_ .. .. ;;i 

Spice Girls have øvet, men 
enten var BRE dårligt oriente-
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rer 

ret eller også de brugte oplys
ningen for at få os til at afholde 
mødet hos BRE. 

Om hangar nr. 2 er der en 
række faktuelle oplysninger. 
Det er alle store tal, der kan 
være svære at opfatte med 
mindre de sættes i relation til 
noget kendt. Lad mig give 
nogle tal, så man bedre forstår, 
hvorfor bygningen er så impo
nerende: 

O Hovedmål: længde 247 m, 
bredde 83 m og kiphøjde 55 
m. 

O Gulvareal: 20.700 m2, sva
rende til 16 olympiske swim
mingpools. 

O Volumen: 760.000 m3
, sva

rende 8.338 af Londons be
rømte dobbeltdækkerbus
ser. 

0 Portene vejer hver 4 70 tons 
- ifølge en fransk kollega, 
det samme som et TGV 
tog. 

o Portene åbnes af elektriske 
motorer - og det tager 15 
minutter. 

I øjeblikket foregår der 
fuldskalaforsøg med en otte 
etagers stålbygning, en seks 
etagers kombineret murværks
og træbygning og en syv 
etagers betonbygning i hanga
ren. Derudover står resterne af 
en flykrop fra tidligere forsøg i 
hangaren, der udføres flere 
"småforsøg" og der er de sæd
vanlige opstillinger til brand
og eksplosionsforsøg. Der er 
opstillet skure til foredrag midt 
i hangaren, og i sidebygningen 
er der mandskabs- og møde
faciliteter. 

Ballonafprøvning 

Og der er stadig masser af 
plads. Så meget plads, at 
f.eks. et af de ballonhold, der 
søgte at flyve jorden rundt kun-
ne teste deres ballon inde i hal
len. Jeg har længe søgt at få 
lov til at offentliggøre et foto fra 
afprøvningen, men BRE kunne 
først skaffe mig tilladelsen et- lii 
ter at jordomflyvningen var j 
gennemført af Breitling-Orbiter a. 

ballonen. Det britiske team, der l 
~ 
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Inde i hangaren, hvor prøveopsætning af ballonen er igang. Bemærk murværksbygningen til højre 
i billedet. Længere til højre udenfor billedet er beton- og stå/bygningen. I forgrunden opstilling til 
brandforsøg. 
Gengives efter tilladelse fra BRE, ret. no. 98-557-09. 

deltog i konkurrencen om at 
flyve rundt om jorden var finan
cieret af Richard Branson (Vir
ginAirlines mm.), og Bransons 
vilje og evne til at styre sin PR 
omkring sine forsøg slog altså 
også igennem her. Efter jord
omflyvningen er gennemført, er 

PR værdien naturligvis ikke så 
stor, og her er altså billedet. 
Bemærk i forgrunden brandfor
søgsopstillingen og til højre det 
seks etagers kombinerede 
murværks- og træbyggeri. 

Hangar nr. 2 er i øvrigt me
get velholdt og det er pragtfuldt 

Model af hangar og luftskib findes hos BRE. 

at opleve den glæde og stolt
hed hvormed BRE beskytter 
og omtaler de kulturværdier, 
de er sat til at værne. Det kun
ne være ønskeligt at man fandt 
en tilsvarende løsning til han
gar nr. 1. • 



Piloter tager ikke chancer .... 
Af Thorbjørn Ancker, informationschef, SLV 

... Og det gør Statens 
Luftfartsvæsen heller 
ikke, når det gælder 
sikkerheden i luften. 
Vi har generelt en me
get høj grad af flyve
sikkerhed i Danmark. 
Der er dog et område, 
hvor flyvesikkerhe
den ikke er så god 
som i de lande, vi 
plejer at sammenlig
ne os med. I Danmark 
har vi statistisk et ha
vari for hver ca. 2.000 
flyvetimer indenfor 
privatflyvningen. 

Flyvesikkerhed 

Privatflyvning dækker i denne 
sammenhæng enhverflyvning, 
som ikke foretages i henhold til 
en licens/ellertilladelse. Flyve
sikkerheden måler vi bl.a. i ra
ten for antallet af havarier og 
hændelser pr. 100.000 flyveti
mer, og i de øvrige skandinavi
ske lande er hændelsesraten 
bedre end i Danmark. 

SLV er som myndighed an
svarlig for flyvesikkerheden i 
Danmark, og et af de mål vi har 
er, at det skal være lige så sik
kert - eller mere sikkert - at fo
retage privatflyvning i Dan
mark, som det er i det øvrige 
Skandinavien. 

Hvis ikke det mål opfyldes 
er det vores pi igt, at iværksæt
te initiativer for at nå det. Da 
vi gennem de senere år har 
konstateret, at ulykkesraten i 
Danmark overstiger det øvri
ge Skandinaviens, udsendte 
vi sidste år sammen med Rå
det for Større Flyvesikkerhed 
to plakater ·under sloganet: 
"Denne mand er ikke pilot". 

Plakaterne 

Hensigten var at fokusere på 
to af de væsentlige årsager til. 
at det for ofte går galt, nemlig: 

Manglende eller dårlig plan
lægning 
Hastværk i alle faser af flyv
ningen 
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Vi har modtaget både posi
tive og negative tilkendegivel
ser om form og indhold af pla
katerne, så alt i alt kan man vel 
sige, atinitiativetfiken blandet 
modtagelse. En af de helt sto
re anstødssten var, at ordet 
"privatflyvning" optrådte på 
plakaterne. Det blev af nogle 
opfattet som et forsøg på at 
"hænge privatflyvningen ud", 
hvilket jo ikke var meningen. 

Omvendt bidrog plakaterne 
og den efterfølgende debat til, 
at vi sammen fik sat fokus på 
problemet. 

Fælles interesse 

Der er det særlige ved luftfart, 
at alle involverede har en sam
menfaldende interesse, nemlig 
flyvesikkerhed. Det gælder 
passagerer, piloter, kabineper
sonale, myndigheder, store og 
små luftfartsselskaber og alle 
andre, der beskæftiger sig med 
luftfart. 

Blandt andet derfor har vi 
en lang og god tradition for at 
reguleringen af alle former for 
luftfart sker i samspil og dialog 
med hele spektret af luftrum
mets brugere - fra de store 
kommercielle luftfartsselska
ber til de, der anvender luft
rummet til sport og fritid. 

Når det drejer sig om hold
ninger er det imidlertid svært 
at regulere via bestemmelser 
og påbud, og det er Statens 
Luftfartsvæsens opfattelse, 
når vi kigger på HCL's udred
ninger, at en stor del af de 
hændelser og havarier, der 
forekommer indenfor den pri
vate flyvning, netop har sin rod 
i manglende eller dårlig plan
lægning af flyvningen, hast
værk eller chancetagning. 

Luftfartstilsynets Analyse
kontor har foretaget en vurde
ring af ulykker indenfor privat
flyvningen. FLYV har velvilligt 
stillet spalteplads til rådighed, 
og de væsentligste konklusio
ner kan ses på disse sider. Vi 
vil i SLVaktivtfortsættevorebe
stræbelser på at sænke ulyk
kesraten i privatflyvningen og vil 
derfor fortsætte initiativet ved 
sammen med Rådet for Større 

Hændelser og havarier 1984• 
Af Willy Plumhoff, Analysekontoret, SLV 
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Der er i perioden registreret 
302 havarier og hændelser (i 
det følgende benævnt uheld) 
med dansk registrerede luft
fartøjer, heraf er 198 forekom
met under privatflyvning. 

Der er ikke medregnet u
held med ultralet fly, svævefly 
eller balloner. 

Der er benyttet data fra Ha
varikommissionen for Civil 
Luftfarts årsrapporter, den nor
diske havari/hændelsesdata
base og SLV's Tilsynsregister 
System. 

En gennemgang af uhelde
ne viser, at ved 143 (72%) af 
uheldene var den menneske
lige faktor årsag til eller med
virkende årsag til uheldet. 

Disse 143 uheld er blevet 
genstand for en nærmere un

. dersøgelse. 
Gennemgangen viser at 91 

af uheldene skete i forbindelse 
med landing, 23 ved start, 14 
under kørsel på jorden, 11 
under flyvning (en-route) og 
fire medens flyet stod stille. 

Årsag 

Nedenstående tabel viser, 
hvad der var årsag til de en
kelte uheld. 

Det største antal uheld er i 
kategorien "Rammergenstand". 
Her er bl.a. seks tilfælde, hvor en 
banemarkering rammes, fire til-

Flyvesikkerhed at udsende 
endnu en plakat i foråret. 

fælde af kollision med motor
køretøj, seks tilfælde hvor en 
pæl/mast/stander rammes og 
fire tilfælde, hvor der kollideres 
med buske eller træer. 

En stor del af de tilfælde, 
hvor der er kørt ud over bane
enden, er sket på våde græs
baner. 

Af de 1 O tilfælde af motor
fejl/stop skyldes de seks tilfæl
de, at der ikke var tanket til· 
strækkeligt med brændstof. 

Certifikat 

Fordeles uheldene på certifi
kattyper viser det sig, at i 95 
(66%) tilfælde havde pilotenA
certifikat, i 22 (15%) 8-certifi
kat, i tre (2%) tilfælde D-certi
fikat og i de sidste 24 tilfælde 
kendes certifikat typen ikke. 

Til sammenligning kan op
lyses at i 1997 udgjorde A-cer
tifikater 71 % af det samlede 
antal certifikater og 8-certifika
ter udgjorden 29%. 

Timer 

En gennemgang af piloternes 
flyvetid viser, at ca. 40% af uhel
dene er sket inden for erfarings
området O til 300 timer total fly
vetid, med en koncentration i 
området 1 00-200 timer. Resten 
af uheldene er jævnt fordelt i 
området300tilca.12.000timer. 

På baggrund af dialogen 
med flyvningens organisationer 
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1998 
Hvad skete der ? Periode 

1995/99 

Rammer genstand 33 
Kører ud over baneende 25 
Hård landing 18 

Motorfejl/stop 10 
Mister kontrol på jorden 22 -
Diverse 12 -
Lander tør banen 8 

---
Lander med understel oppe 8 
Landerudenforbanen 
Stall/mush 

Opgøre Ise af flyvetid de 
sidste 90 dage viser, at ca. 
65% af uheldene er sket i er
faringsområdet O - 20 timer 
med flest i området O - 9 timer. 

Ved en vurdering af antal 
timer på typen viser det sig, at 
langt den overvejende del af 
uheldene (ca. 60%) er sket in
den for de første 100 timer. Ser 
man nærmere på dette erfa
ringsområde viser det sig, at 
de fleste uheld ligger jævnt for
delt i området O - 20 timer på 
typen. 

Opgørelse af flyvetid de 
sidste 90 dage på typen viser, 
at ca. 60% af uheldene ligger 
inden for O - 1 O timer. I ca. 50 
% af uheldene havde piloten 
haft under 1 O landinger på 
typen de sidste 90 dage. 

Afslutningsvis har vi set på 
antal af uheld fordelt på antal 

-
3 
4 

A- og B-certifikater i de forskel
lige aldersgrupper. Her viser 
det sig, at aldersgruppen 40 til 
60 år har et forholdsvis større 
antal uheld, set i forhold til an
tal certifikater, og med en kon
centration i erfaringsområdet 
100 til 300 timers total flyvetid. 

Ovennævnte oplysninger 
er et kraftigt sammendrag af 
en større undersøgelse af ha
varier/hændelser under privat
flyvning i perioden 1995 -1999 
og en efterfølgende undersø
gelse af uheldsmønstretfor al
dersgruppen 40 til 60 år. 

Begge undersøgelser kan 
rekvireres hos Luftfartstilsy
nets Analysekontor (e-mail 
analyse@slv.dk), eller ses på 
Analysekontores hjemmeside 
på adressen www.slv.dk/ana
lyse. 

Total mlnua prfmftyvnlng 

1914 1915 1• 1917 tt111 1• 1111D 111H 1912 1113 1994 1915 109Ø 1997 19111 

k ._ ... __ _, _ .,;... _.__, ... ,- ..-~ .__,_,_.___ 

har vi ændret på teksten, men 
budskabet er det samme: Har 

FLYV • APR. 2000 

du overvejet alle faktorer og 
konsekvenser, når du flyver .... 

KDA Shoppen 
introducerer nu: 

ICAO-kort abonnement 
Tegn et abonnement idag og få det danske ICAO kort tilsendt 

fremover I . gang årligt ved udgivelsen, første gang i april 2000. 

Vi tilbyder såvel ICAO kort Danmark som ICAO Special Chart 
Copenhagen, der begge udkommer hvert år i april måned. 

Gør det let for dig selv og udfyld kuponen herunder. Derefter 
kan den postes, faxes eller mailes til os. Kuponen må naturligsvis 

gerne kopieres eller skrives af, hvis du ikke vil klippe i bladet. 

Abonnementspris for år 2000: 

Pris for medlemmer af KDA: 
kr. 80,00 pr. ICAO Danmark 

kr. 36,00 pr. ICAO Special Chart Copenhagen 

Pris for ikke-medlemmer af KDA: 
kr. 84,00 pr. lCAO Danmark 

kr. 40,00 pr. ICAO Special chart Copenhagen 

Porto, ekspeditionsgebyr kr. 25,00 samt derudover 25% moms 
tillægges. Forbehold for forsinkelser, leverandørfejl, trykfe~. 

prisstigninger samt force majeure. 

Vi glæder os til at modtage din bestilling! 

Med venlig hilsen 

KDA Service ApS 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde . Tlf. 46 14 15 07 

Telefax: 46 19 13 16 - email: butik@kda.dk 

Antal 

D Ja tak, jeg ønsker 

__ stk. lCAO Denmark årligt i abonnement 

D Ja tak, jeg ønsker 

__ stk. lCAO Special Chart Copenhagen årligt i abonnement 

Kortene udsendes umiddelbart efter udgivelse, som regel i 
april måned. Jeg forpligter mig samtidig til at betale den 
medfølgende faktura senest 8 dage efter modtagelsen. 

Abonnementet kan til enhver tid opsiges med en måneds varsel. 

Navn=------------------

Adresse: ________________ _ 

Post nr: ____ _ By: __________ _ 

Tlf: _______ _ Evt. kundenummer: ____ _ 

UNDERSKRIFT 
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Hans A. Schrøder: Dansk mi
litærflyvnings hvornår skete 
det. Flyvevåbnets Bibliotek, 
Ballerup 2000. 318 s. 24 x 16 
cm. ISBN nr. 87-987748-0-8. 
175, 00 kr. Kan købes hos Fly
vevåbnets Bibliotek, Jonstrup
vej 240, 2750 Ballerup. Tlf. 44 
89 37 02, fax. 44 89 71 11. 

I anledning af Flyvevåbnets 50 
års jubilæum den 1. oktober 
udgiver Flyvevåbnets Biblio
tek en bog, som man i disse 
tv-tider fristes til at kalde 
,,Hvornår var det nu det var?". 

I bogens første del gives i 
kronologisk orden en kort be
skrivelse af 885 begivenheder 

i dansk militærflyvnings histo
rie. For hver begivenhed hen
vises til en af de mange kilder, 
hvor læseren kan få mere at 
vide. Den første begivenhed 
der omtales finder sted den 1. 
oktober 1806! 

I andan del er de samme 
begivenheder, i lidt kortere 
form, sat i datoorden. Man kan 
på denne måde fx. få svar på 
spørgsmålet: Hvilke begiven
heder fandt sted på en 9. 
marts? 

I tredje del anføres begi
venhederne i alfabetisk orden, 
og skal man fx. finde oplysnin
ger om KZ-fly i forsvaret, er det 
nemt at finde her. 

Enkelte hændelser under 
besættelsen er medtaget selv 
om de ikke direkte har noget 
med dansk militærflyvning at 
gøre. 

Bogen indeholder 172 foto
grafier, her i blandt fotos af 
samtlige dansk anvendte mili
tære flytyper gennem tiderne. 

Hans A. Schrøder, chef for 
Flyvevåbnets Bibliotek, har 
begået denne guldklump af et 
opslagsværk. 

Først nu går det op for en, 
hvor svært det har været at 
være foruden. K.L. 

Nemmere til Karup 
Flyvevåbnet har lempet reglerne for beflyvning af Flyve
station Karup med civile fly. Det er stadig PPO (Prior 
Permission Only), men det er ikke længere nødvendigt at 
søge tre døgn i forvejen. Nu kan man vente til umiddelbart 
før start. 

FLYFORSIKRING 

Tryg-Baltica 
Klausdalsbrovej 601 
DK 2750 Ballerup 
Tel. +45 44 20 20 20 
Fax +45 44 20 66 55 
e-mail: fly.industri@tryg.dk 

Medlem af Nordisk 
Flyforsikringsgruppe (NFG) 
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reve fra læserne 

Luftkaptajn Stefan G. Rasmus
sen har sendt dette brev med 
kommentarer til artiklen i nr. 3: 

Efter at have modtaget det 
sidste nummer af Flyv, og der 
gennemlæst den velskrevne 
artikel om "Is på flyene kos
ter ... " er der en lilleting jeg ger
ne vil påberåbe. 

Det er sprogligt og faktuelt 
forkert, i artiklens sjette afsnit 
og i fortsættelse af de gene
relle informationer om klaris, at 
skrive sætningen: ,,Det kan få 
alvorlige konsekvenser - det 
så man ved DC-9 havariet ved 
Gottrora i 1991." 

Jeg skal her gøre opmærk
som på, at det ikke var is der 
gjorde, at hændelsen fik "alvor
lige konsekvenser". Ganske 
vist var en af faktorerne i 
hændelsesforløbet is, men 
grunden til at hændelsesfor
lø bet fik den udgang det gjorde 
skyldes en helt anden faktor: 
nemlig tilstedeværelsen af "Au
tomatic Trust Restoration Sys
tem" (ATR). DetteATR system, 
der ikke på hændelsestids
punktet var kendt af hverken 
operatør, teknikere eller piloter 
i SAS, modarbejdede de nor
mal procedurer der var påkræ
vet, og allerede 12 sekunder 
efter den første indikation af 
hændelsesforløbet (flyvnin
gens 35. sekund) er ATR syste-

met i en mode, der de efterføl
gende sekunder -40 sekunder 
for højre motor og 42 sekunder 
for venstre motor - destruerer 
begge flyets motorer. 

Mange vil måske mene, at 
det er vel det samme, men det 
er altså her, at jeg sprogligt og 
faktuelt er uenig. Især når det 
som her er en artikel i et fag
blad, og desuden en artikel der 
er skrevet af en af vore føren
de skribenter på området. 

Selv har jeg for længst slået 
mig til tåls med dagbladenes 
overfladiske konklusioner, hvor 
netop isen blev udråbt som syn
der og årsagen til omtalte ha
vari. Men jeg skal indrømme, at 
jeg er forundret over, hvor få 
journalister der har noteret sig 
det reelle problem. Det, at vi ved 
implementering af moderne 
teknolog rent faktisk står over
for et væld af konflikt og havari
skabende kombinationer. 

En eliminering af dette fly
sikkerhedsmoment vil - udover 
en række store erkendelser -
fordre en omkostning til uddan
nelse, træning og produktud
vikling, der langt overstiger det 
der i dag bekostes på afisning 
af vore fly verdenen over. 

De bedste hilsner 
Stefan G. Rasmussen 
Frederikssund 

"Tanker ved årtusindskiftet" 
eller "Danmarks Luftsportsforbund" 
I marts nummeret af FLYV 
skriver Ib Overgaard et længe
re indlæg med kommentarer til 
artiklen fra vor afgåede gene
ralsekretær Henrik N Knudtz
on. Han skriver bl.a. "Jeg hå
ber mit indlæg muligvis kan 
motivere for den nye general
sekretær til en aktiv holdning". 

Indlægget er ganske kritisk, 
men alligevel præget af kær
lighed til KDA, og jeg vil derfor 
gerne benytte anledningen til 
at sige lidt om, hvordan jeg ser 
på mine opgaver. 

Alle vore medlemmer er 
luftrumsbrugere. Det giver en 
række fællesproblemer, som 
det er naturligt, at KDA koordi
nerer løsningen af. Det kan 
dreje sig om problemer med 
trafikministeriet omkring æn-

dringer af lov om luftfart, pro
blemer med luftfartsmyndig
hederne om brug af luftrum
met og gebyrer herfor, proble
mer med amterne med hensyn 
til miljøgodkendelser og priser 
for tilsyn etc. Vi har også fælles 
problemer med manglende 
tilgang af medlemmer. 

Det må imidlertid ikke blive 
problemer og negativitet, som 
bliver dominerende. Vi har en 
fælles glæde ved at dyrke 
luftsport, og det skal være den
ne glæde, som giver os kræf
ter til at kæmpe for, at vi også 
i fremtiden kan dyrke vor sport. 

Det glæder jeg mig til at 
medvirke til. 

Med venlig hilsen 
Jørn Vinther 
(den nye generalsekretær) 
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LUFTFARTSSKOLEN 

JAA MCC kursus. 

Multi-Crew Co-Operation kurser i henhold til JAR-FCL l.250(a)(3), JAR-FCL l.261(d) og tilsvarende krav i JAR-OPS. 
Kurset er fremover et krav for at kunne påbegynde den første typeuddannelse på flermandsbetjente fly. 
Kurserne omfatter 34 teorilektioner og 20 timers flyvning på DC IO full-flight simulator. 
Kurset har en varighed på ca. tre uger. Pris pr. deltager inklusive alle materialer kr. 35.000,00. 

Forventet godkendt JAA integreret ATPL-kursus. 

Kurset dækker alle krav i henhold til JAR-FCL l .160(c) og JAR-FCL I .165(a)( I) og opfylder dermed uden videre 
kravene til første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Uddannelsen varer ca. 22 måneder og omfatter minimum 1000 lektioner teori afsluttende med eksamen til Airline 
Transport Pilot License (ATPL), 165 flyvetimer på enmotoret fly, 15 flyvetimer på tomotoret fly afsluttende med 
opnåelse af Commercial Pilot License med Instrument Rating (CPL/IR) og Multi-Crew Co-Operation (MCC) 
kursus på 15 timer i DC 10 simulator. 
Prisen for hele uddannelsen inklusive alle materialer og skoleuniform er kr. 460.000,00 - ved kursus start i maj år 2000 
og for efterfølgende hold kr. 475.000,-, hertil kommer en udgift på kr. 25 .000,00 for indkvartering på 
kollegiet i tomandsværelser under uddannelsen. 
Psykotekniske optagelsesprøver d. 17. - I 8. og 24. - 25. marts 2000, 14. og 15. april 2000, samt 12. og 13 maj 2000. 
Kursus start den 8. maj og 31 . juli 2000. 
Informationsmøder bliver afholdt d 4. marts kl. I 000, 22. marts kl . 1800. 

ATPL teori for indehavere af nationalt A-certifikat eller JAA PPL DAG: 

Afdeling 
Billund 

egnethedsprøve (pris kr. 500,-) 
13. maj eller 17.juni (Billund eller Roskilde) 

start: 
4. sep. 2000 

tilmeldingsfrist: 
21. juli 2000 

ATPL forkortet teori for indehavere af nationalt B/1 certifikat eller JAA CPL/IR AFTEN: 

Afdeling 
Billund 

start: 
14.aug.2000 

tilmeldingsfrist: 
14. juli 2000 

eksamen: 
medio marts 2001 

Du skal have bestået medical på Flyvemedicinsk klinik inden kursusstart. 

JAA Flyveinstruktørkursus: 

Afdeling 
Billund 

start: 
9. oktober 

tilmeldingsfrist: 
8. sep. 

eksamen: 
medio december 2000 

eksamen: 
primo juni 2001 

Rekvirering af yderligere materiale og information om ovenstående kurser kan/ås ved henvendelse til: 
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~tJ.\'/J.\RtER OG ~J;E~IDEtSER I ~1999 
Af Helge Hald, Dansk Svæveflyver Union 

Aret 1999 bød ikke på 
et fald i antallet af 
havarier, tværtimod 
har vi ved redaktio
nens slutning haft 16 
havarier mod 14 i 
1998, hvortil kommer 
8 hændelser. Det er 
på nuværende tids
punkt ikke til at spå 
om havariraten er 
faldet i forhold til 
1998, da vi endnu 
ikke kender antallet af 
starter i 1999, men 
det havde under alle 
omstændigheder 
været mere tilfreds
stillende om også 
totalantal/et havde 
været faldet. 

Uheld ved Arnborg 

Vi har lykkeligvis undgået 
uheld med alvorligere person
skader, om end der var ud
bredt ængstelse for at det var 
gået helt galt, da vi i maj må
ned måtte melde et fly savnet. 
Vi indledte en større eftersøg
ning med assistance fra både 
politi, redningshelikoptere og 
private fly, uden at det gav re
sultat den første dag. 

Først næste formiddag blev 
fly og pilot fundet i en plantage 

af et ægtepar der var ude at 
gå tur. Piloten havde "kun" fået 
en skade på en ryghvirvel, og 
da han ikke vidste hvor han var 
styrtet ned, valgte han at blive 
ved flyet, der jo ikke er så nemt 
at overse som en person der lig
ger på jorden. Sin alder til trods 
(79 år) var han ved godt mod 
og er i dag igen i fuldt vigør. 

Vi må også konstatere, at 
der har været et par tilfælde 
hvor situationen har været 
kritisk. Det er jo således, at for
skellen mellem succes og fias
ko i flyvning ofte er hårfin. Hvor 
mange er så heldige som den 
pilot som kan forlade et vrag, 
der i en spilstart har fået vingen 
i græsset, vender rundt i luften 
og lander på ryggen, stadig 
med wiren koblet i flyet ? I det 
hele taget skal vi være meget 
opmærksomme på om start
stederne er forskriftsmæssigt 
holdt i orden. Det koster næs
ten hvert år et havari, at græs
set har fået lov til at gro lidt for 
længe mellem klipningerne. 
Det vides også, at der er mindst 
en urapporteret hændelse af 
denne slags i 1999, hvor det 
kunne være gået galt. 

Stan 

En pilot har anvendt en forkert 
procedure ved udretning fra 
stall, der medførte at flyet end
te i rygflyvning i anslået 75 m 
højde. Piloten var endnu elev 

og kan ikke gø re rede for hvor
ledes han fik rettet flyet op i 
normal flyvestilling. Den efter
følgende landing blev foreta
get i medvind og 30° på tværs 
af pladsen. Desuden havde 
flyet været oppe i så høj has
tighed, at der var sket brud på 
fineren på undersiden af den 
ene vinge. Det er "tæt på" to -
tre gange på en enkelt flyv
ning. 

En type havarier vi også 
skal være opmærksomme for 
at undgå, er de tilfælde hvor vi 
monterer forskelligt hjælpeud
styr i cockpittet, enten fastmon
teret eller måske løst medbragt. 
Vi har set tilfælde hvor udstyr 
har været monteret således at 
det ikke har været muligt at 
aktivere nødafkastet under flyv
ning. I år har vi haft et havari 
fordi et knæbræt har været i ve
jen for uhindret brug af styre
grejerne! 

Omhu 

Vi SKALaltså tænke os om, så 
vi er helt klar over hvad vi har 
med at gøre. Bemærk at stort 
set alle havarier skyldes "Man
gel på rettidig omhu". 

Citatet stammer angiveligt 
fra skibsreder A. P. Møller og si
ges at være skruet fast i panelet 
på kommandobroen på alle 
MÆRSK skibe. Gårnoget galt, 
kan skipper bare kigge hen på 
panelet, så ved han hvorfor! 

Bøjede propeller 

Motorsvæveflyene er et helt 
kapitel for sig - eller rettere 
deres propeller. Vi har bøjet 
fem stk. i år, alle på fly af typen 
SF 25 B,C eller E (Motorfalke). 
Det er alle sammen piloter 
med mindre end 100 starter på 
typen, og kun en enkelt havde 
en erfaring på mere end 100 
flyvetimer. 

Gennemsnittet er således: 
Påtypen:21 timer/65start• 

er -Total: 87timer I 403 starter 
Ganske vist er det ikke li

gefrem svært at flyve en Mo
torfalke, men det bør måske 
vurderes om ikke omskolinger 
til disse fly alligevel kræver et 
vist minimum af håndelag. 
Med de viste gennemsnitstal 
for de 5 uheldige MOFA-piloter 
kunne noget tyde på det. 

To havarier af de 16 er sket 
uden for vor statistik, idet de 
pågældende fløj på udenland• 
ske certifikater og på udenland
ske fly. Men da piloten i det ene 
tilfælde er vant til at flyve i Dan
mark under vore bestemmel
ser, og i det andet tilfælde fordi 
spillet angiveligt ikke kunne yde 
sit bedste, så må vi som helhed 
betragte også disse havarier 
som værende en del af vores 
"forretning". 

Vi skal tænke os om i det 
nye år. 

Havarier 
Nr. Dato Flytype Beskrivelse 

Pilotens 
flyvetid /starter 
total 

Pilotens 
tid / starter 
på typen 

01 

02 

03 

04 

05 

18 

20.03.99 

04.04.99 

01 .05.99 

15.05.99 

29.05.99 

SF25 C Hård landing hvorved flyet tippede forover. 
Skade på propel og understel 

ASK-21 Skoleflyvning (PFT/S). Sim. afbrudt start i 130 m. 
Elev sideglider, men afbryder denne i 50-70 m. 
Instruktøren fortsætter sideglidningen, men retter for sent 
op og lander hårdt på næsehjulet. Trykskader på forreste 
del af kroppen. 

Cirrus 18m På 1. start i flyslæb efter PFT/startmetode på tosædet, 
kommer flyet i vertikale svingninger og rammer jorden. 
Omfattende skader på krop og venstre vinge 

Discus B Under slutglid / anflyvning til Arnborg under DM, fejlbedøm
mes højden på et læhegn, hvor toppen af et træ rammes 
med venstre vinge. lndtrykningsskader på vingen 

ASW 198 Under spilstart fik højre vinge fat i græsset og roterer højre 
rundt omkring længdeaksen og lander på ryggen. 
Omfattende skader på fly. Piloten uskadt 

54/344 5/50 

653 I 1451 185 / 820 

114 / 502 13 / 24 

665 I 692 37 I 97 

452 I ej oplyst 45 / ej oplyst 
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Pilotens PIiotens 
flyvetid /starter tid / starter 

Nr. Dato Flytype Beskrivelse total på typen 

06 27.05.99 DG 100 Under forsøg på udelanding kommer piloten for lavt ind over 
en skov, har muligvis for lav hastighed, og staller / flyver ind i 
træerne. Flyet moderat beskadiget. 
Piloten blev først fundet efter massiv eftersøgning ca. 18 timer 
senere. Piloten fik mindre brud på ryghvirvel. 350 / ej oplyst 1725/ ej oplyst 

07 09.07.99 Ventus GT Wirebrud i 75 - 100 m. Piloten vælge at dreje 90° og lande i 
et tilliggende lyngareal med indfældet hovedhjul. 
Mindre skader i bunden af flyet. 690 / 1680 80/40 

08 10.07.99 Ka6Cr Under udelanding forsøges flyet landet på en markvej, men 
et knæbrædt får fat i instrumentbrættet og forhindrer betjening 
af krængeror, hvorfor venstre vinge bliver fanget af afgrøden 
(korn) og flyet groundlooper. Skader i bagkroppens beklædning 60 / 151 8 / 10 

09 13.07.99 AstirCS Hård landing hvorefter flyet hønser og falder fra ca. 1 m højde. 
Hovedspant revnet og understel beskadiget 23/ 181 2 / 15 

10 18.07.99 TwinAstir Under indflyvning fejlbedømmer piloten højden og kommer for 
lavt .. Kan p.g.a. at han kun har højre arm ikke betjene luftbrem-
sen og rammer afgrøden før pladsen. Bagkrop brækker og bun-
den i cockpittet bliver slået op. Skader på vinge. 
Pilot og passager uskadt. 1020 / 1636 80/45 

11 01.08.99 SZD24C P.g.a. et andet svævefly i landingsrunden, foretager piloten et 
par fuldkredse på indflyvningen. Kommer for lavt og rammer et 
trådhegn med cementstolper før landingsbanen. 
Flyet totalskadet. Piloten uskadt. 66 / 342 10 / 46 

12 02.08.99 Rhon- Under spilstart indtræder spilstop da flyet er i ca. 5- 8 m højde. 
lerche Flyet staller i jorden. Større skader på flyet. Pilot og pass. uskadte. 180 / ej oplyst 60 I ej oplyst 

13 04.08.99 ASW20 Under udelanding foretages udfladning med for lav fart på en 
lille mark. Flyet synker igennem med efterfølgende hård landing. 
Større skader på flyet. Piloten uskadt. 1666/ ej oplyst 600 I ej oplyst 

14 08.07.99 DG 101 Under udelanding griber vinge fat i korn med groundloop til følge. 
Større skader på flyet. 57 /331 13/ 50 

15 02.08.99 ASH 25E Under start (flyslæb) rammer højre vinge jorden, og flyet trækker 
mod højre. Ved opretningen overkorrigeres, og flyet ændrer ret-
ning mod venstre. For at undgå nogle træer, gives fuld krængeror 
og sideror til venstre, hvorved flyet groundlooper. 
Større skader på flyet. 1243/1751 63/30 

16 04.09.99 L13 Blanik Under spilstart indtræder spilstop da flyet er i ca. 2 m højde. 
Piloten erkender for sent det manglende træk i wiren, og lan-
der flyet hårdt fra ca. ½ - 1 m højde. Omfattende skader i 
bund og understel. Pilot og passager uskadt. 671 /2432 13/44 

Hændelser 

01 02.01.99 SF25C Under landing med motor i tomgang hønser flyet. 
Piloten forsøger at ''fange" det, hvilket medfører at propellen 
rammer jorden. Skader på propel. 36/ 189 7 /46 

02 16.05.99 Ka8B På grund af andre fly på pladsen, kan piloten ikke lande som 
sædvanligt. Da han forsøger at lande i alternativt område mis-
forstår han signaler fra jorden, og drejer af. Derved rammer 
han sideroret på et andet fly med minimal skade på eget fly til 
følge. Mindre skader på det parkerede svævefly. 37 /172 8/20 

03 30.05.99 Junior Under landingsafløbet rammes en kegle der anvendes til wiremar-
kering. Der opstår en mindre indtrykningsskade under vingen. 34/180 14/30 

04 28.08.99 Puchacz Under sideglidning i 175 m højde springer hutten op, og 
glasset går i stykker. 581 / 1566 93/1574 

05 05.09.99 SF25E Under landing med motor i tomgang hønser flyet. Piloten 
forsøger at ''fange" det, hvilket medfører at propellen rammer 
jorden. Skader på propel. 189/743 38/58 

06 02.09.99 SF25E Under landing med motor i tomgang hønser flyet. Piloten 
forsøger at ''fange" det, hvilket medfører at propellen rammer 
jorden. Skader på propel. 100/340 45/84 

07 18.10.99 SF258 Under landing med motor i tomgang hønser flyet. Piloten 
forsøger at ''fange" det, hvilket medfører at propellen rammer 
jorden. Skader på propel. 58/401 12/90 

08 04.09.99 Ka6Br Under stalløvelse "glemmer" piloten at trække flyet ud af stallet, 
men holder pinden fremme, hvorved flyet ender i rygflyvning i 
ca. 75 m højde. Uvist hvordan ender flyet igen i retvendt stilling, 
og piloten foretager en medvindslanding. 
Mindre skader i finer efter overbelastning. 28/247 9/80 
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Tekst: Knud Larsen 

11971 blev parallelbanen (04L - 22R) taget i brug. Det var nødvendigt at føre Englandsvej i en 
tunnel under den 3. 600 m lange bane. Her passerer en SAS DC-10 Englandsvej i april 1988. Foto: 
Knud Larsen. 

Sådan begyndte det 

Ministeriet for Offentlige Arbejder nedsatte 
den 7. oktober 1919 Luftfartskommissio
nen. Udover repræsentanter for ministe
rier og politiske partier var der to repræ
sentanter for Det danske Aeronautiske 
Selskab (nu Kongelig Dansk Aeroklub). 

Kommissionens opgave var blandt an
det at yde støtte til ministeriet i spørgsmå
let om Tilvejebringe/se af en Lufthavn til 
Brug for Civilluftfarten, idet man var klar 
over at benyttelsen af den militære flyve
plads på Christianshavns Fælled kun kun
ne være af midlertidig karakter. 

Den 29. maj 1920 afgav kommissionen 
en indstilling, hvori man som resultat af de 
stedfundne undersøgelser anbefalede mi
nisteriet at søge erhvervet de fornødne 
arealer til anlægget af (luft)havnen på et 
nærmere betegnet sted ud for Maglebylille 
på Amagers østkyst. Arealet havde en om
trentlig størrelse på 320 ha. 

Efter eksproprieringen i 1921 , og pla
nering, dræning og tilsåning af arealet, gik 
projektet i stå pga. sparerunder i det offent
lige. Først i 1924 blev der givet grønt lys til 
færdiggørelsen, og den 20. april 1925 blev 
Kastrup officielt taget i brug som lufthavn. 

Udsigt fra den nye administrationsbygnings tagterrassi 
er jernbanen), der forbinder lufthavnen med Københa 
parkeringshuset til højre. På forpladsen ses Maersk Air 
bagerst to McDonnell Douglas MD-80/DC-9. Foto: KnL 

Siden den dag er der sket ufatteligt me
get på alle områder i lufthavnen. Sikke en 
udvikling. 

Fra nogle få kurvestole til ventende 
passagerer til de nuværende flotte restau
rant-, butiks- og opholdsfaciliteter til tu
sindvis af mennesker. 

Fra fly med plads til få passagerer i fri 
luft til fly med plads til 400 passagerer hver 
med sin tv-skærm til underholdning. 

Fra en ujævn græsmark til kilometer
lange asfaltbaner, der kan bære fly på flere 
hundrede tons. 

Den nye terminal (nuværende 
Terminal 2) blev taget i brug i 
maj 1960. På fingerens tag var 
der udsigtsplatform for pub/i· 
kum. Til højre er en af SAS's 
nye Caraveller ved at blive 
serviceret. 
Bi/ledet er taget af den den
gang 14-årige redaktør uvi
dende om at han 40 år senere 
skulle bruge det i FLYV i anled
ning af lufthavnens 75 år jubi
læum. 



·mod vest. Længst til højre ses motorvejen (og under den 
n og Sverige. Bygningerne er indenrigsterminalen med 
oeing 73 7, Maersk Air Fokker 50, Cimber Air's ATR42 og 
Larsen. 

Fra 5.000 passagerer til 17 ,5 millioner. 
Da der udkommer en bog om lufthav

nens historie, fejrer vi Kastrup Lufthavns 
75 års jubilæum med en billedkavalkade. 

Indbydende og smukke opholdsarealer i finger A. 
Foto: Arne V. Petersen. 

Arkitekt Vilhelm Lauritzens terminalbygning fra 1939. Den oprindelige bygning var i august 1988 
efterhånden bevokset med side- og ti/bygninger at en hver art. Foto: Knud Larsen. 

Glastaget over 
den underjor
diske tog
perron. I bag
grunden ses 
Terminal 3 med 
den kendte 
Concorde-profil. 
Foto: Arne V. 
Petersen. 

Dette flotte syn møder ankommende rejsende i Terminal 3 etter toldbehandling. Glaspartierne i begge sid 
under loftet indeholder kontor- og mødefaciliteter. Foto: Arne V. Petersen. 
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Dansli Meter.anllMsamlililg 
IMlder. 25 år. 

.. . ---- ' . 
. . 

En af DV's fornemmeste opgaver er at bevare repræsentanter for alle KZ typer dels på danske hænder, dels på vingerne. KZ VIII OY
DRR er udlånt til DV af Kai Dige Bach ais, og er et godt eksempel på, at der stadig skal skrabes penge sammen til samlingen. 
Næstformand for DV Povl Toft sidder her ved styrepinden 5.000 fod over Ringkøbing Fjord. 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Hvis De, kære læser, sidder i lænestolen med 
hat på hovedet i bedste Olsenbande-stil og 
bladrer i FLYV, kunne De meget passende 
tage den af, når De kommer til disse sider. 

For kan man andet end tage hatten af for 
det store arbejde der de sidste 25 år er lagt -
og fortsat lægges - i at drive Danmarks 
eneste flyvende museum? 

Når man tænker efter er det 
ganske imponerende, hvad der 
i dag udstilles, restaureres og 
flyves med under Dansk Ve
teranflysamlings brede vinger: 

En komplet samling Kl-ty
per, et bredt udvalg af andre 
GA-fly, svævefly, pensionere
de jetjagere fra Flyvevåbnet, 
Tøjhusmuseets eksotiske ve
teraner, Danmarks største 
samling af modelfly og interes
sante specialudstillinger af fo
tos, malerier og effekter med 
tilknytning til luftkrigen over 
Danmark 1940-45. 

Alt ejes ikke af DV, men me
get gør, og publikum bekymrer 
sig næppe om de præcise de
taljer i de ejermæssige forhold. 
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Hvis man for 25 år siden var 
stillet op med en skitse af det, 
som Dansk Veteranflysamling 
har vokset sig til, ville de fleste 
dengang nok have rystet på 
hovedet. 

Så langt kommer man ikke 
med kærlighed, kildevand, 
knofedt og hatten i hånden! 
Heldigvis bestod initiativgrup
pen af fremsynede mennesker, 
som ikke lod sig stoppe af, at 
projektet kunne se stort ud. 

Tæring efter næring 

Inspirationen til Dansk Vete
ranflysamling kom fra Shuttle
worth Collection på Old War
den Aerodrome i England. 

Dengang var Old Warden fø
rende i Europa, når det drejede 
sig om at bevare og operere 
sjældne veteranfly. 

KZ og Veteranflyklubben 
havde besøgt Old Warden på 
en meget vellykket tur i 1971. 
Turen affødte tanken om at 
skabe et forum, hvor man kun
ne hjælpe folk med at restau
rere, opbevare og udstille 
sjældne veteranfly. 

Fly som måske i flere tilfæl
de ikke ville være oplagte som 
privatfly, men som burde be
vares - og helst i luftdygtig 
stand. 

Der var følere ude, om man 
evt. kunne lave et samarbejde 
med Danmarks Flyvemuse
um, der blev stiftet den 8. de
cember 1973 på Kløvermar
ken, hvor man drømte om at 
indrette et museum. Desværre 

Briefing på Holbæk Flyveplads før den store DV-formation skal 
flyve ind til Roskilde i forbindelse med Flyvningens Dag 1999. Den 
store formation er ikke let at håndtere, da de deltagende fly har 
meget forskellig ydeevne og flyveegenskaber. Planlægning, dis
ciplin og formationserfaring er nøgleordene, når det hele skal klap
pe. 
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blev Kløvermark-planerne 
som bekendt ikke til noget, og 
deres skæbne er en sørgelig 
illustration af, hvor lemfældigt 
vi her i landet ofte omgås vores 
nyere teknologiske historie. 

Da et flyvende museum 
nødvendigvis måtte ligge ved 
en aktiv flyveplads, gik initia
tivtagerne bag projekt Dansk 
Veteranflysamling videre med 
at oprette dette som Danmarks 
andet flyvemuseum. Stauning 
Lufthavn og lokale myndighe
der i Vestjylland var positive 
overfor ideen, og dermed fik 
DV hjemsted i Stauning fra sin 
grundlæggelse den 19. april 
1975. Det kan være på sin 
plads her at fastslå, at selvom 
DV nok er udsprunget af ideer 
født i KZ og Veteranflyklub
regi, så har der fra starten 
været tale om, at Dansk Vete
ranflysamling er en selvejende 
institution. 

DV's formål blev formuleret 
som værende 
1. at oprette og drive en sam

ling af veteranfly, såvel dan
ske som udenlandske 

2. at bevare disse for efterti
den, så vidt muligt i flyve
dygtig stand 

3. at give almenheden ad
gang til at bese materiellet 
og demonstrere dette for al
menheden. 

At sætte sådan tre punkter 
ned på et stykke papir er let 
nok. At omsætte det til virke
lighed er noget ganske andet. 
Det har heller ikke været lige 
let hele vejen igennem, speci
elt sidst i ?O'erne, hvor man 
sloges med gæld fra opførel
sen af den første udstillings
hal, og hvor KZ IV'eren hava
rerede ved Århus. 

Alligevel er det lykkedes at 
få samlingen til at vokse støt 
og roligt gennem årene. Pri
vate og firmaer har ydet øko
nomisk støtte og med tiden har 
offentlige midler også fundet 
vej til museet i Stauning. 

Først og fremmest har en 
lang række mennesker dog 
lagt mange, mange, mange ti
mers arbejde i at få det hele til 
at fungere, om det så har dre
jet sig om at restaurere fly, fly
ve med dem, slå græs, vaske 
gulv eller sælge billetter og is. 
Det hele - også de mindre gla
mourøse og måske knapt så 
spændende ting - skal jo gø
res. 
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·"Tæring efter næring" har 
været det sunde, bærende 
princip gennem årene, og 
måske netop takket være det
te, er det lykkedes at køre den 
hårfine balance mellem at in
vestere i fly og bygninger og 
alligevel ikke at få større gæld, 
end at regnskabet næsten alle 
år har udvist overskud. 

Når dette er sagt, skal det 
dog også påpeges, at ambiti
onsniveauet altid har været 
højt, og at der fortsat er behov 
for at skaffe flere midler til sam
lingen. Disse skal bl.a. gå til 
nødvendige bygningsudvidel
ser, til fly under restaurering, 
og til kommende nyanskaffel
ser. 

KZ IV er Dansk Veteranflysamlings flagskib. Flyet startes her op 
uden for museet af de to piloter, der flyver maskinen i dag. I 
cockpittet, SAS kaptajn og formand for DV Karsten Knudsen, og 
- som ihærdig propelsvinger - Jørgen Skov Nielsen, kaptajn i 
SAS Commuter og teknisk chef i DV. 

Flyene 
DV ejer en række af flyene i 
museet, og som sagt forsøger 
man så vidt muligt at holde ma
skinerne i flyvende stand. Fly
ene på statisk udstilling spiller 
dog en væsentlig rolle i udstil
lingen. En Spitfire ser nu en
gang mere barsk og brutal ud, 
når den ses ved siden af små 
samtidige fly som KZ'erne. 

Nogle mennesker har for
æret DV fly, og fra starten har 
private ejere haft udvalgte in
teressante flytyper tilknyttet 
samlingen. Sådan forholder 
det sig stadig. 

Ejerne af disse private fly 
har dem stående uden at be-

tale hangarleje, men skal selv 
afholde alle udgifter på dem og 
stille dem gratis til rådighed for 
flyvning i det omfang DV har 
brug for dem. 

I åbningstiden må private 
ejere ikke fjerne deres fly mere 
end en enkelt dag uden at give 
besked. Tanken er jo netop, at 
flyene indgår i samlingen og 
skal kunne ses af publikum. 

Det er dyrt at holde flyve
maskiner på vingerne, og DV's 
egne fly er af økonomiske hen
syn kun ansvarsforsikret. Der
for hviler der et tungt ansvar 
på de piloter, der flyver dem. 
DV sætter ikke operationelle 

Jørgen Koldsø, teknisk instruktør i Maersk Air, er ansvarlig for 
restaurering af DV-fly, der skal på vingerne igen. Her tanker han 
KZ I ved Flyvningens dag i Roskilde 1999. Den lille maskine er 
vanskelig at flyve, og kun tre piloter i landet- heriblandt Jørgen 
Koldsø - har lov til at lette med flyet. 

begrænsninger ud over hvad 
flyets flyvehåndbog og flyve
tilladelse beskriver. Der satses 
på at de tilknyttede piloter selv 
er i stand til at sige fra, hvis de 
eller vejret ikke giver mulighed 
for på fuldt forsvarlig vis at ope
rere et fly ved en given lejlig
hed. 

Piloter 
Og hvem er så disse privilige
rede prægtige mænd, der får 
lov at lette med DV's flyvende 
maskiner? Kort beskrevet er 
det frivillige med en fornuftig 
rutine og lyst til at hjælpe med 
andre aktiviteter end blot det 
at flyve. 

Til hvert fly i DV er der knyt
tet 2-3 piloter. Det er nok til, at 
der stort set altid kan findes en 
pilot, hvis et bestemt fly skal på 
vingerne til en bestemt lejlig
hed. Samtidig er det ikke så 
mange, at den enkelte pilots 
rutine på typen bliver for dårlig. 

DVs maskiner flyver sjæl
dent mere end 10-20 timer om 
året, så det siger sig selv, at 
piloternes generelle rutine må 
skaffes på andre fly. Piloterne 
flyver DV's maskiner til air 
shows og har herudover mu
lighed for a træne et mindre 
antal timer. En del af denne 
træning foregår ved flyveafte
ner i løbet af sommeren. DV 
forventer engagement fra sine 
piloter og er ikke interesserede 
i folk, der blot er på udkig efter 
billige flyvetimer. DV's flyve
håndbog siger således direk
te, at "Piloter som udelukken
de er ude efter et billigt type 
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check på samlingens fly har 
ingen interesse som medlem
mer af pilotkorpset". 

Piloterne sørger for den 
daglige vedligeholdelse og 
rengøring af deres fly, men 
skal desuden deltage i flyenes 
vedligeholdelse og drift af 
museet i øvrigt. Helt specifikt 
kræves det, at piloterne har 
mindst 400 t imers samlet 
flyvetid, at de har fløjet mindst 
1 O timer i de sidste 12 måne
der, at de har mindst 50 timer 
på halehjulsmaskine. 

Ovenstående er minimums
krav og giver på ingen måde 
indtryk af den omfattende 
rutine, der findes i pilotkorpset. 
Der tindes både tidligere jager
piloter og nuværende SAS-pi
loter blandt DV's piloter. Flere 
af piloterne har "kun" A-certifi
kat men en meget alsidig fly
vebaggrund bag sig, så de må 
regnes til landets mest rutine
rede private piloter - specielt 
på gamle flyvemaskiner, hvor 
det tredje hjul sidder under 
halen. Dette nævnes, for at 
man ikke skal tro, at DV er det 
første sted, man kan låne en 
flyvemaskine, efter at man har 
fået sit A-certifikat. På den 
anden side er det heller ikke 
umuligt at få foden indenfor, 
hvis man gider gøre et stykke 
arbejde for sagen. 

Ledelsen 

DV's aktiviteter er naturligt 
centreret omkring Stauning, 
men der arbejdes på projekter 
flere steder i landet. Harvard
projektet har været beskrevet 
her i bladet, men herudover 
arbejder eksempelvis Mogens 
Jansen i Gjerrild på Djursland 
med at restaurere en Rear
wind 9000, og både i Himmer
land og Avedøre arbejdes der 
på i alt to Chipmunks. 

Flyvehistoriske organisati
oner fra hele landet er repræ
senteret i DV's repræsentant
skab, der består af 16 perso
ner udpeget af Dansk Flyve
historisk Forening, Danmarks 
Flyvemuseum, KZ & Veteran
flyklubben, Stauning Lufthavn, 
Danmarks Flyvehistoriske 
Selskab, Dansk Svæveflyve
historisk Klub, Flyvevåbnets 
Historiske Samling og Dansk 
Veteranflysamlings Venner. 
Repræsentantskabet udpeger 
DV's bestyrelse, der har an
svaret for den daglige ledelse. 
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Scheibe B-Spatz OY-AXU er et af flere svævefly, der er ophængt under lofterne i udstillingshallerne 
i Stauning. AXU er bygget i 1954. 

Den fulde oplevelse 

I dag har de personer, der i sin 
tid startede samlingen trukket 
sig ud af den daglige ledelse
om ikke helt af det daglige ar
bejde! 

I alt væsentl igt er det dog 
en ny generation, der fører 
projektet videre ind i det nye 
årtusind. Lad os håbe at det 
lykkes at holde dampen oppe 
og forsætte det store arbejde, 
så DV forsat vokser og bliver 
endnu mere repræsentativ for 
den aeronautiske del af vores 
kulturarv. 

Og netop repræsentativ på 
den unikke måde, at de gamle 
fly kan ses i deres rette ele
ment. Der kan gives mange 
gode grund til at udstille fly på 
museer, og i nogle tilfælde er 
de af flere årsager også nødt 
ti l at blive på jorden. Men 
flyvemaskiner har det særlige 
ved sig, at de først rigtigtbliver 
flyvemaskiner, når de bevæ
ger sig gennem lufthavet. Hele 

flyvningens natur er bevægel
se - konstant bevægelse i tre 
dimensioner. 

Et orkester er jo også mest 
interessant, når det spi ller. 
Som et stykke musik kan en 
flyvning ikke være statisk eller 
for den sags skyld vedvaren
de. Det er bl.a. det, der gør 
begge dele så fascinerende. 
Det er oplevelser i nuet. Man 
kan registrere begge dele på 
billeder eller video, men den 
fulde oplevelse er man nødt til 
at opleve "live", mens det hele 
sker. 

Derfor er det så fornemt, at 
vi har et flyvende museum i 
Danmark. En KZ III er først en 
helt rigtig KZ 111, når den flyver. 

DV's venner 

Slutteligt skal det nævnes, at 
DV støttes af Dansk Veteran
flysamlings Venner. Skulle der 
være læsere af FLYV, som ik
ke er medlemmer, så se at bli-

ve det. Alle kan undvære 100 
kr. om året, og selvom man i 
øvrigt ikke har lyst til eller mu
lighed for at hjælpe med arbej
det omkring samlingen, fortje
ner den det skulderklap, der 
består i at have en stor venne
kreds. Det er vores fælles fly
vehistorie, der bevares i Dansk 
Veteranflysamling. Vi bør alle 
være med til at sikre dens fort
satte levedygtighed. • 

I forbindelse med DV's ju
bilæum har Magnus Peder
sen forfattet et jubilæums
skrift, derfortæller om sam
lingens historie. Hæftet kan 
bestilles på telefon 97 34 16 
51 og koster95kr. inkl. porto. 

DV kan besøges på www. 
dv-flymuseum.dk- her fin
der man også oplysninger 
om, hvordan man melder 
sig ind i Dansk Veteranfly
samlings Venner. 

KZ-hallen på museet i Stauning. I forgrunden ses KZ li Sport OY-DOU, bygget i 1939 og udlånt til 
DV fra Danmarks Flyvemuseum. 
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Dødsfald 

Illa Garth-Griiner 
Fra barnsben af var Illa Garth
GrO ner flyve interesseret - hun 
byggede endda modelfly! 

Hun lærte at flyve hos Mo
rian Hansen og var i nogle år i 
1960'erne sekretær i Midtsjæl
lands Motorflyveklub. 

11968 blev hun ansat i KDA 
og bestyrede nogle år service
kontoret på Skovlunde Flyve
plads. Herfra kom hun til Con
air og senere Maersk Travel. 

Selv om hun måtte opgive 
sit certifikat, bevarede hun sin 
interesse for den rekreative 
flyvning. Hun tegnede Dansk 
Motorflyver Unions logo og 
kiggede ofte indenfor på Ring
sted Flyveplads, ligesom hun 
jævnlig ringede til redaktionen 
og kommenterede indholdet af 
Flyv. 

Der blev dog længere og 
længere mellem hendes be
søg på flyvepladsen. Helbre
det svigtede, og det sidste 
årstid sad hun i kørestol. 

Den 29. februar sov hun 
stille ind, kun 68 år gammel. 

Hun var en sød pige. 

70år 

Redaktør 
Hans Kofoed 

H.K. 

Hans Kofoed, der den 28. april 
fylder 70, har altid haft lyst til 
at skrive om fly, og det skyldes 
hans brede interesse for fly 
teknisk og operationelt, men 
også flyenes betydning sam
fundsmæssigt og - ikke 
mindst - i historisk sammen-
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hæng. Hans artikler, som vi bl. 
a. kender dem her i FLYV, er 
altid saglige og velafbalance
rede og tydeligvis baseret på 
grundig research og check og 
(næsten altid) dobbeltcheck af 
data. 

Dette bringer ofte Hans til 
flyudstillinger- han har f. eks. 
været til næsten alle Farnbo
rough'er og Le Bourget'er si
den 1950'erne - og han gør i 
sin søgen efterfacts meget ud 
af at komme til at tale med de 
personer, som står bag kon
struktionen og produktionen af 
flytyperne. 

Hans løbebane som skri
bent startede i 1950'erne, da 
han var medarbejder ved "Vi 
flyver", som blev udgivet af 
SAS for at gøre unge men
nesker flyveinteresserede. 

11968 blev han medredak
tør af FLYV og var ansvarsha
vende redaktør fra 1989 til 
1998. Hans forfatterskab dæk
ker en række hæfter og bøger, 
f. eks. "Danske Militærfly gen
nem 50 år, 1912-1962" samt 
store dele af Luftfartens Hvem 
Hvad Hvor fra 1967. Han er 
også fagkonsulent og bidrags
yder til Den Store Danske En
cyklopædi, som Gyldendal har 
under udgivelse. 

Hans store indsigt i flyvnin
gens historie har i mange år 
bragt ham i Danmarks Flyve
museums og i KDA's bestyrel
ser og repræsentantskaber. 
Han stiftede Dansk Flyvehisto
risk Forening, og han var så
mænd i 1961 også med til at 
stifte Svensk Flyghistorisk For
ening, hvor han i dag er æres
medlem. 

Med Hans er det således 
en skattet, flittig og produktiv 
person, vi har iblandt os i KDA, 
og nu hvor han fylder 70, kan 
vi unde ham lidt mere tid til at 
læne sig tilbage på sine laur
bær - og læse flybøger med 
Susanne i hånden og katten 
på skødet. 

Fritz Krag 

Der er åbent hus på dagen kl. 
14 -17 på bopælen, Sankt 
Markus Alle 134, Frederiks
berg. 

Fratrådt 

K. S. K. Pedersen 
Lufthavnschef Knud S. K. Pe
dersen er ved udgangen af 
marts fratrådt sin stilling ved 
Sindal Lufthavn . KSK, som 
han kaldes til dagligt, kunne 
ved fratrædelsen fejre sit 40 
års jubilæum indenfor luftfart, 
idet han i 1960 startede i Fly
vevåbnet på Flyvestation Ka
rup. Karrieren indenfor luftfar
ten har været delt mellem mili
tæret og det civile, idet han ind
til 1976 var ansat ved Flyve
våbnet. 

Da Sindal åbnede i 1976 til
trådte han som chef her, men 
har brugt meget af tiden på at 
fare rundt i luftrummet, idet 
han fra 1965 til 1984, ved si
den af de mere jordbundne op
gaver, var erhvervspilot, blandt 
andet for Ålborg Airtaxi og North 
Flying. 

KSK oplyser, at han dog 
stadig står til rådighed for af
løsning som AFIS-operatør 
hvor der måtte være et behov, 
men håber i øvrigt nu at få 
mere tid til sit banjoband. 

Udnævnelse 

Direktør 
Anders Nielsen 

Anders Nielsen er blevet med
lem af direktionen i Billund 
Lufthavn A/S, der herefter 
består af lufthavnschef Jørgen 
Krab Jørgensen, administre
rende direktør, og bygnings
chef Anders Nielsen, direktør. 

Anders Nielsen, der er 47 
år, er uddannet arkitekt og har 
været bygningschef i lufthav
nen siden pr. 1. januar 1998. 
Hans arbejdsindsats vil også 
de nærmeste år være koncen
treret om lufthavnens store 
udbygning, men han skal side
løbende varetage funktionen 
som stedfortræder for luft
havnschefen. 

JAR-FCL 
ATPL kursus 

Skolen for Civil Pilot Uddannelse 
starter teorikursus på aftenhold. 

Mandag den 17. april 2000, 
kl. 19.00. 

Undervisningen vil foregå 2- 4 aftener om ugen 
på Roskilde Lufthavn. 

Eksamen for indehavere af A-certifikat i marts 2001. 
For indehavere af B+I teori i september 2001. 

Ring for pris, tilmelding og/eller yderligere oplysninger. 

MCC-kursus 
IR-kursus 
Ring for oplysninger. 

Skolen for civil , Q 
Pilot Uddannelse· 
College of airline pilot education Denmark 

Roskilde Lufthavn - 4000 Roskilde. Tlf.: 46 19 16 30 Fax: 46 19 11 15 
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Ny dansk trekantrekord 
Tekst og foto: Flemming Lauridsen 

Under Herning Veteran Games 
1999 på Fasterholt Drageflyve
center lykkedes det at sætte to 
danske rekorder, hvoraf den ene 
endda er godkendt som nordisk 
rekord i drageflyvning. 

Det er mandag den 26. juli. trækket. Andet træk ligner det 
Overskyet og frisk vind fra NV. første, mens jeg melder kør 

Jeg bruger aftenen på tan- ind ser himlen perfekt ud, men 
demflyvninger med nye elever. alt dør under optrækket så jeg 
Det bliver til i alt otte træk, står atter på jorden. 
eleverne får meget ud af ture- Jeg vælger en ny taktik og 
ne, så det har været en god starter mens der kun er døen-
dag. de skyer at se. Det virker - jeg 

Svæveflyveudsigten lover udløser netop som en ny cy-
dårlige termikforhold for i mor- klus starter. Jeg stiger til 800m, 
gen. Det er lidt uforståeligt, da checker klokken på GPS'en 
de samme meteorologer på- 1330 og glider ud mod Harrild 
står at vi vil få højtryk med hede. 
koldluft fra nord. Det syntes jeg I 200 meter finder jeg igen 

tyder på meget gode mulighe- løft, og nu begynder termikken 

der for termik. at virke bedre, jeg flyver uden 
Næste dag bringer en god problemer til Nr. Snede. Over 

vejrudsigt, 1000 m skybase, Nr. Snede kirke stiger jeg til 
svag vind og moderat termik. 1 .1 00 m mens jeg tager ven-
Trekantvejr. depunkts billede af kirken. 

På vej til kirken har jeg ob-
serveret vejret på andet ben. 

57km Der har ikke været en eneste 
Jeg planlægger en trekant på cumulus, men nu er der en 
57km: Fasterholt - Nr. Snede svag sky 1 O km ud på ruten. 
kirke - Brande ki rke (ved Jeg regner ikke med at finde 
Them) og tilbage til Fasterholt. termik før området ved Ham-
Jeg har hjemmefra en trekant pen, så det bliver et langt glid. 
i tankerne på 120 km, men Før Gammel Hampen er 
med den lave skybase valgte jeg nede i 180m. Jeg stiger 
jeg den kortere opgave. med en 1-2 m boble til 600 m, 

Jeg tager første træk kl. her dør den ud så jeg går på 
1230, men får ikke bid. Den glid. Op ad hovedvej A 13 en-
gode sky jeg havde udset mig der jeg hver gang i 170 - 200 m 
forsvinder, mens jeg ligger på før jeg findertermik, og i 600-
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700 m dør den ud. Hampen sø, mere GPS'erne tage fotos af 
sawærket, Hjøllund by og den starttavlen med opgaven og vi 
store hede i GI udsted plantage er klar. Lars og jeg havde aftalt 
er stederne jeg finder termik. at følges ad med start kl. 1130. 
Endelig når jeg igen højt 1.100 
m. 

Resten af turen går let, og 1. ben 

det laveste jeg kommer er 300 Det er vigtigt at starte tidligt. 
m. Sidste boble giver 3 m til Jeg forventer at opgaven vil ta-
1100 og jeg kommer hjem i god ge 6 timer, og termikken stop-
højde. 57 km og 130 point til per måske allerede kl. 1800. 
Ligaen. 1145 er Lars ikke klar til 

start, så jeg vælger at starte. 
Kl. 1200 ser jeg på uret i 1.500 

122 km mover pladsen. Lars er stadig 
Onsdag lyder vejrudsigten: ikke startet så jeg flyver der 
Ingen vind, 5.000-6.000 fod udad. Termikken er ikke rigtig 
skybase, kl. 1 O UTC moderat god endnu, og mange bobler 
termik og kl. 14 UTC moderat giver kun 200 - 300 m, derfor 
til kraftig termik. humper jeg stille og roligt 

Lars Lau ridsen og jeg plan- derudad og bruger alt jeg 
lægger en 122 km trekant. finder på vejen. 
Fasterholt- Tønning kirke ved Nord for Ejstrupholm skal 
Brædstrup - Vejerslev kirke jeg beslutte om jeg flyver den 
ved Fårvang - Fasterholt. 1. sikre omvej i en bue syd om, 
ben 35 km, 2. ben 35 km og 3. eller skal jeg lave et langt hur-
ben 50 km. tigt glid til det gode område ved 

Jeg ringer til flyvelederen Hampen. Da jeg kan se at det 
på Flyvestation Karup og virker ved Hampen sø, vælger 
beder om tilladelse til at flyve jeg den. 
ind i TMA'en øst for Silkeborg Ved Hampen sø finder jeg 
op til Vejerslev og ud igen ved godt stig 3 m/s lige til base i 
Pårup i tidsrummet 1430 til 1.700 m. Der har hele tiden 
1630 for to piloter. Jeg får været blå himmel 1 O km foran 
tilladelsen, og vi kan program- mig, men området med god 
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termik udvider sig mod øst ef
terhånden som jeg kommer 
frem. 

Nu skal der ikke flyves for
sigtigt mere, det er bare kon
centreret op til basen farvel og 
derudad. Jeg venderTønning 
kirke, de første 35 km er fløjet 
men der mangler stadig 85 km. 
Jeg synes der er langt hjem. 
Opgaven virker lidt uoversku
elig lang, men da 2. ben giver 
x 2 på ligaen er der motivation 
til at fortsætte. 

2.ben 

Fra vendepunktet til Karup 
TMA går det hurtigt, lidt for 
hurtigt da der er så meget at 
se på. Landskabet veksler 
mellem søer, løvskove, byer 
og marker. Udsigten er fantas
tisk, jeg kan se Århus bugten 
Horsens og Vejle fjord. Vender 
jeg blikket hjemad kan jeg se 
Søby sø, der ligger tæt ved op
trækspladsen. Ser jeg fremad 
kan jeg se Tange sø og vende
punktet. 

Jeg har et problem -jeg har 
fået ondt i ryggen og seletøjet 
begynder at stramme om hof
terne, desuden skal jeg tisse. 
Lidt tumlen med en lynlås og 
jeg har løst det sidste problem. 

Da jeg flyver ind i Karup 
TMA ser jeg på klokken 1431 , 
det er vist mere præcist end 
DSB. Foran mig mod Vejer
slev er himlen fuldstændig 
skyfri, der er en enkelt tjavs op
pe ved vendepunktet og nogle 
totter mod både NØ og NV. 

Det er helt klart for mig, at 
jeg er på vej ind i et dårligt 
område, og værst ser det ud 
mod 2. vendepunkt. Da jeg lige 
holder tidsskemaet er der ikke 
tid til at vente eller flyve om
veje. Der er 15 km til Vejerslev, 
og jeg forventer ikke at finde 
løft på vejen, det bliver vist et 
meget langt og risikabelt glid. 

Jeg møder en del synk, så 
jeg kan ikke nå frem uden hjælp. 
1 m/s synk forvandler et glidetal 
på 14 til syv, og så er der plud
selig langt. Lidt før Fårvang er 
jeg nede under200 m, i går var 
200 m ikke noget problem, men 
i dag med høj base er det svæ
rere at finde brugbartermik. Jeg 
driver flere km mod NØ uden 
at vinde megen højde i svagt 
løft, men endelig over Fårvang 
får jeg bid 3 m/s. 

I næste boble lige før ven
depunktet ser jeg tilbage mod 
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Fårvang og meget lavt får jeg 
øje påenAeros Stealth, det er 
Lars. Godt gået tænker jeg, 
men der er ikke langt mellem 
Lars og hans skygge på jor
den, altså er han meget lavt 
nede. Jeg ser Lars lande ved 
Fårvang og koncentrerer mig 
igen om min egen flyvning. Jeg 
fisker fotoapparatet frem og 
flyver ind og tager billedet. 

3.ben 

50 km hjem - hvor er der langt, 
og hvor har jeg dog ondt i 
ryggen. Men er x 2 per km mo
tiverende er x 3 endnu bedre. 
Jeg sætter kurs mod Pårup, 
der er noget bedre termik, og 
jeg flyver ud ved Pårup 1630 
præcist som aftalt med Karup. 
Nu er jeg på hjemmebane 
igen, derforføler jeg mig sikker 
på at jeg nok skal komme i mål. 

Den topløse roder lidt rundt 
i 600 m, før den finderen kerne 
til mig lige over Kærshoved
gård fængsel. Mens jeg skruer 
mig op over fængslet, filosofe
rer jeg over de indespærrede 
fanger der for 2. dag i træk kan 
glo op på verdens frieste mand. 

Nogle meget gode bobler 
senere glider jeg ind over plad
sen kl. 1715. 5,5 timers flyvning, 
122,2 km, ny dansk rekord i tre
kantflyvning, 290 pointtil ligaen. 
Jeg har det helt fint. 

Om aftenen på satellitbille
det i vejrudsigten ses et bånd 
af cumuluser, der går på tværs 

af Jylland, og nord for Silkeborg 
er der skyfrit, der er altså en for
klaring på det dårlige område. 
Udsigten for i morgen: Mindst 
ligeså god som i dag. 

Rekord igen? 

"Godmorgen Lars, hvad skal vi 
lave i dag?" ,,Hvad med en 130 
km trekant", griner han. OK. 

Udsigten ligner den fra i går, 
men med nogen cirrus. Altså 
trekantvejr. Vi planlægger en 
,,stor" trekant, Fasterholt -
Arnborg rundkørsel-Toftegård 
i Honum - Skannerup Kirke -
Fasterholt. 

Lars og jeg starter på sam
me tid og stiger op i den sam
me boble for enden af banen. 
1700 m dør stiget ud. Der erto 
muligheder, enten at flyve over 
på sandet eller mod Arnborg ud 
på heden. Lars flyver mod nord 
til sandet og jeg vælger heden. 
Heden virker fint, men i 900 m 
bliver termikken noget rodet. 
Jeg ser tilbage mod pladsen, 
Lars er på vej hjem til lan-ding. 
Han havde glemt sit kamera. 

Jeg er slet ikke kommet i 
basen, og det ser lidt tyndt ud 
mod Arnborg. Skal jeg flyve 
hjemad og vente på lidt bedre 
vejr og Lars eller satse på 1. 
vendepunkt. 

Svæveflyet 

Da alt er lykkedes de to foregå
ende dage føler jeg mest for 

at udfordre mit held. I 300 m 
over Arnborg by finder et svæ
vefly termik til mig. Jeg holder 
fast i en 2 m kerne og lader 
svæveflyet om at søge efter 
bedre. Svæveflyet stiger plud
selig bedre og ligger nu over 
mig 0,5 km mod vest. 

Jeg forlader det jeg har og 
flyver ind under ham. Her går 
det rigtigt fint op. Det lykkedes 
mig at stige fra ham ved at 
kurve meget stejlt i de bedste 
kerner. 1.500 m ind og tage 
vendepunkt og så tilbage mod 
Fasterholt. 

Over pladsen er der nu rig
tig mange drager og skærme i 
luften og de stiger op mange 
steder. Jeg har fløjet de første 
12 km, så nu et der kun 118 
km tilbage. Jeg begynder al
lerede at få ondt i ryggen, så 
jeg overvejer at gå ned at lan
de. Nej, jeg kan altid flyve lidt 
derudad og så vende om. 

Stående flyvning 

12 km senere ligger jeg over 
Ejstrupholm. Jeg har rigtig me
get ondt i ryggen, og overve
jer hvordan jeg kan skifte stil
ling. Jeg beslutter at flyve stå
ende. Så op at stå, fødderne 
ud i hjørnerne af bundbarren, 
armene ned langs siden. Jeg 
prøver at slappe af, men det 
betyder at jeg ikke længere fly
ver 3 m stig men kun O - 0,5. 
Jeg spilder megen tid, men får 
repareret lidt på ryggen. Dra-
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gen linder selv 4 m op og jeg 
kommet hurtigt til basen. Det 
bliver koldt for benene, så jeg 
lægger mig ned, lyner og går 
på glid. Ved Nr. Snede tager 
jeg igen en god boble stående. 

Efter Klovborg kommer 
Lars glidende ind 400 munder 
mig. Jeg venter til han er lidt 
tættere på, og går så ud og le
der efter det næste stig. Der
ved kan Lars hurtigere få ind
hentet det sidste stykke, da 
han ikke skal bruge tid på at 
finde termikken og kernen. 

Efter 2. vendepunkt ligger 
vi side om side. Mod nord ser 
luften lidt død ud. Jeg sætter 
kurs mod Brædstrup, da jeg 
før har fundet god termik der. 
Vi kommer lidt lavt frem, men 
finder starten på en god boble. 
I et perfekt samarbejde hvor 
den ene bliver i sidste gode 
kerne, mens den anden søger 
efter bedre kerner, får vi os 
flyttet så vi stiger optimalt. Til 
sidst kommer vi op hvor alle 
kernerne samles, samtidig 
med at termikken "slipper" 
bedre ved jorden, så nu går det 
hurtigt op til basen. 

Herfra til Voel flyver vi side 
om side, termikken er god, 
skyerne er pænt markerede, 
så der er ingen problemer 
overhovedet. Denne stræk
ning er ren rutine, på dagens 
bedste tidspunkt er det bare 
om at holde tempoet oppe. Når 
vi vender blikket hjemad, kan 
vi se megen cirrus. Det bloke
rer for solen, men det må vi se 
på senere. 

Ovenlysvinduet 

Over Voel by tænker jeg på 
Frank, der sikkert går rundt 
dernede og ikke ved hvad han 
går glip af. I samme øjebliksid
der Frank på sit arbejde, han 
vender blikket op mod oven
lysvinduet. Hvad Søren, der er 
2 drager. Han må hjem efter 
kikkerten og se hvem det er. 
Morale: er du på arbejde i fly
vevejr, så glo ned i gulvet hele 
dagen og bliv ved med det. 

Over Voel finder jeg en me
get god kerne som Lars ikke 
får fat i, jeg ligger derfor 700 m 
højere end Lars, da jeg går på 
glid efter Skannerup kirke. På 
vej tilbage til Voel passerer 
Lars over mig i modsat retning. 

Jeg flyver noget foran Lars 
og nogle bobler senere ligger 
vi syd for Silkeborg. Der er ikke 
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langt hjem, kun 30 km, men 
der ligger et meget tykt lag cir
rus, der skygger meget på hele 
området herfra og hjemad. 

Cumulusserne er store, 
men der er ikke mange af dem, 
og der er langt imellem dem. 
Jeg ser to muligheder, enten 
et langt glid til Gludsted, op un
der den sky der står der og så 
et langt glid hjem. 2. mulighed, 
en omvej til Bryrup og videre 
ti l Hampen sø og hjem. Jeg 
kan ikke bestemme mig, min 
underbevidsthed føler for Bry
rup, men min lille hjerne siger 
GI udsted. 

Klokken er 1715, men da
gen er ved at slutte pga. cir
rus'en, altså omvendt termik. 
Gludsted har de store planta
ger, men det er et langt glid, 
og det er dumt at ligge lavt i 
sen termik. Der er kortere til 
skyen nord for Bryrup, det vir
ker sikrere, men kræver en 
boble mere at komme hjem. 
Det er sent og den sidste boble 
er der måske ikke. 

Jeg slår teorierne og hjer
nen fra. Jeg føler mest for Bry
rup. Nord for Bryrup ankom
mer jeg i 700 m, stiger fint op 
til 1.300 m. Her begynderbob
len at sløje af, 24 km hjem er 
for langt. Skyen ved Hampen 
sø ser stadig god ud, så jeg gli
der mens den stadig er der. På 
vejen ser jeg efter Lars men 
kan ikke få øje på ham. 

3 m stig ved Hampen sø, 
men igen dør den ud denne 
gang i 1.450 m. 16,6km hjem, 
1.450 m det går måske. Jeg 

går endnu engang på glid. Der 
bliver holdt øje med højden i 
forhold til afstanden på GPS
'en. Det kommer til at blive en 
spændende afslutning. Visuelt 
ser jeg hjem, og vurderer vink
len: jeg tror at det lige nøjagtigt 
ikke går. 

Hjemad 

Lavt over Gludsted kurver 
Lars, jeg ændrer kurs og flyver 
ind over ham, jeg finder hurtigt 
2 m op og vinder de 300 m 
kursændringen kostede. Ter
mikken forsvinder og jeg kan 
kun holde højden, samtidig 
begynder Lars at søge meget 
rundt 500 m under mig. Nu er 
der kun 12 km hjem og jeg er 
i 1.100 m, det skal være nok. 

Som jeg beslutter at gå på 
glid igen rammer jeg en ny to 
meter, igen vinder jeg 400 m. 
Nu er jeg 150% sikker på at nå 
hjem, det et en dejlig følelse. 
Jeg kan ikke hjælpe Lars da 
han stadig ikke har vundet me
re højde. Jeg passerer mål
stregen som verdens lykkelig
ste mand. 

Efter landingen, en tår vand 
og en hurtig snak på pladsen 
springer jeg i bilen og kører ud 
for at se hvordan det går Lars. 
Jeg når lige at se ham gå ned 
til landing bag en skov fem km 
fra pladsen. Ærgerligt, han 
havde fortjent at nå frem. 

Dansk rekord igen, 130,6 
km, 6 timer og 303 point til li
gaen. Der er ik' så ringe endda. 

Ryggen 

Dagen efter foreslår Lars en 
140 km trekant. Vi planlægger 
den med en 81 km som reser
ve. Da sky udviklingen mod 1. 
vendepunkt kl. 1230 ikke set 
god ud, ændrer vi opgave til de 
81 km. 

Men halwejs mellem 1. og 
2. vendepunkt har jeg så ondt 
i ryggen at jeg ikke kan kon
centrere mig om flyvningen. 
Jeg vælger at glide væk fra en 
3 m og ned til landing. Det er 
første gang jeg har været til
freds med at lande uden at 
fuldføre en opgave. Lars kom 
i mål, efter en svær flyvning , 
som for to år siden ville have 
været en rekord. 

150 km? 

Rekordflyvning er sjovt. Jeg 
har beskrevet starten på ture
ne og slutningerne mest, det 
er her der er flest taktiske over
vejelser. Mens de strækninger 
der bliver fløjet i den bedste 
termiktid mere er håndelag og 
ræs. Det er muligt at flyve 150 
km i Danmark. På 130 km-da
gen kunne der have været flø 
jet hurtigere i mål hvis vi ikke 
havde haft cirrus'en. Desuden 
kunne jeg havde fløjet hurti
gere på den første del, hvis jeg 
ikke havde stået op og kurvet. 

Nogle dage begynder ter
mikken endda tidligere og slut
ter senere, så syv timer i luften 
og mere effektiv flyvning, og vi 
er godt på den anden side af 
150 km. • 
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Kommentarer 
KZ III OY-DUI kom som fa
briksny på dansk register i 
1947, blev solgt til Tyskland i 
1956 som O-ECUF, kom atter 
på dansk register i 1971, men 
blev slettet pga. manglende 
luftdygtighedsbevis i 1979. 
Den kom derefter til Sverige 
som SE-AMF, men er nu atter 
tilbage i sit fædreland. 

Registreringsdatoen 12.5. 
1999 for ATR42 OY-JRJ er rig
tig nok. Flyet er fra 1986, fløj 
oprindelig for Air Littoral som 
F-GEGF, blev senere F-OHFJ 
og i 1997 9J-HFJ (Zambia). In
den det kom til Danmark, hav
de det dog fransk midlertidig 
registreringsbetegnelse F
WQIS. 

DHC-8-402 er nok bedre 
kendt som 0400. 

OY-KCA er fabriksny, men 
har kortvarigt været på cana
disk register som C-GFOD. 

Dakota OY-BNW er fra 
1981 , ex 0-EVAP, Beech 
19000 OY-GMP fra 1981, ex 
N29YV, Let 410 OY-PBI fra 
1987, ex OK-SOM og Cessna 
172 OY-PPL fra 1975, ex 0-
EOGO. 

Da der nok er en del, som 
ikke kender flytypen LBL 60A, 
må det være på sin plads at 
nævne, at det er en ballon, 
endda noget så sjældent som 
ensædet. OY-COV er fabriks
ny, og det er Archer 111 OY-TEA 
også. 

I Oscar Yankee i marts-num
meret mangler i rubrikken ejer
skifter datoen for OY-CUD: 
17.1. 

NordicAir 

I december-nummeret rappor
terede vi, at Ålborg Airtaxi nu 
hedder Nordic Air. 

Udover de fly, vi da nævnte, 
omfatter navneskiftet også 
Partenavia P.68C OY-CFT, 
Piper PA-30 OY-DDH samt 
Corvette OY-SBR og OY-SBT. 

Piper Seneca V OY-JAU på Pi
per fabrikken i Vero Beach, 
Florida får foretaget den sidste 
finpudsning inden færgeflyv
ningen til Danmark. 
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Tilgang 

OY- Type 

DUI KZIII 
BNW PA-28-236 
COV LBL60A 
GMP Beech 19000 
JRJ ATR42-320 
KCB DHC-8-402 
PBI L41 0UVP-E20 
PPL Cessna F172M 
TEA Piper PA-28-181 

·1999 

Slettet 

OY- Type 

BJJ Cessna 182F 

CSA PA-28RT-201T 
HOV Schweizer 269C 
KIA DC-9-21 

Ejerskifte 

Fabr. nr. 

103 
8111077 
638 
UE-29 
036 
4008 
871936 
1348 
2843313 

Reg.dato Ejer/bruger 

Dato 

18.2. 

16.2. 
8.2. 

31 .1. 

Ejer/bruger 

11.2. 
21.2. 

4.2. 
11.2. 

12.5.* 
1.3. 
2.2. 

22.2. 
29.2. 

Anker Lauridsen, Hellerup 
Hans Christensen, Tranekær 
Lau Laursen, København S 
Aviation Assistance, Roskilde 
Danish Air Transport, Vamdrup 
SAS, Kastrup 
Alebco, Sønder Felding 
Air Service, Vamdrup 
Jan Tøpholm, Holte 

Årsag 

NAC Nordic Aviation Contractors, 
Skive 

Havareret 27.6.98 i 
Bremerhafen 

Brian Christensen, Vejle 
Poul Erik Nørskov, Vejle 
SAS 

Solgt til Sverige 
Solgt til Tyskland 
Lejemål ophørt 

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

BKJ PA-28-180 2.3. Morten Wagner, Almind Dansk leasing, Vejle 
CCG Cessna 650 7.2. Air Alsie, Sønderborg Grundfoss, Bjerringbro 
DMX Ka6CR 25.2. Chr. og Søren Wistisen, Ålborg SG 70, Herning 
JAU PA-34-220T 24.2. P.E. Hansen, Sønderborg+ Air Alpha, Odense 
MUE Jetstream 31 6.3. Sun-Air, Billund MUK Air, Kastrup 
NPB Metro III 3.2. Johan Peter Jensen Holding, 

Pandrup Cimber Advisor, Hadsund + 
RYN Cessna 182P 8.3. Torben Gaardsø, Randers Frede Stadsgaard, Randers 
TEI PA-28-181 6.3. Berma Trading, Hjørring Jan Tøpholm, Holte 
XIO Twin Astir 2.3. Carsten Thomasen, Skive Sønderjysk Flyveklub, Rødekro 
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Hawkers 
stormfugle 
Af Wilhelm Wi/lersted 

Allerede medens 
Hawkers chef
konstruktør Sydney 
Camm og hans inge
niør-team i slutningen 
af trediverne var fuldt 
optaget af at forbe
rede serieproduktio
nen af Hurricane
maskinerne, var man 
- naturligvis i al hem
melighed - i færd med 
at udvikle dens efter
følger. 
Flyet skulle anvende 
de nyudviklede, 
meget kraftige 24-
cylindrede Napier 
Sabre H-motorer på 
godt 2.000 hk eller 
den også 24-
cylindrede X-motor 
Rolls-Royce Vulture. 

Udgaven med Sabre 
kaldte man Typhoon, 
den med Vulture Tor
nado. Flystellene var 
næsten identiske, så 
det var egentligt over
flødigt med to navne 
- man kunne have 
klaret sig med for
skellige Mark-numre. 

Der var imidlertid 
store problemer med 
de meget komplice
rede motorer, især 
Vulture. Produktionen 
af den blev standset, 
og der blev derfor 
kun byggetetpar 
prototyper af Tor
nado. 

Men udviklingen af 
Typhoon fortsatte 
heldigvis. 
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Prototypen ti l Typhoon fløj 
første gang den 24. februar 
1940. Behovet for nye kampfly 
var så stort, at man besluttede 
sig ti l hurtigt at lade flyet indgå 
i eskadri lletjeneste i RAF - selv 
om man faktisk ikke havde 
færdigudviklet konstruktionen! 

Allerede under den første 
flyvning opstod der så store 
vibrationer fra den kraftige 
motor, at flyet var ved at ryste 
fra hinanden. Det var kun 
testpilot Phil ip Lucas' dygtig
hed, der reddede flyet sikkert 
ned på jorden. 

Deførste HawkerTyphoons 
havde 12 Browning maskinge
værer anbragt i vingerne. Ma
skingeværerne blev ret hurtigt 
udskiftet med fire 20 mm ka
noner, og det var med til at gø
re flyet mere våbenmæssigt 
effektivt. Senere blev bevæb
ningen udvidet til også at om
fatte bomber og raketter, og så 
kunne den britiske tyfon hu
sere både til lands og til vands. 

God i lav højde 

I løbet af flyets første ni må
neders tjeneste i RAF mistede 

HAWKER TYPH0ON 1B; N 198 Squadron. 
Falaise Gap, 1944 

Modellen af Hawker Tempest i skala 1 :48 er fra Monogram. 

englænderne faktisk flere Typ
hoons på grund af motorvan
skeligheder end under luft
kampene. 

Hawker Typhoon var sær
deles effektiv i lav højde, og 

med sine raketter sørgede 
flyet for at gøre livet surt for de 
tyske tanks og pansrede kø re
tøjer ved fronterne i Europa. 
Det var også tyske lokomotiv
føreres skræk! 

Hawker Tempest Mk. li var udstyret med en Bristol Centaurus - 18-cylindret stjernemotor på 2.520 
hk. Der blev bygget 472 Mk. li. 
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Vingerne på Hawker Typhoon var da stærke nok - se blot dette herlige billede 
af en" vingebelastningsprøve" i RAF - et sted i England 1941. 

Der er i alt bygget 3.330 ek
semplarer af Hawker Typhoon 
- hovedsageligt bygget af Glo
ster i øvrigt! 

Efterhånden fik Hawker has 
på motorproblemerne, og de 
var (nogenlunde) løst da Typ
hoon's efterfølger - Hawker 
Ternpest - var klar på banen. 

V 1-bekæmper 

Ternpest prototypen fløj første 
gang den 2. september 1942 
med den erfarne Hawker test
pilot Philip Lucas ved pinden. 

Tempest's første luftkamp 
fandt sted den 8. juni 1944, 
hvor fly fra No 3 Squadron ned
skød tre Luftwaffe Bf 109G, der 
ellers ifølge allierede piloter var 
ret svære at bide skeer med. 

Men størst hæder høstede 
Ternpest som nedkæmper af 
V 1 , de flyvende bomber, som 
tyskerne sendte ind over sine 
fjender i massevis fra den 13. 
juni 1944. 

Det lykkedes Ternpest at 
ødelægge 638 V 1 'er og såle
des regulært at demontere 
dette flyvende djævelskab, in
den det nåede at lave ulykker. 

Taktikken var i og for sig 
enkelt nok. I kraft af sin has
tighed fløj Ternpest op til V 1 'e
ren og skød på flyvebomben 

med sine maskinkanoner eller 
kunne med sin slipstrøm dis
trahere og forvirre bombens 
indbyggede gyro så kursen 
blev totalt ændret. 

Det fortælles, at visse sær
ligt modige RAF-piloter med 
vingen på deres Ternpest kun
ne vippe bomben ud af kurs. 
Engelske flyhistorikere har 
dog senere hævdet, at det kun 
var tilfældet ganske få gange 
- mest fordi rambuk-rystelser
ne kunne få bomben til at de
tonere - og så ville angriberen 
jo selv gå til grunde. Dette er 
vist mest sandsynligt, men 
historien med vingevipperiet 
er jo mere dramatisk! 

Hawker Ternpest var også 
meget effektive i luftkamp mod 
de frygtindgydende, tyske 
jetjagere. Inden V-dag havde 
det hurtige, britiske fly således 
nedskudt 20 Messerschmitt 
Me 262! 

Der er bygget 800 Ternpest 
V og 142 i "tropeudgaven" (Mk 
VI). Efter krigen blev Ternpest 
anvendt som målslæbningsfly 
iRAF. 

Jeg oplevede selv i 1953 
at se en gruppe festligt rødma
lede Ternpest-fly operere i 
denne rolle fra den tidligere 
Luftwaffe-base på øen Sild i 
Vesterhavet syd for Rø mø. • 

Modellerne: 

Hawker Ternpest: skala 1 :48 Monogram/ 
1 :72: Revell 
Hawker Typhoon: skala 1 :72 Revell/Airfix 

Data for 
Hawker Typhoon 
Hawker Ternpest i parentes 

Spændvidde: ...... . 
Længde: ............. . 
Højde: ................ . 
Tornvægt: ........... . 
Startvægt: .......... . 
Rækkevidde: ...... . 
Tophøjde: ........... . 

12,67 m 
10,24 m 
4,90 m 

4.190 kg 
6.123 kg 
1.319km 
10.900 m 

(12,50 m) 
(10,26 m) 

(4,90 m) 
(5.082 kg) 
(7.142 kg) 
(2462 km) 

(11.125 m) 

Hawker Typhoon i fuld krigsmaling fra 1944. Bemærk "lnva
sionsstriberne" på undersiden af vingerne. Hawker Typhoon IB, nederst: Hawker Ternpest V. 
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Bortkomne og afviste 
flyveplaner 
Gennem de seneste år, hvor IFR flyveplanerne skal 
sendes over Bruxelles, har der været den opfattelse blandt 
brugerne, at flere ATC flyveplaner bliver rejected (afvist) 
uden der samtidig gives en fyldestgørende forklaring. I 
samme periode har der været eksempler på at IFR 
flyveplaner er forsvundet ud af systemet. 

Problemet har været rejst i Kontaktrådet for Statens 
Luftfartsvæsen og forholdene er kendt af både den kom
mercielle og private flyvning. 

For at få klarlagt omfanget og årsagerne, og dermed 
fået gjort noget ved problemerne, har der i SLV regi været 
afholdt et møde, hvor det blev aftalt, at alle som i de næste 
tre mdr. har uforståelige oplevelser med indlevering og 
afvikling af IFR flyveplaner, skal informere luftfartsinspektør 
Alex Kislov, som så vil bruge oplysningerne til at klarlægge 
omfang og årsager. 

Har du eksempler af denne art bedes du sende et par 
ord til Alex Kislov på e-mail:alki@siv.dk eller fax : 32 47 
88 50. 

Det er vigtigt at oplysningerne sendes hurtigst muligt 
efter hændelsen - senest inden for 2 uger. Oplysningerne 
skal indeholde til hvilket meldekontor IFR flyveplanen er 
sendt, dato og tid samt kaldesignal, afgangs- og ankomst
lufthavn. 

Husk at hvis du ikke fortæller om det, kan SLV ikke 
gøre noget ved det. 

Ole Lindhardt 
Medlem af Kontaktrådet 

For 50 år siden 
I 5. februar I 950: Spillire nr. 424 havarerer under mavelanding ener 
motorstop ved Billesborg, 4 km syd for Koge. Pilot: It. B.E. Amled. 

27.februar: Spilfire nr. 419 havarerer under mavelanding efter motorstop 
ved Høgelund, 7 km syd for Vojens. Piloten, It. N.K. Dansing, blev kvæstet. 

7. marts: Harvard nr. 353 (pilot It. J. Hindse Nielsen) og Oxford nr. 235 
(pilot It. J.G. Christensen) kolliderer ved Værløse. Begge piloter og en 
passager i Harvarden omkommer. 

14. marts: KZ Ellehammer flyver første gang. 

21. marts: Førstejettrafikfly besøger Københavns Lufthavn Kastrup. Det 
er en engelsk De Havilland Comet I, fort af John Cunningham. 

29. marts: Harvard nr. 314 havarerer ved Øster Felding. Flyverkadet M. 
Bundgaard Andersen omkommer. 

3. april: Undertræning i formationsflyvning til SylvestJensens Lullcirkus 
havarerer KZ VII OY-ABH ved Nørre Herlev. Piloten Jens Rasmussen 
omkommer. 

4. april: En Gloster Meteor F. 8, fort af fabrikkens testpilot J. Zurakowski, 
flyver fra London til København på I time 6 min. 

8. april: En Convair PB4Y Privateer fra U.S. Navy forsvinder under 
opklaringsflyvning over Østersøen. Københavns Lufthavn Kastrup er de 
følgende dage basis for en snes amerikanske eftersøgningsfly, men det 
forsvundne fly bliver ikke fundet. 

J 6. april: Første turboproptrafikfly, Vickers Viscount prototypen, besøger 
Københavns Lufthavn Kastrup. 

24.april: Den første Chipmunk (nr. 122) til den militære flyveskole på Avnø 
kommer til Danmark. 

29. april: Sylvest Jensens Luftcirkus har premiere i Ringsted. 

Stillinger 
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Simulatorpiloter , 2- ørige vikariater J 
edSætem.~~ (SLV),~.. • Med~edgg~~t-lgln 

tion fo~.:l.~, ~ ,2 ylk,ari~ ip~ t-,:i veJ.6.j~e Qjwplads, 
af 2 års varighed~ige til besætl;eke i, hvor slivet J e som-,e sæep'dlg, 
august 2CXXl. ..- stll t\ _ un~llØ'gl rd. 

DINE ARBEJDSOPGAVER BLIVER: 
• Udførelse af pilotarbejde i Flyvesikrings

tjenestens simulatorer. 
• I samråd med daglig leder rette og opda

tere kortmateriale og pilotmanualer, 
• I fornødent omfang yde instruktørbi

stand ved kurser afholdt afSLV-skolen. 

VI FORVENTER, AT DU: 
• Har baggrund som flyvelederassistent, 

AFIS- eller FIC- operatør, eller som 
civil/ militær pilot. 

• Har godt kendskab til edb og rutine i 
anvendelse af tastaturet. 

• Naturligt holder sig ajour med emner 
der relaterer sig til arbejdets indhold. 

• Kan.~liie mellem alvor og humo 
bene._riker begge dele. 

VI TILBYDER: 
• En fagligt og socialt velfungerende ar

bejdsplads, hvor du ikke får lov til at gå i 
stå. 

• Nødvendig supplerende uddannelse. 
• Ansættelse sker på tjenestemandslig

nende vilkår, idet de første 3 måneder 
regnes som prøvetid. 

• Lønvilkår i henhold til gældende aftaler 
for flyvelederassistenter på SLV- skolen 

YDERLIGERE OPLYSNINGER: 
Har du behov for yderligere oplysninger, 
kan du kontakte luftfartsinspektør Bo 

Lu en Pete pA-tlf • ..32A7. 87 60 
Skriftlig ansøgmn indsendes til"Statens 
Luftfartsvæsen, Personalekontoret, Elle
bjergvej 50, 2450 København SV. 

Vi skal have din ansøgning senest den 
15. maj 2CXXl kl. 12. Mærk ansøgningen 
FUUP. Du er også velkommen til at be
søge vores hjemmeside på internettet. 
Adressen er www.slv.dk. 

SLV ønsker en medarbejdersammensæt
ning, der afspejler det omgivende sam
fund. Vi opfordrer dertor kvinder og mænd 
i alle aldre, uanset etnisk baggrund, til at 
søge. 

Trafikministeriet Statens LufHartsvæsen 
Sætens Luftfartsvæsen (SLV) er en statsvirksomhed under Trafikministeriet. I SLV arbejder 
godt 1000 mennesker med at skabe sikkerhed og effektivitet for den civile luftfan i Danmark Vi holder Danmark på vingerne 

FLYV • APR. 2000 

' 



RGANI/ATION/NYT · ORGANI/ATION/NYT · ORGANI/ATION/NYT · ORGA 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbningstider mandag til fredag kl. 0900-1600 
E-mail: kda@kda.dk 

KDAhuset 
Jørn Vinther, generalsekretær 
Knud Larsen, redaktør af Flyv 
Lise Jensen, bogholder 
WEB-adr. 
Telefax 

KDA Service ApS • BUTIKKEN 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
SE-nr. 63 66 28 28 

Telefon E-mail 
46141503 jv@kda.dk 
46141502 flyv@kda.dk 
46141506 

www.kda.dk 
46191316 

Åbningstider mandag til fredag klokken 1 000-1400 

Telefon E-mail 
Charlotte H. Andersen, leder af butikken 46 14 15 07 butik@kda.dk 
Telefax 4619 13 16 

KDA's bestyrelse Telefon Ansvarsområde 
Aksel C. Nielsen (fmd.} 96 96 96 96 + 98 29 36 36 Internationalt 
Vagn Jensen (næstfmd.) 86 44 11 33 
Jan Schmeltz Pedersen 48 17 50 58 Teknik 
Finn Larsen 86 40 33 23 Miljø 
Palle J. Christensen 86 67 40 48 

Bristol Blenheim til Aalborg 
Det er lykkedes at skaffe de 
nødvendige sponsorer til at 
Blenheim-flyet kommer til 
Danmark. 

Besøget vil strække sig 
over perioden 4. - 6. maj. Flyet 
udstilles sammen med andre 
fly på Aalborgs civile Lufthavn 
lørdag den 6. maj. Der vil bl.a. 
blive mulighed for en tur i den 
danske DC-3 og muligvis også 
den norske DC-3. Der bliver 
også mulighed for at se både 
en F-16 og en KZII i luften 
lørdag eftermiddag. 

Indbydelse til 

I forbindelse med besøget, 
hvori deltager flere slægtninge 
til de piloter, der omkom under 
angrebet på Aalborg Lufthavn 
den 13. august 1940, arrange
rer Flyverhjemmeværnet i 
Nordjylland et Battle of Britain 
Party til markering af 60-året 
for slaget om England. Alle er 
velkommen til at deltage i det
te, der finder sted på Flyvesta
tion Aalborg fredag den 5. maj 
kl.1830.Overskuddetgårtilat 
holde Blenheim-flyet flyvende. 

Battle of Britain Party 
Alle der ønsker at være med til at markere 60-året for slaget om 
England indbydes til Battle of Britain Party på Flyvestation 
Aalborg den 5. maj kl 1830. 

Program: 

Kl 1830-1900 
Kl 1900 
Kl ca. 2100-2400 

Koncert ved FSN Aalborgs orkester 
Middag 
Dans til musfk ved T-QUYLA 9-mands 
Danceband. 

Kuvertpris (exe/. drikkevarer) kr. 100,00. 

Påklædning: civil eller - for militære gæster - gerne uniform. 
Indkørsel til Flyvestationen Aalborg skal ske gennem hoved

vagten ved Vadum. 
Tilmelding kan ske ved indsendelse af navn, adresse og 

telefonnr. samt check til KDA, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
senest den 15. april. 

FLYV • APR. 2000 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 
WEB-adr.: www.dansk.ballonunion.dk 
E-mail: ballon@post5.te1e.dk 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, lise!, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 
WEB-adr.: www.danskdrageflyverunion.dk 
E-mail: ddu@image.dk 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Poul Erik Nielsen 
Ellesletten 12, Trørød 
2950 Vedbæk 
Telefon 45 66 12 21 

Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 
Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 
Telefon 57 61 52 50 
WEB-adr.: www.kda.dk/dmu 
E-mail: rm@tnm.dk 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7 400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Fax 97 14 91 08 
Resultatservice: Tlf.: 97 14 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Fritflyvnings-Unionen 
Tom Oxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 53 69 85 95 
E-mail: oxager@vip.cybercity.dk 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Jens Geschwendtner 
Lundeager 28, 2791 Dragør 
Telefon 32 94 74 47 

RC Sport Danmark 
Benthe Nielsen 
Amlundsvej 4, Lindballe skov, 
7321 Gadbjerg 
Telefon 75 88 54 54 
E-mail: rotordisc@teknik.dk 

KDA februar 2000 

28-30jan 
Finn Larsen, som er bestyrel
sesmedlem i KDA og formand 
for miljøudvalget, deltog i 
FAl's miljøkommisionsmøde 
i Lausanne. 

uges 
www.kda.dk er nu blevet æn
dret således at man kan bestil
le varer fra KDA Butikken på 
Internettet. 

KDA roadshow i Lyngby er 
fastlagttil fredag-lørdag den 03 
- 04 marts. Unionerne er invi
teret til at deltage med repræ
sentanter fra lokale klubber. 

uge6 
Tirsdag var der amtsmiljøre
præsentantmøde i Odense 
under ledelse af Finn Larsen. 

Hjemmesiden er opdateret 
med mødereferatet, og navne
ne på de aktuelle miljøre
præsentanter findes under 
"UDVALG". Dette forum vil blive 
af større og større betydning, 
så hvis unioner eller enkelte 
klubber/flyvepladser får miljø
problemer, så findes der nu i 
hvert amt en koordinerende 
KDA-person, som vil kunne 
assistere overfor myndigheder
ne. Endvidere udarbejdes der 
nu spørgeskemaer til klubber 
og flyvepladser, som skal kort
lægge hvor problemerne fin
des, og give os alle et værktøj 

til at løse problemer. Skema
erne forventes klar på hjem
mesiden uge 10. 

14 feb 
Møde i Rådetfor Større Flyve
sikkerhed. KDA har hidtil væ
ret repræsenteret af Knud 
Larsen, men repræsenteres 
fremover af Jørn Vinther. Der 
forestår et arbejde i samarbej
de med Rådet, HCL og SLV 
omkring flyvesikkerhed for 
privatflyvning. 

16 feb 
Forberedende møde med 
Lyngby Storcenter oml<ring 
udstillingen 03 -04 marts. De 
fleste unioner var repræsen
teret på mødet. H N Knudtzon 
er koordinator. 

17feb 
Nyt Concorde EDB system til 
at fungerer. Nørhald Data var 
i huset i 10 timer med to mand. 
Der udestår småretttelser. 

18 feb 
Møde med Jens Ole Willum
sen, som har udformet spør
geskemaerne til miljøundersø
gelsen. En stor database i MS 
Access ligger bag skemaerne. 

22feb 
Møde i KDA's PR-udvalg. Ho
vedpunktet var Danmarks Fly
vemuseum, der genåbner den 
6. maj, og unionernes/KDA's 
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tilstedeværelse på det store 
museum. Unionerne har fået 
brev med opfordring om at 
finde effekter frem, som kan 
placeres i montrer og supplere 
vor 11 meter planchevæg. 

ugeB 
Indkaldelse til KDA repræsen
tantskabsmøde lørdag den 
15. april klokken 1000 i Oden
se lufthavn sendt til unionerne 
samt offentliggjort i FLYV. 

Brev (af Finn Larsen, for
mand for KDA Miljøudvalg) 

sendt til Århus amt om fortsat 
brug af Tirstrup Lufthavn til fri
tidsflyvning. 

Anke (af Bent Holgersen, 
KDA amtsmiljørepræsentant) 
sendt til Ribe amt over amtets 
lukning af en privat landings
plads. 

27feb 
FLYV 's redaktør, KDA's for
mand og generalsekretæren 
deltog i DSvU repræsentant
skabsmøde i Ry. 

KDA Repræsentantskabs7 
møde 2000 
Kongelig Dansk Aeroklub afholder det ordinære 
repræsentantskabsmøde lørdag den 15. april kl. 10.00 i 
lufthavnsbygningen i Odense Lufthavn. 

Der afholdes formøde for de direkte medlemmer kl. 09.30. 
Årsberetning vil blive fremsendt til unionerne og til de 
direkte medlemmer, der ønsker det. 
KDA er vært ved en let frokost. 
Tilmelding bedes givet til KDA-huset senest fredag 
den 7. april. 

-- - ---

--.JEFl'>- Ferielukket 

0 :'S) til tirsdag den 2. maj, begge dage inkl. 

~ C -------============--~ • • ? ------~-- ----- --
6;0 11 ~0 Dansk Præsident i European Gliding Union 
Peter Eriksen fra Østsjæl 
lands Svæveflyveklub blev på 
EGU's årlige generalforsam
ling valgt til præsident i Euro
pean Gliding Union. 

Peter Eriksen er dermed 
den første dansker, der beklæ
der en absolut toppost i inter
nationale svæveflyveorgani
sationer. Han er 42 år og 
startede som svæveflyver for 
28 år siden og er i dag medlem 

af Østtsjællands Svæveflyve
klub. 

Peter har været involveret 
i organisationsarbejde først 
som formand i sin egen klub, 
siden som næstformand i 
Dansk Svæveflyver Union og 
som formand for Unionens 
konkurrenceudvalg. Civilt er 
Peter flyveleder, og han er 
siden 1996 ansat som projekt
leder ved Eurocontrol Experi-

Tour de Danmark 2000 
Af: Claus Jacobsen, 
Aarhus Svæveflyveklub 

Selvom forberedelserne til årets Tour de Danmark 
for svævefly kom sent i gang, kunne Tour ledelsen 
atter engang glæde sig over en kolossal opbak
ning fra landets ca. 35 klubber. Interessen for at 
få besøg af Tour'en har faktisk været så stor, at vi 
endnu engang har været nødt til at sige nej tak til 
en del klubber, men det skal på ingen måde tol
kes sådan, at nogen er blevet vraget. Et af målene 
med Tour'en er netop at vise hele bredden i dansk 
svæveflyvning, og det opnår vi bl.a. ved at besøge 
forskellige klubber hvert år. At to klubber går igen 
fra sidste år skyldes, at vi også er nødt til at få 
Tour'en til at hænge sammen geografisk. Her 
kommer årets Tour: 

Dato 
1/7 -2/7 
2/7 -3/7 
3/7 - 4/7 
4/7 - 5/7 
5/7 -6/7 
6/7 - 7/7 
7/7 -8/7 

Klub 
Holstebro Svæveflyveklub 
Vestjyllands Svæveflyveklub 
Silkeborg Flyveklub 
Vejle Svæveflyveklub 
Fyns Svæveflyveklub 
Tølløse Flyveklub 
Lolland-Falster Svæveflyveklub 

Flyveplads 
Nr. Felding 
Ejstruphede 
Christianshede 
Hammer 
Vøjstrup 
Tølløse 
Maribo 

mental Center i Bretigny nær 
Paris, hvor han er beskæftet 
med med udvikling af den 
fremtidige europæiske luft
rumsstruktur. 

European Gliding Union er 
en organisation dannet i 1992 
af de europæiske svæveflyve
nationer med henblik på at 
støtte svæveflyvning i Europa 
ved gennem i forhandlinger 
med myndigheder at varetage 

svæveflyvernes interesser på 
primært certifikat - luftrum -
materiel og miljøområderne. 
Alle områder, hvor myndig
hedskrav og restriktioner gri
ber ind i svæveflyvesportens 
udfoldelsesmuligheder. 

Med sin baggrund såvel 
professionelt som svæveflyve
mæssigt er Peter Eriksen sær
deles godt rustet til at varetage 
sit nye hverv. 

~eltagertilmeldingen starter fortsat d~n 1. april og løber frem til 15. maj. At vi åbner for tilmelding så sent skyldes, at vi ikke på forhånd 
vil udelukk_e ~e klu~ber, ~er førs.~ bevilge~ fly på generalforsamlinger sidst i marts. Der er maks. plads til 20 fly og 1 oo deltagere, og vi 
?enytt7r princippet først til mølle . Tilmeldinger modtaget før 1. april tæller som ankommet 1. april. Yderligere om tilmelding kan læses 
1 FLYV s februarnummer samt på www. dsvu.dk og www. soaring.dk. 
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TERMIK-Ligaen 
Den Danske Svæveflyver Turnering 
Termikliga-sæsonen 2000 er igang !! 

Den Danske Svæveflyver Turnering har fået tag i piloterne. Selv 
med en nærmest "mellem-sæson" vejrmæssigt, er der blevet fløjet 
meget ivrigt over hele landet i den forgangne sæson. 

Der ligger mange timer bag ved konceptet, og det er derfor 
med Liga-ledelsens øjne ekstra skønt med den store deltagelse. 
Vi kan da også med stolthed se tilbage på mere end 1.000 
indberettede flyvninger, fra knapt 300 piloter, der udover tid og 
højdevinding, ligeledes har præsteret mere end 200.000 stræk
kilometer. Og det er vel at mærke fra 29 af landets 34 klubber. 
Som lovet før præmieren på Ligaen skal anstrengelserne 
selvfølgelig synliggøres og vi valgte derfor årets Svæveflyvekon
ference i Ry til at hædre vinderne med både pokaler og emblemer. 
Der blev fordelt "isenkram" til både nr. 1, 2 og 3 i pilotgrupperne 
samt ikke mindst til alles hæder for klubbernes resultater. 

Pokal til vinderen af 3. Division: Aalborg Svæveflyveklub, modta
ges af Flemming Christensen, flankeret af Ligaens formand: Hel
muth Egsgaard (tv) og fra DSVU's konkurrenceudvalg: Per Winther. 

Herunder findes resultaterne for sæsonen 1999: 

Klub-divisioner Points 
1. Division SG70 Vinder al 1. Division 34551 
2. Division Fyns Svæveflyveklub Vinder al 2. Division 22771 
3. Division Aalborg Svæveflyveklub Vinder af 3. Division 13654 

Pilotgruppe A 
1. plads Mogens Hoelgaard Herning Svæveflyveklub 4058 
2. plads Knud Møller-Andersen Herning Svæveflyveklub 3967 
3. plads Morten Juul Christensen Herning Svæveflyveklub 3947 

Pilotgruppe B 
1. plads Morten Koldkjær Holstebro Svæveflyveklub 2898 
2. plads Jørgen Ib SG70 2849 
3. plads Poul Richard Kristensen Herning Svæveflyveklub 2772 

Pilotgruppe C 
1. plads Jesper Sørensen SG70 3227 
2. plads Steffen Elberg Silkeborg Svæveflyveklub 2676 
3. plads John 8 Jørgensen Midtsjællands Svæveflyveklub 2442 

Klubbernes op- og nedrykning gældende for sæsonen 2000: 
Midtsjællands Svæveflyveklub og Vestjysk Svæveflyveklub rykker 
ned i 2.division. 

Fyns Svæveflyveklub og Fsn. Skrydstrup Svæveflyveklub ryk
ker op i 1.division. Nordsjællands Flyveklub og Holstebro Svæ
veflyveklub rykker ned i 3. division. 

Aalborg Svæveflyveklub og Silkeborg Svæveflyveklub rykker 
op i 2.division 

Som en extra "motivator" for at deltage i turneringen for den 
enkelte pilot, vil man modtage et aktivitetsemblem så snart man 
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LIGAEN 
DANMARK 

har indsendt 5 gyldige opgaver. Det flotte stofembleme bliver 
administreret af Ligaledelsens formand, der tildeler det via 
konkurrencelederen i din klub. 

Men ikke nok med det - indrapporteringen af de 5 opgaver sum
meres fra sæsonen 1999, så det er bare med at komme "til fadet", 
hvis du mangler en enkelt eller to. 
Sådan ser TERMIK-Ligaen's aktivitetsemblemet ud 
Programmet SoarTask, samt regelsamlingen for turneringen er 

det bærende "system" bag ved 
Ligaen. 
Der vil til stadighed være til retninger 
i takt med udviklingen i sporten, hvor 
det stadig er et primært krav, at det 
skal være sjovt at deltage uden alt 
for mange §'er. Vi har da også en 
revision 2000 parat af både Soar
Task og regelsættet gældende fra 
sæsonstart d. 1. Marts. 

Blandt de vigtigste nyheder findes tilpasningen til internationale 
regler, hvorunder det ikke længere er noget krav, at opgaven 
deklareres før flyvningen. Dog er det nødvendigt som minimum 
at angive afgangs- og ankomstpunkt før start, for derved at kunne 
tildele hastighedspoints. 

For at opnå mere dynamik og større bevægelse i turneringen, 
er pointberegningen ændret på følgende punkter: 
For den individuelle beregning gælder, at der medtages summen 
af de 3 bedste flyvninger pr. pilot, hvoraf mindst 1 af disse skal 
være fløjet EFTER d. 30. Juni. 

På tilsvarende måde er for beregningen af klubpoint ændret 
følgende: 
Der medtages de 24 (mod tidligere 30) flyvninger, der har flest 
points (max. 3 pr. pilot), og også her gælder, at min. 1 af den 
enkelte pilot's 3 flyvninger skal være foretaget EFTER d. 30. Juni. 
For programmet SoarTask kan bla. de vigtigste ændringer 
fremhæves en markant forbedret performance, samt at det vil 
blive muligt for den enkelt pilot selv at indrapportere sin flyvning, 
der så senest 1 måned herefter skal godkendes i SoarTask af 
konkurrence-lederen i klubben. 

Som endnu en service vil SoarTask gennemregne og 
præsentere flyvningerne i de enkelte af landets distrikter og 
samtidigt give mulighed for eksport af relevante data til videre 
behandling i klubber, regioner og distrikter. 
Følg med på Termik-Ligaen's web under www.dsvu.dk, samt på 
www.soaring.dk. Her kan du snarligt finde hele reglementet for 
sæson 2000, samt Divisioner og Pilotgrupper, der er gældende 
fra sæsonstart. Den nye udgave af SoarTask sendes i disse dage 
ud på CD til alle konkurrence-ledere. 

Termik-Ligaen er nu etableret i den danske svæveflyvebevidst
hed - lad os regne med supervejr i sæson 2000 og arbejde mod 
300.000 stræk-km og 1500 flyvninger. 

Den Danske Svæveflyver Turnering 
Ligaen kalder til start - selvfølgelig er også du klar til "take-off" ! 

Formand: 
Helmut Egsgaard, Herning - e-mail: helmut@post1O.tele.dk 

Teknik/Presse : 
Dan Funch, Vejle - e-mail : danfunch@post6.tele.dk 

SoarTask: 
Arne J. Boye-Møller, Vestjysk - e-mail: arne@boye-moller.dk 
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FAI Tissandier Diplom 
til Bent Holgersen 

I en pause under Danske 
Svæveflyver Unions repræ
sentantskabsmøde i Ry over
rakte KDA's formand Aksel C. 
Nielsen (t.v. på billedet) FAI 
Tissandier Diplom til Bent 
Holgersen for en stor indsats 
for fritidsflyvningen. 

Bent Holgersen 
udtrådte af Dansk 
Svæveflyver Unions 
bestyrelse og fik som 
tak for sit store ar
bejde gennem en år
række fra den øvrige 
bestyrelse en høj hat. 

Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 

Generalsekretær: Luftkaptajn Erik Thrane 
Sekretariat: Vester Farimagsgade 7.4 .• 

1606 København V. tlf. 3313 06 43 

Den ordinære generalforsam
ling i foreningen blev afholdt 
den 22. februar 2000 med det 
sædvanlige, beskedne antal 
deltagere. 

Formanden, general Chris
tian Hvidt, aflagde beretningen 
for det forløbne år. Nettotilgan
gen på 17 bragte medlemsan
tallet op på 850 ved årsskiftet. 
Besøgstallet ved årets arrange
menter havde været tilfreds
stillende, især til årsfesten i 
november, hvor 185 deltog. 

I kassererens fravær frem
lagde generalsekretæren, Erik 
Thrane, de reviderede regn
skaber for foreningen, Blom
sterfonden og Danske Flyve
res Fond. Alle tre regnskaber 
udviste acceptable overskud. 

Sidstnævnte fond uddelte i 
1999 legater på tilsammen 
135.000 kroner og har dermed 
siden starten i 1929 uddelt 
næsten 2, 7 millioner kr. 

Alle tre regnskaber blev 
godkendt - og bestyrelsen to-
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reslog derefter uændret ind
skud og kontingent på hen
holdsvis kr. 300 og 310. Også 
dette godkendte generalfor
samlingen. 

Formanden, general Chris
tian Hvidt, generalmajor Bent 
V. Larsen og luftkaptajn Erik 
Thrane var på valg. Af disse 
ønskede Bent V. Larsen ikke 
genvalg. Bestyrelsens kandi
dat var generalmajor Leif Si
monsen, som fra 1. juli 2000 
skal være chef for Flyvertak
tisk Kommando. Han blev ind
valgt i bestyrelsen, formanden 
genvalgt for tre år og Erik 
Thrane ligeledes genvalgt. 

Det samme var tilfældet for 
de to revisorer, statsautorise
ret revisor Henning Olsen fra 
Revisionsfirmaet Iver H. Iver
sen og statsautoriseret ejen
domsmægler Poul Daugaard. 

Eneste forslag til behandling 
var bestyrelsens forslag om ud
nævnelse af generalmajor Bent 
V. Larsen til æresmedlem. For
manden nævnte i motivationen 
såvel hans flotte karriere i Fly
vevåbnet, hvor han var startet 
som mekanikerlærling, som 
hans lange og tro tjeneste i 
foreningen med 49 års med
lemsskab, 16 år i bestyrelsen, 
heraf to som generalsekretær 
og fem som formand. Hertil 
kom det store arbejde han 

Meddelelser fra Unionen 1999 
Denne rubrik ophørte brat en 
gang i fjor, aldeles utilsigtet. 
Den blevgenoptaget i nr. 3 med 
en oversigt over dette års pro
duktion, som værende det mest 
aktuelle. 

Her er de manglende num
re fra i fjor. 

Nr. 24 af 11.03.1999 
Helbredsgodkendelse og un
dersøge lseste rminer efter 
01.07.1999 samt klublæge
ordning. 

Nr. 25 af 11.03.1999 
Spørgsmål til S-teorieksamen. 

Nr. 26 af 22.04.1999 
Resultat af S-teoriprøven 
07.04. 1999 

Nr. 27 af 22.04.1999 
Discus ledig til Arnborg Åben. 

Nr. 28 af 22.04.1999 
E-mail adresser på Unions
kontoret 

havde lagt i starten til festlig
holdelsen af foreningens 75-
års jubilæum. 

Generalforsamlingen bi
faldt med en langvarig stående 
applaus udnævnelsen. Bent 
Larsen sagde i sin takketale -
tydeligt rørt - at i DANSKE FLY
VERE ville han fortsat komme, 
for - .,her er vi sammen, uanset 
køn, alder og stilling, fordi vi 
har glæden ved flyvningen til 
fælles" 

Under "Eventuelt" fremlag
de formanden bestyrelsens 

Nr. 29 af 22.04.1999 
Referat af repræsentant
skabsmøde 27.02.1999. 

Nr. 30 af 22.04.1999 
Referat af hovedbestyrelses
møde 25.03.1999. 

(fortsættes) 

Nyt fra svæve
flyveklubberne 

Aktiviteterne på Morsø Flyve
plads er steget 21 %, og det 
samlede antal landinger steg 
til 3704, hvoraf 1876 var med 
motordrevne fly. Stigningen 
skyldes fortrinsvist en ny ud
dannelse hvor det er muligt at 
tage certifikat til motorsvævefly. 

Svævethy er efter en femte 
plads ved DM sidste år igen 
med i den sportslige elite og 
deltager med en pilot i det 1 O 
mands store nationalhold. 

forslag til den årlige skovtur. I 
anledning af Flyvevåbnets 50-
års jubilæum forventes et for
midabelt flot show ved det år
lige ,Åbent Hus"-arrangement 
den 18. juni 2000 på FSN 
Skrydstrup. Desværre måtte vi 
regne med eventuelt at skulle 
betale for transporten. Allige
vel godkendte generalforsam
lingen forslaget. 

Næste arrangement er der
for: Skovtur den 18. juni 2000. 

Generalmajor Bent V. Larsen udnævnes til æresmedlem. 
Foreningens formand general Chr. Hvidtfæstner Danske Flyveres 
æresvinge ptJ. BAV's jakkerevers. Foto: 0. Brinckmeyer. 
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KALENDER 
Svæveflyvning 

5/4 
15/4 
20-24/4 
26/4 
6-14/5 
20/5 
19-21 /5 
25/5 
27-31 /5 
1/6 
1-11 /6 
14/6 
17-24/6 
23/6-2/7 

24/6-9/7 
1-9/7 
3-9/7 
19-29/7 
23/7-13/8 
31 /7-4/8 
5-12/8 
19-27/8 
31 /8 
2-3/9 
8-10/9 
16-24/9 
19/10 
14/11 

25-26/11 
2001 
18/6-1/7 
18-31 /12 
15-26/1 
2003 

S-teoriprøve S1/2000, tilmeldingsfrist 22. marts 
KDA repræsentantskabsmøde, Odense Lufthavn 
Nationalholdstræning, Arnborg 
S-teoriudvalgsmøde 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-1, Arnborg 
Nordisk svæveflyvedag 
Nationalholdstræning, Arnborg 
Hovedbestyrelsemøde 
Nationalholdstræning, Arnborg 
Flysikudvalgsmøde 
DM, Arnborg 
S-teoriprøve S2/2000, tilmeldingsfrist 31. maj 
Førsteinstruktørkursus Fl-1, Arnborg 
Testkonkurrence World Air Games (2001 ), 
Spanien 
Nordisk juniormesterskab, Finland 
Intensiv kursus, Arnborg 
Tour de Danmark 
Arnborg Åben, Arnborg 
EM, Berlin, Tyskland 
Talentkursus, Arnborg 
Førsteinstruktørkursus Fl-2, Arnborg 
Kunstflyvningskursus SVEDANOR, Arnborg 
Hovedbestyrelsesmøde 
Nationalholdstræning, Arnborg 
Nordisk svæveflyvemøde, Brøndby 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2, Arnborg 
Flysikudvalgsmøde 
Team Danmark samarbejdsudvalgsmøde, 
Arnborg 
Hovedbestyrelsesmøde 
2. junior VM lssoudun, Frankrig 
2. World Air Games, Andalusien, Spanien 
VM, Mmabatho, Sydafrika 
VM klubklasse, Australien 
VM, Rieti, Italien 

Ballonflyvning 

30/5-4/6 
3-12/8 
6-9/7 

DM i Søhøjlandet, Gjern 
EM i Luxembourg 
Landskamp Sverige-Danmark, Kristianstad, 
Sverige 

~U-
Formand: Ricard Matzen 57615250 

Næstformand: Peter Andersen 74 75 31 01 

Dansk Motonlyver Union Kasserer: Kresten Dalum 87182050 

Adresse: Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 56 57 73 05 

Smålodsvej 43 1"'nkurrencer: Vagn Jensen 86441133 
4100 Ringsted Uddannelse: Bjarne E. Hammer 46 59 04 02 
www.kda.dk/dmu Louis Rovs Hansen 98421599 

Midtsjællands Motorflyveklub 
har 40 års jubilæum 
Fredag den 29. april 1960 mødte 16 interesserede op på 
hotel Casino i Ringsted, og klubben blev stiftet. Den 4. maj 
havde vi det første bestyrelsesmøde, og den 20. maj fik vi 
den endelige godkendelse af pladsen. 
Den 29. april 2000 har Midtsjællands Motorflyveklub 40 års 
jubilæum. 
Der er på dagen Åbent Hus på Ringsted Flyveplads, hvor 
klubben er vært ved både vådt og tøril:. 
Klubben betaler landingsafgiften. 
For bilende gæster er adressen Haslewej 56, 4100 Ringsted. 

P.b.v. Niels Kristensen 
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Drageflyvning 
Samsø Open, Samsø I Dragen 77 
Landsholdstræning (PG), Basanno, Italien 

20-24/4 
20-24/4 
17-21/5 
1-5/6 
maj/juni 
juni 
18/6-1/7i 
18/6-1/7 
28/6-1/7 

1. afd. af DM 2000 - paragliding, Fasterholt / DDU 
1. afd. af DM 2000 - hanggliding, Fasterholt / DDU 
Sjællandsmesterskab 2000, XC 85 
Nordisk Mesterskab - hanggliding, Sverige 
For-VM (hanggliding), Spanien 
For-VM (paragliding), Spanien 
1. afd. af DM 2000- paragliding, (2/7 reservedag), 
Fasterholt / DDU 
Nordisk Mesterskab - paragliding, Frankrig 
Venø-lejr HG+ PG (skoling) , Venø / DDU 
Veteran Games HG + PG, Fasterholt / MOK 
EM 2000 - paragliding, Garmisch 

4-11/7 
9-16/7 
24-29/7 
27/7-13/8 
5-11/8 2. afdeling af DM 2000 - hanggliding (12/8 

reservedag), Fasterholt / DDU 
Nov. 2000 Lanzarote HG+ PG (skoling), Dragen 77 

Ret til ændringer forbeholdes. 

Faldskærmsspring 
30/6-7/7 
1/9 
1/9 
6-16/10 
3-12/11 
3-12/11 

WPC i canopy formation , lmmila, Finland 
EM, freestyle & skysurfing, Efes, Tyrkiet 
EM, formation skydiving, Efes, Tyrkiet 
VM, stil & præcision, lse-Shima, Japan 
World Cup, formation skydiving, Arizona 
World Cup, freestyle, skysurfing og freeflying, 
Arizona 

Motorflyvning 
28-30/4 
18-21/5 
27-28/5 
20/8 
19-21/5 

16-18/6 
okt. 

46th Jersey lnt'I Air Rally, Jersey 
DMU klubtur til England 
DM præcisionsflyvning, Tønder 
Lufthavnsdag,Odense 
Ljungbyhed 90 års jubilæum Fly-In, 
Ljungbyhed, Sverige 
lnt'I Cognac Air Rally, Cognac, France 
18th Rally Toulouse-Senegal-Toulouse 

Kunstflyvning 
25-27/8 Nordiske mesterskaber, Odense 

Benzinpriser 
Kig på Skive Motorflyveklubs 
hjemmeside. Den kan være til 
stor hjælp når det gælder ind
køb af benzin i vore nabolan
de. For at siden skal være rig
tig brugbar er det dog nødven
dig at langt flere end Skive Mo
torflyveklubs medlemmer gi
ver informations om fuelpriser. 

at der f.eks. forhandles BP er 
det ingenlunde sikkert at BP
carnet kan bruges. Det kan 
være at det er den lokale klub 
der står for fuelsalget, og at de 
kræver kontant betaling. 

Siden formål er at oplyse 
om benzinpriser og om det 
skal købes kontant eller man 
kan bruge carnet. Det er rart 
at vide lidt om hvor mange 
kontanter man skal have med, 
når vi skal på tur. 

Selvom man på benzinsel
skabernes hjemmeside kan se 

Det er derfor vort håb, at vi 
kan få hjælp af dette blads læ
sere til at gøre siden bedre så 
vi alle kan få større glæde af 
den. 

Adressen er: http://hjem. 
get2net.dk/johannes 
pedersen/smf/Benzin priser. 
htm 

Med venlig hilsen 
Skive Motorflyveklub 
Johannes Pedersen 
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VMARKEDET + FLVMARKEDET + FLVMARKEDET 
Fly til salg! 

·~lllll•:r~•o• med new generation avionics, klar til leve
nng m lo~ •'jf•!!:Y.::WWW med co-pilot instrumentering og meget 
an et u ~ 
• : • • , · · · j,j" r.· TT 6570 hrs., En . 570/ 1500 hrs., Props 560/ I 360 E=7 tJraf,s, GPWS, cargo ~oor, original P & I, malntained to 

airliner standard. 
~,• .. ~ TT 6750 hrs., En.i:. 325/1300 Props 115/1 225 hrs., new =:70rn \mns avionics, Fulr de-ice, strike linder, Vortex Genera-
tors, C" oor. 
-~- 1T 7762 hrs., Eng. 823/1718 hrs. SOH, Props 74 hrs. 

H, , Kin avionics,Janitrol heater, full de-ice. 
,. , TT 7417 hrs., Eng. 272/1893 hrs., Prop 320/602, King 

avIomcs, o- i ot instruments, Cargo door. 
• • 1 • • TT 975 hrs., Eng. 975/975 hrs. PrQps 0/0 hrs., excellent P & 

, lng igita avionics Ind. King KFC 150 AP/FD, Radar and Garmin 430 
com/nav/GPS. Full de-ice, aircond1tioning, 3 bladed props and many other 
extraes. 
'Mffl'jJffllj~ij~ TT 3233 hrs., En.&. 1433/1433 hrs., Props OH luly 

~., Ily ;R King avionics, fulf de-ice, long range fuel tanks, 3 bla-

M 
Pw!Ji!!eJrR•• TT 4400, Eng. 400 hrs., SMOH, IFR avionlcs, 

, autopi ot w altiw e old, new interior. ~§14•"tffl •:r 3700 hrs., Eng. 2100 hrs., King avionlcs, trans-
~ro, ot instruments, de-1ce boots and hot prop. 
-::;p IT 4200 hrs, Eng. I 400 hrs., Prop. I 00 hrs., nyt lærred over-

- utro I ot, i luftdygtighedsoevis. 
·: · b ~ • •• TI 6000 hrs., En . 2500/2500 hrs., 4 bladed raisbeck 

9ew 'an I, Collins Avionics, C~or radar, Cargo door, Avcon Aerial 
Photohatch, Raisbeck Strakes, High flotation gear, radiant heat. 
1986 Kin Air B200 TT 6000 hrs., Eng. 70/2000 hrs., Props 160/970 hrs., 
New P and I, Collins Avionics, Color Raaar, Avcon Aerial Pliotohatch, brake 
de-ice. 
1980 Cessna P 21 0N TT I 700 hrs., Eng. 4 IO hrs., Prop 410 hrs., Loaded with 
Klng/Garmin and Cessna avionics, incl.ri5I, Radar, autopilot and Integrated lllf director, Known lce system. -c!FGjhi•=•l• TI 1875 hrs., Eng. 250 hrs., King IFR avionics ind. a 

essna 3 A Wingleveler, new paint I 998. •@:'3:1!• TI 230 hrs., Eng. 230 hrs., Prop 230 hrs., King avionics. 

4AIR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S 
Odense Lufthavn . 5270 Odense N 

Tlf. +45 65 954 954 . Fax +45 65 954 955 
www.airalpha.com marlenen@airalpha.com 

Sælges 
Andel i lloUvelholdt PA-28-161. 
Fra 1977. Næsten ny motor. 
Flyet er stationeret i hangar på 
Gørlev Flyveplads. Pris kr. 
30.000,-. Finansiering kan 
tilbydes. 
Henv. Jens Nielsen 
Tlf. 5853 2269 / 4025 8130 

Til leje 
Ti l snarlig overtagelse udlejes 
hangarpladser i Københavns 
Lufthavn, Roskilde. Månedlig 
leje excl. moms kr. 1.450,-. 

Henvendelse dagligt til 
Henrik Stagetorn 
Tlf. 33 12 4611 

Motorsvævefly RF 58 
Sperber til salg 
Topfart 200 km/t - Cruise 150 
km/t - Stall 68 km/t A-timer kan 
logges til under 200 krJt (10-12 
ltr/t) Glidetal I :26. Kr. 130.000. 
Ring for flere oplysninger 
8698 30/8 og 
strarup@teliamail.dk 
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OH-Chipmunk 
Årgang 1952 sælges . 

Henv. dag: Tlf. 7562 2818 
Aften: tlf. 7565 7360 

PA 28-180 sælges 
Årg. 1965, TT 4000, digital 
Bendix King 760 kanal's 
radio + AOF. Motor 2150 
timer, derfor pris kr. 175.000. 

KontaktTord, tlf. 281 2 5780 
el. aften 3828 1201 

Sælges PA-28-236, Dakota 
Årg. 1981 TT 1220 limer 
Propel overh. okt. 99 
Luffdygtlghedsbevis 2. 2003. 
Aircondition 
EGT 
Eleklr. Trim 
King KMA 24 audlo panel lnct, marker 
2 King KV 197 A com 760 ch. 
2 King KN 53 nov/vor/loe/gs 
l King Kl 203 vor/loc 
l King KR 87 ADF med timer og stb. frq. 
l King KN 62 A DME 
l King KT 76 A fronsponder 
GARMIN l 00 GPS 
Century NSD 360 A slavet HSt 
Century 21 Autopilot hdg/vor/loc 
H. Ctulstensen, IH. 62591052, 21261052 

,æ-r~•.r 
lFllilglhlt A.c:atdlemy 

ATP og ATPL starter i april 
Ring NU hvis du vil begynde omgående! 

Informationsmøde 
D. 7 maj kl. 14 i Karup og Roskilde ang. CPL, ATP og ATPL. 

Ring eller mail for tilmelding! 

GEN radiokursus 
Begynder i maj. 

Instruktør teori 
Ring til Freddy! 

JAR OPS CRM for small operators 
Nu også recurrent training. 

Distance Learning 
Hvis du ikke har mulighed for 

at deltage på vore dag- eller aftenkurser. 

Roskilde - Tlf. 46 19 15 55 
Karup - Tlf. 97 10 Ol 55 

www .jetair.dk 

OY-ECF Piper 28-235 
Årg. 1967, særdeles velholdt, 
fuldt 4-sædet + bagage med 
fulde tanke. Fuld IFR. Sælges 
fordelagtigt ved hurtig handel. 
Ring for nærmere specifikationer 
og fremvisning. 
Ole Beck, tlf. 3929 6595 

Piper Cherokee sælges 
PA 28-140(150) 1968, pæn og 
teknisk velholdt, fuldt 
erhvervsdygtig. Resttid på 
motor og propel ca. 900 timer 
+ evt. 400. Pris dkk. 133.000,-. 
CLUB AIR - tlf. 38741181 

Hor netop solgt egen maskine 
Vil gerne aftage 30 (50) timer 

årligt, i nyere, hurtigtgående, fuldt 
udstyret fly på EKRK. 

TIibud på tlf. 4659 0402 
(el_ 4030 0402) 

PA 28-180 
Årg. 1965 sælges. 
Samsø Flyveklub. 

Henvendelse til 
Torben Mikkelsen 
Tlf. 8659 7 700 I 

8659 1331 

OY-DCW Cessna Fl 72E 
1963 sn. 0020 Actt 5933 Hrs., 
Motor 14 Hrs. Propel 805 Hrs., 
Not VFR, lntercom, ny Windshield 
1999, Maintained commercial, 
LDB + 100 Hrs. til oktober. 
Pris kr. 265.000,-. 
Henv. Karl Pedersen -Tlf. 2014 1806 

OY-BUA Cessna 172 N 
I976,TT2353,VFR.2 COM/ NAV/ ADF / 
TXP / EGT / CHT /GPS/ INTERCOM. 
Motor kørt 40 T efter rep. 
Meget velholdt. Pris kr. 325.000,-. 

Vagn Krogsgård 9898 8003 

\ PA-28b-236 DAKOTA 
Sjettepart sælges. Fuld IFR & GPS. 

Årg. 1980. Velflyvende, hurtig, 
laster meget, god økonomi. 

Altid i hangar EKRK. 
Tlf. 4659 0702 

Cessna 172 
Årg. 1977, motor L 320-
H2AD. TT: 00, NC TT: 4120, 
VHF COM, NAV, GS, ADF, 
Transp., Wingleveler. Sælges 
ti l rimelig pris. Tlf. 9752 4037 

Sælges 
Citabria 7 GCBUI 50. Godkendt til 
kunstflyvning. Luftdygtighedsbevis til 
10-6-2002, 760 ch. radio med vor. 
Nyt intercom. Utroligt velholdt. 
H. Christensen 
tlf. 6259 1052, mobil 2126 1052 
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AHH(JHCC

tdef 011) 
~ --

75801018 

RD EQUIPMENT 
Skowej 40 . 4622 Havdrup 

Telefax 4618 68 46 

46186909 

~ 
ALEXANDER SCHLEICHER 

SEGELFLUGZEUGBAU 

ASK 21 - ASK 23 
- for størst sikkerhed 

i uddannelsen! 

Reservedele - alt i udrustning og 
tilbehør - WINTER instrumenter 

- Komet og Cobra anhænger 

Erik Holten 
TlfJFax: 45 42 01 05 
E-mail: eh@image.dk 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
I USA 

Helieopter Adventures, Ine (HAi) 
San Francisco - Califomia 

• Verdens største og ledende 
helikopterskole 

• Godkendt også som britisk 
helikopterskole i marts 1999 

• Uddannelse til både amerikanske 
og britiske certifikater 

• FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 visa 
• Privat Pilot - ATPL helikopter 
• Høj kvalitet på uddannelsen 
• Fordelagtige priser 
• Ingen forudbetaling 
• Mange skandinaviske elever 
• Meget gode jobmuligheder 
• Internet: www.heli.com 

Comair Aviation Aeademy, Ine 
Orlando - Florida 

• Ejes og drives af Comair Airlines 
en "Delta Air Lines Connection" 

• En af USA 's største og ledende 
flyskoler 

• "Airline" baseret uddannelse 
• FAR Part 141 skole 
•J-1 ogM-1 visa 
• Privat pilot - ATPL fly 
• Skolen har lejligheder til eleverne 
• "lntemship" progammer med 

instruktørjob på skolen efter 
uddannelsen 

• 1.500 og 700 flytimer "lntem
ship" programmer 

• Internet: 
www.comairacademy.com 

Scandinavisk repræsentant for 
HAi og Comair: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4309 Sandnes, Norge 
Tlf & Fax: + 47 - 51 62 08 96 
E-mail: seglend@online.no 

PROFESSIONEL PILOT? 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 

- optagelse i A-kasse. 

- at være med i det gode selskab. 

Er du under uddannelse, husk da indmeldelse i A-kasse 
indenfor 14 dage efter du er færdig. 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. Ø, tlf. 35 47 34 10 
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Hvordan opnår De 
den bedste forsikring? 

Vælger De Codan som samarbejdspartner inden 
for Fly-, Industri- og Erhvervsforsikring, får De 
automatisk professionelle rådgivere og konsulen
ter med i lasten. 

Hertil kommer en højt specialiseret stab af tekni
kere, som kan vejlede Dem i forbindelse med 
skadeforebyggelse og ved eventuelle skader. 

Velkommen hos Danmarks stærke forsikrings
partner! 

@dan 
Sådan! 

Luftfartsafdelingen • Gammel Kongevej 60 • 1790 København V 
Telefon 33 21 21 21 • www.codan.dk 

TRAFIKFLYVERSKOLING 

MCC KURSUS 
Opstart 15. april 

Ny MCC simulator 
BE 200 King Air på EKRK 

JAR FCL ATPL Teori 
15. maj 

Tilmelding 
Tlf. 4619 1919 

-e:NTERA~ 
Hangarvej A4, 4000 Roskilde 

Tlf. 46 19 08 07 / 46 19 19 19 • www.centerair.dk 
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LØSSALGSPRIS KR. 35,

Postbesørget blad 0900 KHC 

Center Air ApS Hangarvej A4, Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde Tlf. 46 19 08 07 / 46 19 19 19, 
fax 4619 08 37, Internet: www.centerair.dk 
E-mail: bosjef@post9.tele.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE/ME), Flight lnstruclor, MCC 
Teori: Center Air Ground School ApS 
PPL, CPL, IR, ATP, Communication 

a17'ra ,r 1-
COPENHAGEN AIRTAXI AJS 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tlf. 46191114, Fax 46 191115 
E-mail: cat@aircat.dk 

PPL, GPL, I-Rating (SE-ME) ATPL-integrated, MCC 
kursus (primo 2000), Flight lnstructor, Communication, 
Class Ratings, Proffciency check. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
Tlf. 54 60 62 37, Fax 46191115 
PPL, Klasserettigheder, Proficiency check. 

IKAROSApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Ill. 461910 10, fax 4619 0515 
E-mail: ikaros@ikaros.dk, Internet: www.ikaros.dk 

Teori: PPL 
Skole/PFC: PPL+A, B, I, twin, instruktør, omskoling, 
procedure træner, bannerslæb. 
Kommunikation: N-BEG/BEG VHF og morse. 

:,=-,-,.•n 
lFlliigllut Academy 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde, Tlf. 46 19 15 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, Internet: www.jetair.dk 

Karup Lufthavn, 7 470 Karup, Tlf. 97 1 O 01 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, lntemet:www.jetair.dk 

Jetair Flight Academy tilbyder teori undervisning til GPL, 
IR og ATPL. Desuden tilbyder vi JAR OPS CRM, JAR 
FCL kurser og GEN radiokurser. NYHED • Distance 
Leaming, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

1 1201 KHC 0000086053 000 

FL 'r'VEUABENETS BIBLIOTEK 
)ONSTRUPVEJ 240 -'ONSTRUP 

2750 BALLERUP 27.50 o 

Skolen for civil ' L 
Pilot Uddannelse 
SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 461916 30, Fax 46191115 
E-mail: cpu@aircat.dk 
Teori: PPL, GPL, I-Rating, ATPL, JAR-OPS, JAR-FCL, 
Flight lnstructor, Communication, Undervisning primært 
klasseundervisning. Enkelte hold og specialkurser 
oprettes efter behov 

ALLERØD FLYVEPLADS w= = c.o ~- - ,-

ALLERØD FLYVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
PPL: Teori, Skoling og Proficiency check 
Communication: N-BEG/BEG VHF 

Tlf. 48 17 79 15, fax 48 14 01 48 

Email: ekal@post5.tele.dk, Internet:www.ekal.dk 

LUFTFARTSSKOLEN 

LUFTFARTSSKOLEN(SLU) 
Lufthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
W. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 

Teori: JMATPL, GEN, flyveklarerer, flyveinstruktør- og 
konverterings-kurser. Andre luftfartsuddannelser tilbydes 
efter aftale ATS-, AFIS- og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens 
undervisningsprogram 

Bil~~ 
--Air Center AIS -
BILLUND AIR CENTER AJS 
Box 6, Lufthavnsvej 47, 7190 Billund 
Tlf. 75 33 89 07, Fax 75 35 39 66 

A, B, i, Twin, Instruktør, omskolinger, NBEG/BEG 

JAR-godkendt, PPL teori, PPL, GPL, IR, Class Ratings 
SE/ME Night qualifications, FI, Proficiency Check 

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

Skoleflyvning til privatflyvercertifikal/PPL, Proficiency 
check, Træningsflyvning, Differences training, 
Familiarisation training på alle enmotorede. 
Teori til: PPL, N-BEG. 
Speciale: Veteranfly, Halehjulstræning. 

benair 
Benair a/s 
Stauning Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6900 Skjern, 
Ill. 96 814447 

PPL, GPL, INSTRUMENT, TWIN 
Teori JAR-FCL-PPL (privatflyvercertifikat) 
PFC, typeuddannelse Jet og Turboprop 

KARLOGAIR 
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

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

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

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A=privatflyver-certifikat. B=trafikllyvercertifikat af III klas
se. l=instrumentbevis. VFR:siglflyvning. PFT =periodisk 
flyvetræning. TWIN=tomotors. BEG=begrænset certifikat 
som luftfarts-radiotelefonist. N-BEG=nationalt begrænset 
certifikat som luftfarts-ratiotelefonist. GEN=generelt certi
fikat som luftfarts-radiotelefonist. INSTRUKTØR=flyver
instruktøruddannelse. OMSKOLING=typeomskoling. 

PPL=Private Pilot Ucense. CPL=Commercial Pilot Licen
se. ATPL=Air1ine Transport License. IR=lnstrument 
rating. Night Qualification=Rettighed til VFR-nat. Class 
Raling=Klasserettighed. lnstructor Rating=lnstruktørret
tighed. MCC=Mulli Crew Cooperalion Course. 
Proficlency Check=Praktisk prøve for forlængelse af ret
tighed. 
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IN GPS 
Så er det forår og for alvor tid 

til flyvning, og uanset om du 
flyver store eller små fly -

med eller uden motor - skal 
du vide hvor du er - også i 

forhold til kontrolzoner m.v. 

Vi har hele Garmins program: - den ultimative 
GPS-MAP 295 Colour med tilhørende 

udstyrsprogram, ind. flere MAP SOURCE CD-rom, så du 
finder vej både til vands, til lands og i luften. 

Samt GPS-I 95, GPS-III Pilot og GPS-92 

~ 
FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 
BSV C172 
PEW C172 
RPJ C172 
BIU C172 
CLA C172 
BRT PA28-181 
BLU PA28-181 
BTJ PA28-181 
BCL PA28R 
BEi C177RG 
CRC C177RG 
CFB BELLANCA 
BSI PA34-200 
ASJ BE95 

SKOLEFLYVNING 

IFR/GPS PR. 
IFR PR. 
IFR/GPS PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR PR. 
IFR/GPS PR. 
IFR/GPS PR. 
IFR/GPS PR. 
AEROBATIC PR. 
IFR/TWIN PR. 
IFR/GPS!TWIN PR. 

TACHO 540,-
TACHO 675,-
TACHO 675,-
TACHO 675,-
TACHO 675,-
TACHO 675,-
TACHO 850,-
TACHO 850,-
TACHO 850,-
TACHO 875,-
TACHO 900,-
TACHO 900,-
AIRB. + moms 900,-
AIRB 1.715,-
AIRB. 1.715,-

Desuden har vi David Clark, Peltor og Goodwood head
set, samt forårets store succes - håndholdt 

ICOM ICA-3EVHF - ikke meget større end en 
mobiltelefon, og langt billigere end du tror! PPL + A, B, I & Twin skoling samt PFC. 

Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

Besøg også vores hjemmeside: 
www.av1a-rad1o.dk 

A-CERTIFIKAT + PPL-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat + PPL -certifikat: 
Cessna 172 -1068,- incl. 25% moms pr. bloktime 

Husk chek altid prisen med Avia - inden du handler! 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, 
eller forudbetaling. 

AVIA RADIO AS 
Kontorets åbningstider: Perioden april-ok!. 08.00-19.00 

Perioden nov .. -marts 08.00-17.00 
IKAROS FLY· ROSKILDE LUFTHAVN· 46191010 

Fax: 4619 0515 . E-mail ikaros@ikaros.dk.www.ikaros.dk Hangar 141, Københavns Lufthavn Syd • 2791 Dragør 
Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 • E-mail: sales@avia-radio.dk 

Plper Halibu Meridian 

- - -·- -~ --·- .__, 
~ 
Piper Halibu Mirage 

Piper Seminole 

PiperSenecaV 

...... ~ ... ~,per 
Air Alpha er Piper's distributør 

i Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

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

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

Vi glæder os til at høre fra dig! 

• A IR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S 
Odense Lufthavn . 5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 . Fax 65 954 955 

www.airalpha.com 
---,. .. - ,,,.-, .... ' 

~ 
- ~" --.. ' .. ·~ ""'-

PiperArrow Piper Warrlor III Piper Saratoga li TC 

Piper Garanti: 

År 2000 modellen er 
allerede udsolgt hos Piper. 

Vi var heldige at få 4 af dem, 
og på nuværende tidspunkt 

har vi kun 2 tilbage. 

Den næste år 2000 
Piper Archer Ill. 

Reg.no. OY-JAT 

-er netop hjemkommet fra 
fabrikken i Vero Beach, 

oe er klar til leverine NU! 

Ring efter brochure og 
fuld specifikation. 

Alle nye P1per fly bliver leveret med en udvidet to års "Spinner to Tail" garanti, som gives af henholdsvis PIPER. 
Tcxtron Lycoming. Teledyne Contmenral. Haracll Propeller og Bendix/King 

Dit lokale Piper Service Center vil kunne /ase ethvert problem, som måtte opstå. Så enkelt og så fuldstændigt er det 
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Rubrikker 

Kort sagt 

Navne 

Oscar Yankee 

Modelsiderne 

Organisationsnyt 

Flymarkedet 

Herover 
I marts 1999 fløj ballonen Breitling 
Orbiter 3 som den første i verden rundt 
om Jorden. Gondolen er nu udstillet på 
National Air and Space Museum i 
Washington D.C. og er her fotograferet 
af Fritz Krag. 

Forsiden 
De Havilland DHC-1 Chipmunk over 
Ringkøbing Fjord. 
Foto: Ole Steen Hansen. 

Abonnement og administration: 
l.ufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 46141500, Telefax 4619 1316 

Fledaktlon: 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 4614 1502, Telelruc 4619 1316 
E-mail: flyv@kda.dk 

Redaktør: 
Knud Larsen (ansvarshavende) 
I rødaklionen: 
Hans Kofoed 

Fl YV • MAJ 2000 
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38 
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73. argang nr. 5 
Maj 2000 

7 KZ III-flyvning i USA 

8 FES530/I Lehrmeister I sensation i Tyskland 

11 Jaksland overtræk 

12 Med SUN-AIR til Berlin FL'l\JEVÅB ETS BlBUOT~ 

14 Grønlandsfly justerer farverne 

16 Flere fly - og større salg 

17 Sikorsky 5-61 100.000 flyvetimer 

18 Fusion i Vesthimmerland 

20 Danske Vinger nr. 22. 
De Havmand Canada Chipmunk - OY-ALD 

22 Flyvningens historie i Ringsted 1926-2000 

24 Dyr registreringsafgift på pantebreve 

26 Den flyvetur glemmer jeg aldrig 

Annoncer: 
Jakob Tomvig, Solfang 12, 7160 Tørring 

Telefon 7580 1018, telefax 7580 1321 
E--mall: 1Dmbrand@post4.lele.dk 

Mider oplaget under navn står for de enkølle forfatteres 
egen regning og kan l<ke tages som udtryk for redaktionens 
elle!' udgMlrolganlsat mening. 

Udgivet al KDA SelVice ApS, Kongelig Dansk Aeroldub5 
~ for almenflyYning. 

Produktion: 
Slagolsatryk NS, Rosengade 7C, 4200 Slagelse 

Telefon 5853 0011, Telefax 5850 0163 
Layout: Ulla Petersen 

E--mail:lnfo@slaoelsetryk.111 

Abon~: 360 kr. pr.år. 

Kopiering af artikler og billeder er kun ~ efter forudgå
ende aftale! 

ISSN 0015-492X 
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Singapore med 
i Star Alliance 
Singapore Airlines er blevet 
medlem af samarbejdsorgani
sationen Star Alliance, der i for
vejen bestod af Air Canada, Air 
New Zealand, All Nippon Air
ways, AnsettAustralia, Austrian 
Airlines Group (Austrian, Lauda 
Air og Tyrolean), Lufthansa, 
SAS, Thai Airways Interna
tional, United Airlines og Varig. 

Singapore og datterselska
bet Silk Air flyver til 42 desti
nationer i 42 lande. 

Air France 
køber 
AirbusA330 
Air France skal rationalisere 
sin mellem- og langdistance
flåde og har bestilt otte Airbus 
A330-200 med option på 
yderligere fem. De nye fly skal 
erstatte de Boeing 767-300-
ER og Airbus A310, som sel
skabet opererer i dag på ruter 
op til 11.000 km 

Ordren er en del af selska
bets flådestrategi. Air France 
har i dag 130 fly fra Airbus 
lndustrie, 19A340, 10A310og 
91 af A320 familien. I ordre er 
19 A319. A330-300 

De nye fly til Air France får 
tre klasser og udstyres med 
General Electric CF680E1 A3G 
motorer. Leverancerne begyn
der i december 2001. 

Flyvemuseet åbner 
Søndag den 7. maj genåbner 
Danmarks Flyvemuseum, nu 
i Helsingør, hvor en tidligere in
dustribygning er blevet om
dannet til lyse og venlige ud
stillingslokaler. 

Danmarks Tekniske Muse
um, som Flyvemuseet nu ind
går i, har hidtil haft to udstillin
ger i Helsingør, Hovedmuseet 
på Nordre Strandvej og Trafik
museet på Ole Rømers Vej. 

Sidstnævnte lukkede den 
24. april, hvorefter samlinger
ne af biler m.v. er blevet over
ført til Flyvemuseets domicil. 
De er nu udstillet i den hal, der 
hidtil har været brugt som de
pot. 

Det nye flyvemuseum lig
ger på Fabriksvej 25 i industri
området i den sydlige del af by-

en, ikke langt fra de store rund
kørsler på Kongevejen. 

Der er relativt gode busfor
bindelser til museet. Bedste til
bud er Linje 805, der afgår fra 
Helsingør Banegård en gang i 
timen (minuttal 29)og har stop
pested lige ved museet. Køretid 
ca. 12 minutter. Linjerne 353, 
801 og 802 kan også benyttes, 
men det indebærer en rask fod
tur på ca. 600 m. 

Dereråbentalledage, undta
gen mandag, fra kl. 10til kl. 17 og 
billetprisen for Flyvemuseet og 
Trafikmuseet er 40,00 kr., for 
pensionister og studerende 
35,00 kr. og for børn fra og med 
4 år til og med 13 år 20,00 kr. 

Men er man medlem af For
eningen Flyvemuseets Ven
ner, kommer man gratis ind! 

Flyvejournalisternes Klub og Trafikjournalisternes klub var inviteret 
til at besøge Danmarks Flyvemuseum den 10. april midt i travlheden 
med at klargøre museet til åbningen den 7. maj. Her ses en del af 
medlemmerne under nogle af de ophængte fly. Foto: Scandia Foto. 

KLM til Billund 
Pr. 31 . marts 1996 nedlagde 
KLM sin rute Amsterdam-Bil
lund og indledte i stedet et co
desharing-samarbejde med 
Maersk Air, der overtog beflyv
ningen af ruten, der siges at 
være Maersk Air's mest løn
somme ud af Billund. 

Men fra 3. juli begynder det 
hollandske selskab igen at fly
ve på Billund med ikke færre 
end fire daglige afgange med 
Fokker 50. Flyvetiden bliver 
halvanden time, og KLM oply
ser, at man skal have en be
lægningsprocent på 60 for at 
få økonomisk balance .. 

Maersk, der for tiden har tre 
daglige dobbeltturen, fortsæt
ter ruten, der i øjeblikket be
flyves med Boeing 737. 

Overskud 
i Sterling 
Omsætning i Sterling Euro
pean Kommanditaktieselskab 
var 842 mio. kr. i 1999 mod 
566 mio. i 1998. Overskuddet 
blev 13,3 mio. kr., en stigning 
på 49%, og egenkapitalen er 
nu 101,5 mio. kr. 

Det er sjette år i træk det 
nye Sterling har overskud , 
skriver rejsefagbladet Stand 
By. 

Cessna 
Millennium 
For at markere overgangen til 
det nye årtusind (Millennium) 
havde de lette enmotors fly, 
som Cessna leverede i de før
ste måneder af 2000. særligt 
udstyret. Formålet var flyejere 
skulle være stolte af at eje en 
Cessna fra år 2000. 

Cessna Millennium Edition 
flyene har lædersæder, Rasen 
solskærme, gulvtæpper med 
Cessna Millennium logo, sær
lige striber på kroppen, poleret 
spinner, lukkemekanisme til 
motorskærmene af rustfrit stål . 
Honeywell Bendix/King KLN 
94IFT GPS system og Good
year Flight Custom li dæk. 

Den nye serie blev hurtigt 
udsolgt, men Cessna har be
sluttet at fortsætte med Millen
nium Edition frem til oktober. 
Fly i denne konfiguration kan 
kun købes gennem det ver
densdækkende CSTAR for
handlernet. 

F-16 MLU 
operativ 
Den 16. oktober blev den før
ste F-16 eskadrille med MLU 
opdaterede F-16 overdraget til 
Forsvarschefen ved en pa
rade på Flyvestation Ålborg, 
og den 31. marts kunne Fly
vertaktisk Kommando med
delte, at Ålborg som den første 
flyvestation nu kunne erklæres 
operativ med Mid Life Update 
(MLU)F-16. 

Cirka en tredjedel af Flyve
våbnets 69 kampfly er nu op
dateret og omskolingen af pi
loter på Flyvestation Ålborg er 
afsluttet. 

Modificering af fly og om
skolingen af piloter fra Flyve
station Skrydstrup er påbe
gyndt. 

MLU-opdateringsprogram
met startede i 1996. Det omfat
ter installation af en radar med 
forbedret rækkevidde, større 
head-up display, bedre naviga
tionssystem, større computer 
og forskellige andre forbedrin
ger for piloten og indebæer ud
skiftning af over 36.000 dele 
pr. fly. 

Odense 
Lufthavn 
De fynske kommuner Bogen
se, Munkebo, Odense, Otte
rup og Søndersø, der sammen 
med Fyns Amt ejer lufthavnen 
i Odense (Beldringe) har en
stemmigt godkendt, at Pla
neStation Danmark A/S pr. 1. 
juli overtager forpagtningen af 
lufthavnen. Herfor svares en 
afgift på 5% af omsætningen. 

Aftalen har en løbetid på 30 
år og kan forlænges yderligere 
30 år. 

Planestation Danmark, der 
ejes af det engelske udviklings
selskab Wiggins Group PLC, 
kan udvikle den del af lufthav
nen, der ikke omfatter startba
ne, rulleveje, flyveledelse og 
brandsberedskab. Ifølge Fyns 
Stiftstidende vil selskabet byg
ge en luftgodsstation og udvi
de flyparkeringsarealet, lige
som man ønsker at banen for
I æ n ges fra de nuværende 
1.645 m til 2.200 m, så lufthav
nen kan tage store fly. 
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Der er forår i luften, og der skal luft 
under vingerne. 
Det er svært at forestille sig, at en motors ædle anti·corrosion additiver. Derfor reduceres korro· 
dele kan blive angrebet af rust. Men kondensvand sionen til et ubetydeligt minimum, og din motor 
og syreholdige rester fra forbrændingen er en får et bedre og længere liv. 
barsk cocktail. Brochure og yderligere information kan fås hos 
Det bedste, du kan gøre for din motor, er at bruge Shell Aviation, tlf. 33 37 22 86. 
Aero5hell 15W·50. Ikke blot har den multigrade· Eller check www.shell.dk. 
fordelene med lettere og mere skånsom koldstart, Bed dit værksted om AeroShell 15W-50, når du 
men den har som den eneste olie på markedet skal skifte olie. 

Bemærk: AeroShe/1 15W·50 er blandbar med alle olietyper, så du vil ikke fri problemer, hvis du skal 
efterfylde, og She/1 evt. ikke findes på pladsen. SHELL IS FLYING 
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MITTARFEQARFIIT SØGER 

AFIS-IPE RATØR 
Har du lyst til at blive AFIS-operatør i Grønland. 

AFIS-operatørerne udfører arbe;det i tårnene i Miffarfeqarfiits 
lufthavne i Narsarsuaq, Nuuk, 1/ulissat, Nerlerit lnaat, Aasiaat, 
Sisimiut, Kulusuk, Qaarsut-Uummannaq og Maniitsoq. 
Fra efteråret 2000 tillige i Upernavik og fra efteråret 2001 i 
Qaanaaq. 

Som AFIS-operatør vil du blive ansvarlig for FlyvePladsFlyve
lnformationst;enesten på lufthavnen. Herved forstås: 
Du sikrer en sikker og glidende afvikling al flyvningerne 

omkring din lufthavn. 
Du foretager observationer al ve;ret. 
Du sørger for, at de oplysninger piloterne har behov for er 

tilstede. 
Du sørger for afsendelse, modtagelse samt videreformidling 

al informationer omkring flyvningerne. 
Du varetager i mindre omfang administrative opgaver. 
Du har til din rådighed, dygtige og motiverede kolleger samt 

top moderne udstyr. 

DINE KVALIFIKATIONER: 
• Du har gyldigt AFIS-certifikat 
• Du har helbredsmæssig godkendelse 

MITTARFEQARFIIT TILBYDER: 
• Ansættelse på gældende RAF overenskomst 
• Under tjenesten stilles bolig/logi til rådighed efter 

gældende regler 

YDERLIGERE OPLYSNINGER: 
kan indhentes ved henvendelse til AFIS-koordinator 
Ole Gebeche på tlf. +299 32 60 05. 

Ansøgning mærket "Opslag 51/2000': vedlagt kopi af 
uddannelsespapirer samt evt. udtalelser fra tidligere 
arbejdsgivere mv. skal sendes til Mittarf eqarfiit på 
nedennævnte adresse. Ansøgning kan også sendes på 
telefax +299 32 14 60 eller via e-mail: ;obs@glv.gl 

MI TTA R FE QA R F I IT 
GRØNLANDS LUFTHAVNSVÆSEN 

Personaleafdelingen 
Postb~ 1036, 3900 Nuuk 

Ansøgningsfrist: 31. maj 2000 

MITTARFEQARF/ff er en neffostyret virksomhed under Grønlands Hjemmestyre. 
Miffarfeqarhit har det driftsmæssige ag økanomislce ansvar far de af Hjemmestyret 
e;ede luhhavne, høliporte og helistr,ps. Der er p.t. beslcæhiget ca. 450 medarbejdere. 

Sidste udkald 
Fly-fabrik og flyvemuse
umstur til USA i perioden 3. 
- 17. september med besøg 
på Boeing fabrikken i Seatt
le og en række fabrikanter 
af byggesæt, bl.a. Glasair, 
Lancair, RV mv. Derefter 
flyves til Californien med 
besøg hos Rutan, NASA 
Dryden Flight Research 
Center og flere flyvemuse
er. 

Henvendelse til turlederen 
Fritz Krag, Fasanhaven 12, 
2820 Gentofte. Tlf/fax 39 65 
35 83, e-post: fritz.krag@ 
private.dk. 

Cessna 
Citation CJ1 
Den 31 . marts afleverede 
Cessna den første Citation 
CJ1 . 

Det er en af de flytyper, hvor 
det forekommer unødvendigt 
at skifte typebetegnelse, for 
Citation CJ1 har samme ydre 
linjer, dimensioner og motor
installation som CitationJet (og 
samme typenummer, 525). 

Eneste forskel på de to ty
per er fuldvægten og avionics
udstyret. Fuldvægten for Cita
tion CJ1 er 200 Ibs. (91 kg) hø
jere end for CitationJet, og den 
har som det første forretnings
fly den nye Rockwell Collins 
Pro Line avionics "suite". 

Vamdrup i van
skeligheder 
På Vamdrup Lufthavns gene
ralforsamlingen den 31 . marts 
oplystes det, at lufthavnen 
trods et betydeligt operations
tal (20.170 i 1999) er i alvorlige 
økonomiske vanskeligheder og 
havde set sig nødsaget til at 
træde i betalingsstandsning. 
Underskuddet var 290.499 kr. 

Lufthavnschefen er fratrådt 
og anmeldttil politiet for under
slæb. Fungerende lufthavns
chef er Jørn Westberg. 

Lufthaven ejes af kommu
nerne Kolding, Lunderskov og 
Vamdrup. 

Lufthavnens fremtid skulle 
drøftes på et bestyrelsesmøde 
den 14. april, altså efter redak
tionens slutning. 

I OVRIGT 
Moldova blev den 1. marts 
medlemsstat nr. 29 af Euro
control. 

Atlantic Airways, Færøernes 
luftfartsselskab, har åbnet en 
rute København-Aberdeen 
med BAe 146. Der er to ture 
om ugen, fra København man
dag og fredag, fra Aberdeen 
torsdag og søndag. 

Saab Draken er nu under ud
fasning i Finlands flyvevåben, 
der kun har en enkelt eska
drille i tjeneste. Sidste flyvning 
planlægges at finde sted i 
Rovaniemi den 16. august. 

Major Max Wilhe/msen (MAX), 
chef for ESK 730 på FSN 
Skrydstrup, loggede den 4. 
februar sin flyvetime nr. 5.000 
på F-16. MAX indtrådte i Fly
vevåbnet i 1968 og har des
uden 680 timer på andre jetfly. 

Boeing MDBO ( ex McDonnell 
Douglas) produktionen er nu 
afsluttet. Det sidste fly, en MD-
83, blev afleveret den 28. de
cember 1999 til Trans World 
Airlines. 

Ryanairåbner i år syv nye ru
ter fra London-Stansted, bl.a. 
til Malmo. 

GASA C-212-400 er bestilt i 
to eksemplarer af den domi
nikanske republiks flyvevå
ben. 

FLS Aerospace har skrevet 
en syvårs kontrakt med det 
engelske charterselskab Sa
bre Airways om tekniske tje
nesteydelser og tung vedli
geholdelse af fem Boeing 
737-800. 

Københavns Lufthavn Roskil
de havde 96.214 operationer 
i 1999 mod 97.422 i 1998, en 
tilbagegang på 1,2%. 

Airbus lndustrie fik i 1999 
ordrer på 408 A318/319/320/ 
321 og 68A330/340 tili alt 30,5 
mia. USD og leverede 222 
A319/320/321, 6 A300/310 og 
64A3307340, værdi 16,7 mia. 
USD. 

Flyvertaktisk Kommando er 
blevet sponsor for Karup Køl
vrå Idrætsklub og har skæn
ket nye trøjer til et pigehånd
boldhold og et drengefod
boldhold. 
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KZ III-flyvning 
Af Knud Larsen 
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Piper Cub OY-CUB er kommet tilbage til sit fædreland. Den har 
nu registreringen N98110. På billedetglæder Norman Petersen 
sig over den gule Cub, der blev købt i Vamdrup i 1996. 

Den eneste luftdygtige KZ /li i USA er her fotograferet af Fritz 
Krag på EAA Air Venture 1999 Oshkosh. 

Den første KZ III pd himlen 
i USA den 22. oktober 1998. 

N76KZ taxier ud til den første start. Den er ikke certificeret i stan
dard kategorien i USA, derfor Experimental på døren. 

I Oshkosh, USA bor Norman 
Petersen og George Rotter. 
De er begge inkarnerede ve
teranflyvere. Norman Peter
sen, hvis forældre er danske, 
er medredaktør af EAA's tids
skrift Sport Aviation og kendt 
af mange danske piloter. 

Både Norman Petersen og 
George Rotter har været i 
Danmark flere gange, bl.a. til 
KZ Rally i Stauning. 

Under et besøg i Danmark 
købte de hver en KZ Ill. Norman 
Petersens er byggenr. 63 fra 
1946 med tidligere dansk regi
strering OY-ABA, nu N63KZ. 
George Rotters er byggernr. 76 

også fra 1946, ex. OY-DVO, nu 
N76KZ. 

Flyene har været under 
opbygning i nogle år, og Nor
man Petersens er endnu ikke 
flyveklar, idet han arbejder på 
at få en Piper PA-11 i luften. 

Derimod kom George Rot
ters OY-DVO i luften den 22. 
oktober 1998 på en vellykket 
flyvning, og den var udstillet på 
EAA Air Venture 1999 i Osh
kosh. 

Erik Malmmose i Horne ved 
Fåborg, der er en god bekendt 
af Norman Petersen, har sendt 
redaktionen den følgende bil
ledserie. • 

Med et brøl starter Cirrus Minor motoren efter at Norman Petersen 
har trukket i propellen. George Rotter i cockpittet. 



FES530/I Lehrmeister I 
sensation i Tyskland 
Tekst og foto: Knud Harbo 

Sensation! Ein FES Lehrmeister I kommt 
zum 0/dtimer-Treffen!! stod der med stor 
skrift på opslagstavlen i klubhuset skråt 
henover Jørgens tilmelding til 3. Segelflug
zeug-Oldtimer-Treffen vom 27.- 29. august 
1999 auf dem Flugplatz Strausberg, da vi, 
Jørgen Ø. Jørgensen, Leif Westermann, Ove 
Hillersborg og Knud Harbo lidt trætte var 
nået frem til vores mlJI torsdag kl. 15.00. 
Målet var Flyveklubben Strausberg, som 
ligger ca. 30 km NØ for Berlin. 

Det var en sensation, fordi der 
ikke findes et sådant fly i det 
tidligere DDR. Vi hørte om 
klubber, der havde brændt tre
fire stykker af dem, fordi de 
ikke skulle holde ret længe. I 
de følgende tre dage var der 
også stor opmærksomhed om 
vores Lehrmeister ( XAR ) og 
især fra ældre piloter, som 
havde skolet med et sådant fly. 
Det blev til 35 starter og 6,5 ti
mer. Der blev etableret man
ge kontakter og udvekslet op
lysninger om flyet, som er på 
ønskelisten nu i Tyskland. 
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Typen 

På Lommatzsch fabrikken ved 
Meissen blev der i sin tid pro
duceret i alt 218 Lehrmeistere, 
heraf ca. 1 00 stk. med stræ
bere. Langt de fleste var med 
15 m spændvidde 

OY-XAR er i øvrigt noget af 
en sjældenhed, idet der kun er 
bygget 14 stk. af denne type 
("Lehrmeister I" med 17 m 
spændvidde, frit bærende). De 
mest anvendte typer af Lehr
meister i DDR var Lehrmeister 
med 17 m spændvidde med 
stræbere og Lehrmeister li med 

15 m spændvidde fritbærende. 
Flyene blev primært anvendt 
som grundskolefly. 

Eneste forskel i mellem 
Lehrmeister I og li er vingerne, 
så en 17 m kan ændres til en 
15 m ved blot at udskifte vin
gerne. 

Ud af de 14 Lehrmeister I 
17 m blev 1 O solgt til danske 
klubber. Disse fly havde gode 
præstationer og deltog bl. a. i 
DM i 1961, hvor Ole Didriksen 
og Henning Hansen fra Avia
tor sejrede foran Carsten Tho
masen og Kaj Poulsen, ligele
des i Lehrmeister. 

Strausberg 
Forbindelsen til Flieger-Club 
Strausberg e. V. skete gen
nem Frank-Dieter Lemke, som 
var drivkraften bag stævnet. 
Han var i gang med at skrive 
en bog om DDR-tidens svæ
veflyproduktion og kontaktede 
derfor danske ejere af LOM
Libeller og Lehrmeistere og in
viterede også til træf. 

Vi forsøgte allerede i 1998 
at planlægge turen, men hav-

Strausberg flyveplads med 
1200 m beton- og græsbaner. 

de problemer med manglende 
godkendelse af vogn og andre 
ting. Efter stor travlhed med 
klargøring af SilkeborgsASK-
21 vogn gik starten torsdag 
morgen kl 0400. Køreturen va
rede 11 timer uden større gen
vordigheder ud over de gamle 
østtyske motorveje, som var 
med til at vi blev rystet godt 
sammen. 

Ved ankomsten på Flug
platz Strausberg blev vi livet op 
af den store interesse for 
"Lehr-dyret" fra klubmedlem
mer, som straks hjalp med at 
samle dyret, så det var klar til 
næste dag. Det var vi meget 
glade for næste morgen, især 
fordi et truende regnområde 
gik uden om Strausberg, så 
der blev faktisk trods varmen 
ganske fint svæveflyvevejr. 

Selvom Oldtimer-stævnet 
var afslutningen på et ugelangt 
klubarrangement, var der ikke 
mange fremmede fly på flyve
feltet fredag, så vi fik fløjet 16 
starter med Lehrmeisteren, 
mest med klubbens medlem
mer. 

Svæveflyveklubben har 
næsten været her i området 
uafbrudtsiden 1927. Underkri
gen var der en militær flyvena
vigationsskole på pladsen ud 
over en del jageraktivitet. Efter 
krigen endte området i russer
nes besættelseszone og mili
tæret overtog pladsen og de 
omkring liggende kaserner, 
men med plads til en svæve
flyveklub efter østtysk møn
ster. 

På flyvepladsen var der op
rindeligt fire store hangarer på 
ca. 30 x 60 m hver, men nu er 
der kun en tilbage, da russerne 
tilsyneladende havde brug for 
de andre østpå. Nu er der sat 
fart på udbygningen af flyve• 
relateret industri, bl. a. har 
Stemme-fabrikken etableret 
sig her, der er tre motorflyve
skoler og en mindre restaurant 
"Dobbeldecker ", hvor vi fik god 
mad til rimelige priser. 

Baneanlægget består af 
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Fra højre er det Ove Hillers
borg, Herning, Leif Wester
mann, Jørgen ø. Jørgensen og 
Knud Harbo, Silkeborg med 
LehrmeisterOY-XARfra 1959. 
Flyet fungerede nu som skole
fly fra 1964-lBogtilhørernuen 
privatgruppe. Starter: 17.000, 
timer: 2.630. 

1.200 m betonbane, parallelt 
liggende græsbane, en min
dre tværbane med græs og i 
1998 blev der etableret en lan
dingsplads for luftskibe. Ope
rationer i 1998 var 24.000 og 
en forventning om det dobbel
te i 2010. 

Klubforhold 

Svæveflyveklubben har sine 
egne bygninger bestående af 
et 30 år gammelt klubhus med 
mindre værksted, samt en han
garbygning, der kunne rumme 
ca. 20 opspændte fly. li I høren
de campingplads og tidligere 
russiske beboelsesvogne vir
kede meget primitivt i forhold 
til det, vi kender her i Danmark. 
Vi boede fint inde i byen i et ung
domsherberg/vandrehjem. Det 
var en nedlagt gård, så vi sov 
i hestestalden, spiste i kostal
den, og det var godt og billigt. 
Fredag aften/nat var vi tvunget 
til at høre rockkoncert på ste
det, men så oplevede vi også 
det. 

I klubben er der ca. 11 O 
medlemmer med gennem
snitsalder under 30 år! Der er 
et dieselspil med 1.200 m wire. 
Spillet fungerede nærmest on
off, så det var med at få pinden 
frem i starten. Organisationen 
kørte perfekt med 100-150 
starter om dagen. Det var dej
ligt at møde menneskerne her. 
De gamle har humor, lune og 
næsten skandinavisk menta
litet (Olsen Banden stadig su
perhit), og de unge er ved at 
lære det. Alle havde en klar 
indstilling til stævnet, at det 
skulle være sjovt, det skulle 
værre billigt, og det var det. lil 
fællesudgifterne betalte hver 

Stor interesse for det gamle 
DDR fly. Det var især meget 
erfarne instruktører med op til 
5000 starter på et sådan fly, 
som ikke længere findes luft
dygtig i Tyskland. 
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deltager 15 DM, det var gratis 
at låne hinandens fly, spilstar
ten kostede piloten 1 O DM, 
hvoraf de 5 DM gik tilbage til 
flyet som hjælp til transportud
gifter til pladsen. Vi fik 180 DM 
med hjem, så kørselsudgifter
ne for hver af os fire beløb sig 
til 52 kroner. 

Flytyper 

Klubbens flypark bestod mest 
af ældre men meget velholdte 
vesttyske fly som 2 stk. Ka-7 
og et stk. Ka-8. Af polske fly 
har klubben en Foka 5 og 2 stk. 
Pirat. Ove har ikke fløjet Pirat 
før og viste så stor interesse 
for den, at han fik en til rådig
hed alle tre dage og syntes det 
var en oplevelse at flyve dette 
velflyvende fly. Så var der me
re moderne fly som ASK 21, 
St. Jantar og 2 stk. DG-300. 

Hertil kommer nogle privateje
de, hvoraf en DG-300 for få år 
siden var registreret OY-XOE. 
Klubben har tidligere haft en 
Puchacz, som de mistede for 
et par siden under samme om
stændigheder som ulykken i 
Nr. Felding og med samme 
sørgelige resultat. 

I stævnet deltog bl. a. føl
gende interessante fly: Baby 
118, Baby III, Spatz B (som Sil
keborgs gamle OY-AXV, nu 
DASK), KA4 Rhonlerche 11, 
Foka 4 og så til stor opmærk
somhed fra Ove en Slingsby 
T21 B, som han fik lov at låne 
sammen med Knud. Flyet var 
med engelsk registrering, fordi 
konstruktionen ikke er god
kendt i Tyskland. Vi sagde hel
digvis nej til at låne Lehrmei
steren ud til 2 piloter som del
tog med Ka-7, for senere lan
dede de ude og måtte gå en 

time i pløjejord tilbage til plad
sen efter transportvognen. 

I luften 

Der var fint vejr til flyvning alle 
dage, og det vejr har de meget 
af, fordi nedbøren kun udgør 
1 /1 O af det, vi får. 

Selv om Strausberg ligger 
meget tæt på Berlin, gav dette 
ikke anledning til problemer. 
Luftrummet over Strausberg 
og nordøst på var frit tilgæn
gelig uden radiopligt til 3500 
fod, og på den anden side mod 
Berlin var den frie højde 2500 
fod. Området mod nord og øst 
ser ifølge et" termikkort " ud til 
at være et ret godt svævefly
veom råde og meget frit på 
grund af nedlagte militære fly
vepladser. Der er ikke langt til 
Polen og her måtte flyves ved 
forud indhentet tilladelse. 



Ove og Knud får frisk luft i en 
Slingsby T21 B. Terrænet er 
fladt og tørt i hele området. 

Som tidligere nævnt fik Ove 
prøvet andre fly, men havde 
ellers travlt med at flyve Lehr
meisteren på skift med Leif. 
For der var stor interesse fra 
en flok gamle, meget erfarne 
Lehrmeisterpiloter, hvoraf 
mange havde over 5.000 star
ter som instruktører. Man kun
ne tydeligt se, at det er med 
Lehrmeistere som med gamle 
frakker, de passer stadigvæk, 
og man føler sig hjemme i dem 
med det samme. 

Leif fløj med en af de erfar
ne, som hele tiden havde und
skyldninger til forsat flyvning, 
så det blev en lang tur. Jørgen 
udvekslede erfaringer om drift 
og vedligehold af fly, og vi 
kunne uddele et lille skrift om 
Lehrmeisteren på tysk. 

Der var altså ingen tvivl om, 
at Strausberg-folket var glade 
for at se en Lehrmeister, men 
lidt skuffet over antal deltagere 
fra det gamle Vesttyskland , 

som de gerne vil have bedre 
kontakt til. Vi fik en del kontak
ter, som vi senere kan få glæ
de af. 

Vi er netop nu inviteret til 

CASA C-212-400 Patrullero 
Spansk havovervågningsfly 

Det spanske fødevareministeriums første C-212 Patrullero. 

Det spanske ministerium for 
landbrug, fiskeri og fødevarer 
overtog i december 1998 en 
GASA C-212 Series 400 Pa
trullero og har nu bestilt endnu 
en, der skal leveres i juni 2001. 

De to fly skal bruges til in
spektion, overvågning og støt
te af den spanske fiskerflåde, 
både i spansk højhedsområde 
og i internationalt farvand. 
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C-212 er egentlig et trans
portfly til 26 passagerer (civ
ile), men findes også i en over
vågningsversion med det let 
forståelige navn Patrullero, 
der kan klare otte timers pa
truljering og dække en afstand 
på over 1.000 sømil. 

Besætningen består af to 
piloter, en operatør af udstyret 
og en inspektør fra generalse-

kretariatet for fiskeri. Flyet har 
"glascockpit" med fire Electro
nic Flight Instrumentation Sy
stem (EFIS) skærme og inte
greret Engine Data System 
(EDS). Der er også Flight Ma
nagement System(FMS) med 
dobbelt GPSD, 360° søgera
dar og en elektro-optisk tårn 
med et FUR kamera og TV til 
dag/nat, et data- og taletrans-

næste Old-timertræf, som fin
der sted i Pirna ved Dresden i 
perioden 25.-27. august 2000, 
og vi kan' anbefale andre den
ne positive oplevelse. • 

missionssystem via INMAR
SAT og et kamera, der udover 
objektet registrerer position og 
tidspunkt. 

Desuden skal flyet have en 
udvendig, kraftig højttaler, en 
udvendig søgeprojektør, to ob
servationsbobler, ekstratanke 
og redningsudstyr. 

Mere end 50 C-212 anven
des til havovervågning og pa
truljemissioner over hele ver
den. 

CASA C-212-400 
To 925 hkAlliedSignal 
TPE331-12JR-701C 

Spændvidde .................... 20,28 m 
længde ........................... 16,15m 
Højde ................................. 6,60 m 
Vingeareal ...................... 41,00 m2 

Tornvægt ......................... 3.780 kg 
Max. payload .................. 2.950 kg 
Max. startvægt ................ 8.000 kg 
Max. rejsehast. ............... 361 km/t 
Økon. rejsehast. .............. 302 km/t 
Stallhast. ......................... 145 km/t 
Max. stigehast ................... 8,3 m/s 
Tjenestetophøjde ......... 26.000 fod 
Rækkevidde, max. last ...... 431 km 
2.120 kg last .................. 1.526 km 
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Jakslands overtræk 
Af Knud Larsen 
Fotos via Verner Jaksland 

Her er en ASW 27 godt beskyttet mod darligt vejr. 

Verner Jaksland med et overtræk. I baggrun
den en Stemme S10 med komplet overtræk. 

Verner Jaksland har haft flere tunge fly, der kræ
vede hjælp fra kammerater for at skille dem ad. 
Denne afhængighed var han efterhånden træt af, 

Jaksland er ved at tage mål til verdens største motorsvævefly ETA 
hos Walther Binder i 6stheim, Tyskland. Flyets spændvidde bliver 
30,Bm. 

Verner Jaksland har svæveflø
jet siden 1955 og fik instruk
tørbevis i 1960. 

Motorsvæveflyvning fange
de også hans interesse, og 
han var i mange år dansk re
præsentant for Scheibe Flug
zeugbau og fløj derfor dette 
mærke i mange konkurrencer, 
hovedsagelig i Tyskland, hvor 
det blev til bl.a. to førsteplad
ser. Jaksland har haft 19 for-

En Scheibe SF25 motorsvæ
vefly i med overtræk - også til 
propellen. 

FLYV • MAJ 2000 

skellige fly, i de senere år bl.a. 
en Stemme S10. Han modtog 
i 1964 FAl's Tissandierdiplom. 

og for en halv snes år siden 
begyndte han at udtænke et 
overtræk, der kunne beskytte 
flyet helt. 

Gør det selv 

Efter mange forsøg med for
skellige materialer har han nu 
fundet det rigtige. Overtrækket 
er på oversiden lavet af et 
tyndt, stærkt stof, der er gjort 
vandtæt, men ikke damptæt, 
dvs.atderdannesikkefugtpå 
oversiden af flyet. På undersi
den af overtrækket er der på
syet et specielt bomuldsfor, 
der har små "buler" i stoffet. 
Disse gør det muligt for luften 
at cirkulere og samtidig polerer 
foret flyets overflader. Et rødt 
ventileret stof dækker vinger
nes undersider. 

Overtrækket, der er paten-

teret, beskytter ikke alene mod 
vand, men også mod støv og 
snavs etc. Det er imprægneret 
med et stof der beskytter mod 
lysets UV-stråling. 

Overtrækket kan monteres 
og afmonteres af en person. 
Det har indbyggede opbeva
ringsposer og vejer 7 - 1 O kg 
afhængig af flyets størrelse. 
Betrækket kan vaskes i en al
m i ndelig vaskemaskine ved 
30-40 grader. 

Overtrækket er modulop
bygget således at man kan 
købe et komplet sæt eller evt. 
blot til at dække cockpittet. 

Siden 1995 har Jaksland 
leveret 450 overtræk til 80 for
skellige flytyper til kunder i 21 
lande. Fabrikken i Holbæk 
udvikler hele tiden overtræk til 
nye flytyper, og det er ikke kun 
svævefly, men også til motor
svævefly og motorfly. 

Se også hjemmesiden på 
Internettet: www.jaxida.dk. • 



Med SUN-AIR til Berlin 
Tekst og foto: Knud Larsen 

Den 27. marts åbnede British Airways og SUN-AIR en ny rute til udlandet. 
Den nye rute forbinder Billund og Berlin to gange dagligt på hverdage. 

Flyets besætning på turen var fra venstre: kaptajn Niels Sundberg, 
styrmand Glenn Funder og stewardesserne Monica Svankjær 
og Katrine Skalicky. 

Efter grundige markedsun
dersøgelser har British Air
ways og SUN-AIR of Scandi
navia A/S besluttet at oprette 
en rute fra Billund til Tysklands 
nye hovedstad. 

Berlin, der har ca. 4 millio
ner indbyggere, blev den 19. 

april 1999 igen hovedstad i det 
genforenede Tyskland. Byen 
har siden Murens fald gen
nemgået en enorm udvikling 
og er blevet centrum for en 
række multinationale selska
ber, bl.a. Daimler Chrysler og 
Sony. Med denne udvikling er 

byen blevet endnu mere inte
ressant for danske firmaer og 
ikke mindst for turister. Et stort 
trækplaster er blevet det nye 
nordiske ambassadebyggeri. 

Omvendt håber Billund 
Lufthavn at kunne tiltrække 
tyske turister til bl.a. Legoland 
og forretningsfolk til det dyna
miske midtjyske erhvervsliv. 

Tidsplanen 
SUN-AIR flyver to daglige re
turflyvninger - morgen og aften 
- på ugens fem hverdage samt 
en returflyvning om søndagen. 

Der er afgang fra Billund kl. 
0800 med ankomst Berlin/ 
Tegel kl. 0910. Om aftenen er 
afgangen fra Billund kl. 1640 
med ankomst Berlin/Tegel kl. 
1750. 

Fra Tegel er afgangstids
punkterne kl. 0950 og kl. 1855 
med ankomst Billund hhv. kl. 
1100 og 2005. 

SUN-AIR har forhandlet 
længe for at opnå disse øns
kede slot-tider, der gør det mu
ligt at skabe gode forbindelse 
til andre byer i Tyskland i sam
arbejde med et andet British 
Airways-selskab Deutsche BA. 
Med dette er der forbindelse til/ 
fra D0sseldorf, Koln, M0nchen 
og Stuttgart. Fra og til disse 
byer er der maksimalt tre timer 
inkl. transfertid i Tegel. 

Tegel Lufthavn 
Det røde bånd ved flyudgangen 
i Billund blev klippet over af di
rektør Niels Sundbergs søn, 
Kristoffer Sundberg. Niels 
Sundberg sad selv ved rattet i 
den fyldte ATP, der ved ankom
sten til Tegel blev budt velkom
men af bl.a. lufthavnsdirektø
ren. 

Tegel er passagermæssigt 
den største af de tre Berlin luft
havne (de to andre erTempel
hof og Schonefeld). Tegel er 
bygget til at håndtere 9 mio. 
passagerer, og det er hvad der 
er i øjeblikket. 

Der forventes ikke yderlige
re udbygning, idet Schonefeld 
syd for Berlin i 2003 påbegyn
der en udbygning, der skal væ
re færdig i 2007. Derefter vil 
det meste af lufttrafikken til 
Berlin foregå på Schonefeld. 

Tegel, der ligger i den nord
vestlige udkant af Berlin, har 
to baner hhv. 3.023 m og 2.424 
m. Den længste bane er god
kendt til kategori Gat lllb ope
rationer. Lufthavnen har 38 
parkeringspositioner, hvoraf 
14 har direkte adgang til termi
nalbygningen. 

Fra Tegel fløj man i 1999 til 
78 destinationer i 27 lande. Ef
ter indvielsen af Billund-ruten 
skal der lægges en til. 

Ruten flyves med BAe Jet
stream 41 med plads til 30 pas
sagerer eller med BAe ATP 
med plads til 64 passagerer af
hængig af behovet. Der ventes 
30.000 passagerer det første 
år. • 

Gråvejr, regn og blæst modtog gæsterne i Tegel. I baggrunden 
kontroltårnet og lidt af terminalbygningen bygget i 1974. 

Niels Sundberg og sønnen Kristoffer interviewes af den tyske 
presse. 

12 
FLYV • MAJ 2000 



LUFTFARTSSKOLEN 

Godkendt JAA MCC kursus. 

Multi-Crew Co-Operation kurser i henhold til JAR-FCL l.250(a)(3), JAR-FCL l.26l(d) og tilsvarende krav i 
JAR-OPS. Kurset er fremover et krav for at kunne påbegynde den første typeuddannelse på flermandsbetjente fly. 
Kurserne omfatter 34 teorilektioner og 20 timers flyvning på DC 10 full-flight simulator. 
Kurset har en varighed på ca. tre uger. Pris pr. deltager inklusive alle materialer kr. 35.000,00. 
Kursus prisen bliver i år 2001 sat op til kr. 38.000,-. 

Godkendt JAA integreret ATPL-kursus. 

Kurset dækker alle krav i henhold til JAR-FCL l.160(c) og JAR-FCL l.165(a)(l) og opfylder dermed uden videre 
kravene til første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Uddannelsen varer ca. 22 måneder og omfatter minimum 1000 lektioner teori afsluttende med eksamen til Airline 
Transport Pilot License (ATPL), 170 flyvetimer på enmotoret fly, 15 flyvetimer på tomotoret fly afsluttende med 
opnåelse af Commercial Pilot License med Instrument Rating (CPL/IR) og Multi-Crew Co-Operation (MCC) 
kursus på 15 timer i DC 10 simulator. 
Prisen for hele uddannelsen inklusive alle materialer og skoleuniform er kr. 475.000,- ved kursus start d. 31. juli år 
2000, hertil kommer en udgift på kr. 25.000,00 for indkvartering på kollegiet i tomandsværelser under uddannelsen. 
Psykotekniske optagelsesprøver d. 12. og 13. maj 2000. 
Kursus start 31.juli 2000. (Kursusstart i 2001 d. 5. febuar, d. 7. maj og d. 30.juli, kursusprisen i 2001 alt incl. 
kr. 550.000,- ) 
Informationsmøder bliver afholdt d.10. maj kl. 1800, d. 13. maj kl. 1000, d. 24. maj kl. 1800 og d. 27. maj kl. 1000. 

ATPL teori for indehavere af nationalt A-certifikat eller JAA PPL DAG: 

egnethedsprøve (pris kr. 500,-) start: eksamen: Afdeling 
Billund 13. maj eller 17.juni (Billund eller Roskilde) 4. sep. 2000 

tilmeldingsfrist: 
21.juli 2000 primo juni 2001 

ATPL forkortet teori for indehavere af nationalt B/1 certifikat eller JAA CPL/IR AFTEN: 

Afdeling 
Billund 

start: 
14.aug.2000 

tilmeldingsfrist: 
14. juli 2000 

eksamen: 
medio marts 2001 

Du skal have bestået medical på Flyvemedicinsk klinik inden kursusstart. 

JAA Flyveinstruktørkursus: 

Afdeling start: 
Billund 9. oktober 

tilmeldingsfrist: 
8. sep. 

eksamen: 
medio december 2000 

AFIS kursus (Vejrobservator) 2000/2001: 

Af deling start: 
Billund 16. oktober 2000 

tilmeldingsfrist: 
15. sep. 

kursus afslutning: 
26. januar 2001 

Pris for AFIS kursus er ved 6 deltagere pr. kursist kr. 95.000,-, kurset kan udbygges med Vejrobservatør kursus, 
merpris pr. kursist kr. 25.000,- og 5 ugers ekstra varighed. 

Rekvirering af yderligere materiale og information om ovenstående kurser kan fås ved henvendelse til: 

FLYV • MAJ 2000 
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DASH 7 OY-CTC starter op for at flyve fra Uummannaq I Qaarsut til 1/ulissat. I baggrunden ses 
ruteflyet til Uummannaq- Be/1212 OY-HCY. 

Grønlandsfly 
justerer farverne 
Tekst og foto: Erik Gjørup Kristensen 

Fastvingede fly 

Det første fly der fik de nye far
Over var flagskibet, Boeing B-
757-236ER OY-GRL, og efter
hånden er alle de fastvingede 
typer i flåden malet om. Det 
senest ankomne fly, de Havil
land DHC-7 Dash 7 OY-GRF 
blev således leveret i de nye 
farver. 

Den eneste af Grønlands
fly's seks Dash 7 fly, der ikke 
har fået de nye farver endnu 
er OY-GRE, der for tiden er til 
stort eftersyn, og derefter skal 
vestpå for at blive malet. OY
G RE vil sandsynligvis blive 
den første af Grønlandsfly's 
Dash 7 der får et fuglenavn, 
idet en velunderrettet kilde op-

lyser at den skal hedde "Taa
teraaq" (Ternen). 

Det er tredje gang at Dash 
7 flyene males, men tørste 
gang der kommer nye farver 
med i bemalingen. Grundfar
verne er stadigvæk røde og 
hvide, idet den røde farve er 
blevet mørkere end tidligere. 
Derudover er den røde farve 

Grønlandsfly er i 
gang med at ændre 
bemalingen på fly
flåden. Efterhånden 
som Grønlandsfly's 
luftfartøjer skal til 
større eftersyn bliver 
de malet op i de nye 
farver. Det nye farve
skema er for største
delen af flytypernes 
vedkommende ikke 
meget forskelligt fra 
den gamle bemaling, 
og man skal da også 
se på flyene ret ofte 
for at se forskellen, 
hvorfor der mere er 
tale om en justering 
af farverne end en 
egentlig ændring af 
bemalingen. 

på motorgondolerne flyttet fra 
toppen til bunden af disse. 

Det første af de Havilland 
DHC-6 Twin Otter flyene der 
blev malet op i de nye farver 
var OY-POF, der blev malet i 
Odense i september 1999. 
Samtidig med ommalingen fik 
den påført sit grønlandske 
navn "Siorarsiooq", der bety
der sandløber. OY-POF har 
tidligere været malet i Grøn
landsfly's farver, og derfor er 
ændringen ikke så stor, hvori
mod ændringen for OY-ATY 
bliver væsentlig. 

Den stadigvæk er bemalet 
som den blev leveret fra fabrik
ken, endda med "lce Patrol" på 
siden, selvom det er et stykke 
tid siden denne opgave er 
overgået til satelitterne. Hvor
når OY-ATY bliver malet om er 
endnu uvist, da der er god brug 
for den på rutenettet. 

Twin Otter OY-POF i Uum
mannaq/Qaarsutden 19. ok
tober 1999, kun ni dage efter 
den ankom til Grønland efter 
at være blevet malet om i 
Odense. 
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Beech King Air 200 OY-NUK anvendes også som ambulancefly. 

OY-HDM er netop startet fra Uummannaq I Qaarsut mod Uummannaq på en fragtflyvning. 
Bemalingen har den arvet fra Petroleum Helicopters, idet den gule farve er skiftet med en rød. 
Navnet 'Tuujuk li" (Præstekrave li) har den arvet fra en Sikorsky S-58T, der blev solgt i 1978. 

OY-HCY er den eneste af Bell 212'erne der er blevet malet om i de nye farver. Den er her landet 
i Uummannaq I Qaarsut på en fragtflyvning mellem lufthavnen og Uummannaq Heliport. 

Beech 200 King Air OY
NUK har nu fået skiftet de 
gamle NunaAirfarverud med 
Grønlandsfly's farver, så her er 
der jo også tale om en væsent
lig forandring. 

Helikopterne 

Bell 212 OY-HCY er foreløbig 
den eneste af helikopterflåden 
der er blevet malet om på 
nuværende tidspunkt, og da 
både Bell 212 og Sikorsky S-
61 N helikopterne er travlt 
beskæftigede kan vi nok ikke 
forvente at se disse i de nye 
farver foreløbigt. 

For Bell 212 flådens ved
kommende er forandringen 
den mest synlige, idet disse får 
helt andre linjer end tidligere. 
Samtidig får de for første gang 
den grønlandske harpun på 
siden ligesom der nu står 
GRØNLANDSFLY på siden af heli
kopterne. 

Disse hørte jo tidligere til 
charterafdelingen, og var 
derfor malet i GLACE-farver, 
og med teksten GREENLANOAIR 

CHARTER på siden. Netop Bell 
212 flåden har gennem tiden 
haft en del forskellige bema
linger, og nu kan man da også 
på de fire tilbageværende se 
fire forskellige bemalinger. 

OY-HDM blev købt fra Pe
troleum Helicopters, og derfor 
er grundskemaet da også fra 
det selskab, idet den gule farve 
er blevet rød. OY-HDN er den 
sidste af helikopterne i den 
gamle GLACE-bemaling, OY
HCY i de nye Grønlandsfly far
ver og OY-HMD opererer for 
tiden i Thule-området i de blå 
MAERSK farver, idet den jo 
stammer derfra. 

Efterhånden som Sikorsky 
S-61 N helikopterne skal til 
stort eftersyn bliver de malet 
op, idet de beholder det nuvæ
rende farveskema, dog med 
den lidt mørkere røde farve. • 



Flere fly • og større salg 
Produktionen af almenfly i USA sætter nye rekorder 

1999 var et godt år for den 
amerikanske almenflyindustri. 

For femte år i træk var der 
stigning, både regnet efterfak
turering og efter antal, og fak
tureringen varden højeste i de 
54 år, man har registreret den 
slags oplysninger. 

Der blev afleveret 2.525 fly 
mod 2.220 i 1998, en stigning 
på 13,7%, men den totale fak
turapris steg med 33,9% fra 
5,9 milliarder dollars til 7,9 mia. 

Man må forbavses over det 
store antal jetforretningsfly, 
der bygges - og sælges. 514 
af de 2.525 eller godt og vel 
en femtedel af 1999-produkti
onen er jetfly. Hvordan faktu
reringen fordeler sig på kate
gorier og typer fremgår ikke af 
den offentliggjorte statistik, 
men jetflyenes andel er nok 
omkring halvdelen. 

Der blev desuden i 1999 le
veret 1.747 stempelmotorfly 
(1.635 enmotors og 112 tomo
tors) og 264 turbopropfly. 

Der blev eksporteret 562 fly 
i 1999, en fremgang på 5%. 

Udover de i tabellen anførte 
fly blev der leveret otte Cessna 
560 Citation Ultra til det ame
rikanske forsvar, militær be
tegnelse C-35A. Statistikken 
over leverancer af almenfly til 
forsvaret medtager også en 
Raytheon T-6A! 

American Champion 
91 fly. 

?EGA Aurora .............................. 9 
?GCAA Adventurer ................... 19 
?GCBC Citabria Explorer ......... 31 
8GCBC Seoul ............................ 5 
8KCAB Super Decathlon ......... 27 

Aviat 
83 fly, 9.760.000 USD 

A-1AHusky .............................. 23 
A-1B Husky .............................. 44 
S-2C Pitts ....... .. .. .. ............... .... . 16 

Bellanca 
1 fly 

Super Viking 17-30A .................. 1 
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Cessna Citation VII. 

Boeing 
29 fly, 1.040.375.000 USD 

737 BJ ····································· 29 

Cessna 
1.202 fly, 1.864.136.678 USD 

172 Skyhawk .......................... 180 
172S Skyhawk ....................... 272 
182 Skylane ........................... 248 
T206 Stationair ....................... 120 
206 Station air .................... ....... 79 
208 Caravan I .. .. ...................... 20 
208B Caravan IB ...................... 67 
525 CitationJet ......................... 59 
550 Citation Bravo ................... 36 
560 Citation Ultra ..................... 32 
560XL Citation Excel ................ 39 
650 Citation VII ............ ......... ... 14 
750 Citation X .......................... 36 

Cirrus 
9fly 

SR20 .......................................... 9 

Commander 
13 fly 

114B Commander ...................... 8 
114TC Garnmander .................... 5 

Gulfstream 
70 fly, 2.393.000.000 USD 

Gulfstream IV SP ..................... 39 
Gulfstream V ................... ......... 31 

Learjet 
99 fly, 863.754.695 USD 

Learjet31A ..... .......................... 24 
Learjet 45 ................................. 43 
Learjet 60 ................................. 32 

Produktionslinje hos Cessna i lndependence, Kansas, USA. 

Maule 
69 fly, 7.487.322 USD 

MX-7-160C ...................... ........... 1 
MX-7-180 ................................... 1 
MX-7-180CMillennium .............. 2 
MXT-7-180AComet ........... ...... 18 
MT-7-235 Super Racket ..... ........ 4 
M-7-235B Super Racket ............ 8 
M-7-235C Orion .................... ... 16 
M-7-260 ...................................... 6 
MT-7-260 .................................... 2 
M-7-260C ................................. 10 
MMT-420-AC .... .......................... 1 

Mooney 
97 fly 

M20M Bravo ............................. 25 
M20R Ovation .......................... 24 
M20R Ovation 2 .......... ........ ..... 10 
M20S Eagle ............................. 38 

Piper 
341 fly, 122.248.519 USD 

PA-28-161 Warrior III ............... 20 
PA-28-181 Archer 111 ............... 107 
PA-28R-201 Arrow ......... ............ 6 
PA-32R-301 Saratoga li HP ... .. 28 
PA-32R-301T Saratoga li TG ... 52 
PA-34-220T Seneca V ............. 57 
PA-44-180 Sem i nole .................. 8 
PA-46-350P Malibu Mi rage ...... 63 

Raytheon 
421 fly, 1.634.547.000 USD 

Beech Bonanza A36 ................ 77 
Beech Bonanza B36TC ........... 20 
Beech Baron 58 ....................... 47 
Beech King Air C90B ............... 41 
Beech King Air B200 ................ 55 
Beech King Air 350 .................. 45 
Beech 1900D Airliner ............... 36 
Beechjet 400A .......................... 45 
Hawker 800XP ......................... 55 



Sikorsky S-61 
100.000 flyvetimer 

Af Knud Larsen 

Den 10. april 1965 kom den 
første Sikorsky S-61A-1 Sea 
King helikopter til til Frihavnen 
i København fra fabrikken i 
USA. 

Allerede den 8. november 
s.å., inden S-61 har overtaget 
redningsberedskabet, kom 
den første store opgave. En af 
Flyvevåbnets Douglas C-54 
på vej fra Værløse til Grønland 
fik motorstop på alle fire moto
rer over Kattegat og måtte nød
lande på vandet. En S-61 op
samlede alle 19 ombordværen
de fra en fiskekutter, der i mel
lemtiden havde reddet dem fra 
det synkende fly. 

Først den 5. januar 1966 
overtog S-61 redningsbered
skabet efter Sikorsky S-55 og 
PBY Catalina, der hhv. blev ta
get ud af drift og overført til ESK 
721. 

Siden starten har de otte 
helikoptere udført 12.647 mis
sioner og opsamlet 6.560 per-
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soner. Specielt huskes red
ningsaktionerne i forbindelse 
med færgekatastroferne "Ska
gerak", ,.Scandinavian Star" og 
,.Estonia". 

do og Sikorsky's repræsentant 
i Danmark Erik Bolvinkel samt 
nuværende og tidligere besæt
ningsmedlemmer i ESK 722. • 

Besætningen på U-275 efter 
vand og champagne. Fra ven
stre mod højre ses Benny Schu
ler, Søren Hansen, Palle Slei
mann, Vibeke Westphal, Jan 
Rasmussen (JUM) og Tommy 
Hesse/bjerg (SEL). 

Onsdag den 22. marts 2000 
rundedes de 100.000 flyveti
mer, da U-275 udførte en am
bulanceflyvning fra Rønne til 
Rigshospitalet i København 
med to patienter. 

Besætningen på U-275 var 
fartøjschef Tommy Hessel
bjerg, 2. pilot Jan Rasmussen, 
systemoperatør Palle Slei
mann, maskinist Benny Schu
ler, redder Søren Hansen og 
læge Vibeke Westphal. 

Ved ankomsten tilbage på 
FSN Værløse blev besætnin
gen modtaget med vandkano
ner og champagne. 

Dagen efter afholdtes en 
reception for atfejre de 100.000 
flyvetimer. Til stede var bl.a 
chefen for FSN Værløse, che
fen for Flyvertaktisk Kom man-

Deres partner 
- også inden for 

flyforsikring 

Lige til at gå til 
Topdanmark Industri & Sø • Borupvang 4 • 2750 Ballerup 
TIi. 44 74 46 82 • E-mail: Marine-huU•@topdanmark.dk 
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Tekst: Ole B. Kaas 

Fusionen mellem 
klubberne Aalborg 
Svæveflyveklub og 
Svæveflyveklubben 
A viator er nu en 
realitet. Det blev 
officielt vedtaget på 
den stiftende general
forsamling den 
1. april 2000. 
Navnet på den nye 

klub er A via tor - Aal
borg Svæveflyveklub. 

Der varengang 

Den kender vi alle. Det var den
gang man kunne tromme 20 
mand sammen til at hive i et 
gummitov, så een mand kun
ne flyve i to minutter. I øvrigt i 
et svæveplan han selv havde 
strikket sammen. 

Sådan ser det ikke ud i dag. 
Vi kender den sædvanlige kla
gesang om medlemstal der 
stagnerer, mere administra
tion og papirarbejde osv. Det 
korte af det lange er, at vi er 
blevet færre til at varetage flere 
opgaver. Det har blandt andet 
betydet at det ikke altid har 
været nemt at finde folk til be
styrelsen. Mange har tillige 
haft flere ansvarsområder. 

De to klubber 

I gamle dage fløj Aviator og 
Aalborg Svæveflyveklub beg
ge fra Aalborg Lufthavn. 

Aviator var den civile svæ
veflyveklub, mens Aalborg 
Svæveflyveklub hørte til under 
den militære flyvestation. Da 
trafikken på lufthavnen i løbet 
af 60'erne steg kraftigt, blev 
det klart at man måtte finde et 
andet sted at flyve fra. Sidst i 
60'erne, lige på kanten til 70-
'erne, flyttedeAviator ud på he
den ved Borup. 

Et par år senere flyttede 
Aalborg Svæveflyveklub til 
den dengang nyanlagte Aars 
Flyveplads. Samtidig med flyt
ningen overgik Aalborg Svæ
veflyveklub til at være en civil 
klub - dog stadig med nære 
forbindelser til flyvestationen. 
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Dengang var der medlemmer der skulle ikke mangle ret man- Der blev lavet en køreplan 
nok til at drive to svæveflyve- ge, før flyvningen stort set gik i der gik ud på at rydde alle hin-
klubber mindre end otte km fra stå. Opstår der så en 'worst ca- dringer for en fusion af vejen 
hinanden. se' hvor flere medlemmer plud- inden en afstemning. Der skul-

Når der ligger to så ens selig har andre ting at se til i en le formuleres hvordan en ny 
klubber så tæt på hinanden, kortere eller længere periode, klub skulle se ud. Forslag til 
kan det heller ikke undre at der så falder aktiviteten til nul. Der vedtægter skulle fremlægges 
af og til har været et fremsynet er simpelthen ikke fremmødte i god tid. Juridiske aspekter 
medlem der har foreslået en nok til at afvikle en flyvedag på skulle afklares og indledende 
fusion. Men forslaget har hidtil tilfredsstillende vis. afstemninger skulle gennem-
været ilde hørt når det blev Det var omtrent det der ske- føres. Sådan at når den ende-
bragt på bane. Forrige år blev te i foråret 1999, og dette satte lige, altafgørende afstemning 
der alligevel nedsat et samar- for alvor gang i fusionsplaner- om fusionen var afholdt, var 
bejdesudvalg mellem klubber- ne. Klubberne havde holdt et det blot at "trykke på startknap-
ne, fordi der var flere der men- par flyvedage sammen og et pen" hvis udfaldet blev et ja. 
te at mulighederne for fusion par fester var det også blevet 
skulle undersøges. til. Vi havde efterhånden fået 

Samarbejdsudvalgets vig- lært hinanden lidt at kende. Vedtægtsændringer 

tigste opgave i første omgang Den 1.juni 1999blevderaf- Den største hurdle var nok 
var at arrangere fælles aktivi- holdt ekstraordinær generalfor- Aviators vedtægter vedrø ren-
teterforklubberne. Simpelthen samling i Aviator. Her blev det de opløsning af klubben eller 
for at vi kunne lære hinanden besluttet, at klubben resten af sammenlægning med anden 
bedre at kende. I løbet af 5-10 sæsonen skulle flyve sammen klub. Her krævedes, at 2/3 af 
år kunne det så være at en fu- med Aalborg Svæveflyveklub klubbens aktive medlemmer, 
sion kunne komme på tale ... fra EKVH, Aars Flyveplads. på to på hinanden følgende 

Efter den dato fik alle frem- generalforsamlinger, stemte 

Samarbejde 
mødte meget mere flyvning! for et sådant forslag. Altså ikke 

bare af de fremmødte med-
Klubberne var begge velfun-

Dialog 
lemmer, men af alle klubbens 

gerende og alle poster var be- aktive medlemmer. Dertil kun-
sat af kompetente medlem- Forud for den ekstraordinære ne der ikke brevstemmes el-
mer. Enkelte medlemmer be- generalforsamling var der gået ler stemmes via fuldmagt. 
stred flere poster, men disse et utal af møder, undersøge!- En yderligere finurlighed er, 
poster var af lettere karakter. ser og diskussioner. På det at man ikke kan afgive stem-
Der var instruktører på alle fly- tidspunkt var det langt fra me, hvis man ikke har betalt 
vedagene, så skolingen tun- sikkert at der kunne dannes kontingent. Hvis 1/3 af med-
gerede. Vintervedligehold tun- flertal for en fusion. Mange var lemmerne ikke havde betalt 
gerede også fint, så materiellet usikre på om en fusion ville kontingent, kunne klubben ik-
var iorden. være det rigtige og der ligger ke opløses eller fusioneres. 1 / 

Aktivitetsniveaut lod dog no- mange følelser og oplevelser 3 lyder måske af mange, men 
get tilbage at ønske. De gode knyttet til Borup. Derfor var det i Aviator var det mere reglen 
flyvedage var der god aktivitet vigtigt at informere medlem- end undtagelsen. 
på pladsen. Alle fly kom i luften merne grundigt og få en dialog Løsningen blev en ændring 
og der var hygge om aftenen. igang i klubberne. Det måtte af vedtægterne, det krævede 

Det kneb mere med de ikke være sådan at nogen bag• nemlig kun at halvdelen af de 
knap så gode dage. Flyveda- efter kunne komme og sige at stemmeberetigede, fremmød-
gen blev godt nok afviklet, men de tø lte sig narret eller kuppet. te medlemmer stemte for. Det 

Forreste række fra venstre: Martin Mikkelsen, Pernille Andersen (sekretær), Jesper Mø/bak (næst
formand}, Erik Nørskov. 
Bageste række fra venstre: Anders Møller Andersen, Flemming Baade (kasserer), Jørgen Lund 
Mogensen (formand}, Ole Barnkop Kaas (2. suppleant), Mogens Beltoft (1. suppleant). 



blev udelukkende gjort for i den nye klub gerne op over 80. anden side er det en opgave i Som en overgangsordning, en 
praksis at gennemføre fusio- For at det overhovedet kan sig selv at holde to spil i fuld slags gave til os selv, og for at 
nen - ikke for at omgå de op- lade sig gøre, vil vi stille flyene funktionsduelig stand. Vi har lette arbejdet for kassereren, 
rindelige intentioner i vedtæg- op i to rækker på startstedet desuden rådighed over en KZ blev det besluttet at sætte 
terne. Det ville have været en og videreføre Aviators ordning VII til flyslæb. gebyret til O kroner i år 2000. 
umulig opgave i to omgange med fast markleder. Yderlige- Dette skulle også gerne ani-
at samle alle klubbens aktive re, for også at effektivisere mere til noget mere flyvning, 
medlemmer. skolingen, vil vi anvende to Kontingent og ordningen gælder for alle 

skolefly. Her umiddelbart før fusionen aktive medlemmer. 
Meget af elevernes tid går mindede klubbernes kontin-

Mere flyvning med at vente på startstedet, og gentsystem utroligt meget om 
Samflyvningen var en meget det kan godt virke frustreren- hinanden. De var begge efter Økonomien 

vigtig del i hele processen. de. Derfor, hvis det bliver ak- "flat rate" princippet, hvor man Klubben haren sund økonomi, 
Den gav medlemmerne mulig- tuelt, vil vi forsøge os med et betaler et fast månedligt kon- ja den er faktisk så god, at vi 
hed for at lære hinanden at bookingsystem, hvor der boo- tingent for al flyvning. allerede i år kunne købe en 
kende og Aviatø rerne rig lej lig- kes to elever på hvert fly for en Aviator havde dog en ræk- Duo Discus Turbo med vogn 
hed til at afprøve forholdene på halv dag. Det vil med andre ord ke billigere kontingenter, der og instrumenter. Desværre er 
EKVH. Desuden fik alle også sige at der på en normal flyve- havde til hensigt at skaffe flere der 2-3 års leveringstid, så det 
mere flyvning ud af det og spil- dag vil være en markleder, to medlemmer og holde længere kan være der kommer noget 
lemanden noget at se til. Hvis instruktører og fire elever på på de gamle. Det havde dog andet i mellemtiden. Målet er 
det nu havde vist sig at vi ikke pladsen. Dertil kommer jo den den stik modsatte effekt - det nemlig at generere et over-
kunne lide hinanden, ville det halve snes S-piloter, der håber lavere kontingent gav ikke af skud på 250.000 hvert år. Det 
også have været dumt først at på godt flyvevejr. sig selv flere medlemmer, og svarer til at købe et nyt fly i 
opdage det efter fusionen. Si- gamle medlemmer fik nu mu- standardklassen hver andet 
den samflyvningen har besty-

Flyflåde og jordmateriel 
lighed for at udskyde en svær år, vel at mærke uden at sælge 

relserne også holdt bestyre!- beslutning. Den svære beslut- ud. Budgetterne var kalkuleret 
sesmøder sammen. Det har Klubbernes flåder supplerer ning blev med tiden nemmere, med 75 aktive fuldt betalende 
været nogle vaskeægte mara- hinanden godt. Det er dog ikke da man til et lavere kontingent medlemmer, men vi er allere-
thonmøder, når ca. 14 menne- ensbetydende med at der ikke klart nok ikke har de samme de nu godt på vej mod 90. Da-
sker alle skal have et ord ind- skal foretages justeringer. Flå- muligheder for komme ud at gen efter den stiftende gene-
ført og forstå hvad andre me- den består af LS-6c, Discus- flyve. ralforsamling havde vi fået fem 
ner. Men det var nødvendigt, b, DG300, LS-4b, LS-4a, Jun- Der var derfor fra starten nye medlemmer, der alle har 
for det går ikke hvis den ene ior, Pilatus 84 og K8. Endvide- lagt op til den helt store opryd- haft eller har S-certifikat. I 
bestyrelse ikke ved hvad den re har vi de to-sædede: ASK- ning i kontingentsystemet. Be- skrivende stund har de første 
anden bestyrelse har diskute- 21, SF-34, Twin Astir, K7 og lært af Aviators erfaringer skul- tre-fire nye elever også meldt 
ret og nået frem til. Motorfalke. K7 og KB står i le der være så få kategorier sig. 

første række til at blive afhæn- som muligt. Det mest vidtgå-

Forudsætninger 
det og dernæst Twin Astir og ende og simple ville være et 

Klubbens bestyrelse Pilatus. aktiv kontingent til 500 kroner 
Her en opsummering på de Det haster dog ikke med at om måneden og et passiv Den nye bestyrelse bestående 
forudsætninger, der har gjort få tyndet ud i flåden , for vi har kontingent til 200 kroner om af formand Jørgen Lund Mo-
fusionen ekstra nem. pladsen til den og der skulle året og intet andet. gensen, kasserer Flemming 
- Ens kontingentsystem helst suppleres op inden der Det var meget længe i kik- Baade, sekretær Pernille An-
- Omtrent samme antal med- afhændes alt for mange fly. kerten, men på den stiftende dersen og menige Erik Nør-

lemmer Indkøb af nye fly i en klub plejer generalforsamling kom der skov, Anders Møller Andersen, 
- God økonomi i begge klub- tit at få sindene i kog. Der er nogle ekstra kategorier med: Jesper Mølbak og Martin Mik-

ber næsten altid lige så mange Et selvejerkontingent til 300 kelsen får en stor opgave med 
- Flyflåderne og jordmateriel- meninger som der er medlem- kroner om måneden for dem at tegne den nye klub. 

let supplerede hinanden mer. Det lader dog til at der i der har eget fly. De får fri spil- Fusionen har gjort, at der er 
godt klubben er meget bred enig- starter og PFT. lil gengæld er frie kræfter og flere kroner på 

- Aviator havde få elever og hed om, at det næste fly skal der absolut ingen flyvning på bundlinien til at udvikle klub-
mange instruktører. I Aal- være en Duo Discus Turbo. I klubbens fly - heller ikke som ben. Det giver grobund for en 
borg Svæveflyveklub var sidste ende vil det være op til gæst. Et junior kontingent til masse drømme blandt med-
forholdet lige modsat. bestyrelsen at komme med et ligeledes 300 kroner om må- lemmerne om klubbens frem-

oplæg til hvilke fly klubben skal neden for medlemmer under tid . 

Den nye klub 
råde over. 18 blev det også til. Bestyrelsens opgave bliver 

Med tre traktorer, to spil og For at skaffe unionen med- at få lavet en langsigtet strategi 
Holdningen har været at en ny en wirehenter ser jordmateri- lemmer blev passiv med ret til for klubbens udvikling og få 
fusioneret klub ikke skulle ellet også fornuftigt ud. Der er PFT bibeholdt. Det koster styret de frigivne kræfter i sam-
byde på mindre aktivitet end delte meninger om hvor vidt vi 1.000 kroner om året. Normalt me retning. Der skal ikke hviles 
de to gamle klubber til sam- skal have to spil. To spil giver er der et rådighedsgebyr på på laurbærene - tvært imod, for 
men. Det vil sige, at på en dag helt klart en sikkerhed for at hvert enkelt fly på 600 kroner, optimismen blomstrer og pes-
hvor de to gamle klubber hver flyvedagen kan afvikles, hvis der betales den første gang simismen har trange kår. Det 
har præsteret 40 starter, skal det ene går i stykker. På den man flyver i et af klubbens fly. er nu der skal slås til! • 
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Danske vinger nr. 22 

De Havilland Canada 
Chipmunk - OY-ALD 

- dens forgænger i Royal Air 
Force, som den var designet 
til at afløse. 

Undertegnede er dybt beta
get af alt, hvad der bare lugter 
en lille smule af gamle engel
ske flyvemaskiner, og særligt, 
hvis de hedder noget med De 
Havilland, så ingen vil kunne 
mig få til at sige noget som helst 
negativt om en Tiger Moth. 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Naturligvis er de indre 
kvaliteter de vigtigste 
- men på den anden 
side kan man vel ikke 
sige sig helt fri for, at 
udseendet også spiller 
en hvis rolle! OY-ALD 
er et fornemt eksem
pel på et af de heldige 
tilfælde, hvor ydre og 
indre kvaliteter går op 
i en smuk, højere 
enhed. 

I sommeren 1999 skulle jeg 
lave en række fotos af en 
flyvemaskine til billedbogen 
"Claus laver et Loop", hvor ho
vedpersonen Claus efter en 
del betænkeligheder laver sit 
livs første loop. 
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Sammen med andre med
virkende i projektet diskutere
de jeg sidste forår kravene til 
flyet, som skulle loope. Det var 
en absolut betingelse, at det 
skulle være flot - meget flot -
og dernæst, at det skulle være 
tosædet og godkendttil kunst
flyvning. Da det skulle fotogra
feres i formation med et lawin
get fly, måtte det gerne være 
selv lawinget, og det gjorde da 
heller ikke noget, hvis man 
kunne se, at det var dansk. 

Med al respekt for hele den 
danske bestand af flyvemaski
ner, og selvom det skal ind
rømmes at andre også kunne 
have været brugt, kunne vi ik
ke se andet end at meget pe
gede i retning af OY-ALD. 

Den gamle Chipmunk op
fyldte samtlige kriterier, og hel
digvis ville Jens Peter Larsen, 
en af flyet ejere, gerne være 
med til at lege med flyvema-

skin er. Det blev til nogle fornø 
jelige stunder i og over Stau
ning med et fly, der netop først 
og fremmest egner sig til for
nøjelse! 

Historie 

Chipmunk må vel nærmest be
tegnes som et tigerspring 
fremad i forhold til Tiger Moth 

På den anden sige må man 
vel indrømme, at dens store 
charme ikke ligefrem ligger i 
rene linjer! Derimod er netop 
linjerne så utroligt elegante på 
Chipmunken, og har da også 
på mange måderværet et langt 
mere passende træningsfly, da 

OY-ALD indgår i Danmark Veteranflysamling. Her er Jens Peter 
flyet på vej tilbage mod Stauning efter lidt sommeraften sight
seeing over Holmsland Klit. 
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Udsigten fra cockpittet er fin 
- der er så absolut noget "rig
tigt" ved en flyvemaskine med 
et cockpit, der giver associa
tioner til gamle jagere. 

den kom på banen. Flyet blev 
konstrueret hos de Havillands 
canadiske afdeling. Her byg
gede man både Tiger Moth og 
Mosquito under krigen. 

Den polske emigrant, Wsie
wolod J. Jakimuik, der før kri
gen var chefkonstruktør hos 
PZL i Polen, lavede i 1943 de 
første skitser til det fly, der var 
tænkt som en Tiger Moth-af
løser. Det var dog først efter 
krigen, der blev tid til at lave 
det egentlige designarbejde. 

Den nye træner skulle na
turligvis være af metal, men 
det var stadig "dope-og-lær
red" tider, og det meste af vin
gen på den nye skolemaskine 
blev beklædt med dette mate
riale. Konstruktøren må i øvrigt 
have skelet til Mosquitoerne 
nede på samlebåndet, for 
Chipmunkens halefinne er klas
sisk De Havilland og næsten 
identisk med jagerbomberens. 

Prototypen til Chipmunk fløj 
den 22. maj 1946, og maski
nen blev siden fragtet til Eng
land. Her kom den op mod Fai
rey Primer- et fly, der i nogle 
henseender kan minde om vor 
hjemlige KZ IIT. I første om
gang kom Fairey med langt det 
billigste tilbud, men RAF traf 
ikke et endeligt valg og i anden 
runde kom de Havilland med 
et billigere tilbud og vandt der
med ordren. Der blev i alt byg
get 218 Chipmunks i Canada, 
111 hos De Havmand på fabrik
ken i Hatfield, 889 i Chester (ik
ke så langt fra Liverpool) og 60 
på licens i Portugal. 

Chipmunk'en blev som be
kendt en stor succes og brugt 
ved flyvevåbnene i en lang ræk
ke lande, bl.a. Burma, Thailand, 
Colombia, Uruguay, Egypten, 
Irland og naturligvis Danmark, 
hvor omkring 2500 piloter blev 
uddannet på typen. 

OY-ALD er ex-Flyvevåbnet 
P-147 og kom til landet i 1953. 
Den blev købt ud af Flyvevåb
net af Bertel Kring. Siden kom 
den til vestkysten. hvor den har 
boet frem til i dag. I dag ejes 
OY-ALD af en gruppe på fem 
personer, hvoraf tre professi
onelt beskæftiger sig med flyv
ning. 
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Farverne 

Jens Peter har omhyggeligt 
malet OY-ALD efter bema
lingsforskrifter fremskaffet fra 
Flyvevåbnet. Siden er han ble
vet konfronteret med gamle 
militærfolk, der efter at set på 
detaljerne hævder at "sådan 
har en Chipmunk aldrig været 
malet". Det er således muligt 
(sikkert endda rigtigt), at Flyve
våbnet ikke har fulgt sine egne 
instrukser, men OY-ALD kan 
stadig kaldes en meget nydelig 
repræsentant for de pensione
rede danske militærtrænere. 

OY-ALD snyder i øvrigt. På 
afstand er den en nærmest 
tidløs smuk flyvemaskine. 

De flotte farver og lidt spink
le elegante linjer signalerer an
tikt fly, for sådan hverken de
signer eller bemaler man mili
tærtrænere nu om stunder. Der 
er intet "gammelt" over den. 
Men når man så kommer om
bord i OY-ALD ændres indtryk
ket. Nu lugter flyet - både i 
bogstavelig og overført betyd
ning - af gammel militærtræ
ner. Instrumenterne er enkle 
og store. Der er ganske god 
plads til benene, men man sid
dertemmelig ret op og ned. En 
Chipmunk er ikke udstyret 
med lænestole! 

Den krudtdrevne startmo
tor kan godt få intetanende til
skuere et stykke væk til at lette 
et lille stykke fra jorden, inden 
flyet selv kommer på vingerne. 

OY-ALD er en virkeligdårlig 
flyvemaskine, hvis hele fami
lien skal med på udflugt med 
villatelt og sammenklappelige 
cykler - specielt da, hvis man 
tænker på Jens' familie, hvor 

selv en Piper PA-32 vel næppe 
kunne levere den nødvendige 
plads. 

Chipmunken har plads til 
en tandbørste i det lille baga
gerum bag bagsædet, og bø
jer man tuben lidt, kan tand
pastaen nok også være der. 

Herligt legetøj 

Chipmunk'en er, og vil aldrig 
blive, noget ideelt rejsefly, men 
det var heller ikke tanken med 
konstruktionen. Den blev byg
get til at lære unge mænd at 
flyve, og det er en flyvemaski
ne, hvor eleverne med det 
samme har set konsekvenser
ne af deres reaktioner. 

I Tage Vandsteds bog "Fra 
Catalina til Draken" skriver 
Ulrik Holm (HOM) om, hvor
dan en Chipmunk var sværere 
at lande end en Starfighter, 
men at de allerfleste piloter i 
Flyvevåbnet tænkertilbage på 
Chipmunk'en med ganske 
særlige varme følelser. Der 
skal arbejdes med pedalerne 
hen ad banen, men i luften er 
flyet en ren drøm. Chipmun
ken gør prompte, hvad man 
beder den om, i modsætning 

til Cessna'er som man (med 
Jens' ord) "skal begynde at 
overtale til at dreje en halv time 
i forvejen". 

Chipmunk'en er let at flyve, 
men ikke let at flyve perfekt. 
Det gør den netop til en udfor
dring man ikke bliver færdig 
med fra den ene dag til den 
anden. 

Som ren flyvemaskine til 
ubekymret leg mellem skyerne 
er den ideel. Eller som Jens 
Peter sagde efter en af vores 
ture: "Hvis man bare skal op 
og have det lidt sjovt, er der ik
ke meget, der slår en Chip
munk". • 

Databoks: 

De Havllland Canada 
DHC-1 Chipmunk 

Motor: Gipsy Major 10 
Mk2-145 hk 
Spændvidde: ........ 10,45 m 
Længde: ................. 7,75 m 
Tornvægt: ................ 647 kg 
Max startvægt: ........ 914 kg 
Rejsehastighed: ..... 100 kts 
Stallhastighed: ......... 43 kts 
Max flyvehøjde: ... 15.750 ft 
Rækkevidde: ............... 448 

Jens Peter med OY-ALD ved Flyvningens Dag i Roskilde 1999. 
Græsset er vådt af dug - senere blev det som man måske vil 
huske, endnu vådere af silende regn/ 



l Flyvningens historie 
i Ringsted 1926-2000 

Af Niels Kristensen 
Fotos: Via Niels Kristensen 

Luftmarinestationen 

Vi går ca. 75 år tilbage i tiden. 
En km syd for Ringsted lå der 
en trekantet mark. Der var en 
telthangar og en muret hangar. 
Pladsen blev brugt af Ringsted 
kasernes artilleri som øvelses
plads. I 1926 kom luftmarine
stationen også på pladsen, og 
dermed begyndte min inter
esse for flyvning. 

Jeg tilbragte mange timer i 
grøftekanten, og jeg havde vil
de, uopnåelige drømme, troe
de jeg dengang, om selv at kun
ne blive pilot. Det var en ople
velse at se piloterne prøve mo
torerne af. Der blev lagt klod
ser for hjulene og to marine
soldater hang ind over halen 
og holdt fast i maskinen for at 
holde den til jorden. Når ma
skinen kom i luften fik den hele 
armen med alle mulige ma
nøvrer. Derfor gik det desvær
re heller ikke altid lige godt. 

Jeg har selv set to Dankok 
jagere falde ned på grund af 
at de blev fløjet i stykker. Da 
den ene flyvemaskine faldt 
ned, reddede piloten sig i fald
skærm. Den anden maskine 
styrtede ned øst for Sigersted 
kirke den 10. februar 1936. Her 
hang pilotens faldskærm fast i 
højderoret, og han blev dræbt, 
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da maskinen blev knust på en 
frossen pløjemark. 

Den næste ulykke skete 
den 24. februar 1936. Det var 
en Dragon Moth, der også 
kaldtes den flyvende skole
stue. Maskinen, med 3 mand 
ombord, var sendt ud fra V ær
løse flyvestation for at lede ef
ter en mystisk flyvemaskine 
over Ringsted. Det var en sen 
aften og snestorm. Maskinen 
med de ombordværende faldt 
ned ved Vetterslev, og alle tre 
omkom. 

Det sidste fly, der styrtede 
ned var en Nimrod jager. Den 
fløj lige ned i jorden nord for 
hangaren den 22. maj 1936. 

En periode med mange tra
giske hændelser sluttede. 
Luftmarinestationen flyttede til 
Avnø i 1937.Alleredei 1931 var 
elevuddannelsen flyttet til Avnø. 

Sportsflyveklubben 

I vinteren 1938 var der en halv 
snes håbefulde unge menne
sker med flyvegriller, der blev 
enige om at starte Ringsted og 
omegns motorflyveklub. Køre
lærer Oluf Hansen blev for
mand. Der blev holdt teorikur
sus på Teknisk Skole i Ring
sted. Teoribogen var Flyvnin-

gens ABC, og eleverne under
viste hinanden. 

Ønsket var naturligvis at 
komme ud at flyve, og i sam
arbejde med Sportsflyveklub
ben i København fik man mu
lighed for at leje fly og instruk
tør. 

Flyet, KZ li coupe, var på 
det tidspunkt et meget raffine
ret lukket fly, hvor man sad ved 
siden af hinanden. Skoleflyv
ningen foregik i Ringsted. 

En af klubbens medlemmer 
kørte til Kastrup, trak maskinen 
ud på græsset og instruktøren 
kom ombord. Så startede ma
skinen. Der var ikke noget at 
meddele. Flyvelederen kunne 
jo se dem, og radio havde man 
ikke. Eleven blev undervist på 
turen til Ringsted. Her stod de 
øvrige medlemmer parat til at 
få en times undervisning. Pri
sen var 1 O kr. pr. time. 

Ingen nåede dog at få certi
fikat, da al flyvning blev ind
stillet på grund af krigen. Ma
skinen blev i øvrigt skjult i Stak
havegaards lade. Sportsflyve
klubben hentede den på et 
tidspunkt under krigen, og se
nere blev den konfiskeret af 
tyskerne. 

Der blev holdt nogle møder 
af og til, men klubben blev op-

Flyvepladsen ved Haslevvej 
kort efter åbningen i 1965. 

løst, da der alligevel ikke var 
mulighed for at komme ud og 
få luft under vingerne. 

Ringsted og Omegns 
Motorflyveklub 

Interessen for flyvning var dog 
stadig til stede. Den 18. febru
ar 1944 samledes en gruppe 
flyveinteresserede igen for at 
oplive den gamle flyveklub. 
Men det blev kun til møder, fo
redrag, markvandringer, ud
flugter m.m. 

I maj 1946 blev klubben 
tilbudt en Piper Cub. Prisen var 
5.000 kr. for en flyveklar ma
skine inklusiv faldskærm. 
Pengene var der ikke, så det 
blev opgivet at købe maski
nen. 

Klubben fortsatte på lavt 
blus, men blev dog nedlagt i 
1949. Formuen på 1.427,58 kr. 
blev overdraget til svæveflyve
klubben mod, at de der øns
kede at blive svæveflyvere fik 
en særlig begunstigelse. 

Ringsted Svæveflyveklub 

Min tid som aktiv flyver (og 
dermed starten på Midtsjæl
lands Motorflyveklub) begynd
te i 1949 i Ringsted Svævefly
veklub. Som ny elev startede 
dagen kl. 5 om morgenen (de 
gamle skulle jo flyve, når dei: 
blev termik). 

Der skulle stilles spil op. Det 
bestod af en gammel bil, hvor 
det ene baghjul blev klodset 
op, og det andet bundet, så det 
stod fast. Det roterende bag
hjul blev erstattet af en wire
tromle - og spillet var klar. 

Svæveflyet, en ensædet 
skoleglider (SG38 OY- 87) 
blev trukket ud, og flyvningen 
kunne begynde. På de første 
30 starter gik opgaven ud på 
at holde ligevægt i flyet. Når 
det var i orden, fik vi lov til at 
gå et par meter op, udløse 
spillet, og lande lige ud. 

Dette gentog sig mange 
gange - det var jo her, at man 
skulle lære at holde flyvefar
ten. Da der ikke var nogen in-
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strumenter, måtte man lære 
at holde farten ved at høre su
set i bardunerne. Langt om 
længe blev flyet trukket op i 
250 til 300 meters højde. 
Wiren blev udløst, og så lå der 
en dejlig flyvetur forude, med 
en varighed fra½ til tre minut
ter. Ved svæveflyvning var 
man meget afhængige af hin
anden, så der var et godt kam
meratskab. 

Motorflyvning 
fra Skovlunde 

Den 27. april 1951 begyndte 
jeg at flyve til A-certifikat hos 
Morian Hansen i Skovlunde. 
Jeg fløj i OY-DME, som var en 
KZ 111. Det var en helt ny og 
dejlig fornemmelse. Den 28. 
juni var jeg til soloprøve. 
Luftfartsdirektoratet havde to 
ansatte til at kontrollere, at 
eleverne kunne tingene. Jeg 
fløj med en kontrollant, der hed 
Dalshof. Efter 15 minutter 
landede vi. Kontrollanten steg 
ud, og jeg blev sendt ud på min 
første soloflyvning - helt alene 
i verden. Benene rystede jo 
noget under en, men det var 
jo også meget spændende. 
Den 7.juli, efter 30timers flyv
ning, var jeg til prøve og bestod 
med glans. Jeg fik certifikat nr. 
1359. 

Nu kunne jeg flyve, når det 
passede mig, og jeg blev om
skolettil en KZ VI I. Det blev til 
mange dejlige ture, men vejen 
til Skovlunde var lang hver 
gang de~ skulle flyves - der 
måtte findes på noget. Jeg 
spurgte Morian, om han ville 
undervise i teori og praktisk 
flyvning, hvis jeg kunne samle 
et hold i Ringsted. Dagen efter 
satte jeg en annonce i avisen, 
hvor der blev indkaldttil møde 
på hotel Casino. Det blev 
spændende, at se hvor mange 
flyveinteresserede, der ville 
komme. 

Dagen oprandt, og Morian 
Hansen og teorilærer Søren 

KZ VII OY-ABL, der var den 
første flyvemaskine ved Næst
vedvej, ses herforan den først
byggede hangar. 

SG 38 svævefly fra Ringsted 
Svæveflyveklub. 

Sørensen kom trods proble
mer med kraftig tåge. Glæden 
var naturligvis stor, da der var 
22 fremmødte. Morian fortalte 
om flyvning og teori, og i øvrigt 
om de mange oplevelser han 
havde haft på motorcykel (han 
startede som speedwaykører) 
og som pilot i det engelske 
flyvevåben under Anden Ver
denskrig. Morian var den før
ste engelske pilot, der landede 
i Danmark den 5. maj 1945. 

Det blev besluttet, at jeg 
skulle indkalde til teori, og det 
fik jeg arrangeret under LOF 
på Borgerskolen i Ringsted. 
Teoriholdet startede mandag 
den 11. januar 1960 med 19 
deltagere, og Søren Sørensen 
underviste. Den 21. april 1960 
var der eksamen på Hotel 
Casino med 19 deltagere, som 
alle bestod. Allerede inden 
eksamen var der fem elever, 
der var begyndt at skoleflyve i 
Skovlunde. 

Midtsjællands Motorflyve
klub og flyvepladsen ved 
Næstvedvej 

Den 11 . april 1960 blev plad
sen ved Næstvedvej (den tid
ligere luftmarineflyvestation) 
synet af Dalshof fra Luftfarts
direktoratet. 

Vi var nu mange med inter
esse for motorflyvning, og vi 
besluttede at indkalde til stif
tende generalforsamling i det 
der kom til at hedde Midtsjæl
lands Motorflyveklub. Fredag 
den 29. april 1960 mødte 16 

interesserede op på hotel Ca
sino, og klubben blev stiftet. 

Den 4. maj havde vi det før
ste bestyrelsesmøde, og den 
20. maj fik vi den endelige 
godkendelse af pladsen ved 
Næstvedvej. 

Nu var der for alvor kommet 
gang i motorflyvningen på den 
gamle marineflyveplads, og 
det varede ikke længe, inden 
den første flyvemaskine kom. 
Det var en KZ VII (OY- ABL). 
Der blev bygget hangar til flyet. 
I det ene hjørne af hangaren, 
blev der indrettet et klublokale 
med telefon, og i det andet 
hjørne et rum til olie mm. Der 
blev også gravet en benzin
tank ned - en af de gode gamle 
med håndpumpe. 

Kort tid efter blev der byg
get en hangar mere. Det var 
vores sekretær, som havde få
et forhandlingen af den fran
ske Jodel. Der var stor entu
siasme, og alle mødte op, når 
der skulle laves noget, f.eks. 
jævnes huller, samles sten og 
anlægges en tværbane. 

Flyvepladsen lå meget tæt 
ved Ringsted by (der hvor 
boligblokkene på Næstvedvej 
er nu), og efterhånden som 
Ringsted blev udvidet mod 

syd, opstod der problemer for 
pladsen. Den 12. oktober 1964 
blev pladsen lukket af Luftfarts
direktoratet. Der blev dog givet 
dispensation, således at de 
elever, der var under uddan
nelse, kunne fuldføre. Kun den 
lange bane måtte anvendes. 

Den nuværende flyveplads 

Vi måtte derfor til atfinde et an
det sted, hvorfra vi kunne flyve. 
Det blev så til den nuværende 
plads ved Haslewej, hvor jor
den blev lejet af slagteriet Steff 
Houlberg. Der var meget ar
bejde, der skulde gøres, før 
pladsen kunne bruges. 124 
meter af den gamle Køge -
Ringsted jernbane skulle fjer
nes, før pladsen kunne plane
res. Derefter blev der lagt to 
8.000 liters benzintanke ned, 
gravet en brønd så vi kunne få 
vand til etwc, købtsommerhus 
(som skulle bruges til klublo
kale), lavet overdækketterras
se, stillet vindpose op og lavet 
afmærkninger på banen. Det 
blev en rigtig god flyveplads! 

Den 22. oktober 1965 blev 
pladsen indviet. Festligheder
ne startede med et stort flyve
stævne om eftermiddagen, og 



om aftenen var der fest. Der 
blev lejet en salon til festen. 
Kokken på Ringsted kasernen 
lavede maden. Oksesteg, 
skinke, kold kartoffelsalat, 
samt rødvin, hvidvin og co
gnac ad libitum. Dertil musik 
og dans til langt ud på natten. 
Det blev alle tiders fest - og 
alt detfor kun 40 kroner pr. per
son. Dagen eftervarderetter
gilde på den tiloversblevne 
mad og vin. 

Det varede ikke længe før 
den første flyveskole blev eta
bleret. Henrik Bruun de Neer
gaard startede Danwing, men 
han fik desværre ikke lang tid 
på pladsen, da han døde af en 
uhelbredelig sygdom. Flyve-

skolen blev drevet videre med 
forskellig ledelse, og der blev 
uddannet mange elever, hvor
af nogle i dag har store stillin
ger inden for flyvningen. 

Pladsmangel 

Med tiden kom der flere flyve
maskiner på pladsen, og de 
hangarer som ligger ud mod 
vejen blev bygget. Da pladsen 
her var brugt op, måtte vi om 
på den anden side af gærdet 
og leje et stykke jord. Her byg
gede en flyvemekaniker fra 
Flyvestation Avnø den nuvæ
rende værkstedshangar. Han 
begyndte at lave fly i sin fritid. 
Det gik imidlertid ikke så godt, 

så klubben overtog værkste
det i 1981 for 70.000 kroner. 
Siden har Steen Madsen væ
ret vores mekaniker. 

Efterhånden blev der be
hov for mere jord til hangarer. 
Der blev lejet jord og opført 
flere hangarer, så der i dag er 
20 stykker med plads til ca. 35 
fly. Vi gav nu 14.000 kroner i 
leje pr. år for jorden. 11997 fik 
vi mulighed for at købe den 
jord vi havde lejet - og dertil 
lidt mere. Nu kunne vi bygge, 
så der er plads til otte fly mere. 
Der skulle imidlertid gå tre år 
før papirerne var i orden. Pri
sen blev 224.000 kr., hvoraf de 
ca. 58.000 kr. var omkostnin
ger ved handlen. 

Dyr registreringsafgift 
på pantebreve 
Ny lov om registreringsafgift kan koste mange penge 

Af advokat, pilot Lasse Rungholm, 
advokatfirmaet Olesen & Lyager, Arhus. 

Pr. 1. januar 2000 er der sket 
en markant ændring på et for 
flyvning ret vigtigt område 
nemlig registrering af pant. En 
ny lov om afgift ved tinglysning 
og registrering af ejer- og pan
terettigheder har afløst stem
pelloven, der er helt faldet 
væk. 

Den nye lov indfører en re
gistreringsafgift, der betyder, 
at der ved enhver registrering 
i luftfartøjsregisteret skal 
betales en afgift til staten ud
over det sædvanlige gebyr til 
Statens Luftfartsvæsen (SLV) 
i henhold til Gebyrreglementet. 
Der kan nemt blive tale om 
meget store beløb - eksempel
vis er afgiften 225.000 kr. ved 
registrering af et pantebrev på 
to mio USD, hvor det før har 
været stempelfrit. 

Den nye afgift udgør ved re
gistreringer i Nationalitetsregi
steret (ejerskab m.v.) en pro
mille af værdien af det speci
fikke luftfartøj. Afgiften forfal
der ved registreringens foreta
gelse. Det er altså ikke længe
re afgørende, hvornår doku
mentet er oprettet som ved 
stempelloven. Det er registre
ringen hos SLV, der har betyd
ning for betalingen af afgiften. 
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Det beløb, der skal bereg
nes registreringsafgift af er an
ført i loven som ejerskiftesum
men. Sker registreringen ikke 
i forbindelse med et ejerskifte, 
er det flyets værdi på registre
ringstidspunktet, der er afgø
rende. Det er ikke sådan, at 
parterne i en handel vilkårligt 
kan fastsætte en lav ejerskif
tesum. 

Registreringsmyndighe
den (SLV) kan, hvis der opstår 
tvivl om eksempelvis en ejer
skiftesum, oversende sagen til 
Afgiftsmyndigheden, der er 
Told*Skat i Høje Tåstrup. Der 
afgør man sagen som 1. in
stans. Der kan udmeldes syn 
og skøn vedr. værdien. I givet 
fald skal dette ske med rettens 
medvirken som ved alminde
lige syn og skøn. 

Alternativt kan Told*Skat i 
samarbejde med anmelderen 
bede en branchekyndig orga
nisation om at udtale sig om 
værdien. 

Skadesløsbreve 

Ved registrering af pant er der 
kommet en udvidet afgift - eller 
rettere en afgift - da der i rigtig 
mange tilfælde inden for flyv-

ning er anvendt en model med 
skadesløsbreve mod kauti
onstab, der hidtil har været af
giftsfri etter stempellovens § 
62, stk. 1 nr. 1. Der skal nu be
tales en afgift på en promille, 
når et fly har mere end 1 0 sæ
der eller vejer mere end 5. 700 
kg og 1,5 % hvis flyet har ni 
sæder og færre og vejer un
der 5.700 kg. 

Det vil altså sige, at en Ci
tation med 6-7 sæder, uanset 
prisen måtte være højere end 
en gammel udslidt 19-sæders 
Bandeirante er belagt med en 
afgift på 1,5 % af det pantesik
rede beløb - det der er det hø
jeste beløb i pantebrevet. Og 
det gælder altså uanset om 
der er tale om ejerpantebreve 
eller skadesløsbreve mod 
kautionstab. 

Kosterflyet to mio. USD og 
skal finansieringen sikres med 
et pantebrev på det fulde be
løb udgør 1,5 % 225.000 kr. 
Der er ikke længere nogen 
mulighed for at undgå afgiften 
ved oprettelse af nye pante
breve, men har man et fly med 
et gammelt pant oprettet før 
nytår, kan dette afgiftsfrit over
føres til en anden ejersammen 
med flyet. Det er kun den før-

Midtsjællands Motorflyve
klub har 40 års jubilæum 

Den 29. april 2000 har Midt
sjællands Motorflyveklub 40 
års jubilæum. Detharværeten 
spændende og begivenheds
rig periode. Interessen for flyv
ning er blevet stor. På de 40 år 
er klubben vokset fra 16 til ca. 
185 medlemmer og er dermed 
Danmarks største motorflyve
klub. 

På baggrund af mit eget en
gagement gennem alle årene 
er mit håb naturligvis, at der 
også fremover vil være en stor 
og god flyveklub i Ringsted. • 

ste registrering af pantet, der 
er afgiftsbelagt. Der kan såle
des skiftes pantsætter, pant
haver, kreditor og debitor uden 
yderligere afgiftsbetaling. 

Der er flere muligheder for 
at slippe billigere, men det vil 
føre for vidt at beskrive disse 
løsninger her bortset fra, at det 
kan nævnes, at flådepant - ek
sempelvis en flyhandlers skif
tende flåde af forskellige fly -
afgiftsfrit kan indføres under et 
eksisterende pant på visse be
tingelser. 

Der er eksempelvis også 
mulighed for at lave en løsning 
sammen med en flyejer, der 
før nytår har oprettet og regi
streret et eller flere skadesløs
breve i sit eget fly. Det der er 
afgørende for om flådepant
reglen kan anvendes er, at der 
er tale om den samme pant
sætter som ved tidligere regi
streringer. 

Såfremt der er spørgsmål i 
anledning af de nye regler, står 
jeg selvfølgelig til rådighed 
med yderligere oplysninger li
gesom den nye lov omkost
ningsfrit kan rekvireres hos 
mig på telefon 86 12 41 44, fax 
86 12 42 84 eller e-mail lasse. 
rungholm@olesen-lyager.dk. 
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Den flyvetur 
glemmer jeg aldrig 
Af Jørgen Engel 

Flyvning har altid fascineret mig. Helt fra 
drengeårene har jeg været bidt af en gal 
flyvemaskine. Tilbage i halvtredserne blev al 
lekture og billedmateriale med fly slugt råt, og 
der var vel ikke en flytype på himmelen over 
Danmark, jeg ikke kunne identificere. 

Interessen delte jeg med min skolekamme
rat Flemming, og utallige var de dage, hvor vi 
efter skoletid cyklede fra Lyngby til Flyvesta
tion Værløse, hvor vi fra strategisk udvalgte 
positioner fik et kik ind i den forjættede ver
den. Flemming og jeg havde hørt, at man 
kunne få rundflyvninger fra Kastrup og fra 
Skovlunde Flyveplads, men det var rive dyrt. 

VI spinkede og sparede af vore surt tjente 
lommepenge - og pludselig, en dag havde vi 
den sum, der skulle til for at få os på vin
gerne. 

Nu! 

Jeg ved egentligt ikke, hvor
dan det kom sig. En flot sep
temberdag i 1958 var vor klas
selærer syg, så Flemming og 
jeg så vort snittil at rømme sko
len og tage en pjækkedag. Det 
foregik ved, at vi usete gik ud 
på et toilet på gangen, og klat
rede ud af et ovenlysvindue, 
hvor vi via gymnastiksalens tag 
kunne klatre direkte til cykelpar
keringen, der lå helt uden for 
lærernes observationsradius. 

Således vel ude af vort dag
lige fængsel satte vi målrettet 
kursen mod Skovlunde Flyve
plads. Efter en god times pe
daltrampen nåede vi frem til 
den grønne flyveplads, der al
lerede den gang lå lidt klemt 
mellem parcelhuse, boligkom
plekser og højspændingsled
ninger. 

Vi stillede cyklerne fra os, 
og gik ind på forpladsen mel
lem hangarerne og kontorbyg
ningen, der på toppen havde 
en gevækst, der gjorde det ud 
for et kontroltårn. Illusionen var 
nu god nok, for "tårnet" ligne
de da noget, vi havde set på 
billeder fra krigens RAF- flyve
stationer. 
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Morian himself 

To fjortenårs knægte på en 
flyveplads midt i skoletiden 
kunne jo nok få en eller anden 
til at reagere, og det varede da 
heller ikke længe, før end en 
barsk udseende herre i grå 
kedeldragt stak hovedet op fra 
motorrummet på et af de par
kerede fly og spurgte os, hvad 
f ... .. vi gjorde der? ,,Have en 
rundflyvning," svarede vi spag
færdigt. 

Flymekanikeren, som vi 
antog ham for at være, så 
skeptisk på os og spurgte, om 
vi havde penge til det? Jo, jo 
det havde vi skam. Men det 
ændrede ikke det skeptiske 
blik. Og efter et øjeblik kom det 
uafvendelige spørgsmål, om 
ikke vi burde være i skole på 
dette tidspunkt? Men vi havde 
svar på rede hånd: Vi har fri
dag. Det lod til at stille manden 
tilfreds, for han bad os gå ind 
og vente i kontoret. 

En prås må være gået op 
for os, for da vi kom ind på 
kontoret, kiggede vi et øjeblik 
på hinanden: Var det ikke ...... . 
? Jo, det var det. Morian 
Hansen himself. Det interes
sante var nemlig, at både 

Flemming og jeg kort tid forin
den havde læst Morians bog 
"Fra slaggebane til Spitfire", så 
det kendte kontrafej stod 
rimelig skarpt i erindringen. 

Udvidet tur 

Der gik vel et kvarters tid, så 
var Morian klar, og vi hoppede 
ind i den maskine, han netop 
havde ordnet. Jeg er ikke helt 
sikker på, om jeg husker rigtigt, 
men jeg mener det var en KZ 
VII. Hvorom alting var: Flem
ming blev plantet på bagsæ
det, og jeg sad ved siden af 
Morian i højre side. Efter en 
kort kontrol efter checklisten 
blev motoren startet, og vi 
skrumplede langsomt over ud 
over græsmarken. Efter en 
kort opvarmning og kontrol af 
rorene gav Morian gas. 

Flyet tog hurtigt fart og rys
tede hen over græsbanen, der 
nærmest føltes som en ujævn 
roemark. 

Pludselig holdt ryste riet op, 
og jorden forsvandt under os. 
Vi var i luften. Og hvilken herlig 
fornemmelse! Morian svinge
de skarpt til venstre, gav mere 
gas og trak flyet op i stejl stig
ning, og fladede ud da højde
måleren viste 1.000'. Kursen 
var sat direkte mod Køben
havn - og sikken en udsigt! 

Inden vi nåede rigtigt ind 
over byen, drejede vi lidt til 
venstre for derefter at sætte 
kursen mod Køge bugt. Over 
Køge trak Morian flyet ind i et 
drej mod Roskilde. Og så gik 
turen op overfjorden - op over 
Hundested, hvorfravireturne
rede til Skovlunde. 

Morian Hansens KZ VII OY-ABB. 

Forfatteren 
Jørgen Engel er i dag an
svarshavende redaktør 
på fagbladet IN-PAK på 
Teknisk Forlag. 

Landingen husker jeg især, 
fordi Morian lagde an til landing 
i et, syntes vi, temmelig stejlt 
dyk, hvor han standsede mo
toren og først slog den til på 
finalen. Og pludselig var vine
de på den ujævne græsbane 
igen. Det vil sige efter en to, 
tre rejehop, der føltes lidtvold
somme. Men alt var underfuld 
kontrol. Puha, det var en luft
dåb, og benene sejlede da og
så lidt under os, da vi satte fod
sålerne på græsset. 

Fugl 

På vejen hjem var der meget 
at snakke om - kan du huske 
da han - og så gjorde han ... .. . 
Dagen efter var vi revnefær
dige for at fortælle skolekam
meraterne om vor oplevelse: -
og så havde vi været oppe at 
flyve med selveste Morian 
Hansen. Det varnoget, der af
tvang respekt. 

Nåh, pjækkedagen, det var 
der såmænd ingen, der opda
gede. Vi mødte lidt tidligere i 
skolen den efterfølgende dag 
og krydsede os selv af i klasse
protokollen. 

Hvad blev der så af vore fly
veambitioner? Joh, som alle ra
ske ungersvende med de lyster, 
søgte vi ind i Flyvevåbnet, men 
desværre uden større held. 

Flemmings og mine veje 
skiltes, og efter endt uddannel
se i restaurationsbranchen fik jeg 
job som steward og purser i SAS, 
hvor jeg var i otte år. Et spæn
dende jobså tæt på flyvning, som 
man komme, når man ikke har 
en pilotuddannelse. Det lugtede 
i hvert tilfælde af fugl! • 
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Stillinger 

For 50 år siden ,,Blæksprutte" 
søges 

4. maj 1950: Gloster Meteor Mk. 4 nr. 462 
havarerer under flyveopvisning ved Langelinie i 
København. Kaptajnløjtnant C. Friis-Sørensen 
omkommer. 

Er du interesseret i at arbejde med mange forskellige 
administrative og butiksmæssige opgaver i ca. 20 timer 
pr. uge, så er du måske lige den medarbejder vi mangler? 

14. maj: SAS propagandadag i Københavns 
Lufthavn Kastrup samler 12.000 tilskuere. 

18. maj: Flyvestævne i Københavns Lufthavn 
Kastrup, hovedsagelig med Sylvest Jensens 
luftcirkus og en svensk Bell 4 7 helikopter. 

Kongelig Dansk Aeroklub er paraplyorganisation for luft
sporten i Danmark. Vi er placeret i Roskilde Lufthavn, 
hvor vi har sekretariat, bibliotek, butik og udgiver tids
skriftet FLYY. 
Vi er p.t. fire medarbejdere, som har en travl og rar 
hverdag i et afslappet og spændende miljø. 

23. maj: Folketinget vedtager den nye 
forsvarsordning, der indebærer oprettelsen af 
Flyvevåbnet som et selvstændigt værn. 

Vi forventer at du har godt humør, kendskab til edb på 
brugerniveau, kendskab til engelsk og en fleksibel indstil
ling til arbejdstid, herunder ferie og sygdom. 
Tiltrædelse efter aftale. 

31. maj: Harvard nr. 316 havarerer ved Ikast. 
Premierløjtnant 0.8. Nordgård og løjtnant P. 
Juliussen omkommer. 

Har du interesse for flyvning og er villig til at lære 
noget nyt, så ring evt. til generalsekretær Jørn Vinther 
på telefon 46 14 15 03 på hverdage, dog ikke onsdag, 
ml. kl. 9-16 eller send din ansøgning bilagt relevante 
papirer senest den 23. maj til: 

Kongelig Dansk Aeroklub 
Lufthavnsvej 28 . 4000 Roskilde 
att. generalsekretæren 

Simulatørpil,oter t 2- åtigtrMiNanater J 

DINE ARBEJDSOPGAVER BLIVER: 
• Udførelse af pilotarbejde i Ayvesikrings

tjenestens simulatorer. 
• I samråd med daglig leder rette og opda

tere kortmateriale og pilotmanualer, 
• I fornødent omfang yde instruktørbi

stand ved kurser afholdt af SLV-skolen. 

VI FORVENTER, AT DU: 
• Har baggrund som flyvelederassistent, 

AFIS- eller FIC- operatør, eller som 
civil/ militær pilot. 

• Har godt kendskab til edb og rutine i 
anvendelse af tastaturet. 

• Naturligt holder sig ajour med emner 
der relaterer sig til arbejdets indhold. 

Trafikministeriet 

VI TILBYDER: 
• En fagligt og socialt velfungerende ar

bejdsplads, hvor du ikke får lov til at gå i 
stå. 

• Nødvendig supplerende uddannelse. 
• Ansættelse sker på tjenestemandslig

nende vilkår, idet de første 3 måneder 
regnes som prøvetid. 

• Lønvilkår i henhold til gældende aftaler 
for flyvelederassistenter på SLV- skolen 

YDERLIGERE OPLYSNINGER: 
Har du behov for yderligere oplysninger, 
kan du kontakte luftfartsinspektør Bo 

Lii en Pete ~ df: .32 ~B'Ji-i'60 
Skriftlig ansøgning indsendes tit'Statens 
Luftfartsvæsen, Personalekontoret, Elle
bjergvej 50, 2450 København SV. 

Vi skal have din ansøgning senest den 
15. maj 2000 kl. 12. Mærk ansøgningen 
FUUP. Du er også velkommen til at be
søge vores hjemmeside på internettet. 
Adressen er www.slv.dk. 

SLV ønsker en medarbejdersammensæt
ning, der afspejler det omgivende sam
fund. Vi opfordrer derfor kvinder og mænd 
i alle aldre, uanset etnisk baggrund, til at 
søge. 

Statens Luftfartsvæsen 
Statens Luftfartsvæsen (SLV) er en statsvuksomhed under Trafikministeriet. I SLV arbejder 
godt 1000 mennesker med at skabe sikkerhed og effektivitet for den civile luftfart i D.mmarlc 

Vi holder Danmark på vingerne 
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Dødsfald 70år til 1968 og var derefter på stabs- Udnævnelse 
kursus hos Royal Air Force. 

Lufthavnschef Generalmajor I 1978 blev han oberst og Oberstløjtnant 
Knud Brøgger B.V. Larsen chef for Kontrol- og Varslings- Lone Træholt 
Jensen gruppen, og fra 1979 til 1984 

forestod han som chef for FSN 
Odense Lufthavns chef gen- Skrydstrup introduktionen af 
nem en menneskealder, Knud F-16 i Flyvevåbnet. 
Brøgger Jensen, er afgået ved BAV blev udnævnt til gene-
døden. Han blev 81 år garn- ralmajor i 1984, da han over-
mel. tog posten som inspektør for 

Brøgger begyndte som Flyvevåbnet. Denne post blev 
medhjælper i København Luft- nedlagt i 1990, og BAV var 
havn Kastrup i 1937 og var derefter næstkommanderen-
chef i Odense fra 1948 til 1985. de ved det daværende NATO-

hovedkvarter i Kolsås, indtil 
han blev 'pensioneret i 1993. 

Major På Foreningen Danske Fly-

John Møller veres generalforsamling den 
Den 1. maj bliver Bent V. Lar- 22. februar blev BAV udnævnt 

Major John Møller, der døde sen 70 år, men skønt han i ad- til æresmedlem efter 16 år i 
den 3. april, 68 årgammel, til- skillige år har været med i bestyrelsen , heraf to som 
hørte Meteor-generationen i Kraks Blå Bog, vil de fleste nok generalsekretær og fem som Den 27. marts blev Lone Træ-
Flyvevåbnet. Han var i en år- spørge Hvem er det? formand. halt udnævnt til oberstløjtnant 
række i Flyvertaktisk Kom- Nåh, er det BAV, du mener? i Flyvevåbnet. 
mando og senere BALTAP. Det kunne du have sagt straks. 70år Det er første gang en kvin-

Johnny Cigar, som han i Fødselaren begyndte sin de udnævnes til denne grad i 
almindelighed kaldtes, var en militære karriere i 1949 som Luftkaptajn Flyvevåbnet. Den nu pensio-
fortræffelig tegner. Hans mun- flyvemekanikerelev ved Sø- Donald Knudsen nerede oberstløjtnant Birgit 
tre streg livede op på mange værnets Flyvevæsen og fik og- Wissum, dervarchefforKvin-
tørre flysikpublikationer - man- så skruet lidt på Catalina, in- Donald Knudsen, derfylder70 deligt Flyvekorps og Tjeneste-
ge husker tegneserien om G. den han i 1951 kom på Flyve- år den 12. maj, sejlede som stedskorpset var i nummer i 
G. Schwing, flyverløjtnant af 3. våbnets Flyveskole på Avnø. telegrafist i handelsflåden fra Hjemmeværnet. 
grad af reserven i Dreiø Air Han havde allerede civilt fly- han var 18 til 22 år. 11953 blev Lone Træholt er 41 år, gift 
Force. vercertifikat, erhvervet på KZ 111 han flyvetelegrafist i SAS og i og har en søn. Hun begyndte 

I sit otium tegnede han og- (og på kredit) hos Morian Han- 1956 navigatør, men også i Flyvevåbnet i 1978 og ind-
så lejlighedsvis til dette blad. sen. Inden da havde han også denne kategori blev fortrængt trådte året efter på Flyvevåb-

lugtet lidt til svæveflyvning. fra cockpittet af de sorte kas- nets Officersskole. 
Men denne interesse for ser. Efter udnævnelsen til pre-

Major flyvning blev ikke påskønnet af Imidlertid blev en del navi- mierløjtnant kom hun til Kan-

N.O. Hansen instruktørerne på Avnø, der ik- gatører uddannet til piloter i tro I- og Varslingsgruppen som 
ke lagde skjul på at mathers SAS-regi. Deførstetimerfikde Fighter Allocator, og efter at 

Major N.O. Hansen er afgået plads var på hangargulvet, ik- på KZ li i den daværende SAS have gennemgået stabskur-
ved døden, 72 år gammel. ke oppe i luften. Flyveklub, men den egentlige sus på Forsvarsakademiet i 
Han gjorde tjeneste i Flyver- BAV blev da også "knaldet" uddannelse foregik hos Svensk 1986 blev hun udnævnt til kap-
taktisk Kommando fra 1963 til til hver eneste lørdagsparade Flygtjånst i Eslov. tajn. 
1976. - men han blev også nr. 1 på Efter ca. 250 timer på Har- Fra 1987 deltog hun i flyv-

Allerede fra de unge år var sit hold! vard blev Knudsen styrmand ningerne med E-3 Sentry 
N.O. Hansen ivrig lokalpoliti- Efter pilotuddannelse i USA på Metropolitan i 1959, og se- (AWACS), NATO's flyvende 
ker, repræsenterende Venstre. fløj han F-84G et par år og fra nere fløj han DC-8 og Cara- kontrol- og varslingsstationer, 
Han var sognerådsformand i 1955 til 1957 gennemgik han velle, blev kaptajn i 1976 og fløj men i 1992 vendte hun tilbage 
llskov, kom i 1970 i Herning By- Flyvevåbnets Officersskole, DC-9, til han blev pensioneret i til Danmark og efter yderligere 
råd og var borgmester 1975- men da han ikke havde gået i 1990. uddannelse på Forsvarsaka-
1989. Fra 1978 til sin død var gymnasiet, måtte han dog først Donald Knudsen var stærkt demiet blev hun major. 
han medlem af Ringkøbing ved selvstudium og privat- engageret i organisationsar- Efter fire år i Forsvarskorn-
Amtsråd. undervisning tilegne sig stu- bejde. Han kom første gang i mandoen gik turen til NATO-

N.O. Hansen var også for- dentereksamenskundskaber. bestyrelsen for Dansk Pilotfor- hovedkvarteret i Finderup, 
mand for bestyrelsen for Ka- BAV har som de fleste linj- ening, da han var i trediverne hvor hun var i to år. De sidste 
rup Lufthavn. eofficerer forrettet skiftende og fra 1986 til 1990 var han to år har hun været "militær 

tjeneste. Han har fx været ad- formand for foreningen. rådgiver" ved NATO-hoved-
judant for Chefen for Flyve- Og sluppet forbindelsen kvarter på Flyvestation Karup. 
våbnet og sekretær for ar- med foreningsarbejdet har Nu er hun tilbage i For-
bejdsgruppen for anskaffelse han ikke. Siden 1992 har han svarskommandoen som chef 
af redningshelikoptere. Han været sekretær i AOPA Dan- for den sektion, hun tidligere 
var chef for ESK 725 fra 1964 mark. gjorde tjeneste i. 
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Kommentarer 
RV-6A (OY-CMV) er et tosæ
det fly konstrueret af amerika
neren Richard VanGrunsven 
og beregnet til amatørbygning. 
Flyet er af helmetalkonstruk
tion og har normalt en Lyco
ming 0-320 på 160 hk. RV-6 
(med halehjul) fløj første gang 
i juni 1986, RV-6A (næsehjul) i 
juli 1988. 

OY-COU er en ballon, år
gang 1986, ex G-BWBN. Eje
ren har tilknytning til Tvind
skolerne. 

Selv om bogstavkombinati
onen OY-H" normalt er forbe
holdt helikoptere, har OY-HXB 
ikke en rotor! Det er en ganske 
normal Ventus, bygget i 1982 
og hidtil registreret D-6720. 

BeechAirlinerOY-JRI er fra 
1988 og har sidst fløjet i Sveri
ge som SE-KXX. 

OY-KCA, den første 0400 
til SAS Commuter, fløj første 
gang den 19. december i fjor 
og kom til København den 19. 
januar. Den var under prøve
flyvningerne registreret C
FWBB. 

Boeing 737-700 OY-MRAer 
vendt hjem efter at have fløjet 
i Tyrkiet som TC-GHC siden 1. 
juli i fjor. 

Citation OY-TKI er Newairs 
første jet. Den·er fra 1975, ex 
N80364. 

Tilgang 

OY• Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

CMV Van's RV-6A 0892-22342 21 .3. Tage Olesen, Sindal 
cou Cameron V-90 3583 9.3. Fælleseje, Grindsted 
HXB SH Ventus b/16,6 72 24.3. Christian Hansen, Vejen + 
JRI Beech 1900C UC-44 13.3. Danish Air Transport, Vamdrup 
KCA De Havilland DHC-8-402 4012 31.1. SAS Danmark 
KKI Boeing 737-700 28315 26.1. SAS Danmark 
KKR Boeing 737-700 28316 7.2. SAS Danmark 
MRA Boeing 737-700 28004 8.3. MaerskAir 
TKI Cessna 500 500-0299 25.2. Newair, Billund 

Slettet 

OY• Type Dato Ejer/bruger Årsag 

AZB Cessna F 172N 16.2. Karlog Air, Sønderborg Ødelagt af storm 3.12.1999, 
Esbjerg 

CKA Piper PA-31 P 9.3. Per Bjerring-Jensen, Lejre Solgt til Holland 
DMK Beech 35-833 20.3. Arne Hansen, Sdr. Strømfjord Solgt til Norge 

Ejerskifte 

OY- Type Reg.dato Nuværende ejarlbruger Tidligere ejer/bruger 

BBV PA-28-140 17.3. Erik Bunch Bertelsen, Tage Krabbe Kristensen, 
Nykøbing M + Thyholm + 

CKV Cessna T21 0N 24.3. Gyldensteen Handelsaktiesel- Technodata, København N 
skab, Bogense 

ECU PA-28-140 17.3. Hernrik Lyngse, Sønderborg+ Svend Jensen, Læsø 
GBH Rally 110ST 24.3. Frands Frandsen, Gjerlev Børge Hosbond, Hobro 
XJR LS1-c 20.3. Nordjysk Svæveflyveklub, Lars Jensen, Holstebro + 

Frederikshavn 

SAS Commuters første Dash B OY-KCA blev taget i drift den 7. februar. Nu er den (og de andre 
Dash 8) igen slettet af dansk register og registreret i Norge. Begrundelse: udenlandsk registrerede 
fly betaler en særlig brændstofafgift i Norge. Foto: Knud Larsen. 
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Leroy Grumman var aner
kendt ekspert i pontoner til fly. 
Som ansat i Loening fabrik
ken, der i tyverne leverede am
fibiefly til den amerikanske flå
de, var han stærkt optaget af 
at udvikle avancerede metal
pontoner til fly med optrække
ligt understel. 

Disse konstruktioner førte 
han med sig, da han sammen 
med en række medarbejdere 
fra den lukkede Grover Loe
ning Aeronautical Engineering 
Company grundlagde sin 
egen virksomhed på Long Is• 
land, New York. 

Ingeniør-teamet lancerede 
i 1933 XJF-1, et amfibiefly 
med en stor central metalpon
ton, som flyets hovedhjul blev 
trukket op i. 

Førsteflyvningen fandt sted 
den 24. april 1933 - måske no-

Grumman J2F-6 Duck. 

Den amerikanske flyingeniør Leroy Grumman, der i begyndelsen af 
trediverne grundlagde sit hurtigt velrenomerede Grumman Aircraft 
Company på Long Island ved New York, er ophavmand til en lang 
række berømte kampfly til US Navy udstyret med diverse kattenavne 
- eksempelvis Hellcat, Bearcat og Tomcat. . 
Efter Grumman fabrikkens første selvstændige flyprojekt biplanet FF-
1, der uofficielt blev kaldt "Fifi'' efter en kat i en af datidens mest 
populære tegneserier var fabrikkens og Leroy Grummans ryæste kon
struktion amfibie-vandflyet JF-1, der dog kom til at hedde Duck, et 
mere passende navn for et vandfly- eftersom en kat pr. definition ikke 
bryder sig om det våde element. 

get beskæmmende for et søfly 
- fra græsbanen på Grumman 
fabrikkens flyveplads i Far
mingdale på Long Island. Det 
var en vellykket debut for 
Grummans andrik. 

Den 10. oktober 1934 satte 
en pilot fra US Coast Guard 
hastighedsrekord for amfibie
fly med en Grumman Duck, 
som gennemfløj rekordbanen 

Her er en Grumman Duck ved at lette med rakethjælp fra han
garskibet USS Lexington. 

ved Chesapeake Bay med en 
fart af 31 0 kilometer i timen. 
Både US Navy og Coast Guard 
bestilte flyet. 

Grumman Duck havde pi-

Airfix har udsendt en model af Grumman J2F-6 Duck i skala 1 :72. 

lot og navigatør placeretitan
dem i et lukket, såkaldt "driv
hus-cockpit" (sikkert en vel
valgt betegnelse) plus yderli 
gere en radiooperatør helt ag
ter. Dertil yderligere plads til 
to-tre passagerer på sæder i 
kroppen og nederst i pontonen 
lige bag understelsbrønden. 

Adgangen til "passagerka
binen" foregik ad en smal 
skibs lejder foran det bagerste 
sæde i cockpittet. Det var jo for 
ingenting et rigtigt flådefly! 

Motoren på Grumman XJF-
1 bestod af en 700 hk Pratt & 
Whitney stjernemotor. Senere 
versioner fik Wright Cyclone 
motorer på 1.050 hk. 

Duck kom midt i trediverne 
i aktiv tjeneste i US Navy, 
blandt andet til brug ombord 
på hangarskibene. Duck blev 
derfor udstyret med landings
krog samt mulighed for in
stallation af startraketter, når 
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en fuldlastet - gumpetung(?) -
and skulle svinge sig til vejrs 
fra "fladtopperne" i rum sø. 

Bevæbningen på disse flå
de-ænder var et fastmonteret 
0,3 tommer maskingevær i 
næsen samt et tilsvarende vå
ben, dog svingbart, placeret 
agter i cockpittet. 

US Navy anvendte deres 
Duck's som observations- og 
recognosceringsfly, men ty
pen var også velegnet til luft
fotografering, lettere transport
opgaver samt til målslæb. 

US Coast Guard brugte et 
stort antal Grumman Ducks i 
søredningstjenesten. Der er 
mange fortællinger om nød
stedte piloter, der efter at være 
havnet i vandet blev reddet af 
kystvagtens robuste Duck, der 
kunne klare selv høje bølger -
især takket være den store 
centralponton. 

Duck blev også anvendt af 
Argentinas flåde samt leveret 
til flyvevåbnene i Mexico og 
Columbia. 

Grumman Duck gjorde tje
neste under hele Anden Ver
denskrig. Sidste fly - en J2F-
6, bygget af ColumbiaAircraft 
Corporation i USA forlod sam
lebåndet der i foråret 1945. 
Der er i alt bygget 653 eksem
plarer af den markante andrik. 

En af de meget få overle
vende ejes - og flyves - af den 
amerikanske fly-samler og -
museumsindehaver Kermit 
Weeks.Anden nyder sit velfor
tjente, flyvende otium i Florida 
og optræder jævnligt ved flyve
opvisninger over there. 

Modeller 

Der er indtil videre kun udsendt 
et samlesæt til Grumman 
Duck. 

Det er en J2F-6 i skala 1 : 72 
fraAirfix. • 

Data for Grumman J2F-6 
Duck 

Motor: 
En Wright Cyclone 
stjernemotor på 900 hk 
Spændvidde: .... .. ... 11,89 m 
Længde: ............... 10,36 m 
Højde: ........ .. .......... 4,24 m 
Tornvægt: ............. 1.996 kg 
Fuldvægt: ............. 3.493 kg 
Marchhastighed: .. 306 km/t 
Tophøjde: ............. 7.600 m 
Rækkevidde: ....... 1.200 km 

Fl YV • MAJ 2000 

USAir Force Museum har bevaret et herligt eksemplar af en Duck fra luftvåbnets sø redningstjeneste. 

Det ser også pompøst ud, når søf/yet Duck går ind til landing på en tør græsbane. 

Øverst en J2F-5 fra US 
Coast Guard, og 
derunder ses en af de 
sidste aktive 
Duck's fra 
USA F's 10th Air 
Rescue Squadron -
fotograferet i Alaska 
1947. 
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Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbningstider mandag til fredag kl. 0900-1600 
E-mail : kda@kda.dk 

KDAhuset 
Jørn Vinther, generalsekretær 
Knud Larsen, redaktør af Flyv 
Lise Jensen, bogholder 
WEB·adr. 
Telefax 

KDA Service ApS· BUTIKKEN 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
SE-nr. 63 66 28 28 

Telefon 
46141503 
46 1415 02 
461415 06 

46191316 

Åbningstider mandag til fredag klokken 1000-1400 

Telefon 
Charlotte H. Andersen, leder af butikken 461415 07 
Telefax 4619 13 16 

KDA's bestyrelse 
Aksel C. Nielsen (!md.) 
Vagn Jensen (næstfmd.) 
Jan Schmeltz Pedersen 
Finn Larsen 
Palle J. Christensen 

Telefon 
96 96 96 96 +98 29 36 36 

86441133 
48 17 50 58 
86 40 33 23 
86 67 40 48 

E-mail 
jv@kda.dk 
llyv@kda.dk 

www.kda.dk 

E-mail 
butik@kda.dk 

Ansvarsområde 
Internationalt 

Teknik 
Miljø 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 
WEB-adr.: www.dansk.ballonunion.dk 
E-mail: ballon@post5.tele.dk 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 
WEB-adr.: www.danskdrageflyverunion.dk 
E-mail: ddu@image.dk 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dlu.dk 
E-mail: dlu@dlu.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Poul Erik Nielsen 
Ellesletten 12, Trørød 
2950 Vedbæk 
Telefon 45 66 12 21 

Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 
Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 
Telefon 57 61 52 50 
WEB-adr.: www.kda.dk/dmu 
E-mail: rm@tnm.dk 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7400 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 

Fritfiyvnlngs-Unlonen 
Tom Oxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 53 69 85 95 
E-mail: oxager@vip.cybercity.dk 

Linestyrings-Unlonen 
Jens Geschwendtner 
Lundeager 28, 2791 Dragør 
Telefon 32 94 74 47 

RC Sport Danmark 
Benthe Nielsen 
Amlundsvej 4, Lindballe skov, 
7321 Gadbjerg 
Telefon 75 88 54 54 
E-mail: rotordisc@tekrnk.dk 

Kongelig Dansk Aeroklub's årsberetning for 1999 
Generelt Økonomisk har der været I løbet af efteråret afholdt at trække på ekstern assist-
Efter repræsentantskabsmø- tale om en satsning, som van- KDA tre jubilæumsudstillinger ance, hvilket medførte uforud-
det konstituerede bestyrelsen skeligt lader sig måle på kort i storcentrene i Aalborg, Århus sete omkostninger. 
sig med Vagn Jensen som næst- sigt. Udgangspunktet har og Kolding.Alle udstillinger var Der er i årets løb sket en 
formand, Jan Schmeltz Peder- været at benytte lejligheden til godt besøgt og næsten alle udskiftning af bogholderipro-
sen som formand for teknikud- at synliggøre KDA og unioner- KDA's unioner var repræsen- grammet til en nyere version, 
valget, Finn Larsen som for- ne. lilbagemeldinger kan tyde teret. I begyndelsen af år 2000 idet det tidligere program ikke 
mand for miljøudvalget, Palle på, at det også er sket. fortsættes med udstillinger på var anvendeligt efter år 2000. 
Christensen allokeret til ad hoc- Aktiviteterne startede den Sjælland. Efter indkøringen får bestyre!-
opgaver og Aksel C. Nielsen 20. januar med afholdelse af sen et nødvendigt styrings-
som medlem af PR-udvalget og reception i KDA-huset hvortil 

Økonomi 
værktøj, hvilket fremover vil 

internationale udvalg, herunder der kom ca. 100 gæster. Ved muliggøre en realistisk økono-
FAl-delegeret. den lejlighed blev KDA's jubi- KDA's økonomiske situation mi rapportering. 

Bestyrelsesarbejdet har læumsfond forøget med ca. kr. har gennem hele året været Der er ved årets udgang 
primærtværet præget af KDAs 20.000.- ved gaver fra diverse anstrengt. Hovedårsagerne sket en grundig gennemgang 
90-års jubilæumsaktiviteter, samarbejdspartnere. hertil er dels udviklingen i med- af dels varelager, dels debito-
KDAs økonomi, ny lovgivning, Den 24. maj afholdtes Flyv- lemstallet og ekstraordinære rer, hvilket har påvirket årets 
vedtægtsændringer og orga- ningens Dag under overvære!- udgifter, dels udviklingen i resultat i negativ retning. 
niseringen af KDA Service se af KDA's protektor Hans KDA Service ApS. Som følge 
Aps., idet selskabets bestyre!- Kongelige Højhed Prinsen, af det at være hovedanparts-

KDA sen er identisk med KDAs der startede en stafetflyvning haver er KDA's økonomi direk-
bestyrelse. arrangeret af DMU. Fra myn- te påvirket af udviklingen i KDA Det i forrige år påbegyndte 

dig hedernes side var der givet Service ApS. samarbejde med Dansk Svæ-
særlig tilladelse til, at starten veflyver Union og Dansk Mo-
kunne ske fra Kløvermarken. torflyver Union omkring et fæl-

KDAs 90-års jubilæum. Herfra lettede en Piper Cub KDA Service ApS les økonomi - og medlemregi-
De forskellige arrangementer med to stafetter, der blev fløjet Med det formål at øge netto- streringssystem er fortsat i 
blev lagt i hænderne på KDA's til første skift. Herefter gik sta- overskuddet ændredes salgs- årets løb og ved årets slutning 
PR/ Jubilæumsudvalg, der fetterne med andre fly ad to chefens ansættelsesvilkår, idet er installering af det nye sy-
året igennem har været an- ruter rundt i landet og på nogle aflønningen blev gjort betinget stem påbegyndt i sekretariatet. 
svarlig for koordinering af de flyvepladser blev stafetten at butikkens overskud. Det for-
forskellige aktiviteter. Sekreta- signeret af den lokale borg- ventede resultat udeblev, hvor-

Samarbejde riatet har forestået den prakti- mester. Stafetterne blev over- tor salgschefens ansættelses-
ske gennemførelse og har draget til KDA på Herning Fly- forhold blev bragt til ophør. med myndigheder 

gennem året i særlig grad væ- veplads, hvor der var arrange- I forbindelse med boghol- Nye love 
ret belastet af aktiviteterne. ret flyvestævne. derskifte blev det nødvendigt KDA har i løbet af året været 
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stærkt involveret i forhandlin- KDA være i stand til at yde KDA's formand Aksel C. Niel- der på at den tidligere med-
gerne med Trafikministeriet, sine medlemmer. sen deltog som FAI vice-præ- lemstilbagegang som vi har 
Trafikudvalget samt ikke mindst - hvilken indflydelse ønsker vi sident . Aksel C. Nielsen har i set de sidste to år er stabilise-
Statens Luftfartsvæsen, om- KDA skal have på den frem- løbet af 1999 været medlem af ret. 
kring gennemførelse af ændrin- tidige lovgivning vedrørende FAl's PR-Committee samt Det samlede medlemsantal 
ger til luftfartsloven der blev miljø og luftfart, og på de FAl's World Air Game Coordi- udgør pr 31 /12-1999 7.309, 
fremsat af Trafikministeren i fremtidige regler, der kom- nating Committee og blev gen- en fremgang på 18. 
foråret. KDA har i hele sags- mer til at gælde for brugen valgt til FAl's PR-Committee. Bilag 1 viserfordelingen på 
forløbetværet med og har dels af luftrummet til fritidsflyv- KDA's generalsekretær de enkelte unioner. 
haft foretræde for Trafikudval- ning og luftsport. Henrik N. Knudtzon har i 1999 I årets løb er der ført for-
get, dels haft samråd med tra- Det blev et positivt møde væretsekretær i FAl's Environ- handlinger med Dansk Fald-
fikpolitiske ordfører. Dette har med mange forslag som be- mental Commission samt med- skærms Union vedrørende vil-
direkte medvirket til at lovfor- styrelsen arbejder videre med lem af FAl's Business Develop- kårene for fortsat medlemskab 
slaget ikke kunne gennemfø- og som allerede for negles ment Committee og blev gen- af KDA. Disse resulterede i at 
res før Folketingets sommer- vedkommende er blevet ført valgttil disse posterfor år 2000. medlemsskabet opretholdes. 
ferie og derfor måtte genfrem- ud i livet. For tørste gang afholdtes et 
sættes i begyndelsen af okto- Der blev sammenfattet arbejdsgruppemøde i forbin-
ber. Derved kunne bl.a. KDA's konklusioner vedrørende, hvil- delse med organisering af Si- Teknik udvalget 

ændringsforslag indarbejdes ke fremtidige opgaver KDA mulator flying. Arbejdet re- Europe Airsports 

inden lovforslaget blev gen- skal løse, hvorledes KDAs sulterede i, at disciplinen for- KDA er medlem af EA og for-
fremsat. KDA har således haft økonomiske og personel- beredes til optagelse som en søger at give dels maksimal 
held til at sætte fingeraftryk på mæssige ressourcer skal tilve- disciplin under FAI. Der arbej- støtte til EA's bestræbelser på 
det nye lovforslag, derforven- jebringes. Der blev tillige frem- des for øjeblikket på færdiggø- at påvirke de europæiske myn-
tes vedtaget i foråret 2000. lagt budget for år 2000 samt relse af en sporting code. Ak- digheder, og dels på selv at 

udvekslet erfaringer. sel C. Nielsen deltog som påvirke EA's mening i en ret-

SLV 
medlem af arbejdsgruppen. ning, der bedst passer os. 

EA afholder to tekniske mø-
Ved årets slutning blev KDA Intern organisation der om året og en generalfor-
inviteret af SLV til at indtræde Som følge af den tidligere ?'1 World Air Games samling. KDA har ikke deltaget 
i en arbejdsgruppe der skal ud- bogholders opsigelse er der Arbejdet med forberedelserne i møderne de seneste år, men 
arbejde den nye BL, der tø I ger ansat ny bogholder på deltid. til afholdelse af 200 World Air har fra efteråret 1999 været re-
af lovforslaget. Ved udgangen af året fratrådte Games er nu i fuld gang og der præsenteret ved Jan S. Peder-

generalsekretær Henrik N. er etableret en organisation i sen. 

KDAs organisation 
Knudtzon, der afløstes af Jørn Spanien til at koordinere alle Blandt de vigtige emner, 
Vinther. konkurrencerne. De enkelte der behandles kan nævnes 

Ekstraordinært repræsen- unioner vil blive holdt løbende - Eliminering af VFR flyve-
tantskabsmøde orienteret dels fra deres res- planer for flyvninger mellem 

I slutningen af september af-
Internationale forhold pektive Sports Commissions de europæiske lande. 

holdt KDA ekstraordinært re- Der er i 1999 ikl_<e afholdt sær- og dels fra KDA. - Transponderkrav og udvik-

præsentantskabsmøde med skilt møde for de af unionernes I lighed med sidste gang vil ling af letvægts transpon-

to punkter på dagsordenen: a) medlemmer, der er udpegede KDA stå for koordineringen dere. 

ændring af KDA's vedtægter som delegerede til FAl's Sports gennem Danish World Air Ga- Luftrumsstrukturen, hvor 

og b) forslag til indførelse af Commissions. Mødet blev af- mes Coordinating Committee fritidsflyvningen hele tiden 

differentieret kontingent. De holdt i forbindelse med for- (DWAGCC), hvortil unionerne er i fare for at blive klemt. 

foreslåede ændringer blev mandsmødet den 24. septem- er blevet opfordret til at udpege - JAAsager. Fælles myndig-

vedtaget. Der skal efterfølgen- ber 1999. en repræsentant. Opgaven vil hed (EASA), fælles certifi-

de formuleres og vedtages en bestå i at varetage de fælles kat er (fritidscertifikat?), 

vægtning af stemmetildeling i Federation Aeronautique 
aktiviteter i forbindelse med vedligeholdelses og opera-

forhold til reduceret og fuld Internationale (FA/) 
WAGII. tive krav. 

kontingentbetaling. I FAl-regi er der sket en po- - Helbredsbetingelser. Alle 
Den 27.-28. maj afholdt FAI sitiv udvikling i organiseringen medlemsorganisationer er 
Council for første gang møde af det kommende WAG, der dybt bekymrede over læ-

Bestyrelses- og udvalgs- i Lausanne efter flytningen fra synes at tiltrække sig stadig gernes uforholdsmæssige 
seminar Paris. Ankomsten til Lausanne større medie- og sponsor- indflydelse og den mang-

I fortsættelse af det ekstraor- blev markeret med en demon- mæssig interesse. Fra at være lende objektive argumenta-

dinære repræsentantskabs- stration af hvilke luftsportsak- en committee bestående af tion. 
møde afholdtes et bestyre!- tiviteter FAI står for. Forman- frivillige, er der nu skabt øko- Flight safety. To små ord, 

ses- og udvalgsseminar med den for den olympiske Komite nomisk mulighed for at enga- universel betydning. 

titlen "KDA efter år 2000." I se- Juan Antonio Samaranch bød gere professionelle i WAGCC. - Miljø. 

minaret deltog formænd og FAI velkommen til Lausanne I konsekvens heraf er Bob - Definitioner. 
bestyrelsesmedlemmer, samt og udtrykte håb om et godt Clipsham, Canada og Aksel C. - EA hjemmeside. 
repræsentant for de direkte samarbejde mellem IOC og Nielsen, Danmark udtrådt af Desuden arbejder de an-
medlemmer. Seminarets te- FAI. Aksel C. Nielsen og Hen- committeen, der har eksisteret svarlige for modelflyvning, 

maervar: rik N. Knudtzon deltog. siden 1992. amatørbyggede fly, ballon flyv-

- at fastlægge en strategi for Den 21.- 23.oktober afhold- ning, GA, svæveflyvning, hang/ 

KDAs virke efter år 2000 tes den 92. FAI Generaikon- paragliding, ultraletflyvning og 

- hvilke opgaver skal KDA ference i Limassol på Cypern. Me<llemssituationen faldskærmssport kontinuerligt 

være i stand til at løse. Heri deltog Aksel C. Niel- Medlemstallet har i 1999 væ- med hver deres område og af-

- hvilken grad af service skal sen og Henrik N. Knudtzon. ret næsten uændret hvilket ty- rapporterer til møderne. 

FLYV • MAJ 2000 33 



... 

På mødet i oktober var der FCL, men igen for at undgå er rimelig i forhold til tidsforbru- Det danske taxafly-havari i 
gæstetalere vedrørende administrationen besluttede get ved sagsbehandlingen. Norge, der gav anledning til 

Europæiske forsikringstor- SLV sig for at have samme pro- fremsættelse af lovforslaget, 
hold (Mr. J.E.Jonker, Mana- cedure for dem. Dansk Svæve-

Miljøudvalget 
gav ligeledes anledning til en 

ging Direktor Dutch Aviati- flyver Union forhandlede med pressedækning og en informa-
on Pool), SLV om en lettere og billigere Der har i årets løb været af- tionsbehandling, der i høj grad 
EU kommissionens Trans- ordning, og opnåede en for- holdt et møde i KDA's amtsre- foregik på pressens præmis-
portsektion DG VII (Mr. J.J. længet termin 12 mdr. i stedet præsentantorganisation den ser. Belært af dette og for at 
Woeldgen, leder af UNIT 3 for 6 mdr. for piloter over 65 år. 31.august 1999 i Odense. Det kunne møde pressen i lignen-
DG VII), og Det er muligt, at der senere gennemgående tema ved mø- de situationer planlagde KDA 
Morane/Renault/ Aerospa- kan opnås en ordning med et det var KDA's arbejde med at et krisestyringskursus, der 
tiale Piston Engine for Jet nationalt certifikat, idet den sikre at fritidsflyvningen og skulle fokusere på håndtering 
A1 fuel, (Mr. Luc Pelon), et dyreste del med en EKG un- luftsporten fortsat tilgodeses i af pressen. Desværre måtte 
fransk en-motoret flyprojekt dersøgelse hvert år for piloter de nye regionsplaner, der skal kurset aflyses grundet mang-
med dieselmotor . over 50 år kan ændres tilbage være færdig reviderede inden lende deltagelse. 

til ICAO kravet på en undersø- udgangen af år 2001. 
gelse hvert 3. år. Mødet behandlede desu-

Luftrum På seneste EA møde blev den etforslag om et muligt luft- PR udvalget 
Den negative udvikling, der det nævnt, at JAR FCL-5, der sportscenter på Vandel flyve- Der har i løbet af året været af-
blev beskrevet i 1998 årsrap- skal omfatte fritidsflyvning, nu plads, når flyvestationen ned- holdt en række møder med det 
porten blev heldigvis ikke så kun skulle omfatte erhvervs- lægges. formål at koordinere de for-
slem. Med nedlæggelsen af mæssig ballonflyvning. Det blev desuden vedtaget skellige jubilæumsaktiviteter, 
Odense som offentlig lufthavn Andre informationer siger, at udarbejde et spørgeskema således som beskrevet i års- .I blev det meste af Fyn frigivet at JAR FCL-5 slet ikke bliver til samtlige klubber og flyve- beretningen ovenfor. 
til fritidsbrugerne. til noget. Mere om det i det pladser med formål at kortlæg- Et særligt møde blev af-

Stauning TIZ blev nedlagt, kommende år. KDA's opfatte!- ge miljøproblemer, miljøafgif- holdt i forbindelse med etable-
hvilket gav en smule uro blandt se er, at der burde kunne op- ter og miljøgodkendelser så- ringefl af Danmarks Flyvemu-
motorflyverne, men det må er- nås lettelser og billiggørelse, ledes at KDA vil være i stand seum i Helsingør som en del 
kendes, at trafikken er for ringe hvis JAR FCL-5 bliver udfor- til at foretage en sammenlig- af Danmarks Tekniske muse-
til at kræve et specielt kontrol- met efter vores ønsker. ning mellem de enkelte amter um. Det er KDA's ønske at der 
leret luftrum her. og dermed være istand til over- etableres en udstilling i det nye 

Sindal TIZ blev igen ned- for myndighederne at påpege museum der fortæller KDA's 
lagt. Der opstod aldrig den ru- Statens Luftfartsvæsens den tilsyneladende uhensigts- historie, KDA i nutiden og KDA 
teflyvning, der begrundede op- Gebyrudvalg mæssige forskelsbehandling i fremtiden. KDA udstillingen vil 
rettelsen. I det forløbne år er der sket der finder sted. blive til i takt med at selve 

Efter møder med SLV blev mindre pristalsjusteringer af Flyvemuseet bliver indrettet. 
den foreslåede 2-vejs radiopligt gebyrsatserne generelt. Der 

Uddannelsesudvalget i E-luftrum taget af bordet igen. var oprindelig foreslået en ny 
1999 viste sig således fra og mindre sats for de helt små I løbet af året har KDA's uddan-

sin fredelige side hvad luftrum flyveselskaber (AOC). Satser- nelseschef Bjørn Hørner væ- ASSOCIATION 

angår, men Luftrumsudvalget ne var ca. 2.500 kr. mod den ret i gang med at udvikle ud- OF NORDIC AEROCLUBS 

holder fortsat øje med udvik- hidtidige og nye mindstesats dannelsesmateriale og igang- Den 18. september 1999 af-
lingen i Danmark. Indskrænk- på 11.380 (VFR) og 22. 735 kr./ sætte uddannelsen af A-piloter holdtes det 37. ANA møde i 
ningen af Billund tragten og år (IFR). Priserne er eksklusi- efter de nye JAR-FCL bestem- Helsingfors. Den finske luft-
den truende oprettelse af kunst- ve EU licens gebyrer 11.225 melser. sportsorganisation var vært 
flyvningskasser langs den syd- kr.lår. Dette forslag blev stærkt Seks motorflyverklubber ved mødet og fra Danmark 
lige kant af Karup TMA er ek- kritiseret af de større selskaber har tilmeldt sig ordningen, men deltog Aksel C. Nielsen, Finn 
sempler på, at udvalget konti- og desværre taget af bordet materialet har ikke kunnet Larsen og Henrik N. Knudtzon. 
nuerligt skal være på tæerne i igen. Det er i privatflyvningens færdiggøres endnu. KDA 's KDA havde fremsendt tre 
fremtiden. interesse, at de mindre selska- økonomiske engagement skal punkter til dagsordenen: miljø-

ber kan overleve lokalt med være neutralt, og det vil derfor samarbejde i de nordiske lan-

Helbredsundersøgelser 
skoling, PFT, rundflyvning, ta- være DMU og motorflyver- des idrætsforbund, FAl-enter-
xa til øerne, mv. klubberne, der står for den prise samt det fremtidige ANA 

Med indførelsen af JAR-FCL KDA har forlangt at få ind- praktiske udførelse. samarbejde. 
skete der en ændring af hel- sigt i beregningsmodeller for Der har i det forløbne år ik- De behandlede problem-
bredsbetingelserne for fritids- gebyrerne. De skal ses i relati- ke været afholdt møde i udval- stillinger er fortsat udtryk for, 
flyverne. Certifikatindehaver- on til den lovhjemmel om bru- get, men udvalgets formand at der med fordel kan optræ-
nes egne læger kan ikke læn- gerbetaling, der ligger fra Mini- har arbejdet med udarbejdelse des samlet overfor myndighe-
gere foretage veje/måle un- steriet. SLV har undersøgelser af lærebogsmateriale til brug derne i nordisk regi. Resulta-
dersøgelsen, idet SLV har vil- i gang om tidsforbrug ved de for den nye uddannelse til A- terne kan utvivlsomt forbedres 
let frigøre sig heltfra det admi- forskellige ekspeditioner, men piloter i henhold til de nye JAR- i forbindelse med en mere et- .. 
nistrative arbejde med efterføl- den er endnu ikke afsluttet. FCL bestemmelser. fektiv anvendelse af de fælles 
gende at godkende ansøger- De stigende krav fra Staten Samtidig er der blevet gjort ressourcer. 
ne. Fremover vil aleneAME'er om brugerfinansiering af god- forsøg på at finde redaktører 
(flyvelægerne) kunne foretage kendelser og tilsyn er ikke kun til den nye motorflyvehånd-

Årets resultat undersøgelserne og samtidig her et problem, men udbredt bog. Begge dele har væretfor-
godkende ansøgeren. også andre steder i samfundet. bundet med store vanskelig- og administration 

Svæveflyverne og ballon- Tilbage står så kontrolfunk- heder, og materialet er derfor KDA 's regnskab for 1999 udvi-
flyverne er ikke omfattet af JAR- tionen med hvorvidt gebyrerne ikke færdig behandlet endnu. ser et overskud på kr. 18.129. 
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KDA's egenkapital var pr. 
31.12.1999. kr. 231 .558 efter 
at have ydet et driftstilskud til 
KDAServiceApSpåkr. 535.681. 

Anpartsselskabets resultat 
må betegnes som stærkt util
fredsstillende hvorfor bestyrel
sen har taget skridt til at ændre 
driftsformen samt ressource
forbruget. 

Følgende medarbejdere 
har i hele året været ansat i 
KDA og KDA Service ApS: 

En deltidsansat generalse
kretær, en heltidsansat redak
tør for Flyv, en heltidsansat 
salgschef, en heltidsansat 
salgsassistent samt en del
tidsansat bogholder. 

FLYV 
Den 20. januar 1999 fyldte 
Kongelig Dansk Aeroklub 90 
år. En af gaverne til KDA var 
gratis layout og firefarvetryk af 
fire sider i FLYV hver måned. 

FLYV udkom i 1988 med 32 
sider i sort/hvid, siden 1990 
med 40 sider hver måned, i de 
senere år med alle siderne i fi
refarvetryk. Nu er sidetallet så 
44 pr. måned eller årligt 528 
A4-sider i farver om flyvnin
gens vidunderlige verden. 

FL YV's redaktionsudvalg 
har repræsentanter for de 
større aftagere af bladet. 
Udvalget består af følgende 
personer: PalleJ. Christensen 
(KDA's bestyrelse), Ricard 
Matzen (DMU), Tonny Henrik
sen (DSvU), Fritz Krag (direkte 
medlemmer) og redaktør Knud 
Larsen. Formand for udvalget 
er Palle J. Christensen. 

Udvalget holder møde 
mindst tre gange om året, hvor 
der er efterkritik af tidligere 
udkomne numre, planlægning 
af indhold for de kommende nr., 
f. eks. artikler om VM.jubilæer, 
temanr. osv. 

Udviklingen af FLYV på 
Internettet er af tidsmæssige og 
økonomiske årsager ikke kom
met så langt som håbet. Det 
er stadig planen at man på In
ternettet skal kunne læse ud
valgte artikler fra bladet lige
som der selvfølgelig skal være 
daglige nyheder, annoncer 
etc. 

Omkostningerne ved at ud
give FLYV er pr. måned ca. kr. 
1 00.000. Jo større del af dette 
beløb der kan dækkes af an
noncer jo bedre. Generelt set 
er annoncering i trykte medier 
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faldende. For FL YV's vedkom- luftfartsbranchen til at annon- Per N. Larsen, for sin man-
mande er det dog lykkedes no- cere efter personale. FL YV's geårige og meget værdsatte 
geniunde at fastholde annon- læsere er den rette målgruppe store indsats for Nordvestjyl-
ceindtægterne, men det er for den type annoncer. lands Flyveklub, Svævethy. 
klart at det kan mærkes, når KDA's Sportspokal for 1999 
f.eks. Forsvaret standser al tildeles Jan Andersen for op-
annoncering i fagpressen (ik- Øvrige aktiviteter nåelse af sølvmedalje i åben 
ke kun i FLYV). Derimod er det SAS-pokalen for klubledere klasse ved verdensmesterska-
lykkedes at få stadig flere for 1999 tildeles 
firmaer og organisationer i 

Bilag 1 til KDA's Årsberetning 1999 

Medlemstal 

Pr. 31.12. 1993 1994 1995 

Direkte medlemmer 613 530 491 
Dansk Ballonunion 89 86 86 
Dansk Drageflyver Union 958 956 1093 
Dansk Faldskærms Union 2657 2884 2916 
Dansk Kunstflyver Union 29 30 31 
Dansk Motorflyver Union 1300 1216 1188 
Dansk Svæveflyver Union 2039 1989 1952 
Dansk UL-flyver Union 527 529 494 
Fritflyvnings-Unionen 60 61 57 
Linestyrings-Unionen 67 63 60 
RC Sport Danmark 62 51 43 

I alt 8388 8395 8411 

*) Heraf 53 passive direkte medlemmer uden stemmeret. 

Bilag 2 til KDA's Årsberetning 1999. 

Medlemmer af KDA's Christian Ratenburg 
udvalg L. Rovs Hansen 

Steen Høj Rasmussen 
TEKNIKUDVALGET: Lone Askirk 
Jan Schmeltz Pedersen, for- Tonny Henriksen 
mand 

berne i svæveflyvning i Bay-
reuth. 

1996 1997 1998 1999 

556 572 549 547* 
82 83 83 

1059 1203 968 970 
3415 2837 2434 2434 

31 27 28 27 
1164 1136 1140 1103 
1970 1970 1912 1964 
475 461 
55 60 60 60 
60 70 60 60 
47 49 57 61 

8914 8463 7291 7309 

KDA's repræsentant I 
Rådet for Større 
Flyvesikkerhed. 
Knud Larsen 

Underudvalg REDAKTIONSUDVALG FLYV Bilag 3 til KDA's Årsberet-

Luftrumsudvalget: Palle Christensen, formand nlng 1999 

Mogens Hansen Ricard Matzen, DMU KDA' sAmtsrepræsentant Or-

Jan Buch-Madsen Tonny Henriksen, DSvU ganisation: 

Niels Jørgen Askirk Frtiz Krag, direkte medlemmer Nordjyllands Amt: Flemming 

L. Rovs Hansen Knud Larsen, redaktør Kallehave, 
Viborg Amt: Bjarne Jensen 

MILJØUDVALGET: DANISH WORLD AIR Ringkøbing Amt: Peer Bak 

(sekretær Jørn Vinther) GAMES COORDINATION ÅrhusArnt: Jens Ole Willumsen 
COMMITTEE Vejle Amt: Lars R. Petersen 

Finn Larsen, formand Finn Larsen, DFU Ribe Amt: Bent Holgersen 
Dan Vendelbo Lars Bo Johansen, DDU Sønderjyllands Amt: Dagmar 
Ricard Matzen Vagn Jensen, DMU skov 
Bjørn Stephensen Steen Høj Rasmussen, RC- Fyns Amt: Jørgen Ærenlund 
Michael Fog DK Olsen 

KDA' s Amtsrepræsentant Or- Christoffer Mundt, DBu Vestsjællands Amt: Ricard 

ganisation Matzen 
ADVOKATUDVALG Storstrøms Amt: Donald E. 

UDDANNELSESUDVALG: Advokat Jørgen H. Krogh Thestrup 

Bjørn Hørner, formand Bornholms Amt: Kai Munch 

Helge Hald KDA 's repæsentanter I Roskilde Amt: Dan Vendelbo 

Finn Brinch SLV's gebyrudvalg: Frederiksborg Amt: Christian 

Bjarne E. Hammer Ricard Matzen Zilstorff 
Københavns Amt: Henrik N. 

PR-UDVALGET: KDA 's repræsentanter I Knudtzon 

(sekretær: Knud Larsen) Kontaktmelet for Statens København/Frederiksberg: 
Luftfartsvæsen Bjørn Stephensen 

Aksel C Nielsen, formand Jørn Vinther, general-
Palle J. Christensen sekretær KDA 
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KDA huset i marts 
1.-4. marts:Generalsekretæren til FAl's ballonmøde i Tessalo

niki, Grækenland. 
9. marts: Redaktionsudvalgsmøde FLYV med deltagelse af 

Palle Christensen, Ricard Matzen, Fritz Krag, Knud 
Larsen og Jørn Vinther. 

15. marts: KDA anmodes om at koordinere flyvning den 7. maj 
i forbindelse med åbning af Danmarks Flyvemu
seum. 

20. marts: Møde med Jens Ole Willumsen om miljøspørgeske
maerne. 

20. marts: Møde i Rådetfor Større Flyvesikkerhed. Havarikom
missionen for Civil Luftfart anmodes om at revurdere 
sin holdning til information. 

21. marts: KDA bestyrelsesmøde i Ålborg. Årsberetning 1999 
og regnskaber er klar og underskrives. 

23. marts: Generalforsamling i Midtsjællands Motorflyveklub. 
25. marts. Repræsentantskabsmøde i DFU Brøndby. KDA 

undersøger undersøgelsesproceduren ved fald
skærmsuheld. 

26. marts: Generalforsamling i Dansk Ballonunion i Korsør. 
27. marts: Foredrag i Flyteknisk Selskab, ingeniørhuset af Fly

byggegruppen Østjylland ved bl.a. Jens Ole Willum
sen om bygning af tosædet privatfly EUROPA. 

29. marts: Møde med Jens Ole Willumsen med undervisning i 
brug af databaser. Miljøskemaer er nu klar. 

30. marts. Hjemmesiden er klar til informationer om "fly past" i 
forbindelse med åbning af flyvemuseet. "Fly past" 
bør indledes søndag den 7. maj klokken 1200 med 
faldskærmsspring. Forankret varmluftballon tilstede 
fra 1200 - 1400. Dernæst forbiflyvning af så mange 
fly som muligt. Speaker med forstærkeranlæg og 
VHF-radioforbindelse til fly tilstede på museets tag. 
Museet har grønt lys fra politimesteren, og KDA har 
kontakt med SLV. Flyvevåbnet, Hærens Flyvetjene
ste og Søværnets Flyvetjeneste involveret. Opfor
dring til KZ & Veteranflyklubben om deltagelse. 

31. marts: Møde med ny formand i RC Sport Danmark Benthe 
Nielsen. 
Generalforsamling i Roskilde Lufthavns Lejerfor
ening i biblioteket. 
KDA Årsberetning ligger nu på hjemmesiden under 
,,Sekretariat". 
Der er den 29. marts er indgået politisk forlig i sagen 
om ændring af Lov om luftfart. I den forbindelse er 
det interessant at notere, at SLV vicedirektør S. E. 
Andresen vil briefe om status på KDA repræsentant
skabsmøde i Odense lørdag den 15. April. Se også 
www.folketinget.dk under Trafikministeriet. 

Flyvemuseets Venner 
Selv om Danmarks Flyvemu
seums udstilling var lukket he
le 1999, er medlemstallet i For
eningen Flyvemuseets Venner 
næsten uændret, oplyste for
manden, direktør Chr. R. Hun
derup, i sin beretning på gene
ralforsamlingen den 7. april. 
Antallet af livsvarige medlem
mer blev endda næsten for
doblet. 

Til bestyrelsen genvalgtes 
trafikkontrollør Erik Berg, di
rektør Bent Heurlån, redaktør 
Hans Kofoed og overingeniør 
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B. Helmø Larsen. Informati
onschef Marita Petersen og di
rektør H.N. Knudtzon nyvalg
tes i stedet for skibsreder Bjar -
ne Hansen og direktør Peter 
Bohnstedt-Petersen, der ikke 
modtog genvalg. 

Foreningens kasserer er 
fru Grethe Schultz, Lindevang 
16, 2660 Brøndby Strand, tlf. 
43 7311 81, giro nr. 108-5093. 
Kontingentet er 159 kr. om 
året, pensionister 100 kr. 
livsvarigt medlemskab koster 
1.200 kr. 

~U-
Formand: Ricard Matzen 57615250 

Næstformand: Peter Andersen 74 75 31 01 

Dansk Motortlyver Umon Kasserer: Kresten Dalum 87182050 

Adresse: Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 56 57 73 05 

SmålodsveJ 43 Konkurrencer: Vagn Jensen 86441133 
4100 Ringsted Uddannelse: BJarne E. Hammer 46 59 04 02 
www.kda.dk/dmu Louis Rovs Hansen 98421599 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Kongeåen vil tirsdagene den 
2. og 16. maj afholde årets to 
første landingskonkurrencer, 
som indgår i årets klubrally. Vi 
starter kl. 1900. 

Søndagene den 7., 14. og 
21. maj samt den 4. juni er der 
formiddagskaffe i klubhuset kl. 
10.30. Alle er velkomne. 

Allerede nu vil vi advare 
om, at vi har tænkt at holde et 
,,morskabsrally" med efterføl
gende hangarfest (som man 
kender dem fra tidligere i Vam
drup) lørdag den 19. august. 
Så kan man passende over
natte i Vamdrup og flyve videre 
til Lufthavnsdag i Odense den 
20. 

Ønsker man at komme på 
klubbens e-mail-liste og der
med oplysninger om arrange
menter, så mail til Dagmar, 
dt@prx053481.darwin.dk. 

Ølgod Flyveklub afholder 
landingskonkurrence lørdag 
den 27. maj kl. 1300, hvor be
styrelsen har bestilt godt vejr. 
Grundlovsdag den 5. juni kl. 
1300 mødes alle flyveinteres-

serede fra Midt-, Syd- og Søn
derjylland på Vallund Flyve
plads til en ~ftermiddag med 
hyggesnak og flyvning og 
Sankt Hans-aften er der grill
aften med bål, kulørte lamper 
og andre aktiviteter fra kl. 1800. 
Efterårsrally afholdes lørdag 
den 16. september kl. 1000. 

Herning Motorflyveklub a
fvikler lørdag den 6. maj kl. 9-
16 et af sine forårstilbud til 
medlemmerne. I dagens løb lø
ses opgaver fra PPL-teori prø
ver. Rekvirer et opgavesæt hos 
Henning Andersen, tlf. 971423 
83, i god tid. Prøv at løse opga
verne selv. På kursusdagen 
kan du sikkert få klaret dine 
ubesvarede spørgsmål og lære 
af andres ditto. Benyt chancen 
og bliv godt rustet til dit næste 
PFC (PFT). Tilmelding IKKE 
nødvendig. 

Herning Motorflyveklubs 
seneste nyerhvervelse er 
følgende E-mail adresse: 
herning motorflyveklub@ 
mail.tele.dk~ 

Danmarksmesterskabet 
i Præcisionsflyvning 
DM afholdes på Tønder Flyveplads den lørdag den 27. og søn
dag den 28. maj 2000 . Briefing afholdes lørdag kl. 1000. 
Der flyves i to klasser: solo- og navigatørklasse. 
Lørdag flyves en navigationstur og fire forskellige typer 
landinger. Søndag flyves en navigationstur. 
Indkvartering på Tønder Kaserne. 
Air BP sponserer præmierne. 

Yderligere information og tilmelding hos Vagn Jensen tlf. 86 
44 11 33 eller ndata@ post3.tele.dk. 
Indbydelse sendes til klubberne først i maj måned. 

Meddelelser 
fra Unionen 

Nr. 07 af 11.02.2000 
Referat af hovedbestyrelses
møde nr. 5(99/00) 29.01.2000. 

Nr. 08 af 15.02.2000 
Materiale til repræsentant
skabsmøde 27.02.2000: Ars-
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KALENDER 
Svæveflyvning 

6-14/5 
20/5 
19-21/5 
25/5 
27-31/5 
1/6 
1-11 /6 
14/6 
17-24/6 
23/6-2/7 

24/6-9/7 
1-9/7 
3-9/7 
19-29/7 
23/7-13/8 
31/7-4/8 
5-12/8 
19-27/8 
31/8 
2-3/9 
8-10/9 
16-24/9 
19/10 
14/11 

25-26/11 
2001 
18/6-1/7 
18-31/12 
15-26/1 
2003 

Hjælpeinstruktørkursus Hl-1, Arnborg 
Nordisk svæveflyvedag 
Nationalholdstræning, Arnborg 
Hovedbestyrelsemøde 
Nationalholdstræning, Arnborg 
Flysikudvalgsmøde 
DM, Arnborg 
S-teoriprøve S2/2000, tilmeldingsfrist 31. maj 
Førsteinstruktørkursus Fl-1, Arnborg 
Testkonkurrence World Air Games (2001 ), 
Spanien 
Nordisk juniormesterskab, Finland 
Intensiv kursus, Arnborg 
Tour de Danmark 
Arnborg Åben, Arnborg 
EM, Berlin, Tyskland 
Talentkursus, Arnborg 
Førsteinstruktørkursus Fl-2, Arnborg 
Kunstflyvningskursus SVEDANOR, Arnborg 
Hovedbestyrelsesmøde 
Nationalholdstræning, Arnborg 
Nordisk svæveflyvemøde, Brøndby 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2, Arnborg 
Flysikudvalgsmøde 
Team Danmark samarbejdsudvalgsmøde, 
Arnborg 
Hovedbestyrelsesmøde 
2. junior VM lssoudun, Frankrig 
2. World Air Games, Andalusien, Spanien 
VM, Mmabatho, Sydafrika 
VM klubklasse, Australien 
VM, Rieti, Italien 

Ballonflyvning 

30/5-4/6 
3-12/8 
6-9/7 

DM i Søhøjlandet, Gjern 
EM i Luxembourg 
Landskamp Sverige-Danmark, Kristianstad, 
Sverige 

beretning 1999, årsregnskab 
1999, årsstatistik 1999, forsik
ringsklubbens årsberetning 
1999 m.v. 

Nr. 09 af 24.02.2000 
Nye normer i strækflyvnings
uddannelse. Bilag: Strækflyv
ningsnormer. Checkskemaer 
til indklæbning i logbog. 

Nr. 1 0 af 24.02.2000 
Referat af hovedbestyrelses
møde nr. 5(99/00) 
PFT/Teorispørgsmål. 

Nr.11 af 24.02.2000 
Hitlisten for 1995-1999. 

Nr.12 af 24.02.2000 
Forhold ved havarier/Ny grup
pe 800. 
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Nr. 13 af 06.03.2000 
Sikring af bremseforbindelser 
på LS3, LS4, LS6, LS7og LSB. 

Nr. 14 af 10.03.2000 
Honorarer for fornyelsesun
dersøgelser til helbredsgod
kendelse. 

Nr. 15 af 10.03.2000 
Undtagelsesbestemmelser for 
6 mdrs. undersøgelsesinter
valler for o/65 årige. 

Nr. 16 af 10.03.2000 
Ny registreringsprocedure på 
Arnborg vedr. flyslæb. 

Nr. 17 af 10.03.2000 
Referat af repræsentant
skabsmøde 27-02-2000. 

Drageflyvning 
17-21/5 1. afd. af DM 2000- paragliding, Fasterholt / DDU 
1-5/6 1. afd. af DM 2000 - hanggliding, Fasterholt / DDU 
maj/juni 
juni 
18/6-1/7i 
18/6-1/7 
28/6-1/7 

4-11/7 
9-16/7 
24-29/7 
27/7-13/8 
5-11/8 

Sjællandsmesterskab 2000, XC 85 
Nordisk Mesterskab - hanggliding, Sverige 
For-VM (hanggliding), Spanien 
For-VM (paragliding), Spanien 
1. afd. af DM 2000 - paragliding, (2/7 reservedag), 
Fasterholt / DDU 
Nordisk Mesterskab - paragliding, Frankrig 
Venø-lejr HG + PG (skoling), Venø / DDU 
Veteran Games HG + PG, Fasterholt / MDK 
EM 2000 - paragliding, Garmisch 
2. afdeling af DM 2000 - hanggliding (12/8 
reservedag), Fasterholt / DDU 

Nov. 2000 Lanzarote HG + PG (skoling), Dragen 77 
Ret til ændringer forbeholdes. 

Faldskærmsspring 
30/6-7/7 
1/9 

WPC i canopy formation, lmmila, Finland 
EM, freestyle & skysurfing, Efes, Tyrkiet 

1/9 
6-16/10 
3-12/11 
3-12/11 

EM, formation skydiving, Efes, Tyrkiet 
VM, stil & præcision, lse-Shima, Japan 
World Cup, formation skydiving, Arizona 
World Cup, freestyle, skysurfing og freeflying, 
Arizona 

Motorflyvning 
1(,·21.'~ 
27-28/5 
20/8 
19-21/5 

m~u :11.ibtur til England 
DM præcisionsflyvning, Tønder 
Lutthavnsdag,Odense 
Ljungbyhed 90 års jubilæum Fly-In, 
Ljungbyhed, Sverige 

16-18/6 
okt. 

lnt'I Cognac Air Rally, Cognac, France 
18th Rally Toulouse-Senegal-Toulouse 

Kunstflyvning 

25-27/8 Nordiske mesterskaber, Odense 

Foreningen Danske Flyvere 

Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 
Genøralaokretær: Luf1kaptajn Erik Thrane 

Sekretariat: Vester Farimagsgade 7,4., 
1606 København V, tlf. 33 13 06 43 

Den 21. marts blev den tradi
tionelle kegleturnering afholdt 
på restaurant Allegade 10 på 
Frederiksberg. Ikke så mange 
deltagere som de sidste par år 
havde tilmeldt sig, selvom vi i 
år for første gang skulle dyste 
om den nye og meget smukke 
pokal, som Rosy Møller har 
udsat som vandrepræmie. 

Indledningsvis begyndte vi 
dog med den sædvanlige om-

gang gule ærter med tilbehør 
- og stemningen var som så 
ofte før helt i top fra starten. 

Der blev hård kamp om at 
vinde den eftertragtede pokal, 
men det må have været ner
verne, der påvirkede det opnå
ede score, som var under det 
sidste år. Keglekonge blev 
Hugo Bach med beskedne 51 
point fulgt af sidste års keg
lekonge, HansJørgen Nielsen, 
med 50, i øvrigt efter omkamp 
med Kai Frederiksen. Rosy 
vandt selv damerækken foran 
Eva Kåås og Brita Kettel, og 
trods en dårlig højre hånd med 
et score som mange mandlige 
deltagere misundte hende. Det 
var en god og festlig afslutning 
på sæsonens aktiviteter. 

Næste arrangement bliver 
Skovturen den 18. juni 2000. 
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Fly III salg! 

1999 Factory new 
Piper Saratoga li TC 
with co-pilot instrumentation. . 

1989 Piper Cheyenne IIIA 
TT 6570 hrs. Eng. 570/ 1500 hrs. 
SMOH Props 560/ 1360 hrs. SPOH, 
5 tube EFIS. 

1977 Plper Navajo Chieftaln 
TT 6750 hrs., Eng. 325/ 1300 hrs., 
Props I I 5/ I225, King/Collins 
Avionics. 

1975 Piper Navajo 
TT n62 hrs., Eng. L 823 hrs. SOH, 
R 1718 hrs,SOH,Props 7Hrs. 
SOH, KingAvionlcs. 

1966 PlperAztecTurbo C 
TT 3700 hrs., Eng. 2100 hrs., King 
Avionics. 

1990 Piper Seneca III 
TT 975 hrs., Eng. 975 hrs., Props 0 
hrs., SMOH, KingAvionics. 

1981 Piper Seneca li 
TT 2900 hrs., Eng. 700 hrs., Props 
20/210 hrs, King Avionics. 

1967 Piper Cherokee 140/160 
TT 4400 hrs., Eng. 3400 hrs., 430 
hrs.,SMOH,Props OH 5/1998 

1989 King Air B200 C 
TT 6000 hrs., Eng. 2000/2000 hrs., 
4-bladed, Raisbeck Props, Collins 
Avionics, Cargo Door. 

1984 King Air C90A 
TT 3000 hrs., 

1974 King Air E90 
TT 9600 hrs., Eng. 650 hrs., SMOH. 

1980 Cessna P21 0N 
TT 1700 hrs., EngJProps 410 hrs., 
TSO KingAvionics. 

1975 Cessna 182P 
TT 1875 hrs., Eng. 250 hrs., SFOH 
Props 225 hrs SMOH. 

1974 Cessna F 172 
TT 5960 hrs., EngJProps O hrs., 
SMOH. 

~AIR ALPHA AIRCRAFTSALESA/S 
Odense Lufthavn . 5270 Odense N 

Tlf. +45 65 954 954 . Fax +45 65 954 955 
www.airalpha.com marlenen@airalpha.com 

~-----------------------J 
DH-Chipmunk 
Årgang 1952 sælges. 

Henv. dag: Tlf. 7562 2818 
Aften: tlf. 7565 7360 

Reims Cessna 172 
sælges 

1963 TTSN: 1850 Hrs. Eng: 
250 hrs siden stor Rep. Metco 

Wingtips.New Paint + 
Leatherseats 98. 

Priside 170.000kr. 

PA-28b-236 DAKOTA 
Sjettepart sælges. Fuld IFR & GPS. 

Årg. 1980. Velflyvende, hurtig, 
laster meget, god økonomi. 

Henrik 8623 2012 (4054 0963) 

Altid i hangar EKRK. 
Tlf. 4659 0702 

Meta Sokol L40 

OY-DCW Cessna F172E 
1963 sn. 0020 Aet! 5933 Hrs., 
Motor 14 Hrs. Propel 805 Hrs., 
Nat VFR, lntercom, ny Windshleld 
1999, Malntalned commerclol, 
LDB + 100 Hrs. til oktober. 
Pris kr. 265.000,-. 

OY-AEZ 1959, timer 653 sælges til 
renovering. Ny motor - propel -
understel - instrumenter + ekstra 
ror - værktøj m.m. Nye dele for 
78.000,- kr. Pris kr. 110.000,- kr. 

Henv. Karl Pedersen -Tlf. 2014 1806 

Tlf. 56 71 43 60 

HANGAR ROSKILDE 
En enkelt plads er ledig i ELITE · AIR/GORM Niros Hangaren 

på Hangarvej 82 i Roskilde. 
Der er i alt kun 4 pladser i hangaren, herved er det muligt at tage hvert 

enkelt fly ud uden at rokere med fremmede fly. 
Prisen er beregnet efter en Twin, men single er naturligvis også velkommen. 
Hangaren er isoleret og opvarmet (thermostatstyret kalorifære) og desuden 

forsynet med et MUNTER's affugtningsanlæg, der nedsætter luftfugtigheden 
og derved sparer de dyre elektronikregninger. 
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Der er adgang til kontor/mødelokale samt toilet med bruser. 
Der er fin belysning i hangaren såvel som på forpladserne. 

Egen/særskilt parkeringsplads. 

Henvendelse: Mobil: 2421 3234, Fax 4585 0128 
E-mail: niros@post6.te1e.dk 

Cessna F-172 H 
sælges 

Årgang 1968. Motor RR 
0300 gået ca. 600 timer. 

Tlf. 5931 2533 

FLY MINI 
MARKED 

Køb I Salg af fly 19/5 
kl. 13-16 på EKHV 

I(@) 
FLYMØLLER HADERSLEV 

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

PA 28-181 Archer II 

Årgang 1982. Fuld IFR 
med 2-akslet autopilot. Pris 
kr. 375.000,-. 

Tlf. 9890 9508 

Cessna 172 
Årg. 1971. TT 3350. 
Motor 0, Propel 0. Pris 310.000 DKR 

Grumman AA 1 B 
Årgang 1973. TT 4152. Motor 1408, 
Propel 0. Nat VFR. Pris 125.000 DKR 

Se mere på: 
hffp:/lhome. wor/donline.dk/-kjepsen 

Sælges 
Andel i flot/velholdt PA-28-161. 
Fra 1977. Næsten ny motor. 
Flyet er stationeret i hangar på 
Gørlev Flyveplads. Pris kr. 
30.000,-. Finansiering kan 
tilbydes. 
Henv. Jens Nielsen 
Tlf. 5853 2269 / 4025 8130 

OY-ECY SÆLGES 
4 personers fly. Rejsefart 140 kl. 
Robin HR 100/210 fra 1974. 
TT 1700 timer. Pris 240.000 kr. 
Palle Buus Jensen 
Tlf. 21 26 62 07 
E-mail: pallejen@post3.tele.dk 

Elite Flight Sim. 
Sidste nye ver. med foto realistisk cock
pit. Fuld IFR træner m. orig. Jeppesen 
Nav data. GPS og moving map. Fly: C-
172, Piper Arrow IV, Mooney 20), TB 
10 og TB 20. Programmet er hurtigt tjent 
hjem, da du herved kan forberede dig 
og træne optimalt til næste lektion. 
Bruges bl.a. af Copenhagen Air Taxi og 
North Flying i deres skoleprogram. 
Nypris 82! - Nu halv pris kr. 4.000,-

Mobil 2225 2011 

OY-BUA Cessna 172 M 
1976TT2353, VFR2COM/ 
NAV/ADF/TXP/EGT/CHT/ 

GPS/INTERCOM. 
Meget velholdt. 

Tlf. 9896 8003 

TRAFIKFLYVERSKOLING 

MCC 
KURSUS 

Opstart medio maj 

Ny MCC simulator 
BE 200 King Air på EKRK 

-JAR FCL ATPL Teori 
15. maj 

Tilmelding 
Tlf. 46191919 

-"'" WENTER A~ 
Hangarvej A4, 4000 Roskilde 

Tlf. 46 19 08 07 / 46 19 19 19 • www.centerair.dk 
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FLYFORSIKRING 

Tryg-Baltica 
Klausdalsbrovej 601 
DK 2750 Ballerup 
Tel. +45 44 20 20 20 
Fax +45 44 20 66 55 
e-mail: fly.industri@tryg.dk 

Medlem af Nordisk 
Flyforsikringsgruppe (NFG) 

Samsø kommune udbyder herved 
rundflyvning i 2000 Ira flyvepladsen 
i Stauns i licitation. 
Licitationen vil blive afholdt i teknisk 
forvaltning onsdag den 10. maj 2000 
kl. 11.00 i overværelse af de byden
de, der måtte ønske dette. 

Udbudsmateriale kan rekvireres hos: 

Samsø Kommune 
Teknisk Forvaltning 
Langgade 1 
8305Samsø 
Tlf. 87 92 22 25 

A1111011ce
tele/011 n 

75801018 

RD EQUIPMENT 
Skovvej-40 . 4622 Havdrup 

Telefax 46 18 68 46 

46186909 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
I USA 

Helicopter Adventures, Ine (HAi) 
San Francisco - California 

• Verdens s1ørs1e og ledende 
helikoplerskole 

• Godkendt også som bri tisk 
helikoplerskole i marts 1999 

• Uddannelse til både amerikanske 
og britiske cenifikater 

• FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 visa 
• Privat Pilot - ATPL helikopter 
• Høj kvalitet på uddannelsen 
• Fordelagtige priser 
• Ingen forudbetaling 
• Mange skandinaviske elever 
• Meget gode jobmuligheder 
• Internet: www.heli.com 

Comair Avlatlon Academy, Ine 
Orlando - Florida 

• Ejes og drives af Comair Airlines 
en "Delia Air Lines Connection" 

• En af USA's s1ørs1e og ledende 
Oyskoler 

• "Airline" baseret uddannelse 
• FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 visa 
• Privat pilot - ATPL fly 
• Skolen har lejligheder til eleverne 
• "lntemship" progammer med 

instruktørjob på skolen efter 
uddannelsen 

• 1.500 og 700 Oytimers "lntem
ship" programmer 

• Internet: 
www.comairacademy.c001 

Scandinavisk repræsentant for 
HAi og Comair: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4309 Sandnes, Norge 
Tlf&Fax:+47 - 51620896 
E-mail: seglend@online.no 

Luftfartsvirksomhed købes 
Airbroker, flyagentur, luftfotofirma eller anden branche 
relateret virksomhed søges, evt. delaktivitet fra virksom
hed der ønsker at koncentrere sig om kerneområder. Alle 
oplysninger bliver naturligvis behandlet 100% for:troligt. 
Køber er p.t. ikke beskæftiget i branchen, derfor mgen 
risiko for at afgive fortrolige oplysninger til kollega. 
Henvendelse til: Billet mrk. "luftfartsvirksomhed" 
Flyv's annonceafdeling, v/Jacob Tornvig, Solfang 12 
7160 Tørring 

FLYV • MAJ 2000 

Hvordan opnår De 
den bedste forsikring? 

Vælger De Codan som samarbejdspartner inden 
for Fly-, Industri- og Erhvervsforsikring, får De 
automatisk professionelle rådgivere og konsulen
ter med i lasten. 

Hertil kommer en højt specialiseret stab af tekni
kere, som kan vejlede Dem i forbindelse med 
skadeforebyggelse og ved eventuelle skader. 

Velkommen hos Danmarks stærke forsikrings
partner! 

@dan 
Sådan! 

Luftfartsafdelingen • Gammel Kongevej 60 • 1790 København V 
Telefon 33 21 21 21 • www.codan.dk 

,æ-.-~•~ 
lFlliiglhlt Acaidliemy 

Informationsmøde 
D. 7 maj kl. 14 i Karup og Roskilde ang. CPL, ATP og ATPL. 

Ring eller mail for tilmelding! 

ATPogATPL 
Ring for tilmelding! 

GEN radiokursus 
Begynder i maj. 

Instruktør teori 
Ring til Freddy! 

JAR OPS CRM for small operators 
Nu også recurrent training. 

Distance Learning 
Hvis du ikke har mulighed for 

at deltage på vore dag- eller aftenkurser. 

Roskilde - Tlf. 46 19 15 55 
Karup - Tlf. 97 10 Ol 55 

www .jetair.dk 

39 



LØSSALGSPRIS KR. 35,

Postbesørget blad 0900 KHC 

Center Air ApS Luflhavnsvej 44, Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde TIi. 46 19 08 37 I 46 19 19 19, 
fax 461918 37, Internet: www.centerair.dk 
E-mail: centerair@post.tele.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE/ME), Flight lnstructor, MCC 
Teori: Center Air Ground School ApS 
PPL, CPL, IR, ATP, Communication 

a7rra~l-
coPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 1114, Fax 46 19 1115 
E-mail: cat@aircat.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE-ME) ATPL-integrated, MCC 
kursus (primo 2000), Flight lnstructor, Communication, 
Class Ratings, Proficiency check. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
Tlf. 54 60 62 37, Fax 46 19 1115 
PPL, Klasserettigheder, Proficiency check. 

IKAROSApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Uf. 46 1910 10, fax 4619 05 15 
E-mail: ikaros@ikaros.dk, Internet: www.ikaros.dk 

Teori: PPL . 
Skole/PFC: PPL+A, B, I, twin, instruktør, omskoling, 
procedure træner, bannerslæb. 
Kommunikation: N-BEG/BEG VHF og morse. 

~=-.-~•n 
Aight Acmemy 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde, Tlf. 46 19 15 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, Internet: www.jetair.dk 

Karup Lufthavn, 7470 Karup, Tlf. 9710 01 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, lntemet:www.jetair.dk 

Jetair Flight Academy tilbyder teori undervisning til CPL, 
IR og ATPL. Desuden tilbyder vi JAR OPS CAM JAR 
FCL kurser og GEN radiokurser. NYHED • Di~ . 
Leaming, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

FL 'r'VEVABENETS B J BL J OTEK 
)ONSTF.·UPUE) 240 )Ol·lSTF.'LIP 
2?50 BRLLERUP 2750 o 

Skolen for civil '7 L 
Pilot Uddannelse 
SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 461916 30, Fax 46191115 
E-mail: cpu@aircat.dk 
Teori: PPL, CPL, I-Rating, ATPL, JAR-OPS, JAR-FCL, 
Flight lnstructor, Communication, Undervisning primært 
klasseundervisning. Enkelte hold og specialkurser 
oprettes efter behov 

ALLERØD FLYVEPLADS 

ALLERØD FLYVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
PPL: Teori, Skoling og Proficiency check 
Communication: N-BEG/BEG VHF 

Tlf. 48 17 79 15, fax 4814 01 48 

Email: ekal@post5.tele.dk, Internet: www.ekal.dk 

LUFTFARTSSKOLEN 

LUFTFARTSSKOLEN(SLU) 
Lufthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 32 82 BO 80, fax 32 82 BO 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 

Teori: JAAATPL, GEN, flyveklarerer, flyveinstruktør- og 
konverterings-kurser. Andre luftfartsuddannelser tilbydes 
efter aftale ATS-, AFIS- og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens 
undervisningsprogram 

Bil~~ 
-==::::a:::=-Air Center AIS -
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lufthavnsvej 47, 7190 Billund 
Tlf. 75 33 89 07, Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, Instruktør, omskolinger, NBEG/BEG 

JAR-godkendt, PPL teori, PPL, CPL, IR, Class Ratings 
SE/ME Night qualifications, F.I, Proficiency Check 

SygOJ_...>r 
-.ur--

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

Skoleflyvning til privatflyvercertifikat/PPL, Proficiency 
check, Træningsflyvning, Differences training, 
Familiarisation training på alle enmotorede. 
Teori til: PPL, N-BEG. 
Speciale: Veteranfly, Halehjulstræning. 

benair 
Benalr ais 
Stauning Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6900 Skjern, 
tlf. 96 81 44 47 

PPL, CPL, INSTRUMENT, TWIN 
Teori JAR-FCL-PPL (privatflyvercertifikat) 
PFC, typeuddannelse Jet og Turboprop 

KARLOGAIR 
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

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

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

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A=privatflyver-certifikat. B=trafikflyvercertifikat af III klas
se. l=instrumentbevis. VFR:sigtflyvning. PFT =periodisk 
flyvetræning. TWIN=tomotors. BEG=begrænset certifikat 
som luftfarts-radiotelefonist. N-BEG=nationalt begrænset 
certifikat som luftfarts-ratiotelefonist. GEN=generelt certi
fikat som luftfarts-radiotelefonist. INSTRUKTØR=flyver
instruktøruddannelse. OMSKOLING=typeomskoling. 

PPL=Private Pilot License. CPL=Commercial Pilot Licen
se. ATPL=Airline Transport License. lR=lnstrument 
rating. Nlght Quallfication=Rettighed til VFR-nat. Class 
Rating=Klasserettighed. lnstructor Ratlng=lnstruktørret
tighed. MCC=Multi Crew Cooperation Course. 
Proficlency Check=Praktisk prøve for forlængelse af ret
tighed. 
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IN GPS 
Så er det forår og for alvor tid 

til flyvning, og uanset om du 
flyver store eller små fly -

med eller uden motor - skal 
du vide hvor du er - også i 

forhold til kontrolzoner m.v. 

FLYUDLEJNING 
AYF M-1 
BSV C172 
PEW C172 
RPJ C172 
BIU C172 

IFR/GPS PR. TACHO 540,-
IFR PR. TACHO 675,-
IFR/GPS PR. TACHO 675,-
IFR PR. TACHO 675,-
IFR PR. TACHO 675,-

Vi har hele Garmins program: - den ultimative 
GPS-MAP 295 Colour med tilhørende 

udstyrsprogram, ind. flere MAP SOURCE CD-rom, så du 
finder vej både til vands, til lands og i luften. 

CLA C172 
BRT PA28-181 
BLU PA28-181 
BTJ PA28-181 
BCL PA28R 
BEi C177RG 

IFR PR. TACHO 675,-
IFR PR. TACHO 850,-
IFR PR. TACHO 850,-
IFR PR. TACHO 850,-
IFR/GPS PR. TACHO 875,-
IFR/GPS PR. TACHO 900,-

Samt GPS-I 95, GPS-III Pilot og GPS-92 

Nyhed for svæveflyvefolket! 
Avia Radio kan nu levere de tyske ILEC computere, 

som er GPS kompatible. 

Ring for nærmere oplysninger og priser! 

Besøg også vores hjemmeside: 
www.avia-radio.dk 

CRC C177RG 
CFB BELLANCA 
BSI PA34-200 
ASJ BE95 

SKOLE FLYVNING 

IFR/GPS PR. 
AEROBATIC PR. 
IFR/TWIN PR. 
IFR/GPS/TWIN PR. 

PPL + A, B, I & Twin skoling samt PFC. 

TACHO 900,-
AIRB. + moms 900,-
AIRB 1.715,-
AIRB. 1.715,-

Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT + PPL-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat + PPL-certifikat: 
Cessna 172 • 1068,- incl. 25% moms pr. bloklime 

Husk chek altid prisen med Avia - inden du handler! 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, 
eller forudbetaling. 

AVIA RADIO AS 
Kontorets åbningstider: Perioden april-ok!. 08.00-19.00 

Perioden nov .. -rnarts 08.00-17.00 
IKAROS FLY· ROSKILDE LUFTHAVN· 461910 10 

Fax: 4619 0515.E-mailikaros@ikaros.dk.www.ikaros.dk Hangar 141, Københavns Lufthavn Syd • 2791 Dragør 
Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 • E-mail: sales@avia-radio.dk 
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Piper Malibu Meridian 

. -- L: 
~ -

Piper Malibu Mirage 

Piper Seminole 

Piper Archer III 

r9• .6 ... 
"1per 
Air Alpha er Piper's distributør 

i Danmark. Island, Grønland og på Færøerne. 

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

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

Vi glæder os til at høre fra dig! 

"AIR ALPHA AIRCRAFf SALES A/S 

PiperArrow 

Odense Lufthavn. 5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 . Fax 65 955 476 

~ -- ., 
~ 

' 

Piper Warrior III Piper Saratoga 11 TC 

Piper Garanti: 

Fabriksny 
Piper Seneca V 

Med masser af ekstra udstyr! 

Reg. OY-LAB 

Klar til levering primo Juni 

Ring efter brochure 

og fuld specifikation. 

Alle nye P1pe1· fly b,1ve1· leveret med en udvidet to års "Spinner to Tail" garanti, som gives af henholdsvis PIPER. 
Texrron Lycomrng. Teledyne Contrnental. Haruell Propeller· og Bendrx/Krng 

Dit lokale Piper Service Center v,I kunne /ase ethvert problem, som matte opsta. So enkelt og so fuldstændigt er det. 
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Kort sagt 
løvrigt 

Læserbreve 
Navne 

Oscar Yankee 
Modelsiderne 

Bøger 
Organisationsnyt 

Flymarkedet 

Herover 
Søndag den 7. maj var Danmarks Flyve
museums første dag med adgang for pu
blikum. Dagen blev fejret med et flypast af 
mange forskellige fly. Museet og de mange 
tilskuere er her set fra MS Rally OY-POS 
ført af Lars Petersen. Foto: Knud Larsen. 

Forsiden 
Victoria Falls, Zimbabwe. 
Læs mere side 10. 
Foto: Ulf Kielland-lund. 
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Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
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Mobil radar til 
Flyvevåbnet 
En mobil radar til overvågning 
af luftrummet skal erstatte en 
stationær kontrol og varslings
radar. 

I forsvarsaftalen er der 
afsat 420 mio. kr. til anskaf
felse af erstatning for radaran
lægene i Bæk Skov ved Flyve
station Skrydstrup og på Mul
tebjerg i Nordsjælland. 

Det ene af dem vil blive af
løst af en mobil kontrol-og var
slingsenhed, der bliver tilmeldt 
de hurtige reaktionsstyrker, 
oplyser Forsvarskommando
ens blad Værnskontakt. 

Hvilken er dog ikke afgjort 
endnu og bliver det næppe fo
reløbig, for der er først afsat 
midler til anskaffelsen i år 
2004. 

Metro til CPH 
Metro er ikke blot navnet på et 
trafikfly fra den amerikanske 
Fairchild fabrik. Det er også 
den internationalt anvendte 
betegnelse for en bybane ( ofte 
underjordisk), og det er den 
slags Metro, denne notits hand
ler om. 

Men lidt med luftfart har det 
dog at gøre. 

Københavns Amtsråd har 
nemlig besluttet at iværksætte 
projekteringen af den køben
havnske Metros tredje etape 
- fra Lergravsparken på Ama
ger til Københavns Lufthavn 
Kastrup. 

Første spadestik til den nye 
etape af tunnelbanen ventes 
taget omkring årsskiftet 2002-
2003. Byggeriet forventes at 
vare to et halvt år, og man reg
ner derfor med at de første tog 
kan køre ud til lufthavnen i mid
ten af 2005. 

Det er hensigten at Metro
en normalt skal have seks mi
nutters drift. I myldretiden bli
ver der dog kun tre minutter 
mellem de førerløse tog, mens 
man i nattetimerne går op til et 
interval på 15 minutter. 

Schleicher ASW 28 

Gerhard Waibel har længe arbejdet på en afløser af standard
klasseflyet ASW 24, og den 23. marts var ASW 28 i luften første 
gang. 

Den nye konstruktion adskiller sig fra ASW 24 ved at have en 
ny vinge og et nyt profil, der ikke mister effektiviteten ved turbu
lente luftstrømninger, oplyser Alexander Schleicher Segelftugzeug
bau's danske agent Erik Holten. Samtidig er flyet blevet modif1C0ret 
på forskellig vis, bl.a. er der mere plads i cockpittet til piloten. 

Prototypen har en tornvægt på 245 kg inklusive fuldstændig 
konkurrence-instrumentering, to batterier og med haletanken 
installeret. 
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Fremgang 
i Billund 
Passagertallet i Billund har 
været dalende, siden den fa
ste forbindelse over Storebælt 
blev taget i brug, men måske 
er nedgangen stoppet. I april 
var der 141. 7 45 passagerer, 
en fremgang på 4.843 i forhold 
til april 1999. Det svarer 3,5%. 

Rutetrafikken på udlandet 
steg med 8,2% til 55.977, 
chartertrafikken med 4,2% til 
71.478, hvorimod den inden
rigske rutetrafik gik 14,0% til
bage til 11.515. Desuden var 
der 2.238 passagerer på "An
den trafik" (taxa- og forret
ningsflyvning) en kraftig tilba
gegang, 16, 7%, hvorimod an
tallet af passagerer i katego
rien lokal trafik steg med 11,9% 
til 537. 

Passagertallet for årets før
ste fire måneder er 543.874, 
lidt lavere (1, 1 %) end for sam
me periode i 1999. 

EKVD 
privatiseres 
Vamdrup ( Koldingegnens Luft
havn), der som nævnt i forrige 
nummer er i økonomiske van
skeligheder, fortsætter, men 
under ændrede driftsformer. 

Den jord, som lufthavnen lig
ger på, og bygningerne tilhører 
en fond, dannet af Kolding, 
Lunderskov og Vamdrup kom
muner, mens driften hidtil har 
været varetaget af en forening, 
som de tre kommuner var med 
i, men som også havde "priva
te" medlemmer. 

Det var denne forening, som 
trådte i betalingsstandsning 
(og som pr. 1 maj har indgivet 
konkursbegæring). 

Der vil nu blive dannet et 
aktieselskab eller kommandit
selskab, der skal overtage 
driften. Selvom de tre kommu
ner bag lufthavnen vil give til
skud til det nye driftsselskab, 
skal kapitalen komme ude fra. 
Man kan derfor godt sige, at 
flyvepladsen bliver privatise
ret, mener bestyrelsesfor
mand Jørn Westberg, der fun
gerer som lufthavnsleder. 

Ejerforholdet til jord og byg
ninger ændres der ikke på. 

Det nye driftsselskab ven
tes at blive en realitet i nær 
fremtid. 

Ny lufthavn 
i Paris? 
I fjor havde Charles de Gaulle 
lufthavnen (CDG) ved Paris 
467 .000 movements, 43,6 mio. 
passagerer (12,9% flere end i 
1998) og 1,22 mio tons fragt). 

Paris har for tiden to inter
nationale lufthavne, udover 
CDG Orly på den anden side 
af byen, og de havde i fjor i alt 
69 mio. passagerer, men i 
2015 regner man med at der 
vil være 95 mio. flyvepassage
rer til den franske hovedstad, 
og det gør det nødvendigt med 
endnu en lufthavn. 

En kommission, nedsat af 
regeringen, har evalueret 13 
muligheder. Den pegede på 
Beauvilliers, 80 km sydvest for 
Paris, men skønt kun ca. 6.000 
mennesker vil blive berørt af 
en lufthavn, har planerne mødt 
voldsom modstand. 

Nogle luftfartsfolk mener, at 
passagertallet for Paris ikke vil 
stige så stærkt som de officiel
le prognoser, idet en del trafik 
vil overgå til andre hubs, fx Ly
on, Marseille, Nice og Toulou
se. 

I øvrigt har det parisiske 
lufthavnsvæsen indgået aftale 
om samarbejde på fragtområ
det med de regionale lufthav
ne i Chateauroux, 240 km syd 
for Paris, og Liege (i Belgien) 
for derved at frigøre baneka
pacitet i Paris. 

Fremgang 
0 

i Arhus 
Århus Lufthavn har kunnet glæ
de sig over en positiv udvikling 
i passagertallet de seneste 
seks måneder. Chartertrafik
ken udgør (endnu) kun ca. 7% 
af lufthavnens samlede passa
gervolumen, og lufthavnsdirek
tør Ole Paaske glæder sig der
for over at den lokale rejsear
rangør Århus Charter havde 
premiere den 6. maj på beflyv
ning af et nyt rejsemål, Zakyn
thos i det græske øhav. 

For flyvningen står Maersk 
Air. 

Ole Paaske siger, at han 
venter en generel vækst i 
passagertallet de kommende 
år på 4% om året. Han forven
ter som et minimum, at Århus 
Charters aktiviteter i lufthav
nen vil udvikle sig i tråd med 
disse forventninger. 

FLYV• JUNl2000 



Q400 
problemer 
Den 7. februar blev 0400, SAS 
Commuters nye fly, sat i drift 
på rut~n København-Århus, 
flere måneder senere end 
planlagt, men dermed var pro
blemerne ikke forbi. 

SAS ruten mellem Køben
havn og Århus har i dette forår 
været ramt af hvad selskabet 
betegner som "et antal" forsin
kelser og aflysninger. 

Det hedder videre i en med
delelse fra selskabet: 

Årsagen er vores helt nye 
0400 fly. Denne flytype er bl.a. 
indkøbt for at forbedre betje
ningen af SAS danske inden
rigsruter, men starten har mildt 
sagt ikke levet op til hverken 
vore kunders eller vore egne 
forventninger. 

Først var leverancen forsin
ket, så det nye trafikprogram 
kom haltende i gang, og siden 
har vi haft en lang række større 
og mindre tekniske problemer 
med disse fly. 

Det har betydet en helt uac
ceptabel kvalitet, især på ruten 
mellem Århus og København. 

SAS har derfor besluttet at 
gøre en ekstraordinær indsats 
for denne rute. 0400 nr. 4, der 
var klar til brug den 7. maj, er 
ikke sat i normal drift, men står 
som reserve, indtil alle indkø
ringsproblemer med den nye 
flytype er løst. 

Desuden har SAS foretaget 
omdisponeringer og ændrin
ger i trafikprogrammet, fx er 
nogle få afgange aflyst og an
dre justeret med fem minutter 
i forhold til den annoncerede 
afgangstid. Endvidere vil man 
indsætte Fokker 50 og jetfly på 
indenrigsruterne i større om
gang end planlagt. 

F-16 havarier 
I forbindelse med artiklen "År
hundredets våbenhandel er 
fyldt tyve år" i marts-numme
ret bragte vi en oversigt over 
totalhavarier med danske F-16. 

Desværre har der indsne
get sig et par fejl. Det første 
danske F-16 havari fandt sted 
den 5. april 1983, ikke den 24. 
februar, og flyets nummer var 
E-175, ikke E-174. 

Og ET-209 og ET-211 kolli
derede den 19. juni 1984, ikke 
den 14. maj. 
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ESFA afløser 
ESMD 
En ny flyveplads for fritidsflyv
ning i Hassleholm tages suc
cessivt i brug i løbet af som
meren. Den hidtidige flyve
plads Vankiva (ESMD) ned
lægges og afløses af Bokeber
ga (ESFA). Det er en græs
plads med en ca. 1.100 m ba
ne til spilstart af svævefly og 
en ca. 800 m bane for motorfly 
(04-22). Radiofrekvens 123,8 
MHz. 

Officiel indvielse med fly-in, 
flyvepladsfest og flyveopvis
ning den 3. september. Karl
Erik Gutenvik fra Håssleholms 
Flygklubb gør danske svæve
flyvere opmærksom på, at når 
broen over Øresund er åbnet, 
tager det kun halvanden time 
i bil fra København til Hassle
holm. Her er det muligt at få 
fordelagtige svæveflyvesekto
rer med tilslutning til frit luftrum 
nordpå. 

Hjemmeside: www.ksak. 
se/klubbar/HassleholmsFK. 

SAS 
lavprisruter 
Nu har også SAS lavprisruter 
fra København til London og 
Bruxelles. Fra den 26. maj og 
til den 13. august kan man fly
ve tur-retur til London-Stan
sted for 694 kr., inkl. Skatterog 
afgifter. Rejsen Bruxelles og 
retur koster 878 kr. 

For begge lavprisruter gæl
der at rejsen skal være bestilt 
21 dage før afrejse. Endvidere 
skal man være bortrejst natten 
mellem lørdag og søndag, og 
rejsen må højst vare 14 dage. 

Rettelse 

Ingen 
kanoner? 
Også det engelske forsvar 
skal spare og Royal Air Force 
har derfor besluttet at afskaf
fe kanonbevæbningen på Eu
rofighter. Det engelske for
svarsministerium siger at Eu
rofighter har en så omfatten
de og alsidig missilbevæb
ning, at det ikke er nødvendigt 
med den indbyggede 27 mm 
Mauser. 

Den første serie Eurofigh
ter, der er under bygning (55 
fly) vil dog blive udstyret med 
kanoner, men ikke de følgende 
157. 

Tyskland, Italien og Spani
en har ikke udtalt sig om hvor
vidt de vil opgive den faste 
bevæbning. 

Udover besparelsen ved 
indkøb af våben og ammuniti
on vil afskaffelsen af kan
onerne betyde mindskede 
vedligeholdelsesudgifter. Når 
kanonen affyres, påvirkes 
strukturen med en rekylkraft 
på 4 tons - 30 gange pr. se
kund - og desuden medfører 
krudtgassen korrosion. 

Der er dog delte meninger 
om det rigtige i beslutningen. 
For godt 40 år siden var der 
dog også eksperter, der men
te at kanonen var forældet 
som flybevæbning, og en type 
som McDonnell F-4 Phantom 
gik i tjeneste uden kanonbe
væbning. 

Det blev hurtigt lavet om ef
ter erfaringerne fra Vietnam! 

Saab Gripen og Dassault 
Rafael har kanonbevæbning, 
og en sådan er specificeret for 
den kommende Joint Strike 
Fighter. 

Tillad mig at komme med en mindre rettelse til en ellers 
, glimrende maj 2000 udgave af bladet. 

På side 6 skriver I under "I øvrigt' at MJ Max Vilhelmsen 
(MAX) har opnået5.000 flyvetimer på F-16. 

Det er ikke korrekt. Den 4. februar rundede han 5.000 
flyvetimer på jagerfly. 

Henset til at han har 1.458 timer på F-100, ligger hans 
F-16 tid antagelig på 3.400-3.500 timer. 

I øvrigt staves hans efternavn med V, ikke W 

Med venlig hilsen 
Jørgen E. Larsen 
TINBOX-redaktionen 

I OVRICtT 
Lufthansa modtog den 
10. marts sin Airbus A340 
nr. 25. 

Eurocopter EC120 Colibri 
er bestilt af det spanske 
flyvevåben. 15 skal leve
res mellem juli 2000 og 
juni 2001 til flyveskolen i 
Granada. 

Lockheed F-22 Raptor nr. 
3 fløj første gang i begyn
delsen af marts, og efter 
endnu to prøveflyvninger 
på fabrikkens flyveplads i 
Georgia blev den overført 
til Edwards Air Force Ba
se den 15. marts. 

Lyon lufthavn skifter den 
29. juni navn til Lyon Saint 
Exupery efter den berøm
te digter og flyver, der blev 
født i byen for 1 00 år si
den. Lyon er Frankrigs ijer
destørste lufthavn. 

Lockheed Martin F-16 nr. 
4.000 blev afleveret den 
28. april. Det var en F-16C, 
Block 40, til Ægypten. Fa
brikken har bestillinger til 
effektuering frem til 2006. 

Turbomecaer blevet over
taget af SNECMA, den 
anden store franske fly
motorfabrik. 

Maersk Air genoptog den 
16. april ruren Billund-Ni
ce, der beflyves med en 
dobbelttur daglig torsda
ge og søndage indtil ud
gangen af oktober. Flyty
pe: Boeing 737-500. 

SAS indsatte 8. maj Bo
eing 73 7-800 ( 179 passa
gerer) på de svenske in
denrigsruter. 

Raytheon T-6 er nu i tje
neste på NATO flyvesko
len i Canada, hvor den 
går under navnet Havard. 
De første fire af 24 blev 
afleveret medio april. 
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Luftfartspokalen 

Luftfartspokalen blev sidste år tildelt MUK Air's stifter og ejer Knut Lindau. Æresmedlem i 
Danske Flyvejournalisters Klub Erik Eriksen (th) ønsker her MUK til lykke med pokalen. 

Motiverede forslag til modtager af dette års pokal kan sendes til klubbens formand Jørn 
Træholt, Gammelgårdsvej 37, 3520 Farum. Foto: Erik Hallstrøm/Scandia Foto. 

København
Stockholm 
Den 28. april 1997 åbnede 
Finnair i samarbejde med 
Maersk Air en rute mellem 
København og Stockholm i 
direkte og benhård konkur
rence med SAS. 

Maersk trak sig imidlertid 
ud af ruten i fjor, og Finnair fort
satte så alene, men trods re
duceret kapacitet var det ikke 
muligt at få økonomisk balan
ce, og med udgangen af april 
ophørte Finnair med beflyvnin
gen. Ruten, der lagde ud med 
47 afgange om ugen, var da 
nede på to daglige returflyv
ninger. 

SAS har nu nærmest mo
nopol på ruten København
Stockholm. Den beflyves dog 
også af det portugisiske TAP, 
men kun med en returflyvning 
dagligt. 

Lov om ændring af lov om luftfart 
Af Knud Larsen 

Sagen begyndte s~ledes: 
Den 12. oktober 1998 havarerede Cessna 402 OY
BHE ved Stord I Norge. Alle ombordværende, pi
lot og otte passagerer omkom. Ulykken fik ifølge 
sin karakter stor presseomtale. Det blev stærkt 
Insinueret, at der var tale om fiktiv firmaflyvning, 
og debatten om den s~kaldte sorte taxaflyvning 
tog et fornyet opsving. 

Sagsforløb 

Sagen blev også rejst politisk. 
I Folketingets Trafikudvalg sag
de trafikminister Sonja Mikkel
sen den 22. oktober, at ulykken 
gav anledning til en vurdering 
af det regelsæt, der gælder for 
den pågældende type flyv
ning. 

Der blev nedsat en arbejds
gruppe med tre medlemmer 
fra Trafikministeriet og fire fra 
Statens Luftfartsvæsen, men 
ingen fra den berørte luftfart. I 
februar 1999 udkom en rap
port (Rapport om firmaflyvning 
m.m.) på 58 sider. 

Den blev straks udsat for 
kritik fra alle flyvekredse. En 
lang række firmaer og organi-
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sationer indsendte kommen
tarer og næsten lige så mange 
bad om foretræde for Folketin
gets Trafikudvalg, således og
så Kongelig Dansk Aeroklub. 

Den lange række spørgs
mål (over 100) og henvendel
ser til Trafikudvalget i foråret 
1999 gjorde at Folketinget ikke 
kunne nå at færdigbehandle 
lovforslag nr. L 218 inden feri
en. 

I den pause der opstod var 
der nu tid til at fastlægge stra
tegien før næste Folketings
samling i oktober 1999. 

Trafikministeren genfrem
satte lovforslaget nu med nyt 
navn (L62). 1. behandling fandt 

sted den 19. november 1999. 
Her var der stadig formulerin
ger i forslaget, der ikke var spi
selige og KDA bad igen om fo
retræde for Trafikudvalget. Det
te fandt sted den 11. januar i år. 
Nogle af emnerne var at det sta
dig skulle være muligt at flyve 
klubture og dele udgifterne, li
gesom det for svæveflyverne 
skulle være muligt at flyve gæ
steture for at skabe forøget 
medlemstilgang til klubberne. 

Det ændrede lovforslag var 
under den nye trafikminister 
Jakob Buksti til 2. behandling 
den 11 . april. Herefter blev det 
sendt til fornyet behandling i 
Trafikudvalget, hvor AOPA ved 
foretræde ville sikre sig at der 
ikke bliver særlige nationale 
regler, men at JAR-reglerne vil 
være gældende. 

Den 4. maj var der 3. be
handling af lovforslag nr. L 62 
i Folketingssalen. Lovforslaget 
vedtoges enstemmigt med 110 
stemmer. Det træder i kraft 
den 1. juni 2000. Se også Fol
ketingets hjemmeside: www. 
folketinget.dk. 

Hvad lærte vi ? 

Groft sagt lærte vi, at saglige 
argumenter kommer man ikke 
ret langt med, hvis man for
handler på embedsmandsni
veau. Hvis det er en større sag, 
der udvikler sig eller starter po
litisk, kan man lige så godt med 
det samme rette henvendelse 
til de politikere, der måtte støt
te ens sag. Det gælder både 
på folketingsniveau såvel som 
på amtsniveau. I den indleden
de fase havde KDA stor hjælp 
af de konservative politikere 
Brian Mikkelsen og Kaj Ikast. 

Ny BL 
Den praktiske udformning af 
loven vil foregå ved at Statens 
Luftfartsvæsen udsender en 
ny BL (Bestemmelse for Luft
fart). KDA's formand Aksel C. 
Nielsen, KDA's generalsekre
tær Jørn Vinther og DMU's for
mand Ricard Matzen har del
taget i arbejdet, der endnu ikke 
er afsluttet. FLYV vil senere om
tale konsekvenserne af denne 
BL. 
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JAR-FCL MCC kursus 

Multi-Crew Co-Operation kurser i henhold til JAR-FCL l.250(a)(3), JAR-FCL l.261(d) og 
tilsvarende krav i JAR-OPS. 
Kurset er fremover et krav for at kunne påbegynde den første typeuddannelse på flermandsbetjente fly. 
Kurserne omfatter 34 teorilektioner og 20 timers flyvning på DC 10 full-flight simulator. 
Kurset har en varighed på ca. tre uger. Pris pr. deltager inklusive alle materialer kr. 35.000,00. 
Kursus prisen bliver i år 2001 sat op til kr. 38.000,-. 

JAR-FCL integreret ATP-kursus 

Kurset dækker alle krav i henhold til JAR-FCL l.160(c) og JAR-FCL l.165(a)(l) og opfylder dermed uden videre 
kravene til første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Uddannelsen varer ca. 22 måneder og omfatter minimum 1000 lektioner teori afsluttende med eksamen til Airline 
Transport Pilot License (ATPL), 170 flyvetimer på enmotoret fly, 15 flyvetimer på tomotoret fly afsluttende med 
qpnåelse af Commercial Pilot License med Instrument Rating (CPL/IR) og Multi-Crew Co-Operation (MCC) 
kursus på 15 timer i DC 10 simulator. 
Psykotekniske optagelsesprøver d. 22. og 23 september, d. 29. og 30 september, d. 20. og 21. oktober, d. 27. og 
28. oktober, d. 17. og 18. november samt d. 24. og 25. november 2000. 
Første ledige kursus starter d. 5. febuar 2001. Derefter d. 7. maj og d. 30. juli, kursusprisen alt incl. kr. 550.000,
Informationsmøder bliver afholdt d. 6. sep., 23. sep., 4. okt., 7. okt., d. 1. nov. samt d. 4. nov. 2000. 

Modulare JAR-FCL 

Flyvekurser til CPL, IR, FI, ME og ME/IR vil blive udbudt hen over sommeren. 

ATPL teori for indehavere af nationalt A-certifikat eller JAA PPL DAG: 

Afdeling 
Billund 

egnethedsprøve (pris kr. 500,-) 
17 .juni (Billund eller Roskilde) 

start: 
4. sep. 2000 

tilmeldingsfrist: 
21. juli 2000 

eksamen: 
primo juni 2001 

ATPL forkortet teori for indehavere af nationalt B/1 certifikat eller JAA CPUIR =A=F-"1-E":N;;:;;: ____ ~_ 

Afdeling 
Billund 

start: 
14.aug.2000 

tilmeldingsfrist: 
14. juli 2000 

eksamen: 
medio marts 2001 

Du skal have bestået medical på Flyvemedicinsk klinik inden kursusstart. 

JAR-FCL teoretisk flyveinstruktørkursus: 

Afdeling start: 
Billund 9. oktober 

tilmeldingsfrist: 
8. sep. 

AFIS kursus (Vejrobservator) 2000/2001: 

eksamen: 
medio december 2000 

Afdeling start: tilmeldingsfrist: kursus afslutning: 
Billund 16. oktober 2000 15. sep. 26. januar 2001 
Pris for AFIS kursus er ved 6 deltagere pr. kursist kr. 95.000,-, kurset kan udbygges med Vejrobservatør kursus, 
merpris pr. kursist kr. 25.000,- og 5 ugers ekstra varighed. 

Rekvirering af yderligere materiale og information om ovenstående kurser kan fås ved henvendelse til: 

-~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 
Lufthavnsvej 60 . 4000 Roskilde . Tlf 32 82 80 62 
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De Havilland OH 89 Dragon Rapide floj for 
Fa/eks Redningskorps. 

Kongelig Dansk Aerok/ubs udstilling er er arrangeret pa fire store (2 m x 1 m) planche 
samt i fem montrer. Den venstre indeholder en udstilling om linestyrede modeller, de 
midterste om radiostyrede modeller og den længst til højre om faldskærmsspring. D 
to sidste indeholder pokaler etc. fra svæveflyvning og motorflyvning. 

Danmarks Flyvemuseum 
::..r 

åbnet i Helsingør 
Tekst og foto : Knud Larsen 

Lørdag den 6. maj åbnede Danmarks Flyvemuseum efter flytningen fra Billund. 
Museet indgar nu i Teknisk Museum, hvorfor det var dettes direktør Jens Brei

negaard, der bød velkommen til de 600 gæster, heriblandt Hans Kongelige Højhed 
Prins Joachim. 

Der blev holdt prisværdig korte taler af dir. Søren Jakobsen, Helsingørs borgmester 
og Frederiksborgs Amts borgmester. Alle takkede for den store arbejdsindsats med 
klargøring af hallen såvel som med klargøring af fly og udstillinger - et arbejde der 
i stor udstrækning var udført af frivillige og ulønnede medhjælpere. 

HKH Prins Joachim var klar med saksen til at klippe den røde snor over. Det var 
planen, at snoren skulle transporteres frem til (klippe)bordet med en radiostyret 

modelhelikopter. Denne havarerede, som det fremgår af billederne, 
imidlertid, sa en alternativ plan blev straks effektueret 
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KDA's generalsekretær Jørn Vinther ko
ordinerede det store flypast over museet 
søndag den 7. maj. Han bringer denne 
hilsen fra museets ledelse: 

.Jeg er blevet bedt om, på Danmarks 
Flyvemuseums vegne, at overbringe en 
stor tak til deltagerne i Flypast på museets 
åbningsdag. Det blev en stor oplevelse for 
de mere end 2.000 mennesker, der var 
forsamlede i det flotte vejr udenfor museet. 

Museets direktør udtrykte også sin 
store tilfredshed med at Nordsjælland på 
denne dag blev overfløjet, og at man så
ledes markerede, at et nyt flyvemuseum 
har set dagens lys." 



Tekst: Lars Najbjerg 
Foto: Ulf Kiel/and-Lund 

Kan man stadig 
opleve eventyret i 
flyvning eller har 
computerne automa
tiseret det hele ? 
Forfatteren fortæller 
her om det afrikanske 
eventyr oplevet under 
en færgeflyvning. 

Når man sidder og hygger sig 
i centersektionen på en British 
Airways Boing 777, lige netop 
lettet fra London og med kurs 

mod Sydafrika, tja, så er det 
svært at forestille sig at det kun 
er er halvfjerds år siden Stille
havet blev krydset i fly for før
ste gang. 

Jeg havde lige købt en bog 
om Sir Charles Kingsford 
Smith og var allerede inden 
middagen i 33.000 fod dybt op
slugt af beretningen om, hvor
ledes det lykkedes ham og 
hans besætning at gøre det. 
83 timer og 50 minutter uden 
GPS, INS, HSI, autopilot, ra
dio, intercom, vejrradar etc. -
kun udstyret med en sekstant, 
et spritkompas og en stav som 
navigatøren brugte til at række 
små sedler til piloten, når han 

skulle dreje lidt til højre. Det er 
ufatteligt, at det lykkedes. 

Dengang var flyvning et 
eventyr, men når man kigger 
rundt i kabinen i dag og finder 
de fleste medpassagerer opta
get af at vælge hvilke film de 
vil se på deres personlige "in
flight entertainment system", 
så er der ikke meget eventyr 
at se. Der er dog en slags flyv
ning der stadig byder på noget 
der ligner - færgeflyvning, og 
netop derfor griber jeg altid 
chancen, når den byder sig. 

Ved siden af mig sad Ulf, en 
norsk kammerat, som med to 
dages varsel, smed alt hvad 
han havde i hænderne for at 

komme med som fotograf på 
netop sådan en færgeflyvning. 
Vi var på vej til Sydafrika for at 
hente en Cessna Caravan li 
hjem til Danmark, og for at 
checke om det stadig som 
færgepilot er muligt at opleve 
lidt af det Sir Charles Kingsford 
Smith oplevede på sine man
ge færgeflyvninger. 

Out of Africa 
Vi blev afhentet i lufthavnen af 
en lokal færgepilot som havde 
lovet at hjælpe. Han var en rig
tig afrikaaner af den blege ty
pe, skarpladt ni mm under jak
ken - just in case, og et ordfor
råd der begrænsede sig til 
.,fucking","kaffa" og de aller
nærmest relaterede udsagns
og navneord. 

Jeg spurgte på et tidspunkt 
om han var racist, hvilket han 
benægtede alt imens han 
mumlede "fucking kaffa" efter 
en zulu der var i færd med at 
krydse vejbanen. 

Han var nu utroligt hjælp
som, og uden ham var vi nok 
ikke kommet afsted fra Lanse
ria Airport allerede næste dag. 
Vi kom i luften lige over middag 
og vendte straks snuden nord-

Endeløs jungle i Tanzania. 
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på mod Zimbabwe, mere præ
cist Victoria Falls. 

Efter at have set flyve-sce
nerne i filmen .Out of Africa" 
har jeg altid ønsket at se det 
berømte vandfald, og her var 
chancen. Den direkte kurs til 
.The Falls"tog os ind over den 
østlige del af Botswana, og her 
begyndte for alvor det sceneri 
som er så typisk og slående 
ved Afrika: ufatteligt store 
mennesketomme vidder. 

Det er på en måde befrien
de at se de velkendte blip's fra 
transponderen blive færre og 
færre for til sidst at forsvinde 
helt, og når der heller ikke læn
gere er nogen der kvitterer for 
ens positionsrapporter - ja, så 
er man alene. 

Afrikas bureaukrati 

Da vi begyndte at nærme os 
• Vie Falls" vågnede radioen til 
live igen. Efter lang tid helt ale
ne blev der pludseligt travlt. 
Det er et større turistmål end 
jeg lige regnede med og luft
havnen er pænt besøgt. Det 
lykkedes dog at få os klemt ind 
mellem to helikoptere i sightse
eingrunden over .The Falls". 
Efter at ha' taget et par runder 
over dette imponerende vand
fald, fulgte vi Zambesi floden 
mod Harare, Zimbabwes ho
vedstad, hvor vi overnattede. 

Nordmænd er mere vel
komne end danskere i Zimba
bwe fandt vi ud af - som dan
sker kostede et overnatnings
visum USD 20, men som nord
mand var det gratis- dybt uret
færdigt, men da jeg allerede 
var velkendt med Afrikas bu
reakrati skyndte jeg mig bare 
at betale. 

Næste dag havde vi plan
lagt en tidlig afgang mod Dar
es-Salaam i Tanzania, men i 
Afrika virker det ikke altid så
dan. Først gennem security i 
et forsøg på at finde briefing, 
så tilbage gennem security 
igen, da jeg fik at vide at brie
fing lå et andet sted. Så skulle 
der betales en-route afgifter på 
et kontor, startafgift på et andet 
kontor, flyveplanen skulle sen
des og betales i et tredie kon
tor, meteorologen i et fjerde 
kontor var ikke hjemme, men 
da vi allerede var langt bagef
tertidsplanen og ikke skyggen 

Fotografen og forfatteren in
den afgang fra Nairobi, Kenya. 
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af en sky var i syne, sprang jeg 
ham over. 

Gennem security igen og 
endelig kom vi i luften - mere 
end en time forsinket. 

Snakke - ikke snakke ? 

Vi skulle igennem både Mo
zambique og Malawi på vejen 
til Tanzania. Vi havde søgt om 
overflyvningstilladelse, men 
havde intet hørt og vores 
hjælper fra Sydafrika prøvede 
uden held at komme igennem 
til begge lande. 

Så alt imens Mozambique 
langsomt kom nærmere spe
kulerede jeg lidt på, om jeg ba
re skulle lade være med at 
kontakte nogen. Det er fristen
de for der er overhovedet in
gen mulighed for at blive op
daget og ifølge adskellige lo
kale piloter er det mere eller 
mindre Standard Operating 
Procedure. 

Jeg kom frem til et kompro
mis: Jeg skånte Mozambique 
for min danske accent, men 
Malawi havde dog en lufthavn 
i nærheden af vores track så 
dem kaldte jeg op. De sagde 
pænt goddag og farvel på 
frekvensen, men ønskede 
intet yderligere - jeg havde el
lers forberedt en større brief
ing, som ville have gjort min 
PFT-lærer stolt, men de virke
de ikke sønderligt interessere
de, så jeg besluttede at gem
me ammunitionen til næste 
gang jeg skal VFR fra Skive til 
Viborg. 

Smukkest på turen 

Tanzania er et smukt land -
klart det smukkeste på turen, 
og fuld af vildt reservater. Alle
rede inden Dar-es-Salaam så 
vi meget vildt. Vi lavede et hur-

Sandformationer i Sahara. 

tigtfuel stop i Dar-es-Salaam. 
Her var vi i gode hænder og 
blandt kendte ansigter - fami
lien Samaras havde ordnet det 
hele så vi hurtigt kunne kom
me videre. John Samaras eje
de engang en plantage et sted 
i Tanzania, men en morgen 
kom militæret og konfiskerede 
alt - bygninger, jord - det hele. 
En hurtig nationalisering. Han 
havde dog et fly, som han fik 
lov at tage med og med den 
startede han Tanzan Air op. 
Sådan noget ville være uhørt i 
Europa, men dette er det "vilde 
Afrika". Nu har han et GA-fir
ma, og for mig lyder det faktisk 
mere tiltalende. 

Turen fra Dar-es-Salam til 
Nairobi var det flotteste ben på 
turen. Ulf tog billeder i en 
uendelighed, han boede i Tan
zania, da han var knægt, så 
han viste landet frem: Moro
goro bjergene, Masai steppen, 
Ngogoro kratret, Serengeti, 
Masai Mara - det var utroligt 
flot med masser af vildt at se. 

Afrika er fyldt med kontras
ter, og det giver stof til efter
tanke, når man med 160 kts. 

flyver over en Masai landsby, 
hvor hverdagen består af ge
der og kvæg. De har ikke e
mail, Internet, mobiltelefoner, 
videofilm, fax, computer, Fø
tex, DSB, PFT, JAR etc. 

Umiddelbart virkede deres 
liv så dejligt enkelt, at jeg fik 
helt lyst til at lande i nærheden 
og blive væk for en tid. 

Tilladelsen 

Inden afgang fra Dar ringede 
Samaras til Nairobi for at be
kræfte, at vi havde tilladelse til 
at lande på Nairobi Wilson Air
port - ingen problemer, fik vi at 
vide. Det viste sig ikke at holde 
helt stik. På kort finale spurgte 
tårnet, om vi havde et clearan
ce nummer - det kunne jeg jo 
ikke lige trylle frem, men vi fik 
dog lov at lande, da jeg lovede 
at komme op i tårnet med det 
inden afgang næste dag. 

Havde vi ikke en god ven i 
oberst Farah, var vi nok ikke 
kommet fra Nairobi de næste 
par dage. Farah er tidligere 
oberst i det kenyanske flyve
våben, men bliver stadig kaldt 



oberst af de fleste. Han er nu 
medejer af et GA-firma, der 
hedder Blue Bird, og det var 
Blue Bird, der havde arrange
ret vores tilladelse til at lande 
- dvs. de havde ansøgt men 
det viste sig at de ikke helt 
havde fået tilladelsen endnu. 

Vi skulle afsted tidligt næste 
dag, men blev nok engang for
sinket. Det startede med at 
oberst Farah, bevæbnet med 
nogle dollars, tog op i tårnet for 
at "vise" min landingstilladelse 
- uden held. Papirarbejdet var 
jo startet, idet der allerede lå en 
ansøgning om landingstilla
delse hos det kenyanske luft
fartsvæsen. Der var derfor ikke 
andet for, end at oberst Farah i 
jakke og slips måtte ud og hilse 
på det kenyanske luftfartsvæ
sen -alene. Møder man op som 
musungu, skal man enten have 
mange dollars eller ret god tid 
for at få noget igennem. (,,mu
sungu", sagt af en sort, betyder 
omtrent det samme som "kaf
fa", sagt af en hvid - og er altså 
et udtryk, der reelt betyder at 
personen, der bruger det, ikke 
har den store subjektive forstå
else for begreber som toleran
ce, menneskerettigheder, etc.). 

Heldigvis fik Farah tilladel
sen i løbet af ingen tid - jeg 
spurgte ikke hvordan - så kun 
et par timer forsinket kunne vi 
så tage afsted. 

Farah gav vores afgangsbri
efing på vej ud til flyet: ,,Der er 
ingen grund til atflyve IFR, bare 
flyv ud til Ngong Hills, inden du 
drejer nordpå, ellers flyver du 

ind over præsidentpaladset og 
det dutter ikke - vejret er altid 
godt i Khartoum på denne års
tid - og flyv ikke alt for lavt over 

. det sydlige Sudan, hvis du vil 
undgå skudhuller." 

Ins Alllah 
Khartoum er hovedstaden i Su
dan og var vores næste des
tination. Fuel stop Khartoum 
ONL Y og ud af Sudan igen 
samme dag, var den strenge 
ordre fra forsikringsselskabet. 
Forsikringsselskaber bryder sig 
ikke så meget om krigsområ
der, og der er altså stadig oprør 
i den sydlige del af landet. Det 
er ellers ikke til at forestille sig, 
når man i god højde flyver hen 
over Syd-Sudan. Der er ikke 
meget andet end sand og 
afsvedne buske. 

På en-route kortet står der 
at man skal kontakte Khartoum 
10 min. før man flyver ind i 
Sudans luftrum. Jeg prøvede 
som en gal - uden held. Jeg 
kunne høre Khartoum snakke 
med Nairobi på HF'en men 
ingen af dem gad snakke med 
mig. Flyveplanen var kun sendt 
1 O min før vores departure, så 
jeg tvivlede stærkt på at Su
dan's Air Defence var blevet 
informeret. Det bekymrede 
mig dog kun lidt, idet Sudan 
temmelig sikkert ikke har et 
organiseret luftforsvar overho
vedet. Men med alt det gamle 
russiske isenkram de har, kan 
man jo ikke vide. 

Da vi nærmede os Khar-

På vej over kanten og ned i Ngorogoro krateret. 

toum viste det sig at Farah 
havde glemt en vigtig del af sin 
briefing - NOTAM's. Lufthav
nen er lukket fortæller Khar
toum, da vi endelig fik kontakt. 
Jeg nåede lige at tænke F ... l 
inden controlleren sagde, at 
den vil blive åbnet igen så 
snart Sudans præsident er let
tet med sin jet. 

Det vil tage en 45 minutter 
- ,,lns Allah" (,,lns Allah" er et 
udtryk man skulle tro er en del 
af standard arabisk radiofrase
logi. Det betyder noget i ret
ning af: ,,Hvis Allah vil", og bli
ver brugt ret ofte når der bliver 
givet instruktioner på radioen). 

Vi var ikke de eneste, der 
ikke fik en NOTAM opdatering, 
for kort tid efter lå vi en del fly 
og ventede på at Allah ville at 
præsidenten kom i luften. Alle 
lød lige overraskede på radio
en hvilket fik mig til at tro, at 
der vist aldrig har været en 
NOTAM. Nå, men vi fik da lan
det som nummer to efter at 
Allah besluttede sig for at hol
de præsidentens tidsplan. 

Khartoum er faktisk en travl 
lufthavn med masser af gamle 
russiske fly, og handlingen er 
faktisk ganske effektiv. Efter 
45 min og USD 1.100 var vi 
igen i luften. Jeg skulle lige til 
at starte en debat omkring ri
meligheden i at betale USD 
600 for handling, der kun be
stod i at få brændstof og afle
vere en flyveplan, men arabe
ren forstod ikke meget af, hvad 
jeg sagde, og jeg havde iøvrigt 
også travlt med at komme ud 

Forfatteren: 
Lars Najbjerg fik A-certifikat i 
1985 og kom kort efter i Flyve
våbnet, hvor han fløj Draken i 
ESK 725 og F-16 i ESK 726 med 
pilotnavnet JEL. Han har D-certi
fikat og 3.100 timer. Han bor i Eng
land, hvor han mellem færge
flyvningerne studerer scientologi. 

af Sudans luftrum, så den dis
kussion blev hurtigt droppet. 

Sand, sand ... og sand 
Næste stop var Luxor, og un
dervejs var der ikke andet end 
Sahara. Der er noget specielt 
ved Sahara, det vil alle der har 
læst "Blæsten, sandet og stjer
nerne" og .Den lille Prins" af 
Saint-Exupery give mig ret i. 
Der er ikke andet end grus, 
sand, klipper og masser af 
ingenting, men det er alligevel 
et imponerende syn. 

Vi krydsede Nilen et par 
gange; den skærer sig som et 
grønt bælte gennem sandban
ker og klipper. Det giver en u
trolig kontrast i landskabet. 
Linien mellem frodig agerjord 
og ørken er meget skarp, og 
det er let at se, at uden Nilen 
ville det være umuligt at dyrke 
noget overhovedet. 

Efter at have set solen gå 
ned bag et par sandbanker 
landede vi i Luxor. Handlingen 
var også dyr, men utrolig vel
smurt. Brændstof var der med 
det samme, der var væbnet 



vagt ved flyet fra vi gik til vi 
kom, transport fra flyet gen
nem told og immigration til 
aflevering ved hotellet og retur 
næste dag - intet manglede. 

Da jeg var i Luxor gangen 
før mødte jeg en rig kvinde der 
var landet i en Lockheed Elec
tra; hun var ved at rekonstrue
re Amelia Earhardts sidste tur 
ned til sidste detalje. Så Luxor 
har meget længe været et 
populært sted at fuel-stoppe, 
og det er let at forstå hvorfor. 

Vi var rimeligt udmattede 
efter et par lange dage og gik 
tidligt til køjs. Hotellet ligger li
ge op til Nilen, men i stedet for 
udsigt over Nilen var der fra vo
re værelser udsigt til en af by
ens moskeer. Det fandt vi ud 
af tidligt næste morgen, hvor 
vi blev vækket af den lokale 
præst, der kaldte til bøn. Luxor 
er et fasinerende sted, over 
6000 år gammel, og fuld af 
templer, gravkamre, og andre 
imponerende bygningsværker 
fra farcernes tid. 

Stadig ingen pyramider 

Vi fik set lidt af de lokale sevær
digheder, inden vi senere på 
dagen lettede med næsen mod 
Athen. Ruten var planlagt ind 
over Cairo og pyramiderne, 
som det endnu ikke er lyk
kedes mig at flyve forbi, trods 
flere forsøg. Så snart vi fik ra
dio-kontakt med Cairo begynd
te jeg at requeste en overflight 
af Giza, hvor pyramiderne lig
ger. 

Først blev vi kastet rundt på 
forskellige frekvenser og end
te tilsidst hos Cairo Director, 
som efter adskillige forsøg, blot 
valgte at ignorere os. Der var 
imellemtiden ogsåsneget sig et 
lavt skydække ind og til sidst 
opgav vi og vendte atter snu
den mod Alexandria og Athen. 

Da vi forlod Alexandria og 
Afrika begyndte det at blive 
koldt og overskyet. Til min gru 
fandt jeg ud af at kabinevarmen 
overhovedet ikke virkede, og vi 
begyndte ret hurtigt at fryse. Vi 
begyndte også at samle is op 
og havde rig mulighed for at kon
statere, at selv om afisnings
gummibælgene på vingefor
kanterne godt nok kunne blæ
ses op, så vår de så fulde af hul
ler, at de ikke var meget værd. 

En cm is blev hurtigt til fem 
cm. Og jeg sad til sidst og over
vejede at lande på Kreta i ste-
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Cessna Caravan li i lnnsbruck, Østrig kort før start. 

det. Det lykkedes os dog at 
snige os uden om det værste 
ved at ændre højde, og efter 
en ret kraftig gang turbulens 
over Kreta ankom vi til Athen -
forfrosne og opsatte på ikke at 
forlade Athen tør vejret var kla
ret op. Heldigvis fandt vi i 
Olympic's GA terminal en rig
tig flink græker der hjalp os 
med at få varmen, finde hotel 
etc., og allerede næste dag var 
det klaret tilstrækkeligt op til at 
vi kunne fortsætte uden is. 

Flyveplanproblemer 

I Athen begyndte Eurocontrol 
at sætte sit spor på en ellers 
ukompliceret flyveplanlægning. 
Antallet af luftveje og kantrolle-

rede områder er mangedoblet, 
og det var nu en anden slags 
jungle, der skulle forceres for at 
komme fra A til B. 

Efter at have sendt flyvepla
nen i fire forskellige versioner 
for blot at få den tilbage i ho
vedet lige så mange gange, 
lykkedes det mig at få overtalt 
en græker til at ringe til Bru
xelles og få en forklaring. Det 
viste sig, at computeren ikke 
kunne tyggeflyveplanen, fordi 
dens database viste at en 
luftvej i Italien var lukket. 

Det er lidt grotesk, at en 
computer i Bruxelles kan for
hindre en dansker og en nord
mand i at lette fra Grækenland 
i et afrikansk fly, fordi en luftvej 
i Italien er lukket. 

Især da vi senere på dagen 
med to timers forsinkelse rent 
faktisk fløj på den lukkede air
way uden problemer. 

Danmark var nu kun en mel
lemlanding væk og turens sid
ste oplevelse bestod af et VFR
ben ud og ind mellem Alperne 
og indtil landing i lnnsbruck. lk
ke meget slår Alperne en kry
stal klar dag, og kun de for
frosne tæer afledte opmærk
somheden fra det smukke syn. 
Et hurtigt brændstof- og var
mestop efterfulgt af en stan
dard IFR-tur op gennem Tysk
land bragte os til Skive. 

Efter 33 timer i luften og en 
del oplevelser rigere konklu
derede vi, at det stadig er mu
ligt at finde eventyr i luften. • 
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GKN Westland EH101 

Flyver videre på to motorer 

Tekst: N.M. Schaiffel-Nielsen 

Behovet for helikoptere til eftersøgnings- og 
redningstjeneste er for tiden stort. Begiven
hederne rundt om i verden så at sige råber 
på helikoptere. Det enten der er tale om at 
transportere soldater under fredsbevarende 
operationer på Balkan, eller der er tale men
nesker i den yderste nød og livsfare under 
oversvømmelser, nu sidst i Mozambique i det 
sydøstlige Afrika. 

Nu kan man ikke bare forøge 
antallet af helikoptere i verden 
fra den ene dag til den anden. 
Lige nu kan for eksempel fir
maet GKN Westland i Storbri
tannien præstere en produkti
on på to mellemtunge helikop
tere pr. måned. Helikopteren 
fremstilles i samarbejde med 
Agusta, Italien. 

Vi har besøgt GKN West
land fabrikken i Yeovil, Som
merset. I den bygning, hvor 
Westland under Anden Ver
denskrig fremstillede blandt 
andet det berømte Lysander 
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fly, fremstilles der i dag EH 101 
helikoptere. Delene til helikop
teren kommer dels fra West
land fabrikken selv, dels fra 
søsterselskaber og dels fra 
Agusta's fabrikker i Italien. 

EH101 Production Mana
ger, Kelvin Merris, der viste 
rundt,fortæller, at de omkring 
100 underleverandørers pro
dukter kontrolleres nøje når de 
kommer til fabrikken for at 
sikre, at de holder de aftalte 
mål og dimensioner. Derimod 
føres der ingen kontrol med de 
italienske dele. "De er kvali-

tetskontrollerede i Italien", 
sagde, Merris, "og det er ga
ranti nok for, at tingene er i or
den. 

Samlehallen på GKN West
lands helikopterfabrik i Yeovil, 
England. De helikoptere der 
står er i hallen er alle beregnet 
for det britiske Royal Navy, 
hvor helikopteren hedder 
Merlin. (Foto: GKN Westland). 

Lang udviklingstid 

Helt tilbage i 1977 begyndte 
den engelske regering at se sig 
om efter en afløser for West
land Sea King, en Sikorsky S-
61 bygget på licens af West
land. I foråret 1977 kom Naval 
Staff Requirement 664. West
lands svar på dette papir var 
WG.34 projektet, som i sep
tember 1978 blev valgt af det 
britiske forsvarsministerium til 
videre udvikling. 

Samtidig var Marina Militari 
ltaliana ( det italienske søværn) 
i gang med at finde en afløser 
for sine Sikorsky ASH-3D som 
var bygget på licens i Italien af 
Agusta SpA. Samtaler mellem 
de to firmaer endte med, at den 
britiske og italienske regering i 
november 1979 underskrev en 
aftale om fælles udvikling af en 
ny helikopter. 

I juni 1980 etablerede West
land og Agusta et fælles firma 
under navnet European Heli
copter Industries, som skulle 
udvikle en ny helikopter der 

Det er en ufattelig masse ledninger der skal til for at forbinde alle 
de funktioner, der er nødvendige for at en helikopter nogensinde 
kommer op at flyve. ingen af de tilstedeværende vidste, hvor 
mange kilometer ledninger de installerede, bare - mange. (Foto: 
GKN Westland). 



Aberdeen Airport en lørdag morgen i begyndelsen af marts. På platformen venter PPB, for-produktions helikopter nr. 8 på at vi skal 
ud at flyve. Som det ses af billedet vælter sneen ned. (Foto: s-n). 

kunne anvendes både af sø- have tre 1. 720 shp General vere både løft og fremdrift, me- erne ned fra Yeovil, hvor ingen 
værnet, hæren, flyvevåbnet og Electric CT7-6A motorer. dens halerotoren skal sikre at skulle forsøge at bureaukratise-
civilt. Den skulle kunne løse Produktionen af de første helikopteren flyver lige ud, re processen. 
opgaver som, eftersøgning og helikoptere begyndte i Yeovil men også kan styres side- Cunningham fortæller, at 
redning, transportere soldater, og Casina Costa i marts 1985. værts. Den største belastning før testflyvningerne begyndte 
militær udrustning. PP1 rullede ud fra fabrikken i ligger på hovedrotorens gear- trænede otte piloter, men man 

Det var også et krav, at den Yeovil den 7. april 1987. Der kasse. I den skal motorens ca. ansatte kun de fem, som altid 
skulle fremstilles både med las- var nu gået 1 O år siden man 19.000 omdr/min reduceres til skal være til rådighed når der 
terampe og uden lasterampe, havde tænkt de første tanker hovedrotarens godt 200 omdr/ skal flyves. Der er tre fartøjs-
samtidig skulle den kunne lan- om en ny helikopter. Siden da min. Herfra skal kraften over- chefer, to andenpiloter og tre 
de på et skib af fregatstørrelse. er det gået slag i slag med at føres til halerotorens gearkas- flymekanikere. Han fortæller 
I den version skulle den have udvikle helikopteren, og ikke se, hvor farten igen skal sæt- med stolthed i stemmen,'at to 
en halebarn, der kunne svinges mindst er der udført et stort tes op for at halerotoren kan af fartøjscheferne nu har log-
om langs kroppen og en fo- arbejde for at tage livet af de overkomme det drejningsmo- get mere end 1.000 flyvetimer 
ldebar hovedrotor. Opgaven "børnesygdomme" nye luftfar- ment, som hovedrotoren pro- på EH101 'eren. 
lyder næsten uoverkommelig. tøjer, uden undtagelse, har. ducerer. 

Egentlig skulle typen have Skal Westland og Agusta For at kunne garantere sine 
Tre gearkasser heddet EH01, men en trykfejl have deres del af den kage der kunder, at gearkassen nu også 

gjorde den til EH101 -fejlen er hedder et marked på mellem er driftssikker og holdbar, i- ,, Vi har haft tre hovedgearkas-
aldrig blevet rettet. 800 og 1.000 helikoptere i de værksatte Westland en 6.000 ser til hvert fly. Efter de første 

kommende år, må de også flyvetimers test, hvor PP8 og 1.000 flyvetimer blev de taget 

Salget 
kunne levere en helikopter, der PP9 til sammen skulle flyve ud og sendt hjem til fabrikken 
for det første er konkurrence- 6.000 timer. Dels ved blot at og splittet ad i atomer for at se, 

Foreløbigt har Westland bestil- dygtig på prisen sammenlignet flyve lige ud, dels ved at gå i hvorledes de havde det". 
linger på næsten 100 helikop- med konkurrenternes. De skal hover (svæv) ude over havet, ,,6.000 flyvetimer er mange, 
tere til RAF, Canada, Italien og også kunne garantere for stor og det i timevis. Hovedgear- hvordan har du nået det?" 
forespørgsler fra endnu flere driftssikkerhed, forsyning med kassen skulle stå sin prøve, "Vi har som mål haft atflyve 
lande. Medens vi var i England reservedele, undervisning af var den god nok? seks timer om dagen, seks 
kom der et portugisisk hold med kunderne i brugen af det nye dage om ugen. Det har vi 
Brigadier General Fidalgo Fe- vidunder, og mange andre de-

Egetfirma 
selvfølgelig ikke altid kunnet 

rria i spidsen. De ville gerne se taljer. Frem til 1990 fremstille- nå, men det er gået. Vi er nu 
nærmere på EH 101, og øns- de Westland PP1, PP3 og 5 I Aberdeens lufthavn i en kon- på den anden side 5.500 
kede blandt andet demonstre- samt PP8, medens Agusta torcontainer mødte vi ingeniør flyvetimer og vi venter at slutte 
ret om helikopteren kunne flyve SpA stod for fremstillingen af Harold Cunningham. Han er programmet til sommer". 
400 nm (740 km) ud over van- PP2, PP6 og 7 samt PP9. chef for det team på 38 italie- Harold Cunningham fortæl-
det og det samme hjem igen, Herefter skulle man i gang nere og briter, der over en pe- ler, at man har haft et glimren-
altså en flyvetur på 1480 km. med to meget vigtige emner. riede på fire et halvt år nu er de samarbejde med italiener-

Et, at få solgt helikopteren. To, ved at have nået at flyve de ne, hvis leder er næstkorn-
at bevise, at den også havde omtalte 6.000 timer. manderende på holdet. Han 

Forproduktionshellkoptere den stabilitet og ydeevne, man Her var en mand, der var fortæller, at de allerfleste tek-
Med alle de krav der blev stillet hidtil kun havde kunne bevise glad for sit job. ,,Det er det mest nikere og piloter har været 
til den kommende helikopters på papiret. selvstændinge job jeg har haft med siden starten. Teknikerne 
evne til at flyve i al slags vejr, i mit liv", siger han, ,,jeg har fået arbejder i to-holds skift. Der er 
starte fra en fregat i op til 55 

Gearkassen 
en klar opgave, fået midlerne ikke plads til forsinkelser i pro-

knobs vind, havde man stilet til at gennemføre den, og det er grammet, fordi der mangler 
højt. Det blevvurderet, at man Med sine mange bevægelige gået rigtig godt". Han lægger teknikere. 
måtte fremstille 10 for-produk- dele er en helikopter uvæger- ikke skjul på, at det har passet Eftermiddagsskiftet laver 
tions helikoptere. Det blev be- lig mere sårbar end et fastvin- ham godt, at han har haft hånd- eftersyn på helikopterne, når 
sluttet, at helikopteren skulle get fly. Hovedrotoren skal le- og halsret over forsyningslini- de kommer hjem fra eftermid 
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Skotlands berømte sø Loch Lomond set ud gennem frontruden på EH101. Th. fartøjschefen på flyvningen Tim Noble. (Foto: s-n). 

dagsflyvningen. De kan gå 
hjem, når de er færdige med 
arbejdet. ,,Det kan måske tage 
tre timer, men det kan også 
vare det meste af natten, hvis 
der er problemer. Det sidste 
er de ikke så glade for, men 
helikopterne er klar næste 
morgen, uanset hvad!", siger 
Cunningham med et smil. 

Sne, is og kulde 

Starten var planlagt til klokken 
otte. Sådan blev det ikke. Mo
der Natur viste sig fra sin bar
skeste side. En halv storm med 
snebyger fejede ned over det 
nordlige Skotland. Vi spurgte 
lim Noble hvorfor vi ikke bare 
kunne flyve. 

EH101 har et udbygget de
icersystem med opvarmning i 
rotorblade, indsugning til mo
torerne og i frontruderne. Man 
har gennemført prøveflyvnin
ger, hvor der blev målt istyk
kelser på helikopteren op til 30 
mm uden det gav problemer 
for flyvningen. 

Noble kunne fortælle, at det 
stod i aftalen, at man ikke måt
te flyve i sne ved temperaturer 
under minus to grader, og det 
måtte man holde sig til. 

Ud at flyve 
Klokken blev ni før fartøjschef 
lim Noble og hans canadiske 
andenpilot, captain Alex Thom-
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son, kunne tage plads i cock
pittet. Flymekanikeren gav De
res udsendte den obligatori
ske briefing om, hvorledes 
man slipper ud af luftfartøjet i 
tilfælde af havari. 

Der er god plads i kabinen, 
lofthøjden er 1,83 m, bredden 
er 2,25 og længde 6,5 m. Man 
får følelsen af, at her er god 
plads. 

I hovedtelefonen kunne 
man høre, hvorledes cockpit
proceduren skred frem. Uden
for føg sneen ned over platfor
men. Vejret så stadig truende 
ud. Så blev de tre General Elec
tric CT7-6A motorer, der hver 
yder 1.720 shp under konti
nuerlig flyvning, startet. Hvis 
kunden ønsker det, kan heli
kopteren monteres med Rolls 
Royce Turbomeca RTM322 
motorer, som under kontinu
erlig flyvning yder 1.866 shp. 

Der er ikke noget med bare 
at starte fra platformen, man 
ruller ud til start, som var det 
et almindeligt fly. Fødderne var 
plantet ovenpå et tykt lag bly, 
som er pænt pakket ind i lær
red. Helikopteren skal nemlig 
veje 14.600 kg under alle flyv
ningerne af hensyn til belast
ningen på gearkassen. 

Flyver på to motorer 
Skotland er et smukt land at 
flyve hen over. Turen gik ned 
langs østkysten forbi RAF Leu-

chars og den berømte golfba
ne St. Andrews, som ligger lige 
ud til Nordsøen. Efter at have 
følt det skotske vejr på krop
pen forstod Deres udsendte 
bedre, hvorfor St. Andrews be
tragtes som en vanskelig ba
ne. Klipper, ingen læ og den 
pivende vestenvind kan gøre 
livet svært for enhver golfen
tusiast. 

Vi bad Tim Noble stoppe 
den en motor for at opleve, 
hvorledes helikopteren så 
reagerede. På skæmen kunne 
man se motorydelsen fra alle 
tre motorer. Noble valgte nr. to 
motor ud. Det havde ingen ind
flydelse på flyvehastigheden, 
helikopteren fortsatte fremad 
med 150 knob. På skærmen 
kunne man til gengæld se, at 
nr. to motor gik ned i ydelse, 
medens nr. et og tre gav sig til 
at yde en smule mere. Ingen 
dramatik i den sag. 

"Hvad sker der, hvis du 
stopper en motor mere?", ville 
vi vide. Noble smilede og sag-

de: ,,Så har vi problemer. Vi 
kan godt flyve videre, men vi 
vil synke 1.000 fod i minuttet, 
og gearkassen vil ikke synes 
om det". Den samme gearkas
se kan, ifølge de oplysninger 
vi fik, flyve i 30 minutter efter 
at den er løbet tør for olie. 

EH 101 har indbygget et 
dæmpersystem, der kraftigt 
reducerer rystelserne i heli
kopteren. På 21 forskellige 
punkter i helikopteren måler 
systemet rystelserne, og når 
de når til et vist punkt aktiverer 
computeren de indbyggede 
dæmpere, som går imodsving 
med rystelserne. Så længe 
systemet er slået til, ligger 
helikopteren stabilt i luften. I 
samme øjeblik det slås fra, kan 
man virkelig føle forandringen. 

Westland har budt på at 
blive det firma, der får lov at 
levere helikoptere til hele 
Skandinavien. Den sag afgø
res i et fælles forum for de 
skandinaviske lande og afgø
relsen ventes med spænding. 

• 

Flyvevåbnet 50 år 
EH101 deltager i Flyvevåbnets 50 års jubilæum på Fly
vestation Skrydstrup søndag den 18. juni 2000. Derudover 
deltager en lang række andre fly og opvisningshold fra 
mange lande. Se mere om den store flyvedag på 
Flyvevåbnets hjemmeside: www.flyvevaabnet-50.dk eller 
www.ftk.dk. Her bliverdagens program ajourførtjævnligt. 
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Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Der mødte 225 gæster op i KZ-hallen på Dansk Veteran
flysamling, da dens 25 års jubilæum blev fejret onsdag d. 
19. april. En række talere-herunder kulturminister Elsebeth 
Gerner Nielsen, borgmester Viggo Nielsen, Skjern og 
Tøjhusmuseets direktør Ole L. Frantzen-ønskede til lykke 
og understregede Samlingens lokale og nationale betyd
ning, og at det også i europæisk sammenhæng er væ
sentligt, at vi har et museum, hvor samtlige KZ-typer er sam
let og kan ses. 

Efter talerne kunne kulturministeren afslørede et nyt fly, 
som nu kan ses på museet. Det var en Gloster Meteor, 
som energiske unge fra Videbæk Ungdomsskole under kyn
dig vejledning gennem de sidste tre år har arbejdet på at 
gøre udstillingsklar. 

Og vinderen er ..... 

Der blev trukket lod blandt gæsterne om en flyvetur - og 
den blev vundet af kulturministeren. Man kan kun sige, at 
det var heldigt at det lige blev hende der fik set museet 
oppefra, for det var helt tydeligt, at hun nød den friske vest
jyske slipstrøm, og en sådan prik over i'et kunne vel tænkes 
at være med til at sikre, at man i magtens højborge husker, 
at vi ikke kun skal bevare slotte, potteskår og gamle rust
ninger, men at flyvningen i lige så høj grad er en del af vor 
kulturarv. 

Bi/ledet her er taget i luften - Kulturministeren er tydeligvis 
begejstret for oplevelsen! Piloten er Povl Toft. 

I • 

DV's formand Karsten Knudsen byder velkommen til de mange gæster. 
Foto: Jørn Vinther. 

Der var flere veteraner fra 
dansk flyvning til stede ved det 
festlige arrangement. Hans 
Ellehammer fik certifikat på en 
DH Moth i 1932, men kan sta
dig huske, hvordan styregre
jerne i en dobbeltdækker skal 
betjenes. Hans Ellehammer 
blev også inviteret op over mu
seet i Stampen og fik her lej
lighed til igen at have fat i en 
styrepind. 

Om Elsebeth Gerner Niel
sen ligefrem fik flyvegriller 
under sit besøg i DV kan 
det være svært at sige, 
men man ser tydeligt på 
dette billede, at DV's 

i skulptur "Den Skinbarlige 
Flyvegrille" i hvert fald fik 
øje på kulturministeren. 

Kulturministeren kort før 
hun afslørede Veteranfly
samlingens nye fly, en Glo
ster Meteor, som er gjort ud
stillingsklar af unge fra 
Videbæk Ungdomsskole. 
Foto: Jørn Vinther. 



Balonova Show Stævneplakat 
og kort til 
ballonpost. 

Tekst: Bjarne Chr. Jensen 
Foto: Lise Jensen 

Egentlig var det slut med ballonferier. Det er et knokkel
arbejde, når vi kun er tre af sted og med et par halvdårlige 
rygge bliver det ikke bedre. Lise, min kone, havde meddelt, 
at det aldeles ikke havde hendes interesse. Katrine, min 
datter, havde tilsluttet sig - og så plejer vejret at være for 
dårligt, maden elendig, afstanden for stor, de lokale bønder 
er vrede, de udleverede kort er dårlige fotokopier, vi havde 
lige fået hund osv. Nej, det var slut. 

Lige før sommeren rigtig bry
der ud dukker der en indbydel
se til et ballonstævne op på 
min e-mail. Den er fra Tjekkiet. 
Jeg får det nævnt for Kjeld og 
Inger. De er en del af det sæd
vanlige mandskab og var en 
del af holdet til World Air Ga
mes, så de kender rumlen. 

Og så blev det alligevel bal
lonferie i år. 

Fra USA, 
men mest fra Texas 

Svratouch hed stedet. Tag mo
torvejen mellem Prag og Bru
no. Cirka midtvejs og så 50 -
60 km mod nord, inde i højlan
det. Der ligger landsbyen, hvor 
stævnet er en del at en uges 
byfest. 

En del af stævnet var det 
åbne tjekkiske ballonmester
skab, men der var kun få der 
deltog i det. Det var helt over
vejende feriestemning der 
prægede de 25 deltagende 
ballonhold. 16 var fra Tjekkiet, 
tre var fra Slovakiet, to fra Slo
venien, to fra Rumænien, et fra 
Danmark og et fra Texas. 

Ingen tvivl om at de var fra 
Texas - også fra USA selvføl
gelig, men mest fra Texas. De 
hed Arthur og Tom. Arthur var 
piloten og Tom alt det andet. 

Arthur var pensioneret 
tandlæge, og han havde et 
godt sprogøre. På udemærket 
dansk kunne han sige: ,,Palme 
er død". Han havdeværet i Kø
benhavn, da Oluf Palme blev 
myrdet og huskede endnu 
sætningen fra lysavisen på 

Startpladsen set fra ballonen. 
Tilbage er varmluftsskibet og 
eksperimentalba/Ionen. 
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Rådhuspladsen. Tom var end
nu bedre til sprog. Han gik 
rundt med en parlør og talte 
tjekkisk så ikke et øje var tørt. 
Derhjemme var han farmer. På 
et tidspunkt havde han været 
den største svineproducent i 
Texas, men nu var der ikke dyr 
på hans jorde mere. 

Vejret var da meget godt 

Vi ankom søndag aften og 
rejste igen søndagen efter. 
Der var ikke flyvning søndag 
aften, men ellers hver morgen 
og hver aften, 13 mulige og de 
blev alle gennemført. 

Landskabet var meget flot 
og frodigt, og der var næsten 
ingen dyr på markerne. Det gav 
mange lave flyvninger, og med 
lav vindhastighed var der stor 

jubel, når vi langsomt krydsede 
landsbyerne. Mange menne
sker dukkede også op ved vo
res landinger. Ved en af dem 
kom en mand i camouflagetøj 
hen og hilste højtidelig. Det var 
landsbyens borgmester. 

Området er præget af store 
skove, med større åbne områ
der med landsbyer og land
brugsarealer omkring. Før 
man fløj ind over skoven skulle 
det altid overvejes, om man 
kunne nå frem til et nyt åbent 
område inden gassen var 
brugt op eller solen gået ned. 
Det betød ofte kortere flyvetid 
end vejret egentlig tilsagde. 

Startstedet var placeret i 
det nordøstlige hjørne af land
brugsområdet omkring Svra
touch med skov mod nord og 
øst. Starten var altid med man-

ge tilskuere - især ved aften
flyvningerne. 

En af starterne var med 
vestlig vind, dvs. de første 10 
km skulle flyves over skov. Vo
res følgehold kunne ikke følge 
os over den tætte skov, så de 
måtte køre gennem skoven og 
så vente til vi kom ud. Desvær
re kom de ud i en dal, så de 
ikke kunne se ret meget. Det 
er stadig en gåde, hvordan de 
vælger at køre mod syd to - tre 
km efter skoven, op på en bak
ketop, hvor vi så lander 100 m 
fra dem. 

En eksperimentalballon 

Der var mange oplevelser i for
bindelse med flyvningerne, 



men mest spændende var nok 
Arthurs ballon, en eksperi
mentalballon. Ikke indregistre
ret. Det er ikke nødvendig i 
Texas, så længe han kun flyver 
i den selv. Han havde omhyg
geligt udvalgt Tjekkiet som be
søgssted i Europa for der reg
nede han ikke med, at myn
dighederne ville stille sig i ve
jen for at han kunne flyve. 

Ballonens kurv var en sam
mensættelig aluminiumsram
me, hvorpå en krydsfiners
bund med lærredssider blev 
sat fast med velkrobånd. Kun 
en brænder, der med fjedre var 
ophængt i fælgen til et cykel
hjul, og så et lille hylster, der 
kan bære Arthur og en lille let 
person mere. 

Kurv og brænder var sendt 
med skib til Europa, gasflas
ken havde de lejet og ballon
hylsteret var medbragt som en 
rygsæk. Den lille ballon betød 
også at de kørte rundt med det 
hele i en lejet Ford Fiesta. 

Blæser til at fylde hylsteret 
med kold luft havde de ikke 
med. Normalt lånte de vores, så 
vi fulgtes tit underflyvningerne. 
På et tidspunkt tilbød Kjeld at 
erstatte Tom som Arthurs hjæl
per, så Tom kunne få en flyvetur 
med mig. Storglæde og absolut 
til gensidig fornøjelse. 

Arthur tilbød mig at flyve 
hans ballon, men så viste mit 
sande jeg sig. Jeg var modig 
nok til at sige nej tak og fik stor 
ros af både Lise og Katrine. 

Ballon Fyn ved at være klar 

Arthur er klar til at lette. Bemærk "Poul Nyrup" hjelmen. 

Af med bukserne min pige 

Det ballongrej vi så fra det 
gamle Østeuropa var ganske 
godt i modsætning til det vi så 
i 1994 i Ungarn. Faktisk har de 
en ballonproducent i Tjekkiet, 
og ejeren var en del af stævne
ledelsen. Han producerede 

også varmluftluftskibe og fløj 
et af dem under stævnet. 

Overalt i verden bliver de, 
der har været ude at flyve bal
lon for første gang, døbt. Det 
skete også i Svratouch. Cere
monierne er lidt forskellige, 

men champagne og dåbsat
test går igen. I Tjekkiet over
værede Kjeld og jeg ved et 
tilfælde en sådan dåb af to 
unge kvinder. De blev døbt og 
fik navn - ,,grevinde af et eller 
andet", som vi ikke forstod. 

Dåben forgik med de to lig
gende på knæ. Efter dåben 
skulle de rejse sig op og vise 
deres knæ. De havde nu blåt 
blod i årene og dermed skulle 
de være særlig sarte (som prin
sessen på ærten), og det skul
le kontrolleres ved at se aftryk 
af jordens sten i knæene. 

Den ene klarede det let, for 
hun havde joggingdragt med 
lynlås nederst i buksebenene. 
Den anden havdestrammecow
boybukser på. Uanset hendes 
forsøg, kunne de ikke trækkes 
op, så vi kunne se knæene -
altså måtte hun til sidst kapitu
lere og trække bukserne ned. 
Nøjere studie af knæene førte 
i begge tilfælde til godkendel
se, og de fik dåbsattesterne 
overrakt. 

Måske skulle jeg overveje 
at indføre knækontrol i min 
dåbsceremoni. 

Til næste år ? 

En helt igennem dejlig tur. Ind
bydelse til næste år ligger al
lerede på vores bord, men må
ske tager vi til Texas. Forres
ten havde de gode sponsorer. 
Fra vi kørte ind til stævnet til vi 
forlod det, var alt betalt. • 



ubilæumsudstillin .__ ___ ....;;;;;;;.._=.;;;...;;...;;;.....;;..;.;;.. er 
I anledning af KDA's 90 års jubilæum blev der i efteråret påbegyndt en 
udstillingsrække i store indkøbscentre, hvor KDA og unionerne kunne profilere 
sig i et miljø, hvor der ellers ikke er flyvning. Udstillingerne var de fleste 
steder etableret fredag og lørdag i centrenes/butikkernes åbningstid. 

Arrangementerne har fundet sted i Bilka i Aalborg, Bilka i Aarhus, Kolding 
Storcenter, Næstved Storcenter og i Lyngby Storcenter. I det store hele har 
det været vellykkede arrangementer, men det kan konkluderes at det nytter 
ikke at opstille plancher og noget udstyr uden at der er personer på standen 
til at besvare publikums spørgsmål. 

Aktiviteter tiltrækker folk. Det blev helt tydeligt illustreret på udstillingerne 
i Næstved og Lyngby, hvor der var opstigning af en varmluftballon. Så stand
sede folk og kiggede. 

Arrangementerne har medført en vis medlemstilgang til unionerne og 
KDA, men der skal gentagne aktiviteter til for at fastholde interessen i et 
konkurrencepræget fritidsmarked. 

Fotograferne er fra Aalborg udstillingen: L. Rovs Hansen, fra Næstved ud
stillingen: Jørn Vinther og fra Lyngby udstillingen: Henrik N. Knudtzon. 

æstved 





Svæveflyvning i Estland 
Tekst og foto: Klaus Degner 

Qua mit arbejde i Maersk Air er jeg med jævne 
mellemrum i Estland, hvor min opgave er at 
udføre audits for Estonian Air, hvori Maersk 
Air ejer 49 % af aktiekapitalen. 

Under mine mange besøg er jeg blevet gode 
venner med Rait Kalda, som er teknisk direktør 
i Estonian Air. Rait er i sin fritid ivrig svævefly
ver og er også i besiddelse af A-certificat. 

Snakken hflr derfor ofte drejet sig om vor 
fælles fritidsinteresse, og jeg har længe haft en 
stående invitation til at besøge deres svæve
flyvecenter. 5A da jeg atter skulle til Tal/in i 
embeds medfør kunne jeg jo ligeså godt kom
binere det rent tjenstlige med det fornøjelige. 

Som tænkt så gjort, med afgang fra Kastrup 
klokken 1020 lørdag den 24. juli, var jeg i Tal/in 
klokken 1300 lokal estisk tid. Rait stod klar i 
lufthavnen med tilbud om enten at køre eller 
flyve de 250km til deres center, som ligger i 
det sydøstlige hjørne af Estland. 

Cockpit i LAK 12. 

Til Ridali 
Jeg overvandt min beskeden
hed og valgte derfor Cess
na'en til turen. Etter lidt gen
vordigheder med at skaffe 
brændstof var vi endelig i luf
ten klokken 1415 med kurs 
mod Ridali flyveplads. 

Vi startede ud med let regn 
på forruden, idet et frontop
træk kom ind fra nordvest, 
men da vi skulle mod sydøst 
fløj vi mod bedre vejr, og efter 
ca 100 km flyvning var vi da 
også ude i det herligste svæ
veflyvevejr. 

Jeg nød selvfølgelig det 
fremmede landskab vi fløj 
henover, men samtidig benyt
tede jeg lejligheden til at 
studere udelandingsmulighe
derne med svævefly. Disse må 
beskrives som særdeles gun
stige, idet ca. 50 % af det op
dyrkede areal består af græs
marker til produktion af hø (in
gen kvæg), samtidig varde fle
ste græsmarker særdeles lan
ge og plane. Det er dog også 
det mest almindelige at blive 
hentet i flyslæb etter en even
tuel udelanding. 

Etter 1 : 15 landede vi på Ri
dali flyveflads, som arealmæs
sigt omtrent svarer til Arnborg. 
Etter en ganske kort rundvis
ning på pladsen blev jeg bedt 
om at vælge det svævefly, 
hvori jeg ville flyve. Etter en 
kort scanning af "flight line" 
valgte jeg en LAK 12 (20 me
ter glasfiber fly af lettisk her
komst med glidetal 50), hvor
efter jeg blev gennet op i en 
Wilga for lige at få forevist om
givelserne, så jeg senere kun
ne finde hjem igen med LAK
'en. 

Tre timer i LAK 12 
Klokken ca. 1600 sad jeg så 
fastspændt i cockpitet på 
LAK'en, og etter en kort brief
ing om, hvordan sådan en skal 
flyves, gik starten efter Wilga' -
en til ca. 600 m, hvor jeg udlø
ste i en solid boble som straks 
bar mig til 1.600 m. 

De næste tre timer nød jeg 
så flyet samtidig med at de 
nærmeste omgivelser inden
for en radius af 40 km blev ud
forsket. 

LAK 12 var egentlig en be
hagelig overraskelse, idet den 
var meget nem at flyve, har
moniske flyveegenskaber og 
et glidetal 50 er sikkert rigtigt, 
også ved høj fart performede 
den ganske udmærket. Cock
pittet er ganske stort, men des
værre ødelægger diverse 
stænger og greb det ellers 
rummelige indtryk. Visse greb 
og detaljer ville være en Store
bæltsfærge værdig, men så
dan er det jo med østeuropæ
isk design. 

Efter landing blev flyet tøjret 
udendørs, hvilket gælder for 
samtlige fly i hele sommerpe
rioden. 

Overnatningsmuligheder
ne på pladsen er begrænsede, 
så klubben havde reserveret 
et hotelværelse til mig ca. 10 
km fra pladsen, hvilketvistesig 
at være en udmærket løsning, 
idet et stort dobbeltværelse 
incl. morgenmad kostede den 
fyrstelige sum af 170 danske 
kroner. 

Efter indkvarteing på mit 
værelse hentede Rait og hans 
kone mig på hotellet med det 
formål at spise "downtown" 
Voru, som er den nærmeste 
større by (ca. 12 kilometer). 

Da klubben nægtede at ta
ge betaling for LAK'en insiste
rede jeg på at betale for ma
den, hvilket jeg efter mange 
sværdslag fik lov til. Da regnin
gen kom lød den på 170 dan
ske kroner for forret, hovedret 
samtto øl pr. mand, så jeg var 
sikker på at der var lavet en 
regnefejl, men nej - det er bare 
billigt. 

Babyen 

Søndag bød desværre på su
per instabilt vejr med hyppige 
byger og kraftig vind, så dagen 
gik med at skifte cylinder på en 
af deres fire Wilga'er. 

Klokken 1630 forlod vi Ri
dali i vor Cessna 172 og bare 
50 km nord for pladsen brage
de termikken igen med skyba
se på 1.400 rn. 

Efter landing i Tallin mente 
Rait, at det var på tide at jeg 
så hans "baby", som viste sig 
at være en Super Aero 45 
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(tjekkisk tomotoret fly bygget i 
1956), som i øvrigt har tilhørt 
Herbert Mitrofanov, som nogle 
af os måske husker fra Arn
borg. Flyet var under restau
rering og vil utvilvsomt blive 
som nyt, når det engang er 
færdigt. 

Efter ankomst til mit hotel i 

Blanik over pladsen. 

Tallin kunne jeg se tilbage på 
en weekend med mange gode 
oplevelser i selskab med gode 
svæveflyvekammerater. 

Svæveflyvningens historie 

Historisk set skelnes der helt 
skarpt mellem før og efter 1991. 

Dette selvfølgelig fordi Estland 
blev selvstændigt i 1991. 

Før 1991 var at fritidsftyv
ning stort set forbudt, idet Est
land var under russisk over
herredømme. Undtagelsen 
var dog svæveflyvning som af 
det russiske forsvar blev brugt 
som fortræning til at blive ja-

gerpilot. I tråd med dette blev 
Ridali drevet som en militær 
forlægning, hvor unge mænd 
blev trænet i flyvningens my
sterier. Efter to-tre år på cent
ret blev de bedst egnede sendt 
videre til egentlig militærtræ
ning. 

Stedet blev ledet af en mi-



Type Luftdygtig Ikke luftdygtig Total 

Blanik 6 
LAK 12 2 
Std. Jantar 4 
Jantar 2 
Foka 
Phoebus 
ASW 15 1 
Pirat 1 
Cobra 1 
Wilga {slæbefly) 3 

Total 18 

litær kommandant, som kørte 
de unge mennesker i kort snor. 
Blandt andet var det forbudt at 
eje landkort for den almindeli
ge ester, så når der skulle fly
ves stræk, måtte man kvittere 
for et kort hos den lokale kom
mandant. Hvis samme kort ik
ke blev returneret kunne man 
forvente at blive anholdt, for 
herefter at blive ført til afhøring 
hos den lokale KGB-agent. 

Efter selvstændigheden i 
1991 overtog den nye estiske 
stat både flyveplads, bygnin
ger samt alle fly. Dette ejerfor
hold er stadig gældende, men 
brugsretten er dog overgivet til 
den lokale svæveflyveklub i 
Ridali. 

24 

4 
2 
2 
3 
1 
1 

14 

Klubben 

10 
4 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

32 

I dag består klubben af ca. 50 
medlemmer, hvoraf ca. 25 er 
aktive. Faciliteter i form af han
gar, klubhus, badeforhold o.s. v. 
er primitive, men fungerer dog 
i hverdagen. 

Klubøkonomien er meget 
stram, idet den almindelige es
ter ikke tjener ret meget sam
menlignet med vore hjemlige 
forhold. Følgelig er det da og
så meget billigt at være med
lem af klubben. 

Kontingentet udgør 100 
DKK pr. år(!) plus 10 arbejds
timer pr. måned. Leje af fly er 
gratis og flyslæb koster 20 
DKK til 300 m og det dobbelte 
til 600 m. 

Flyflåden er imponerende 
stor i forhold til antal medlem
mer og er sammensat som føl
ger: 

De 14 ikke-luftdygtige fly er 
ikke vrag, men er bare hensat 
til bedre tider, idet 15 luftdygti
ge svævefly så rigeligt dækker 
klubbens behov. Det skal dog 
også nævnes, at lodtrrækning 
ved morgenbriefing er et u
kendtfænomen, idet man blot 
vælger en fra stakken. 

Klubben har flere gange 
ansøgt de estiske myndighe
der om tilladelse til at sælge ud 
afflyparken, men dette er indtil 
nu blevet dem nægtet. 

Svæveflyveferie ? 

Sluttelig vil jeg forsøge at ridse 
mulighederne op for en even
tuel svæveflyveferie i Estland. 

Vejrmæssigt minder Ridali 
nok en del om Feringe, det vil 
sige at søbriser er et ukendt 
fænomen. Normal skybase på 
en gennemsnitsdag er ca. 
2.000 m og på rigtig gode da
ge op til 4.000 m! 

Udelandingsmulighederne 
er særdeles gode næsten 
overalt, idet store skovområ
der, som vi kender fra Sverige, 
ikke findes, og at deriøvrigt ik
ke er ret mange kornmarker, 

Wilga med Blanik ~ slæb 

som jo generer os herhjemme 
før høsttid. 

Det bedste af det hele er 
imidlertid deres luftrumsstruk
tur eller rettere mangel på 
samme, idet der stort set ingen 
begrænsninger er hverken 
horizontalt eller vertikalt. Bare 
flyv! 

Muligheder for skyflyvning 
er fine, da alle Blanik's er ud
styret med kunstig horisont, så 
en guldhøjde i almindelig sky
termik er en smal sag {selvføl
gelig efter behørig træning). 

Priser for leje af fly til gæs
ter er yderst rimelige. Prisen 
for alle typer af svævefly er un
der 30 DKK pr. time og flyslæb 
koster ca. 30 DKK til 300 m og 
60 DKK til 600 m. 

Overnatningsmuligheder
ne på selve flyvepladsen er 
ringe med mindre telt medbrin
ges, ellers er hotelophold en 
mulighed. Generelle leveom
kostninger i form af mad og 
drikke er kun ca 30% af det vi 
ellers kender til. 

Min konklusition er derfor, 
at en svæveflyveferie i Ridali 
bare ligger og venter. Alle kan 
{hvad enten man er begynder 
eller øvet) efter min opfattelse 
få en uforglemmelig svævefly
veferie i Estland. 

Vi ses i 3.000 mover Ridali. 
• 
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Tvunget MCC kursus for piloter med 
to-pilot erfaring?? 

Statens Luftfartsvæsen under
kender timer fløjet i to-pilotkon
cept efter implementation af 
nye JAR-regler. 

En civil trafikflyveruddannelse 
i Danmark, er som det sikkert 
er de fleste bekendt, en kost
bar affære. En samlet pris på 
350.000 - 450.000 kr. er ikke 
usædvanlig. Efter indførelsen 
af JAR er den blevet 35.000 kr. 
dyrere. For nogen med noget 
der kunne minde om tilbage
virkende kraft. 

Undertegnede tog B-certi
fikat i august 1996 og twin-I 
måneden efter. Umiddelbart 
efter opnåelsen af twin-I afslut
tede jeg min uddannelse med 
et Bridge Course hos SAS 
FlightAcademy, der bestod af 
24 timers to-pilotkoncept træ
ning på en DC-9 full flight si
mulator i Stockholm. 

Efter diverse freelance jobs 
og en tur til USA for at holde 
mine 70 årlige timer, fik jeg i 
maj 1998 mit første fuldtidsjob 
på BE200 King-Air hos et stør
re dansk general aviation fir
ma, der primært opererer i ud
landet. 

Dette blev fuldt op af et BE-
1900 check i august samme år 
hos dette firma. Disse to fly har 
jeg pr. dags dato mere end 
1.000 timer på. Halvdelen som 
styrmand, halvdelen som kap
tajn. Ingen afflyene kan i Dan
mark opereres kommercielt af 
mindre end to piloter. Mit firma 
har derfor haft krav på sig om 
at operere med et af SL V god
kendt to-pilot system på disse 
typer. Det har man så gjort i 
mange år. 

Efter at jeg har arbejdet i ud
landet i snart to år, er jeg be
gyndt at kigge mig om efter et 
job hjemme i Danmark. Efter 
indførelsen af de nye JAR 
bestemmelser er der nu krav 
om at alle piloter inden type
uddannelse på et fly, der iflg. 
JAR er klassificeret som to
mands-betjent, skal gennem
gå et "Multi Crew Coordina
tion" kursus (kaldet MCC kur
sus) eller kunne demonstrere 
tilsvarende erfaring. 
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Dette er efter min mening 
et fremskridt og klar sund 
fornuft. 

Visse af de større danske 
firmaer forlanger derfor, at 
man møder med denne kvali
fikation på sin fø rste arbejds
dag. 

En kollega til mig (med ek
sakt samme profil) har efter 
henvendelse til Statens Luft
fartsvæsen opdaget, at vi på 
trods af vores Bridge Course 
og på trods af mere end 1.000 
timers flyvning i et af SL V god
kendt to-pilotsystem, har truk
ket det korte strå. JAA har 
nemlig klassifi ceret både 
BE200 og BE1900 som en
mands betjente fl y, og SAS 
Flight Academy har ikke øn
sket at få deres Bridge Course 
JAR-godkendt. 

Det betyder at man inden 
evt. ansættelse i f.eks. Maersk 
Air er nødt til at købe sig et 
MCC kursus. 

Det er der flere firmaer her 
og i udlandet der tilbyder, for
medelst ca. 35 .000 kr. En 
større dansk flyveskole i Ros
kilde har netop fået en JAR 
godkendt simulator til dette 
formål. Den er af typen BE200 
King Air ...... . 

Jeg vil gerne opfordre Sta
tens Luftfartsvæsen til at gå 
ind i denne sag, og hurtigst 
muligt løse det på en for alle 
parter tilfredsstillende måde, 
og ikke bare slå ud med arme
ne, og lade pegefingeren pege 
sydover. 

Lige nu ligner det en ekstra 
udgift på 35.000 kr. for flere 
danske piloter, der tog deres 
certifikater år tilbage. 

Morten Kristensen 
Vægterparken 416 
2770 Kastrup 

Statens Luftfartsvæsens kommen
tarer til læserbrev vedr. MCC-kursus 

Det er rigtigt, som påpeget i læ
serbrevet, at der ved imple
mentering af JAR-FCL er ind
ført et krav om MCC-kursus 
som en af forudsætningerne 
for at påbegynde første type
uddannelse på tier-pilot luft
fartøjer, som efter definitionen 
er luftfartøjer, der er certifice- . 
ret til at skulle flyves med en 
minimumsbesætning på to 
piloter. Derved falder luftfartø
jer, som er certificeret til at 
kunne flyves af en pilot, men 
som i praksis flyves med et to
pilot system, udenfor. 

Vi i SLV er enig med læser
brevsforfatteren i, at det for en 
pilot med den baggrund, som 
han beskriver, kan forekomme 
urimeligt at ligestille ham med 
en pilot, der kun har erfaring 
fra en-pilot operation. 

Vi kan op]yse, at spørgs
målet - på dansk initiativ i øv
rigt - er bragt frem til behand
ling i JAA-regi med henblik på 
at finde en model, hvor man kan 
godskrive MCC-kursus mod en 
baggrund, som den der beskri
ves i læserbrevet. Vi håber, at 
der meget snart findes en så
dan model. 

I en situation, hvor en pilot 
kan dokumentere at have gen
nemgået et kursus, der, selv 
om det ikke var godkendt som 
MCC-kursus, indeholdt de kræ
vede elementer herfra og her
udover kan dokumentere en 
erfaringsbaggrund på mindst 
500 timer som pilot i et regulært, 
dansk godkendt fler-pilotsy
stem, er vi indstillet på at over
veje en såkaldt "Short Term Va
riation" (max 6. mdr., informa
tion herom til JM, jf. JAR-FCL 
1.045) efter ansøgning herom 
vedlagt dokumentation. 

Vi kan endvidere oplyse, at 
spørgsmålet om tilgodereg
ning af MCC for helikopter hhv. 
flyvemaskine ved skift fra den 
ene kategori til den anden, 
ligeledes på dansk initiativ er 
under behandling i JAA. 

Vi slår altså ikke bare ud 
med armene og lader pegefin
geren pege sydover. Vi rejser 
sydover og søger at få løst op
ståede problemer i samarbej
de med de øvrige JAA-stater, 
som vi har forpligtet os til. 

Med venlig hilsen 
Dan Eriksen 
Chef for Certifikatkontoret 

0 
FØR ABNINGEN 

Foto: Knud Larse1 

Før åbningen af Danmarks Flyvemuseum i 
Helsingør var der stor travlhed, bl.a. blev denne 
Saab B 17 vasket og poleret. 
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Czech International 
Air Fest '99 
Luften flænges af jetstø j da Bri
tish Aerospace/Saab JAS-39A 
Gripen, max. 1147 kts, fuldvægt 
12.473 kg, spændviddeB,00 m, 
går lodret op mod den skyfrie 
blå himmel. Temperaturen er 
over 25 gr. C og der er næsten 
vindstille, mens Gripen's pilot 
leverer varen lørdag den 4. 
september 1999. Han kan helt 
sikkert holde varmen, mens 
han slipper de voldsomme 
kræfter løs fra en af verdens 
nyeste og mest avancerede 
kampfly og dets VolvoFlyg
motor RMP12 (General Electric 
F404-GE-400, 12.400 Ibs.). 

Tekst: Seniorsergent F.K.Laursen (LAU), Hærens Flyvetjeneste 
Foto: F/yspecialist S. E. Kjær, Hærens Flyvetjeneste 

Kort forinden var larmen 
ikke mindre, da en Ukrainsk 
Su-27 "Flanker" demonstrere
de dette fly's karakteristika "in
tegrated aerodynamics, high 
propulsion units, electronic 
equipment, incredible maneu
verability and bearing capac
ity" som det pralende beskri
ves, men samtidigt placerer 
Su-27 og de følgende opdate
rede versioner Su-30, Su-33, 
Su-35, Su-37 og den noget an-

Forfatteren foran Sukhoi Su-27 "Flanker"; flyet er 5,5 meter højt. 

derledes Su-34 og ikke at for
glemme MiG-29 "Fulcrum" 
blandt toppen af verdens mili
tærfly og den ypperste flytek
nologi, som østlandene kan 
præstere. Om Su-27 "Flanker" 
er stor? Se billedet! 

Vi ser i øvrigt senere en 6-
skibs formation MiG-29, også 
fra Ukraine, lave flotte krøller i 

Ukrainsk formation MiG-29 "Fu/crum", altvejrsjager og 
jagerbomber, max.hastighed 1320 knob, fuldvægt 18.000 kg, to 
RD-33 turbofanjetmotorer på hver 18.300 Ibs med efterbrændere. 

luften for os. Det er ellers ikke 
noget man ser hver søndag 
formiddag hjemme i bagha
ven! 

Foran os på static display 
er makkeren til førnævnte 
Gripen hovedattraktion i Brit
ish Aerospace stand, sammen 
med bl.a. tysk og engelsk ind
registrerede Tornado IDS F3, 
Harrier GR7 og TT-10. 

I teltet bagved går fine 
mænd i jakkesæt og gør deres 
bedste for at overbevise re
præsentanter med VIP-skilt i 
reversen fra vore nye NATO
partnere Polen, Tjekkiet og 
Ungarn om, at netop Gripen er 
deres bedste valg, nu da de er 
på udkig efter nye jagere. 

Hrådec Krålove 

Med os menes fem mand med 
en AS-550 Fennec og en Hug
h es 500 fra Hærens Flyvetje
neste i Vandel , der af Czech 
Air Force Benevolent Fund's 
Agency er blevet inviteret til 
Czech International Air Fest 
'99 i Hrådec Krålove i Tjekkiet 
den 4. - 5. september 1999. 

Hrådec er et jernbaneknu
depunkt midt i Tjekkiet med 
flere gamle smukke bygninger 
i den ældre bydel omkring tor
vet, herunder en stor bastant 
middelalderkirke med to tårne, 
der er så høje, at de er marke
ret med hindringslys. 

Den ældre bydel er om
kranset af en cirkelrund ring
vej, som næsten giver byen et 
fæstningsagtigt indtryk, sær
ligt når man bevæger sig op 
mod torvet ad en byportlignen
de indgang med trapper, som 
kun kan forceres til fods. Ind
gangen vogtes af en mindre 
militærforlægning. 

På ringvejen er der kraftig 
trafik døgnet rundt og det frem
gårtydeligt, at vi er i Skoda'ens 
hjemland. Byen er lidt mindre 
end Vejle. 

Flyvepladsen 

Umiddelbart nord for byen lig
ger den militære flyveplads 
Hrådec, ICAO betegnelse 
LKHK, på positionen N 5015,0 
E 01550,5 med bane 16/34. 
Flyvepladsen blev anlagt i 
1919 som jagerbase til det ny
oprettede forsvar af republik
ken Tjekkoslovakiet, der ved 
Første Verdenskrigs afslut
ning opstod ved Østrig-Un
garns sammenbrud. 

En ungarnske MiG-21 bis "Fish
bed-L" fra 1975. Den er 4 år 
yngre end vores egen H-500! 
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Flyvepladsen udvidedes i 
lyset af truslen fra det nazisti
ske Tyskland i trediverne, men 
blev løbet over ende som res
ten af landet under Anden Ver
denskrig, hvorefter den tyske 
besættelsesmagt yderligere 
befæstede og udvidede plad
sen. 

Det gentog sig under det ef
terfølgende kommunistiske 
styre, hvorunder der bl.a. 
byggedes en række jorddæk
kede shelters med kraft ige 
jernbetonporte til jagerflyene. 

I dag er pladsen ikke ope
rativ, men vækkes årligt til live 
til afholdelse af Czech Interna
tional Air Fest. I år er det num
mer seks i rækken, og det før
ste efter at landettilsluttede sig 
NATO den 12. marts i år, hvil
ket vi nu blandt andre fra den 
vestlige verden nyder godt af. 

Fra elleve til sytten 
Vore to helikoptere er udstillet 
sammen med 49 andre fly af 
alle afskygninger spændende 
fra to li-76 "Candid" fra Ukrai
ne, over helikoptere og jagerfly 
til den mindste, en slovakisk 
Pilatus træner. 

Som kuriosum skal næv
nes RAF Nimrod nr. XV258 fra 
Kinloss med et kæmpe opera
tionsområde i Nordatlanten. 
13 mands besætning og otte 
timers endurance og den kan 
dertil lufttankes. Jo - de har 
toilet ombord! Nimrod er oppe 
i årene, men det er tanken at 
opdatere den med kraftigere 
motorer, kortere vinger og af
kortet krop, samt fornyelse af 
instrumenter og avionics. Man 
vil tillige reducere besætnin
gen til 10 eller 11 personer, alt 
efter udsagn fra piloten. 

Fra vores danske stand var 
vi tilskuere til det formidable air 
show, der afvikledes både lør
dag og søndag med stor præ
cision. Kunne man ikke kende 
detflydervarpå lige nu og ikke 
forstod det kaudervældsk, 
som kommer ud af højttalerne 
på disse kanter, kunne et sam
menlignende blik på uret og 
flyveprogrammet straks give 
løsningen. 

Flying display startede beg
ge dage klokken elleve præ
cist og kørte uafbrudt til klok
ken sytten gennem 37 pro-

CZAF PZL Sokol nr. 0709 på 
static display. 
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grampunkter med deltagelse 
af 63 fly. 

Det er uoverkommeligt at 
gennemgå alt dette, men ud
over de allerede nævnte fly, 
skal fremhæves showets sid
ste indslag, en fireskibs forma
tion af slovakiske svævefly, der 
bl.a. fløj en diamond-formation 
med røg markeringer i forskelli
ge farver fra vingetipperne, så 
tæt fløjet som det så ud til at væ
re muligt. Imponerende at de 
kunne holde pladserne, når 
man ved hvor svært det kan 
være, selv med motor på. 

Nye NATO-partnere 
Hvor kom så alle disse mange 
fly fra? Når alle medregnes var 
der over 100 fly på pladsen. 

Naturligvis var vore nye 
NATO-partnere Polen og Un
garn, foruden værtslandet, re
præsenteret, men østfra kom 
tillige Slovakiet og Ukraine. 

De fleste europæiske NA
TO-lande og USA var der også 
med undtagelse af Norge og 
Belgien. (Belgiske militærhe
likoptere havde netop besøgt 
landet ugen før). Som nævnt 
deltog Sverige, mens Rusland 
ikke var inviteret. 

Der var således nok at se 
på for det flyveinteresserede 
publikum, som mødte talstærkt 
op. Vi syntes der var god plads 
om lørdagen. Men søndag fik 
vi at vide, at der lørdag havde 
været 60.000 gæster. Søndag 
var der til gengæld sort af men
nesker overalt fra morgen
stunden. Nogle vi lle have vo
res autografer i bøger, på pla
kater og på andre ting, mens 
mange flere fotograferede fly
ene og os og studerede vore 
typeskilte. 

Vi kender alle de ivrige fly
entusiaster, som kender de 
enkelte flys løbenumre fra fa
brikken og ikke bare registre
ringsnummeret, som vi andre. 
Det er altid rart at være gen
stand for opmærksomhed og 

Forreste cockpit i CZAF Mil Mi-24 "Hind E" nr. 0703. 

Cockpit-layout på den nymalede polske Antonov AN-26. Bemærk 
GPS'en oven på instrumentsbordets højre halvdel. 

føle interesse for det man 
arbejder med. 

Når man således er invite
ret til gratis flyopvisning, tilmed 
i et fremmed land, er der rig lej
lighed til en snak med de øvri
ge deltagere. 

Her var det naturligtførst og 
fremmest at høre nyt af vore 
nytilkomne NATO-partnere, 
og nu da chancen bød sig, at 
høre hvad vore kolleger herfra 
synes om den nye verdensor
den. 

Det var således et heldigt 
lod vi trak, vi fem fra Vandel, 
at få lov at overvære et så stort, 
flot og velgennemført air show 
i Tjekkiet. 

Ikke for 1 O år siden 
At flyve gennem det tidligere 
DDR for første gang, var en un
derlig følelse. Det var kun ens 
egen realitetssans, der for
hindrede et kneb i armen un
der landingen i Hrådec Krålo
ve, Tjekkiet og skuespil der 
gjorde, at man ikke så alt for be
novet ud. Jeg havde ikke for 
mindre end 10 år siden i min 
vildeste fantasi, forestillet mig 
at skulle besøge et land fra den 
tidligere Warzawapagt, og da 
slet ikke i en bevæbnet dansk 
militærhelikopter, tilmed invite
ret som venner og allierede. En 
stor og sælsom oplevelse, som 
jegsentvilglemme. • 



Dødsfald 

Testpilot 
J. Auriol 
Jaqueline Auriol, der døde 
den 12. februar, 82 år gam
mel, var svigerdatter af den 
franske præsident Vincent 
Auriol. Hun lærte at flyve i 
1948 og fik i 1950 certifikat 
som militærflyver og som tra
fikflyver, i 1951 også som og 
helikopterpilot. 

MadameAuriol var testpilot 
på det franske statslige flyaf
prøvningscenter og var inde
haver af satte adskillige has
tighedsrekorder for kvinder. 
Den højeste, 2.038, 7 km over 
en lukket 100 km bane, satte 
hun den 14. juni 1961 i en 
Dassault Mirage 111 -R 

70år 

Flyvelæge 
John P. Stapp 
Den 13. november i fjor af
gik den amerikanske oberst 
og flyvelæge John P. Stapp 
ved døden, 89 år gammel. 
Han specialiserede sig i 
undersøgelse af store hastig
heders indvirkning på det 
menneskelige legeme og 
medvirkede ved konstruktio
nen af bedre sikkerhedsse
ler, katapultsæder o.l. 

Stapp veg ikke tilbage for 
selv at deltage i forsøgene 
og erhvervede i 1961 præ
dikatet "verdens hurtigste 
mand" for sine kørsler i en 
raketdrevet slæde. 

Kontrolchef Henning Jørgensen 

Den 2. maj blev kontrolchef i 
Air Alsie Henning Jørgensen 
70 år. 

Henning Jørgensen, der er 
udlært som maskinarbejder, 
var mekaniker på Flyvestation 
Karup fra 1951 til 1957 {F-84 

og T-33). Efter nogle år uden 
for luftfarten kom han i 1963 til 
Cimber Air som mekaniker. 

Da selskabets tekniske af
deling blev omorganiseret i 
forbindelse med anskaffelsen 
af Nord 262 i 1967, udnævntes 

Ansættelser 

Luftfartsinspektør 
Kurt Johansen 
Kurt Johansen, tidligere Maersk 
Helicopters, er nu luftfartsins
pektør i Luftfartstilsynets OPS
afdeling. Han er 59 år og ud
dannet som søofficer. Fra 
1968 til 197 4 var han pilot i Sø
værnets Flyvetjeneste og der
efter i Maersk Helicopters, fra 
selskabets start til det lukkede. 

Luftfartsinspektør 
Jan Hagemann 
Sørensen 
Jan Hagemann Sørensen, 
tidligere afdelingsdirektør for 
Maersk Helicopters, er nu luft
fartsinspektør i Luftfartstilsy
nets GPS-afdeling. Han er 61 
år, begyndte i Flyvevåbnet i 
1958, var på flyveskole i Ca-

Henning Jørgensen til kontrol
chef. 
Han gik på pension i 1995, 
men "lod sig lokke" til at blive 
kontrolchef i Air Alsie -og han 
har ingen planer om at holde 
op, fordi han nu er blevet 70. 

Henning Jørgensen foran den Auster han renoverede i sin garage fra 1977-1986. 
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nada og fløj derefter Hunter i 
ESK 724 i fire år. 

I 1964 skiftede Hagemann 
overtil helikopterne i ESK 722, 
Det var først S-55, men den 
blev afløst året efter af S-61 . 

Hagemann forlod Flyve
våbnet i 1967 til fordel for Grøn
landsfly. I 197 4 km han atter til 
Syddanmark, hvor han var 
med til at starte Maersk Heli
copters. Den første tid var i det 
norske Helikopter Service's 
regi, men pr. 1. juli 1975 tog 
Maersk Helicopters selv over. 

Hagemann udnævntes i 
1983 til afdelingsdirektør for 
Maersk Helicopters og ledede 
afdelingen til den lukkede med 
udgangen af 1999. 

11994 fik han Ellehammer
prisen. 

Hans Henrik 
Magnussen 

H. H. Magnussen er den 1. maj 
tiltrådt som Head of Training 
ved Luftfartsskolen i Roskilde 
Lufthavn. MAX, som han kal
des, lærte at flyve på DHC 
Chipmunk på Avnø. Han var 
skolechef ved Sportsflyve
klubben i Skovlunde og fra 
197 4 - 1984 skolechef ved BK 
Aviation i Århus. Han var ansat 
i Bohnstedt-Petersens sel 
skab MetroAirways, der befløj 
ruten Roskilde - Stauning -
Aberdeen, indtil 1988. 

Herefter gik turen til Star Air, 
hvor han var chefpilot og flyve
chef på Fokker F27. Fra 1994 
har han været ansat i Statens 
Luftfartsvæsen, hvor han bl.a. 
har deltaget i gennemførelsen 
af JAR-FCL-projektet. 

MAX har altid beskæftiget 
sig med flyveuddannelse og 
har instruktørbevis til alle ud
dannelser og certifikater. 
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YANKEE 

Kommentarer 
Air Alpha går ind for genbrug. 
Den nye Archers bogstaver 
OY-JAT har tidligere været an
vendt af en Beechjet . 

Det samme gør MaerskAir. 
OY-MMM har været brugt af 
en Boeing 737. Den nye OY
MMM er en Challenger 604, 
der anvendes af A.P. Møller 
koncernens topledelse-MMM 
står måske for Maersk McKin
ney Møller? 

Standard Cirrus OY-LXP er 
fra 1977, ex 0-3087, TXK fra 
1976, ex PH-533. 

OY-XCL Cobra 15 er gen
opbygget efter havari på Arn
borg for næsten 20 år siden 
(4.8.1981). 

Bemærk at gamle nyheder 
i rubrikken slettet. OY-BDS 
blev slettet i fjor. 

Tilgang 

OY- Type Fabr.nr. Reg.dato Ejer.txuger 

JAT Piper PA-28-181 2843329 11.4. Air Alpha, Odense 
LJF Learjet 60 60-173 6.4. Execujet Scandinavia, Roskilde 
LXP Standard Cirrus 691 18.4. P.M. Lorentzen, København S 
MMM Canadair CL-600-2616 5430 13.4. Maersk Air, Kastrup 
TXK Standard Cirrus 641 10.4. Torben Engvang Kristensen, Albertslu1 
XCL SZD-36A W-683 10.4. Arne og Mikkel Leth, Frederikssund 

Slettet 

OY- Type Dato Ejerlbruger 

25.5.* Air Alsie Solgt til Italien BOS 
DXS 
EAH 
JEK 
KCA 
KCB 
PET 
PEU 

Fan Jet Falcon 
L-Spatz 55 15.11. ** Mid1sjællands Svæveflyveklub 
Piper PA-23 
PA-46-310P 
DHC-8-400O 
DHC-8-4000 
Piper PA-34-200T 
Cessna F 406 

5.4. J. K. Frost, Roskilde 
25.4. Delta Fly, Roskilde 
24.3. SAS 
24.3. SAS 
23.3. Club Air, Vanløse 
13.4. NAC Nordic Aviation 

Contractor, Skive 
SEG Boeing 737 1.5. Sterling European 
UPB Boeing 727-180C 28.3. UPS/Star Air 

** 1995 

Ejerskifte 

OY- Type Reg.dato Nuværende ejerlbruger 

AEX Schleicher Ka 6 14.4. Jon Holstin, Hvalsø+ 
CRX Mini-Nimbus 29.3. Lynge Christensen, Gedser 
pyy PA-60-601P 14.4. Cimber Advisor, Hadsund 
XCI LS1-d 18.4. Anders Eplov, Lyngby 
XEG ASK-13 6.4. Svævethy 

Ødelagt af storm 3.12.1999, Rosk 
Solgt til Ungarn 
Overført til norsk register 
Overført til norsk register 
Solgt til Østrig 
Solgt til England 

Returneret til ejer i Lichtenstein 
Returneret til amerikansk ejer 

Tkligere ejer/bruger 

Jørgen Jensen, Holstebro 
Chr. Hansen, Vejen 
Nordic Air, Ålborg 
Jesper Ankersen, Sorø + 
Nordsjællands Flyveklub 

Under orkanen den 3. december sidste år blev Piper PA-23 Apache OY-EAH flyttet mere end 600 m fra sin plads ved Center Airs 
hangar i Roskilde Lufthavn til trods for at den var tøjret til tunge betonklodser. Vinden placerede den ved dette lille mosehul. Se slettet. 
Foto: Knud Larsen. 
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MODEL-
.flDERNE Tohalet rappenskralde 
Af Wilhelm Wil/ersted 

Den britisk flyfabrik 
de Havilland er kendt 
for at supplere type
nummereringen af 
deres kampfly med 
trygtingydende 
navne, som for ek
sempel Vampire 
(vampyr) og Venom 
(ondskab). Flyene til 
den engelske fltJde fik 
tilføjet et "sea" foran 
for at markere det 
maritime tilhørsfor
hold til det drabelige. 
Det sidste skud ptJ 
stammen inden de 
Havilland indgik i 
Hawker Siddeley 
gruppen var DH 110, 
som med sig i tjene
sten fik tilnavnet Sea 
Vixen. Vixen er egent
lig betegnelsen for en 
hunræv, men ordet 
bruges ogstJ om en 
rappenskralde eller 
ondskabsfuld kæl
ling. 

,.......=-~ :-- . -- - -- ~ 

Her er lidt om denne 
skrappe havfrue. 

De Havmands flykonstruktører 
havde en forkærlighed for jetfly
konstruktioner udstyret med to 
halebomme • (Vampire og Ve-

- - ----
Den seneste udgave af Sea Vixen var FAW Mk 2. 

nom). Det var også tilfældet 
med OH 110, der var en kraf
tig tosædet natjager som ef
ter planen skulle indgå i såvel 
Royal Air Force (under navnet 
Vixen) som Royal Navy (Sea 
Vixen). 

Den første prototype fløj 
den 26. september 1951, og 
den 9.april 1952 gik maskinen 
gennem lydmuren i et svagt 
dyk. Anden prototype gennem
førte sin første landing ombord 
på et hangarskib i juli samme 
år. 

Ulykken 

Men så ramtes typen af en for
færdelig ulykke. Den sortma
lede OH 11 0 prototype var en 
af stjernerne på flyudstillingen 
i Farnborough 1952. 

Med de Havillands testpilot 
John Derry ved pinden og med 
Tony Richard som observatør 
dykkede flyet efter et krapt drej 
ned mod pladsen. Pludselig 
oplevede de forfærdede tilsku
ere at flyet brød sammen i luf
ten. 

Cockpittet med de to be
sætningsmedlemmer knustes 

Modellen af Sea Vixen er fra Revell og i skala 1 :72. 

mod jorden, og den ene af fly
ets to Avon jetmotorer beskrev 
en stor bue gennem luften og 
pløjede sig derpå ned midt 
mellem tilskuerne og dræbte 
29 og sårede flere hundrede! 

Ulykken førte til at myndig
hederne indførte en række 
skærpede restriktioner for dem
onstrations- og kunstflyvning di
rekte ind overtilskuerne ved fly
veopvisninger • ikke alene på 
Farnborough, men også ved 
tilsvarende arrangemen-ter i 
fremtiden i såvel Europa som 
i USA. 

Ulykken på Farnborough 
groundede naturligvis OH 
11 O's anden prototype, som 
efter grundige undersøgelser 
og omfattende ombygninger 
først fløj igen i juli 1954. 

Royal Air Force antog ikke 
Vixen, men valgte i 1953 den 
deltavingede Gloster Javelin 
som ny natjager. 

Royal Navy besluttede sig 
imidlertid til at gå ind for en 
videreudvikling af DH 110, og 
i januar 1955 bestilte Royal 
Navy flyet til tjeneste ombord 
på hangarskibene. I somme
ren 1959 kunne Royal Navy 
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tage konstruktionen i brug. 
Efter at de Havilland var ind
gået i Hawker Siddeley grup
pen havde den nu den fulde 
betegnelse Hawker Siddeley 
FAW Mk 1 Sea Vixen. 

Sea Vixen var det første bri
tiske militærfly helt uden ka
nonbevæbning. På fire statio
ner under vingerne kunne flyet 
foruden to ekstratanke med
føre Firestreak- eller Bullpup
missiler eller diverse mindre 
bomber. 

Den sortmalede Sea Vixen prototype, der forulykkede pfl Farnborough i 1952. 

Udstyret med det såkaldte 
.Buddy-Buddy" brændstofle
veringssystem kunne flyet be
nyttes til at tanke en anden 
Sea Vixen i luften. I maj 1961 
var de Havmand testpilot Chris 
Capper otte timer og to minut
ter i luften takket være jævnlig 
Buddy-Buddy påfyldning fra 
en anden Sea Vixen. 

11964 fulgte en ny udgave 
af Sea Vixen, FAW Mk 2, som 
kunne medføre fire Red Top 
missiler. Denne version havde 
fået udvidet sine halebomme, 
således at flyet kunne medføre 
mere brændstof. 

Sea Vixens to Avon moto
rer gav en tophastighed på lidt 

over lydens hastighed (i svagt 
dyk). Med en fuldvægt på godt 
17 tons var Sea Vixen det tun
geste angrebsfly, som har gjort 
hangarskibstjeneste i Royal 
Navy. 

I begyndelsen af 1970-erne 
blev Sea Vixen faset ud til 
fordel for McDonnell Douglas 
Phantom li. 

Der er bygget 119 Sea 
Vixen FAW Mk 1 og 29 eksem
plarer af FAW Mk 2. Produkti
onen blev indstillet i 1966. 

Nogle eksemplarer af Sea 
Vixen blev ombygget til målfly 
(droner). I begyndelsen af 70-
erne fløj gul- og rødmalede 
Sea Vixen fra en række RAF
baser i Scotland. 

Sea Vixen under Buddy-Buddy brændstofpflfyldning den 6. sep
tember 1961 ved Farnborough Air Show. 

Sea Vixen som mil/drone i rød/gul bemaling. 

Etfoto af en af disse droner 
præsenteres her på siden. Det
te fly kan opleves ved opvis
ninger i England, hvor man de
monstrerer maskinen med 
motorerne igang og kørende 
rundt på startbanen med fol
dede vinger. 

Festligt nostalgisk syn! 

Modellen 

Der er udsendt et godt samle
sæt til Sea Vixen i skala 1 :72 
fra Revell. • 

D. li . .SlA \IIXEJI F.A.W. I 

Data 

Hawker Siddeley (de Havilland) 
Sea Vixen 

Motorer: To Rolls-Royce Avon 208 
på hver 5.108 kg tryk 

Spændvidde: ................... 15,25 m 
Længde: .......................... 16,31 m 
Højde: ............................... 3,35 m 
Startvægt: ..................... 17.025 kg 
Max. hastighed: 
Mach 0,93 (1.085 km/I ) i 3.000 m 
Tophøjde: ...................... 14.650 m 
Samlet flyvetid med internt 
brændstof: 90 min 

'.' ,_, 

Hawker Siddeley (de Havilland) Sea Vixen FAW Mk 1. 



OGE 
I Luftwaffes 
tjeneste 
Mette Ravnskov: Den korte 
rejse -den lange skygge. Høst 
& Søn København 2000, 164 
s. 23 x 16 cm. ISBN 87-14-
19577-1. 248,00 kr. 

Forfatteren er svigerdatter til 
kaptajn i Hærens Flyvertrop
per Knud Erik Ravnskov, der 
den 30. juli 1941 trådte uden 
for nummer og 14 dage sene
re meldte sig til tjeneste i Luft
waffe i Berlin. 

Forfatteren, der aldrig har 
mødt sin svigerfar, skriver sin 
historie i flere niveauer. 

K.E.R.'s dagligdag i Luftwaf
fe, der følges gennem hans 
dagbog, gennem breve til hans 
kone tilbage i København og 
breve til forældrene i Viborg. 

Vi følger også forfatterens 
jagt på sandheden om hvad 
der egentlig foregik og ligele
des fortielsen og mytedannel
sen i de første mange års efter 
krigens afslutning. 
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Selv 55 år efter krigens op
hør er der mange døre, der 
pludselig bliver lukket, når for
fatteren prøver at kaste lys 
over svigerfaderens livshisto
rie. 

Læseren kigger hele tiden 
efter "clou" i teksten, der kan 
besvare det i luften hængende 
spørgsmål: Hvorforgjorde han 
det? (gik i tysk tjeneste). 

K.E.R.'s dagbog giver et 
indblik i dagligdagen og orga
nisationen i de skiftende tyske 
flyveskoler, som han, selvom 
han var uddannet pilot, måtte 
gennemgå for at blive jagerpi
lot og komme til østfronten, 
som han ønskede det. Hans 
dagbog og breve viser ikke no
gen større interesse for den 
politiske side af sagen. 

K.E.R. søgte ikke optagel
se i Frikorps Danmark, der 
skulle indgå i fodfolket på øst
fronten. Dette ville have væ
ret under hans værdighed. 
Han var flyver. Og et af de få 
steder han kunne komme til at 
flyve var i Luftwaffe. I morgen 
begynder vi atter at flyve - jup
la ! (citat side 57). 

K.E.R. døde den 18. sep
tember 1942 kl. 10.03 - hvor
dan skal ikke afsløres her, men 
læseren får ikke et entydigt svar 
på sit spørgsmål. 

Bogen er unødig komplice
ret at komme i gang med. De 
første 19 sider er læseren ikke 
klar over hvem de forskellige 
personer er og hvilke relatio
ner de har til hinanden og til 
historien. 

Det havde givet en lettere 
start, hvis kapitlet Efterord (s. 
161-162) havde været place
ret som forord. 

K.L. 

[ 
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Grønlandske 
flyvepladser 

Paul E. Ancker: De grønland
ske flyvepladsers historie og 
udvikling. Mittarfeqarfiit, Nuuk 
1999. 282s.,25x18cm. ISBN 
87 987256-0-2. 235,00 kr. 

Mange forfattere er tilbøjelige 
til at vælge titler til deres bøger, 
som måske nok lyder poeti
ske/dram atiske/salgsfrem
mende, men ikke siger ret me
get om bogens indhold. 

Det gælder ikke denne bog. 
Her er der for en gangs skyld 
en bog, hvor titlen dækker ind
holdet. Vil man vide mere, er 
der en undertitel: Udredning 
vedrørende de grønlandske 
flyvepladsers anlæg og drift 
med særligt henblik på de or
ganisatoriske tilhørsforhold. 

Der står også Jubilæums
skrift for Mittarfeqarfiit. Det sid
ste ord burde nok have været 
oversat. Det er det grønland
ske lufthavnsvæsen, men bo
gen behandler ikke blot de se
nere års udvikling, hvor heli-

Læsertilbud 

portene afløses af flyveplad
ser for fastvingede. Den be
gynder faktisk i 1928, da der 
blev afmærket en bane i på ler
sletten i bunden af Søndre 
Strømfjord til brug for to ameri
kanske vovehalse. der ville fly
ve fra USA til Sverige via Grøn-
1 and. De nåede dog aldrig 
frem, men 13 år senere anlag
des Sondrestrom (Kangerlus
suaq) på næsten samme sted. 

De militære flyvebaser i 
Grønland under og efter An
den Verdenskrig omtales dog 
kun kort. Dette er primært en 
bog om den civile lufttrafik -
men det er der også nok at for
tælle om. 

Og det gør POL, som forfat
teren almindeligvis benævnes 
i flyvekredse, på en saglig og 
underholdende måde. Det er 
slet ikke den videnskabelige -
og tørre- fremstilling, han bru
ger i sit værk om de militære 
flyverstyrkers udvikling i Dan
mark. Sine steder er bogen li
gefrem morsom, fx beretnin
gen om landsstyremedlem 
MagnalidArkesrejsei 1961 fra 
Scorebysund til Godthåb-den 
tog en måned og førte ham 
bl.a. til Los Angeles Ga, byen i 
Californien)! 

Nydeligt grafisk arbejde, 
mange billeder (de fleste i 
farver) og informative kort -
kan man forlange mere? 

Bogen er også udsendt på 
grønlandsk. Denne udgave er 
på 31 0 sider mod den danskes 
282. Ikke fordi der er mere med 
- forklaringen er den enkle, at 
grønlandsk er et sprog med 
meget lange ord. 

H.K. 

Læsere af Flyv kan erhverve bogen om de grøn
landske flyvepladser til specialpris, 189,00 kr. plus 
forsendelsesomkostninger (i Danmark 21,00 kr.). 

Bestilling afgives til 
Dansk Institut for Aeronautiske Studier, 
postboks I 16, 3400 Hillerød, 
e-mail dias@get2net.dk. 
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Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formanet 
Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbningstider mandag til fredag kl. 0900-1600 
E-mail: kda@kda.dk 

KDAhuset Telefon 
Jørn Vinther, generalsekretær 46141503 
Knud Larsen, redaktør af Flyv 46141502 
Lise Jensen, bogholder 46141506 
WEB-adr. 
Telefax 46191316 

KDA Service ApS· BUTIKKEN 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
SE-nr. 63 66 28 28 
Åbningstider mandag til fredag klokken 1000-1400 

Telefon 
Charlotte H. Andersen, leder af butikken 4614 15 07 
Telefax 46191316 

KDA's bestyrelse 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 
Vagn Jensen (næstfmd.) 
Jan Schmeltz Pedersen 
Finn Larsen 
Palle J. Chnstensen 

Telefon 
96 96 96 96 +98 29 36 36 

86 4411 33 
48175058 
86 40 33 23 
8667 4048 

E-mail 
jv@kda.dk 
flyv@kda.dk 

www.kda.dk 

E-mail 
butik@kda.dk 

AnsvarsomrtJde 
Internationalt 
Uddannelse 
Teknik 
Miljø 
PR 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 
WEB-adr.: www.dansk.ballonunion.dk 
E-mail: ballon@post5.tele.dk 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 
WEB-adr.: www.danskdrageflyverunion.dk 
E-mail : ddu@image.dk 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr. : www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Poul Erik Nielsen 
Ellesletten 12, Trørød 
2950 Vedbæk 
Telefon 45 6612 21 

Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 
Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 
Telefon 57 61 52 50 
WEB-adr.: www.kda.dk/dmu 
E-mail : rm@tnm.dk 

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 

Fritflyvnings-Unionen 
Tom Oxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 56 39 85 95 
E-mail: oxager@vip.cybercity.dk 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Jens Geschwendtner 
Lundeager 28, 2791 Dragør 
Telefon 32 94 74 47 

RC Sport Danmark 
Benthe Nielsen 
Amlundsvej 4, Lindballe skov, 
7321 Gadbjerg 
Telefon 75 88 54 54 
E-mail : rotordisc@teknik.dk 

Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde 

Referat fra Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde 
lørdag den 15. april 2000 klokken 1000 i Odense Lufthavn. 

Tilstede var KDA's bestyrelse med undtagelse af Jan Schmeltz 
Pedersen samt repræsentanter fra følgende unioner med føl
gende antal stemmer: 

Dansk Ballonunion ........ ... ... ... .. .. ......... .. .......... ......... . 1 stemme 
Dansk Drageflyver Union ...... ....... .. .. .. ......... .......... 10 stemmer 
Dansk Faldskærms Union ............. ...... .................. 25 stemmer 
Dansk Motorflyver Union ....................................... 12 stemmer 
Dansk Svæveflyver Union ..................................... 20 stemmer 

Der var ikke repræsentanter fra: 
Linestyrings-Unionen .......... .. .. .. ................................ 1 stemme 
Dansk Kunstflyver Union .. ... .......................... .......... .. 1 stemme 
Fritflyvnings-Unionen .......... ......... .............. .......... ..... 1 stemme 
RC Sport Danmark .. .............................. ..... .. ... ... ....... 1 stemme 

Repræsentant for direkte medlemmer: 
(Valgt på formøde 15. april kl. 0930) Hans Kofoed . 5 stemmer 
Bestyrelsen for KDA har i alt ................................... 5 stemmer 

Total antal mulige stemmer: ......... .. ....................... 82 stemmer 

Bestyrelsesformanden for 
Odense Lufthavns bestyrelse 
Lensgreve Frantz Bernstorff
Gyldensteen bød repræsen
tantskabet velkommen til Oden
se Lufthavn og orienterede om 
planerne for det kommende 
samarbejde med Wiggins 
Group. 

KDA's formand Aksel C. 
Nielsen takkede for velkom
sten og bød også velkommen 
til dagens særlige gæst, vice-
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direktør Sven E. Andresen fra 
Statens Luftfartsvæsen. Der
næst indledte han repræsen
tantskabet med dagsorde
nens første punkt. 

1. Godkendelse af dirigent 

Bestyrelsen foreslog advokat 
Jørgen Krogh, der valgtes 
uden modkandidater. 

Jørgen Krogh konstaterede, 
at repræsentantskabsmødet 

var rettidigt og lovligt indvarslet, 
og at repræsentantskabsmø
det var beslutningsdygtigt. 

2. Aflæggelse af årsberet
ning ved formanden 

Formanden havde følgende 
mundtlige beretning som sup
plement til den udsendte skrift
lige: 

"Som tidligere år har 1999 
været præget af både positive 
og mindre positive begivenhe
der. 

I sidste års beretning blev 
det understreget, at der var 
nogle væsentlige opgaver som 
KDA i det nye år skulle interes
sere sig for. 

Synligheden var et af om
råderne. Vort 90-åriS jubilæum 
gjorde det lettere for bestyrel
sen at leve op til forventninger
ne på netop dette område. 

Med hjælp fra specielt 
Dansk Motorflyver Union lyk
kedes det at få KDA bragt i fo
kus hos pressen. Den geniale 
ide med en stafetflyvning, 
startet af vor protektor Hans 
Kongelige Højhed Prinsen, til
trak sig megen opmærksom
hed. I den forbindelse skal der 
endnu engang rettes en særlig 
tak til L. Rovs Hansen for plan
lægning af stafetflyvningen. 

Indflydelse på udformning 
af love og bestemmelser ved
rørende anvendelse af vort fri
tidsområde nemlig luftrummet 
var et andet område, der skulle 
vises en særlig interesse. An
ledningen kom i form af forslag 
til ændring af Lov om Luftfart. 
I samarbejde med bl.a. DMU 
blev der lagt en strategiplan 
for, hvorledes KDAskulle opnå 
indflydelse på udformning af 
loven, der i første udkast var 
aldeles uspiselig for fritidsflyv
ningen og luftsportsudøvere. 

Der var enighed om at an
lægge en offensiv handlings
plan overfor - i første række 
politikere. Forslaget, som det 
foreligger i dag, er ændret på 
væsentlige områder, men 
indeholder fortsat bestemmel
ser, der ikke er acceptable for 
specielt fritidsflyvningen. 

Gennem det udvalgsarbej
de i SLV, som KDAdeltager i i 
forbindelse med udformning af 
den nye BL, vil der blive gjort 
hvad der er muligt for at skære 
de værste knaster væk, når 
retningslinierne for administra
tion af loven skal udarbejdes. 

Forløbet af dette arbejde er 
helt i tråd med en af de kon
klusioner, der blev resultatet af 
det udvalgsarbejde, der blev 
gennemført i forbindelse med 
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seminaret i efteråret omkring 
KDA efter år 2000. Her var et 
af fokusområderne netop 
synliggørelse og indflydelse 
på fælles vilkår. 

Resultatet af seminaret 
KDA efter år 2000 og vedtægts
ændringen vedrørende diffe
rentieret kontingent er et kon
struktivt og fremadrettet grund
lag, som KDA kan bygge vide
re på. Det har været motive
rende for bestyrelsen at kon
statere, at der har været en ak
tiv medvirken fra unioner og di
rekte medlemmer ikke bare i 
forbindelse med seminaret 
men også i årets løb. Tak for 
det. 

Bestyrelsen har i det forløb
ne år anvendt mange ressour
cer på at få KDA Service på ret 
køl. Fra årets begyndelse viste 
prognoserne en negativ udvik
ling. Denne fortsatte desvær
re. Ændrede vilkår for salgs
chefen forbedrede desværre 
ikke situationen, hvorfor det 
blev nødvendigt ændre på le
delsen. 

Bestyrelsen traf den beslut
ning, at give KDA Service en 
chance for at ændre udviklin
gen. Denne beslutning skal 
ses på baggrund af flere for
hold: 

KDA har, om end ikke sær
ligt synlige, væsentlige ind
tægter fra KDA Service, bl.a. i 
form af en ikke ubetydelig hus
lejeindtægt - men nok så væ
sentlig en særdeles attraktiv 
indkøbspris for FLYV, hvilket 
reelt betyder, at KDA Service 
sponserer KDA med et betyde
ligt beløb. 

Dernæst betragtes butik
ken som dels en vigtig service 
for mange medlemmer, dels 
som et meget synligt vindue 
for KDA ikke blot overfor egne 
medlemmer, men i særdeles
hed overfor eksterne kunder. 

Facilitetsmæssigt har KDA 
i mange år nydt godt af at kun
ne sætte foden under eget 
bord. De seneste år har des
værre vist, at renovering af ta
get er yderst påkrævet. Besty
relsen har vurderet forskellige 
forslag til afhjælpning af dette. 
Et forslag går på at sætte en 
tagetage på, der kan indrettes 
til mødelokale og kontorer. 
Dette forslag har været fore
lagt Roskilde Flyveklub, der 
har vist interesse for et nyt do
micil. Flyveklubben kunne leje 
de nye lokaler i tagetagen. In-
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teressen herfor var ikke til ste
de, eftersom flyveklubben hav
de fået rådighed over en kon
torbarak. 

Placering af denne har væ
r-et genstand for flere møder 
mellem KDA og flyveklubben, 
idet bygningen ønskes place
ret som nabo til KDA-huset, 
med adgang langs hegnet til 
naboen. KDAs bestyrelse kan 
acceptere, at der etableres en 
gangsti i skel til naboen, uden 
mulighed for motortrafik. Are
alet udmatrikuleres fra KDA's 
grundareal. Der foreligger ikke 
p.t. en endelig afgørelse. 

Der ligger andre opgaver til 
den kommende bestyrelse. 
Den nye kontingentstruktur 
kan åbne for nye relationer til 
andre organisationer. Nye FAl
discipliner som Simulating Fly
ing stiller os overfor nye udfor
dringer. 

Implementeringen af den 
nye BL vedrørende ændring af 
Lov om luftfart vil utvivlsomt 
give KDA nye udfordringer og 
muligheder. 

Endelig vil jeg nævne den 
videre udvikling af vort miljø
arbejde, som er inde i en posi
tiv udvikling sammen med uni
onerne." 

Beretningen blev godkendt 
med akklamation. 

3. Forelæggelse af års
regnskab til decharge 

Formanden Aksel C. Nielsen 
gennemgik KDA regnskaber
ne for 1999, der udviste et over
skud på kr. 18.129. Der er 
overført kr. 535.681 til KDA 
Service ApS til dækning af un
derskud. 

Per Wistisen (DSvU) øn
skede en gennemgang KDA 
Service regnskab før beslut
ning om godkendelsen af KDA 
regnskab. Han ønskede også 
en forklaring på, hvorledes der 
kan opføres et beløb på 13 
kroner som indtægt fra Dansk 
Kunstflyver Union. 

Formanden gennemgikder
efter KDA Service ApS regn
skab. Beløbet fra DKFU kunne 
ikke verificeres på mødet. (Det 
har efterfølgende vist sig at 
DKFU i 1999 har indbetalt 2 
gange kr. 2.886). 

Jørgen Ærenlund Olsen fra 
DSvU mente, at det var muligt 
at blive fritaget for ejendoms
skat. Formanden forklarede, 
at dette havde været under-

søgt, men på grund af KDA 
Service ApS forretning var det
te ikke muligt. 

Mødet konstaterede, at 
KDA's egenkapital nu var op
brugt, og at man kun har vær
dien af KDA huset tilbage. Be
styrelsen forklarede, at man 
efter ændringen i ledelsen an
så det for muligt at vende ud
viklingen i anpartsselskabet. 
Generalsekretæren referere
de herunder resultatet af janu
ar kvartals regnskab. 

Årsregnskabet for KDA 
blev herefter godkendt og de
charge givet. 

4. Behandling af forslag 
fra medlemmerne 
Der var ikke indkommet no
gen forslag. 

5. Behandling af forslag 
fra bestyrelsen herunder 
forelæggelse af budget 
samt godkendelse af kon
tingent for Indeværende år. 
Bestyrelsen har fremsendt for
slag til ændring af vedtæg
terne foranlediget af indførel
sen af "differentieret kontin
gent." 

Ordlyden af sætningen 
,,Hvis nogle medlemmer beta
ler reduceret kontingent, redu
ceres antal stemmer tilsvaren
de" blev drøftet. Hensigten 
med ordlyden er at gøre ud
regningen af antal stemmer så 
enkel som muligt. 

Hvis f.eks. en union har 60 
fuldt betalende medlemmer 
(kr. 46) og 50 medlemmer til 
reduceret kontingent (kr. 30), 
så reduceres stemmeretten 

for de 50 medlemmer til 32,61 
"fuldt betalende" og unionen 
får i alt 50 plus 32,61 = 82,61 
"fuldt betalende medlemmer" 
hvilket giver 1 stemme. 

Hvis en union har 1.800 fuldt 
betalende og 700 medlemmer 
til reduceret kontingent, så 
reduceres de 700 medlemmer 
til 456,52 fuldt betalende og 
unionen råder derfor over 
1.800 plus 456,52 = 2.256,52 
"fuldt betalende" medlemmer, 
hvilket giver 23 stemmer 

Årsagen til at invitere den 
valgte repræsentant for direk
te medlemmer med til for
mandsmøde var at give direk
te medlemmer indflydelse på 
fastsættelsen af det følgende 
års kontingent. 

Forslaget blev vedtaget 
med den nødvendige kvalifice
rede majoritet, idet dirigenten 
konstaterede at 78 ud af 82 
stemmer var tilstede, og at me
re end to tredjedele stemte for. 
Der var ingen stemmer imod. 

Forelæggelse af budget 
samt godkendelse af kontin
gent for indeværende år. 

Dette emne var behandlet 
på formandsmødet i 1999, og 
der var ingen kommentarer 
hertil. Kontingentet for 2000 er 
således foreslået til 

Firmamedlemmer: 
kr. 547 om året inklusiv FLYV 
Direkte medlemmer: 
kr. 499 om året inklusiv FLYV 
Passive medlemmer: 
kr. 387 om året inklusiv FLYV 
Unionsmedlemmer: 
kr. 46 om året. 
Reduceret kontingent: 
kr. 30 om året 
FLYV til medlemmerne: 

Redaktør Hans Kofoed udnævnes til Æresmedlem i Kongelig 
DanskAeroklub. KDA's formandAksel C. Nielsen (th) overrækker 
her Hans Kofoed diplomet. Foto: Knud Larsen. 
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Aksel C. Nielsen overrækker SAS-pokalen for klubledere til Per 
N. Larsen for sin mangeArige og meget værdsatte indsats for 
Nordvestjyl/ands Flyveklub, Svævethy. Foto: Knud Larsen. 

kr. 240 om året (til unioner hvor 
alle medlemmer får FLYV) 
ellers kr. 290. 
FLYV i abonnement: 
kr. 360 om året 

Forslaget blev vedtaget. 

6. Valg 

6. 1 Valg af formand for besty
re/sen 
Aksel C Nielsen blev genvalgt 
for to år med akklamation uden 
modkandidat. 

6.2 Valg af bestyrelsesmed
lemmer 
Vagn Jensen og Finn Larsen 
blev genvalgt for to år med ak
klamation uden modkandida
ter. 

6.3 Valg af to suppleanter 
Orla Storgaard og Aksel S. 
Hansen blev genvalgt for et år 
med akklamation uden mod
kandidater. 

6.4 Valg af to revisorer jf. § 18 
Som medlemsrevisor valgtes 
Dagmar Theilgaard med ak
klamation uden modkandidat 
og som statsautoriseret revi
sor valgtes Iversen H. Iversen 
ApS. 

7. Eventuelt 

Hans Kofoed blev udnævnt til 
æresmedlem i Kongelig Dansk 
Aeroklub og fik af Aksel C. Niel
sen overrakt sit diplom. 

Formanden tildelte SAS
pokalen for klubledere til Per 
N. Larsen for sin mangeårige 
og meget værdsatte indsats 
for Nordvestjyllands Flyve
klub, Svævethy. 

Formanden tildelte KDA's 
Sportspokal til Jan Andersen 
for opnåelse af sølvmedalje i 
åben klasse ved verdensmes
terskaberne i svæveflyvning i 
Bayreuth. Jan Andersen var 
forhindret i at være tilstede. 
Overrækkelsen findes sted se
nere. 

Mødet vedtog at sende en 
hilsen til KDA • s protektor HKH 
Prinsen. 

Repræsentantskabsmødet 
sluttede med et foredrag af 
vicedirektør Sven EAndresen, 
SLV, om flyveulykken i Stord 
(Norge) og hvad deraf fulgte i 
form af politiske krav om skær
pelser af Lov om Luftfart. Lov
forslaget ventes vedtaget i 
denne samling med ikrafttræ
delse 1. juni 2000. 

KDA-huset er lukket 
fredag den 2. juni 2000. 

Svar på konkurrencen side 35: 
Hoganås, nord for Helsingborg. 
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Formancl: Ricard Matzen 57615250 

Næstformand: Peter Andersen 74 75 31 01 

Dansk Motorllyver Union Kasserer: Kresten Dalum 87182050 

Adresse: Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 56577305 

Smålodsv"I 43 Konkurrencer: Vagn Jensen 86 4411 33 
4100 Ringsted Uddannelse: Bjarne E. Hammer 46 59 04 02 
www.kda.dll/dmu Louis Rovs Hansen 98421599 

Gebyr, hvis man ikke overholder 
reglerne på Holbæk Flyveplads 
Det bliver en dyr fornøjelse, 
hvis ikke man retter sig efter 
forskrifterne på Holbæk Flyve
plads - helt nøjagtigt 2.500 kr. 

.Det er ikke for at jage be
søgende væk - det er nærme- . 
re et tegn på afmagt", siger 
formanden for Holbæk Flyve
klub Lars Petersen, der poin
terer at normal startafgift sta
dig kun er 50 kr. 

"Vi har nogle meget strenge 
miljøkrav, og vi bor desværre i 
et amt, hvor man gør et stort 
arbejde ud af at kontrollere os. 
Således har Vestsjællands 
Amt flere gange i efteråret lig
get på lur i bedste skæg og b/A 
briller-stil for at notere evt. 
overtrædelser. Flyvepladsen 
er ubemandet, men alligevel 
er det den der har ansvaret.for 
at alt går korrekt til og må ta' 
tævene. Det er vi nu blevet 
godt trætte af". 

Lars Petersen fortsætter: 
.Det har hovedsageligt været 
fly fra flyveskoler i Roskilde, 
hvor nogle instruktører ikke 
har respekteret regler om 
touch-and-go og føring af fly
vepladsens operationsjournal 

Nyt fra motor
flyveklubberne 

Horsens Flyveklub har fået ny 
kasserer, idet den tidligere 
kasserer gennem 18 år, Poul 
Halse, ikke ønskede genvalg 
til bestyrelsen. Nyt bestyrel
sesmedlem og kasserer er 
John Møller. Horsens Flyve
klub har udnævnt den tidligere 
ejer af Abildgård og Rårup Fly
veplads, Rasmus Sørensen, 
til æresmedlem. 

Der er klubaften alle man
dage i sommertidsperioden, 
ligesom der altid er formid
dagskaffe hver lørdag kl. 10.00 
hele året igennem. Så aflæg 
Rårup Flyveplads et besøg, 
der er også altid mulighed for 
at tanke flybenzin 1 00LL. 

der har ført til dette gebyr. En 
instruktør skulle jo ellers gerne 
foregå eleven med et godt ek
sempel ved at overholde reg
lerne. Senere vil al skoleflyv
ning blive gjort PPR ligesom 
overskydning af pladsen un
der 500 ft skal journalføres." 

"Vi har stor forståelse for de 
problemer som flyveskolerne 
på Sjælland har når de skal 
øve landinger, idet der også er 
PPR på Ringsted og på nogle 
dage i Roskilde. Det er meget 
beklageligt at nogle instruktø
rer er skyld i disse tiltag over 
for de instruktører, der har flø
jet efter forskrifter og ført fly
vepladsjournalen", slutter Lars 
Petersen. 

Sindal, Sæby og Læsø flyve
klubber arrangerer af og til 
fælles klubmøder. Den 23. 
marts besøgte Ole Weng fra 
Air BP klubberne, hvor han 
fortalte om smøreolier og ben
zin til fly og viste desuden film 
om de sikkerhedsarrange
menter, der er ved behandlin
gen af benzinen. 

Klubberne forsøgte i flere 
omgange at arrangere et mø
de om JAR-FCL, hvor Bjørn 
Hørner skulle gennemgå den 
fremtidige pilotuddannelse. 
Flere dage blev aflyst pga. vej
ret, men den 6. april sad 32 
medlemmer og ventede-først 
kl. 21 lykkedes det at komme 
i kontakt med Bjørn Hørner på 
mobiltelefon. Han beklagede 
meget, men det var ikke muligt 
at leje et fly. Klubben har dog 
ikke helt opgivet at samles om 
JAR FCL teori til den kommen
de vinter. 

Den 4. maj blev Sindals Fly
veplads nye leder Niels Kuhl
mann præsenteret. Pga. den 
svigtende trafik på pladsen 
havde man været nødt til at 
skære ned i medarbejdersta
ben og dermed tjenestetiden. 
Sindal Flyveklub har nu fået 
klublokale i lufthavnsbygnin
gen. 
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WPFC 2000 
World Precision Flying Cham
pionship afholdes i Vesterås, 
Sverige i tiden 24. juli til 6. 
august, hvoraf den første uge 
er træning for de forventede 
80 piloter fra 20 lande. Gom
petition Director er Arne Ny
len, selv tidligere verdens
mester 1979 i Montreal, Cana
da. 

Mesterskabet er en del af 
"Flygets År" som år 2000 er 
døbt til da Kungliga Svenska 
Aero Klubben fylder 100 år. 

Se også KSAK's hjemme
side: www.ksak.se. 

DMU 
Repræsen
tantskabsmøde 
17. repræsentantskabsmøde 
fandt sted i Odense Lufthavn 
den 30. april med deltagelse 
af 13 af unionens 37 motorfly
veklubber. 

Formanden Ricard Matzen 
redegjorde for det store arbej
de det havde været med at 
kommentere trafikministerens 
forslag om ændring af Luft
fartsloven og deltage i møder 
i ministeriet og SLV. 

PR arbejdet har i årets løb 
i høj grad været et parløb med 
udvalget for KDA's 90 års ju
bilæum blandt andet med sta
fetflyvning Danmark rundt 
samt udstillinger i fem storcen
tre. 

DMU har været involveret i 
truende lukninger af mindre 
flyvepladser og spørgsmål om 
tilsynsgebyrer samt SLV's 
ønske om højere grad af bru
gerbetaling, der i nogen grad 
hænger sammen med krav om 
kontrol. Rådet for Større Fly
vesikkerhed har i årets løb 
sammen med SLV udsendt 
plakater, som Dmu havde en 
blandet indstilling til og følte at 
de mistænkeliggjorte privatpi
loter. 

Alle valg var genvalg, men 
af hensyn til kasserens bopæl 
blev der valgt en registreret 
revisor i Herning. 

Bestyrelsen konstituerede 
sig uændret: Formand Ricard 
Matzen, næstformand Peter 
Andersen, kasserer Kresten 
Dalum og sekretær Ove Dy
vad Jørgensen. (Ret.: Rovs). 
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Peder Clausen 
BO år 

RST flyveklub i Stauning har 
den store glæde at lykønske 
vor æresmedlem og aktive A
pilot med hans 80 års fødsels
dag den 17. juni. Peder Clau
sen har været med til at starte 
RST flyveklub i 1964 og har 
været aktiv lige siden, både 
som pilot og meget aktiv or
ganisatorisk arbejdende med
lem. Han har været formand i 
flere år og er nu æresmedlem. 
Hans store interesse var kon
kurrenceflyvning, hvor han var 
med i præmietoppen når RST 
holdt VM-konkurrence. Hvert 
år ved KZ Rally møder man 
Peder og hans kone Jenny, 
hvor de blandt andet serverer 
morgenkaffe i klubhuset. Pe
der har også været med til at 
arrangere mange gode klub
ture - i sommers var han på 
klubtur til England i en Cessna 
182. ,,Det er jo noget der vil 
noget", smiler Peder lunt. 

Vi i klubben ønsker dig til 
lykke med de 80 og håber at vi 
kan hygge os sammen med 
dig og Jenny i mange år end
nu. 

Venlig hilsen 
RST Flyveklub 

Foreningen Danske Flyvere 

Prolektor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 

Generalsekretær- Lultkaplajn Erik Thrane 
Sekretariat: Vester Farimagsgade 7,4" 

1606 København V, m. 33 13 06 43 

Nyt fra svæve
flyveklubberne 

Lemvig Svæveflyveklub ar
rangerer sammen med Lem
vigegnens Landboforening et 
marked og dyreskue med op
levelser for alle den 3. og 4. 
juni, begge dage fra kl. 10 -
17. Blandt aktiviteterne kan 
nævnes faldskærmsspring, 
flyvende besøg af veteranfly
ene fra Stauning, hundeopvis
ning, modelfly, crosskørsel 
etc. 

Svæveflyveklubben vil ger
ne se flyvende gæster af en
hver art. Der er ingen landings
afgift på Lemvig Flyveplads og 
med forhåndstilmelding gives 
gratis frokost. Se også hjem
mesiden www.lemvig.com. 

Medlem af Herning Svæve
flyveklub, Mogens Hoelgaard, 
har prøvet den nye Discus 2 
under en længere stræktur i 
St. Au ban under nationalhold
ets træningssamling. Han 
siger: ,,Efterfølgeren til alle ti
ders mest vindende standard
klasse svævefly har arvet for
gængerens fortrinlige termik
egenskaber. Flyet er meget 
letfløjet og harmonisk. Det ud
mærker sig i særdeleshed ved 
at reagere usædvanlig hurtigt 
på alle rorbevægelser. Præ
stationerne bliver vurderet 
som fuldt på højde med LS8. 
Flyet har fra første færd bidt sig 
godt fast i toppen af de store 
internationale konkurrencer. 
Discus 2 blev placeret som nr. 
1 og nr. 3 ved VM i 1999." 

Herning Svæveflyveklub 
har tegnet option på en Discus 
2 til levering sidst på året. 

Meddelelser 
fra Unionen 
Nr. 18 af 10.03.2000 
Til alle hytteejere på Svæve
flyvecenter Arnborg. 

Nr. 19 af 10.03.2000 
Talentregistrering i 2000. 
Bilag: Registrerings- og sta

tusblanket for talenter 2000. 

Nr. 20 af 10.03.2000 
Indbydelse til deltagelse i ju
niortræningsseminar. 

Nr. 21 af 10.03.200000 
Konkurrencekursus i Janus 
under DM og Arnborg Åben. 
Bilag: Brev "Til talenterne", 

Ansøgningsskema. 

Nr. 22 af 10.03.2000 
Juniormesterskaber/videregå
ende talenttræning i 2000. 

Nr. 23 af 10.03.2000 
Indbydelse til talentkursus 
2000. 
Bilag: Indstillingsskema til ta
lentkursus 2000. 

Nr. 24 af 16.03.2000 
Referat af HB-møde 04.03. 
2000. 

Nr. 25 af 16.03.2000 
Konvertering af elever fra 
gamle uddannelsesnormer til 
P2000. 

Nr. 26 af 16.03.2000 
Udsendelse af årsstatistik på 
e-mail. 

Nr. 27 af 07.04.2000 
Unionshåndbogsrettelse nr. 1 / 
2000. 
Bilag: Diverse grupper. 

Nr. 28 af 07.04.2000 
Omskoling til Unionens fly. 
Bilag: Diverse omskolingsreg
ler. 

Nr. 29 af 07.04.2000 
Indbydelse til Arnborg Åben 
m.v. 
Bilag: Tilmeldingsblanket. 

Nr. 30 af 26.04.2000 
Fatal ulykke med Taifun 17E 
OY-XYC. 

Nr. 31 af 04.05.2000 
Korrekt udfyldelse af rekord
og diplomansøgninger. 

Nr. 32 af 04.05.2000 
S-teoriprøven den 5. april 
2000. 
Bilag: Klubbernes individuelle 
resultater. Tilmeldingsblanket 
til S-teoriprøve, navneliste. 

Nr. 33 af 04.05.2000 
Intensivkursus på Svævefly
vecenter Arnborg. 
Bilag: Tilmeldir:igsblanket. 
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KALENDER 
Svæveflyvning Drageflyvning 

1/6 
1-11/6 
14/6 
17-24/6 
23/6-2/7 

Flysikudvalgsmøde 
DM.Arnborg 

1-5/6 1. afd. af DM 2000 - hanggliding, Fasterholt/DDU 
maj/juni Sjællandsmesterskab 2000, XC 85 

Nordisk Mesterskab - hanggliding, Sverige 
For-VM (hanggliding), Spanien 
For-VM (paragliding), Spanien 

24/6-9/7 
1-9/7 
3-9/7 
19-29/7 
23/7-13/8 
31/7-4/8 
5-12/8 
19-27/8 
31/8 
2-3/9 
8-10/9 
16-24/9 
19/10 
14/11 

S-teoriprøve S2/2000, tilmeldingsfrist 31. maj 
Førsteinstruktørkursus Fl-1, Arnborg 
Testkonkurrence World Air Games (2001 ), 
Spanien 
Nordisk juniormesterskab, Finland 
Intensiv kursus, Arnborg 

juni 
18/6-1/7i 
18/6-1/7 
28/6-1/7 1. afd. af DM 2000 - paragliding, (2/7 reserve

dag), Fasterholt / DDU 

25-26/11 
2001 
18/6-1/7 
18-31/12 
15-26/1 
2003 

Tour de Danmark 
Arnborg Åben, Arnborg 
EM, Berlin, Tyskland 
Talentkursus, Arnborg 
Førsteinstruktørkursus Fl-2, Arnborg 
Kunstflyvningskursus SVEDANOR, Arnborg 
Hovedbestyrelsesmøde 
Nationalholdstræning, Arnborg 
Nordisk svæveflyvemøde, Brøndby 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2, Arnborg 
Flysikudvalgsmøde 
Team Danmark samarbejdsudvalgsmøde, 
Arnborg 
Hovedbestyrelsesmøde 
2. junior VM lssoudun, Frankrig 
2. World Air Games, Andalusien, Spanien 
VM, Mmabatho, Sydafrika 
VM klubklasse, Australien 
VM, Rieti, Italien 

Ballonflyvning 

30/5-4/6 
3-12/8 
6-9/7 

DM i Søhøjlandet, Gjern 
EM i Luxembourg 
Landskamp Sverige-Danmark, Kristianstad, 
Sverige 

4-11/7 
9-16/7 
24-29/7 
27/7-13/8 
5-11/8 

Nordisk Mesterskab - paragliding, Frankrig 
Venø-lejr HG + PG (skoling), Venø / DDU 
Veteran Games HG + PG, Fasterholt / MOK 
EM 2000 - paragliding, Garmisch 
2. afdeling af DM 2000 - hanggliding (12/8 
reservedag), Fasterholt / DDU 

Nov. 2000 Lanzarote HG + PG (skoling), Dragen 77 
Ret til ændringer forbeholdes. 

Faldskærmsspring 
30/6-7/7 
1/9 
1/9 
6-16/10 
3-12/11 
3-12/11 

WPC i canopy formation, lmmila, Finland 
EM, freestyle & skysurfing, Efes, Tyrkiet 
EM, formation skydiving, Efes, Tyrkiet 
VM, stil & præcision, lse-Shima, Japan 
World Cup, formation skydiving, Arizona 
World Cup, freestyle, skysurfing og freeflying, 
Arizona 

Motorflyvning 
20/8 
20/8 
19-21/5 

16-18/6 
okt. 

Lufthavnsdag, Odense 
Åbent hus, Tåsinge Flyveplads 
Ljungbyhed 90 års jubilæum Fly-In, 
Ljungbyhed, Sverige 
lnt'I Cognac Air Rally, Cognac, France 
18th Rally Toulouse-Senegal-Toulouse 

Kunstflyvning 

25-27/8 Nordiske mesterskaber, Odense 

Ulykke med Taifun 17E OY-XYC 
Den 21. april havarerede en Taifun 17E mellem Struer og Vinderup. Begge ombordværende omkom. 

Havarikommissionen blev ved havariudredningen på stedet assisteret af Helge Hald fra unionens havari
beredskab. 

De foreløbige undersøgelser på havaristedet er nu afsluttet, og vi kan på nuværende tidspunkt oplyse følgende om 
omstændighederne ved havariet. 

Vidner har hørt motorlyden fra et fly, motorlyden stoppede samtidig med at man hørte et brag. Derefter har man set en vinge 
på vej ned gennem luften. 

Vingen blev fundet ca. 300 m fra nedslagsstedet for resten af flyet. Dette indikerer at vingen har separeret sig fra resten af 
flyet under flyvning. 

Ved gennemgang af vraget har man kunne konstatere, at de aftagelige vingesektioner tilsyneladende har været korrekt 
monteret i flyet. 

På vingetungen har man konstateret, at den ståltap, der skulle fixere vingetungen i kroppen er knækket af. Den afknækkede 
del af ståltappen er ikke fundet samme sted som vingen, men en tilsvarende tap er fundet samme sted som flykroppen. 

De videre havariundersøgelser forventes i høj grad at koncentrere sig om de her nævnt forhold. 

Havarikommissionen forventer at komme med en foreløbig redegørelse inden for 60 dage. 
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Med venlig hilsen 
DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

Edvin Thomsen 
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FLY TIL SALG 
2000 Factory new Plper Seneca V Ready for delivery June 

1999 Factory new Plper Saratoga li TC 
1989 Pi per Cheyenne IIIA TT 6750 hrs. Eng. 570/1500 hrs 

SMOH Props 560/1360 hrs SPOH. 

1966 Aztec Turbo C TT 3700 hrs. Eng. 2100 hrs. King Avionics. 

1990 Plper Seneca III TT 975 hrs. Eng. 975 hrs. Props o hrs. 

SMOH King Avionics. 

1975 Piper Seneca li TT 2583 hrs. Eng. RH 1403 hrs. LA 1293 

hrs. Props RH 125 hrs. LH 286 hrs. Full IFR-equtpped Very good 

condition. 

1995 Plper Archer III TT 750 hrs., Eng. 750 hrs. 0 hrs smce 

shock loading, Prop 750 hrs. 0 hrs SMOH due to prop strike. 

VFR-equipped. 

1962 PI per Colt TT 4300 hrs. Eng. 100 hrs. SMOH. An 

extraordinary beautiful old timer. 

1989 King Air B200 C TT 6000 hrs. Eng. 2000/2000 hrs. 

4-bladed Raisbeck Props, Collins Aviiorncs, Cargo Door. 

1984 King Air C90A TT 3100 hrs. 

1974 King Air E90 TT 9600 hrs. Eng. 650 hrs. SMOH 

1979 Cessna 340 ARAM IV TT 2200 hrs., Eng. 700/700, Prop. 

700/700 hrs, King Avionics. 

1975 Cessna 182P Skylane li TT 1915 hrs., Eng. 315 hrs. 

SMOH, Prop. Due Nov. 2000, King Avionics. 

1975 Cessna 182P TT 1875 hrs. Eng. 250 hrs. SFOH Props 225 

hrs. SMOH King Avionics. 

1974 Cessna F172 M TT 5950 hrs. Eng./Props O hrs SMOH 

Pi~r 
2000 

Odense Airport Danmark 
Phone +45 65 954 954 Fax +45 65 954 955 
www.airalpha.com marlenen@alralpha.com 

AJ Aviation tilbyder 
Helikopter træning på Schweizer og turbine Huges 500. 
Vi tilbyder en pakkeløsning med alt inkl. rejse fra Europa til skolen i Californien, 
værelse og bil. Privat Helikopter certifikat og opflyvning. 
Helikopter certifikat med bjergflyvning i Rocky Mountains samt turbinetid. Der 
vil være en dansk instruktør på skolen. Næsten alle typer helikopter kan tilbydes, 
også en Cobra. For flere informationer, kontakt venligst: Anton Lei i Danmark. 
Tlf. +45 7458 3333, fax +45 7458 2020. E-mail: antonlei@hotmail.com 
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Svæveflyvning Randers Flyveplads 
Djurslands Svæveflyveklub er den 15. aprll flyttet tll Randers 
Flyveplads. Vores nye hangar forventes færdig i løbet af få 
måneder. Nye medlemmer optages uden indskud. 
Henvendelse til Lars Nøhr, tlf. 8639 4667 / 8636 4667, 
e-mall: slmjet@mall.dk 

PROFESSIONEL PILOT? 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 

- optagelse i A-kasse. 

- at være med i det gode selsko.b. 

Er du under uddannelse, husk da indmeldelse i A-kasse 
indenfor 14 dage efter du er færdig. 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. Ø, tlf. 35 47 34 10 

Vil du have billige flyvetimer 
PA 22-108 OY-EAT sælges 
Pæn og velholdt årg. 1962, TT 
4400h. Resttid på motor 400h. 
propel 1860h. Godkendt til nat vir. 
Pris kr. 90.000,-. 

Tlf. 9829 3110 / 9825 6490 

DH-Chipmunk 
Årgang 1952 sælges. 

Henv. dag: Tlf. 7562 2818 
Aften: tlf. 7565 7360 

PA 28-180 sælges 
Årg. 1965, TT 4000, digital 
Bendix King 760 kanal's radio 
+ AOF. Motor og propel O timer. 
Pris kr. 320.000.-

Kontakt Tord, tlf. 2812 5780 
el. aften 3828 1201 

Piper Cherokee Warrior 
4. part sælges i PA 28-151 fra 197 6 
hjemmehørende på Herning Flyveplads. 
Kontakt I. K. Jensen på tlf. 9714 1018 
eller E-post ikj@vip.cybercity.dk for 

li ;, 

nærmere information 

zl z1 RD EQUIPMENT 

I 
Skovvej 40 . 4622 Havdrup 

::E Telefax 46 18 68 46 

a 46186909 

Sælges 
Citabria 7 GCBU 150. Godkendt til 
kunstflyvning. Luftdygtighedsbevis til 
10-6-2002, 760 ch. radio med vor. 
Nyt intercom. Utroligt velholdt 
H. Christensen 
tlf. 6259 I 052, mobil 2126 I 052 

Sælges 
Andel i flot/velholdt PA-28-161 . 
Fra 1977. Næsten ny motor. 
Flyet er stationeret i hangar på 
Gørlev Flyveplads. 
Pris kr. 30.000.-. 
Finansiering kan tilbydes. 
Henv. Jens Nielsen 
Tlf. 5853 2269 / 4025 8130 

PA 28-140 sælges 
Årg.1977, IFR udrustet og i meget llot stand. 
TT 4784. Eng. 269. LOB gælder til maj 2002. 
King KMA 24 audio panel, King KY 197A 
com, King KX 170B com+nav, King KN64 
DME, Narco AOF 141, Narco AT50A trans
ponder, Trimble TNL 1000 DC GPS. 
Pris kr. 275.(XX),-
Henv. Andre Herbst, tlf. dag 3247 3242 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
I USA 

Helicopter Adventures, Ine (HAi) 
San Francisco - California 

• Verdens største og ledende 
helikopterskole 

• Godkendt også som britisk 
helikopterskole i marts i 999 

• Uddannelse til både amerikanske 
og britiske certifikater 

• FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 visa 
• Privat Pilot - ATPL helikopter 
• Høj kvalitet på uddannelsen 
• Fordelagtige priser 
• ingen forudbetaling 
• Mange skandinaviske elever 
• Meget gode jobmuligheder 
• Internet: www.heli.com 

Comalr Aviation Academy, Ine 
Orlando - Florida 

• Ejes og drives af Comair Airlines 
en "Delta Air Lines Connection" 

• En af USA· s største og ledende 
flyskoler 

• "Airline" baseret uddannelse 
• FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 visa 
• Privat pilot - ATPL fly 
• Skolen har lejligheder til eleverne 
• "Intemship" progammer med 

instruktørjob på skolen efter 
uddannelsen 

• 1.500 og 700 flytimers "Intem
ship" programmer 

• Internet: 
www.comairacademy.c01D 

Scandinavisk repræsentant for 
HAi og Comalr: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4309 Sandnes, Norge 
Tlf & Fax: + 47 - 51 62 08 96 
E-mail: seglend@online.no 
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{Individuel) 
CERTIFIKATTABS

FORSIKRING 
{Lass of Licence) 

TIL: 
Piloter 

Pilotelever 
Flyveledere 

AFIS-operatører 

DU FÅR DET STADIG 
BILLIGST IGENNEM: 

Dansk Assurance Agentur I/S [li.. 
Højagervej 19 

DK-2942 Skodsborg 
TIIJFax. +45 66 38 78 / 76 
E-mail: daals@mail.tele.dk 

•vort forsikringsprogram giver 
mulighed for tegning al individuelle 

og gruppebaserede forsikringer 
og afdækkes al enerl<eodte 

Internationale lorslkringsselskaber" 

www.pilotshop.dk 
- den nye danske internet crewshop 
for piloter og andre flyinteresserede. 

OBS: Mange gode åbningstilbud 
hele juni og juli måned. 

Cykler 
til bil/båd/fly/camping 
Fra bærbar til køreklar på 
få sek. NEOBIKE lev. kompl. 
m. 3 gear, håndbremser, 
klokke, støtteben, pumpe 
og smart transporttaske m. 
skulderstrop. Vægt 12,2 kg. 
Mål foldet 70x28x55 cm. 

Tlf. 3539 0883 / 4020 0883 

~=-.-~•~ 
JFlliiglhlt Acatdlemy 

ATP 
300 timers kursus med start 15. august, 

undervisning dag eller aften 3 gange om ugen 

ATPL 
650 timers kursus med start 4. september, 

undervisning dag og/eller aften 3 gange om ugen 

Ring for tilmelding! 

GEN radiokursus 
Begynder i juni. 

Instruktør teori 
Ring til Freddy! 

JAR OPS CRM for small operators 
Nu også recurrent training. 

Distance Learning 
Hvis du ikke har mulighed for 

at deltage på vore dag- eller aftenkurser. 
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Roskilde - Tlf. 46 19 15 55 
Karup - Tlf. 97 10 Ol 55 

www.jetair.dk 

Hvordan opnår De 
den bedste forsikring? 

Vælger De Codan som samarbejdspartner inden 
for Fly-, Industri- og Erhvervsforsikring, får De 
automatisk professionelle rådgivere og konsulen
ter med i lasten. 

Hertil kommer en højt specialiseret stab af tekni
kere, som kan vejlede Dem i forbindelse med 
skadeforebyggelse og ved eventuelle skader. 

Velkommen hos Danmarks stærke forsikrings
partner! 

@dan 
Sådan! 

Luftfartsafdelingen • Gammel Kongevej 60 • 1790 København V 
Telefon 33 21 21 21 • www.codan.dk 

MCC 
KURSUS 

Opstart medio juni 

NyMCC 
simulator 
BE 200 King Air 

på EKRK 

Instruktør
kursus 

FI/IRI opstart 
4. september 

JAR FCL ATPL 
Teori 
15. juni 

Tilmelding 
Tlf. 46191919 

e:NTERÅ~ 
Hangarvej 44, 4000 Roskilde 

Tlf. 46 19 08 37 / 46 19 19 19 • www.centerair.dk 
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Postbesørget blad 0900 KHC 

Center Air ApS Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn. 
4000 Roskilde Tif. 4619 08 37 / 46 19 1919, 
fax 461918 37, Internet: www.centerair.dk 
E-mail: centerair@post.tele.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE/ME), Flight lnstructor, MCC 
Teori: Center Air Ground Schoof ApS 
PPL, CPL, IR, ATP, Communication 

a'irt-a.r 1-
COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tif. 46 19 1114, Fax 4619 1115 
E-mail: cat@aircat.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE-ME) ATPL-inlegrated, MCC 
kursus (primo 2000), Flight lnstructor, Communication, 
Class Ratings, Proficiency check. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
TIi. 54 60 62 37, Fax 46191115 
PPL, Klasserettigheder, Proficiency check. 

IKAROSApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 10 10, fax 46 19 05 15 
E-mail: ikaros@ikaros.dk, Internet: www.ikaros.dk 

Teori: PPL 
Skole/PFC: PPL+A, B, I, twin, instruktør, omskoling, 
procedure træner, bannerslæb. 
Kommunikation: N-BEG/BEG VHF og morse. 

~=T,.•R 
lFlliiglblt Acoolemy 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde, TIi. 46 19 15 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, Internet: www.jetair.dk 

Karup Lufthavn, 7470 Karup, TIi. 97 10 01 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, lntemet:www.jetair.dk 

Jetair Flight Academy tilbyder teori undervisning til CPL, 
IR og ATPL. Desuden tilbyder vi JAR OPS CAM, JAR 
FCL kurser og GEN radiokurser. NYHED - Distance 
Leaming, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

KHC nnnnn:=:F.n.5.-:; 
FL 'r'VEVABENETS 8 I BL 1 OTEK 

uuu 

)ONSTRllF't.'EJ 240 ._!ONSTRUP 
2750 BALLERUP 2750 o 

Skolen for civil ' 

Pilot Uddannelse 
i 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tif. 4619 16 30, Fax 46191115 
E-mail: cpu@aircat.dk 
Teori: PPL, CPL, I-Rating, ATPL, JAR-OPS, JAR-FCL, 
Flight lnstructor, Communication, Undervisning primært 
klasseundervisning. Enkelte hold og specialkurser 
oprettes efter behov 

ALLERØD FLYVEPLADS 

ALLERØD FLYVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
PPL: Teori, Skoling og Proficiency check 
Communication: N-BEG/BEG VHF 

Tif. 48 17 7915, fax 48 14 01 48 

Email: ekal@post5.tele.dk, Internet: www.ekal.dk 

LUFTFARTSSKOLEN 
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: JAA ATPL, GEN, flyveklarerer, flyveinstruktør- og 
konverterings-kurser. Andre luftfartsuddannelser tilbydes 
efter aftale ATS-, AFIS- og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens 
undervisningsprogram 

BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lufthavnsvej 47, 7190 Billund 
TIi. 75 33 89 07, Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, Instruktør, omskolinger, NBEG/BEG 

JAR-godkendt, PPL teori, PPL, CPL, IR, Class Ratings 
SE/ME Night qualifications, FI, Proficiency Check 

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

Skoleflyvning til privalflyvercertifikal/PPL, Proficiency 
check, Træningsflyvning, Differences training, 
Familiarisation training på alle enmotorede. 
Teori til: PPL. N-BEG. 

, Speciale: Veteranfly, Halehjulstræning. 

benair 
Benair a/s 
Stauning lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6900 Skjern, 
tlf. 96814447 

PPL, CPL, INSTRUMENT, TWIN 
Teori JAR-FCL-PPL (privatflyvercertifikat) 
PFC, typeuddannelse Jet og Turboprop 

~<::::::•-
KARLOG AIR T ~ 
Sønderborg lufthavn, 6400 Sønderbog ..!.........-" 
TIi. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

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

PPL, CPL, Type and Class rating, SPA, SE and ME, IR, 
FI, slæb. BEG, N-BEG, GEN 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse tll: 
A=privalflyver-certifikat. B=trafikflyvercertifikat af III klas
se. l=instrumentbevis. VFR::sigtflyvning. PFT =periodisk 
flyvetræning. TWIN=tomotors. BEG=begrænset certifikat 
som luftfarts-radiotelefonist. N-BEG=nationalt begrænset 
certifikat som luftfarts-ratiotelefonist. GEN=generelt certi
!ikat som luftfarts-radiotelefonist. INSTRUKTØR=flyver
Instruktøruddannelse. OMSKOLING=lypeomskoling. 

PPL=Private Pilot License. CPL=Commercial Pilot licen
se. ATPL=Airline Transport License. IR=lnstrument 
rating. Night Quallficalion=Rettighed til VFR-nat. Class 
Ratlng=Klasserettighed. lnstructor Raling=lnstruktørret
tighed. MCC=Multi Crew Cooperation Course. 
Proficiency Check=Praktisk prøve for forlængelse af ret
tighed. 
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IN GPS 
Så er det forår og for alvor tid 

til flyvning, og uanset om du 
flyver store eller små fly -

med eller uden motor - skal 
du vide hvor du er - også i 

forhold til kontrolzoner m.v. 

Vi har hele Garmins program: - den ultimative 
GPS-MAP 295 Colour med tilhørende 

udstyrsprogram, ind. flere MAP SOURCE CD-rom, så du 
finder vej både til vands, til lands og i luften. 

Samt GPS-I 95, GPS-III Pilot og GPS-92 

Nyhed for svæveflyvefolket! 
Avia Radio kan nu levere de tyske ILEC computere, 

som er GPS kompatible. 

Ring for nærmere oplysninger og priser! 

~ ~ 
AYF AA-1 
CLA C172 
RPJ C172 
BSV C172 
BIU C172 
PEW C172 
BLU PA28-181 
BRT PA28·181 
BTJ PA28-181 
BCL PA28·180R 
BEi cmR 
CRC cmR 

FLYUDLEJNING 
FR/GPS PR. TACHO 565.-
IFR/GPS PR. TACHO 710.-
IFR PR. TACHO 710.-
IFR PR. TACHO 710.-
IFR/AUTOPILOT PR. TACHO 710.-
IFR/GPS PR. TACHO 710.-
IFR/RNAV PR. TACHO 885.-
IFR PR. TACHO 885.-
IFR PR. TACHO 885.-
IFR/GPS PR. TACHO 915.-' 
IFR/GPS PR. TACHO 945,-' 
IFR/GPS PR. TACHO 945.-' 

CFB BELLANCA AEROBATIC PR. AIRB. + moms 935.-
• min. 150 limer 
ASJ BE95 IFR/GPMWIN PR. AIRB. 1.800.-
BSI PA34-200 IFR/1WIN PR. AIRB 1.800.-

SKOLEFLYVNING 
PPL + A, B, I & Twin skoling samt PFC. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT + PPL-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat + PPL-certifikat: 
Cessna 112 - 1111 .- incl 25% moms pr. bloklime 

Besøg også vo~es hjemmeside: 
www.av1a-radio.dk 

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

Husk chek altid prisen med Avia - inden du handler! 

Som ny service kan vi nu tilbyde vore kunder med adgang til intemette~ 
mulighed for at booke fly til udlejning via vores hjemmeside, Ring eller 
e-mail så sender vi et password. 

AVIA RADIO AS 
Kontorets åbningstider: Perioden april-ok!. 08.00-19.00 

Perioden nov .. -marts 08.00-17 .00 

IKAROS FLY· ROSKILDE LUFTHAVN· 46191010 
Fax: 4619 0515 . E-mail ikaros@ikaros.dk . www.ikaros.dk Hangar 141, Københavns Lufthavn Syd • 2791 Dragør 

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 • E-mail: sales@avia-radio.dk 

~- ; ~--..... _ .. _ -
Piper Malibu Meridian 

Piper Malibu Mirage 

Piper Seminole 

Piper Archer III 

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

i Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

Vi lægger stor vægt på at være vore kunder 
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Piper Saratoga 11 TC 

Piper Garanti: 

Fabriksny 
Piper Seneca V 

Med masser af ekstra udstyr! 

Reg. OY-LAB 

Klar til levering 

Ring efter brochure 

og fuld specifikation. 

Alle nye P1per fly bliver leveret med en udvidet to års "Spinner to Tail" garanti, som gives af henholdsvis PIPER, 
Textron Lycom1ng. Teledyne Continental. Hartzell Propeller og Bendix/King 

Dit lokale P1per Service Center vil kunne /ose ethvert problem, som måtte opsta. Så enkelt og so fuldstændigt er det. 
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Herover 
OY-MUE ses her i Billund frisk fra maleren. Da British 
Airways har valgt ikke at benytte sine etniske farve
skemaer på nyindkøbte fly vil flyene efterhånden få denne 
bemaling, således også hos franchise-tageme i den 
ganske verden. British Airways/Sun-Air overtog OY-MUE 
fra MUK Air, og har sat den ind på rutenettet medio april. 
Foto: Erik Gjørup Kristensen. 

Forsiden 
Ballonskipper og generalsekretær Jørn Vinther inspicerer 
sm ballon indvendigt før starten ved DM i ballonflyvning. 
Her fik redaktøren sin første flyvning i varmluftballon. 
Foto: Knud Larsen. 
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Isen er usikker 
En amerikansk-ejet Antonov 
An-2 landede den 15. maj et 
par kilometer fra Nordpolen, 
men isen var ikke så stærk 
som ventet, så da flyet drejede 
for at starte, gik dets hjul gen
nem isen. 

Flyet sank derefter lang
somt gennem isen og ligger nu 
på bunden af Polarhavet, men 
forinden var de fem ombord
værende sluppet ud uden at 
være kommet noget til. De 
blev 13 timer senere samlet op 
af en ski-udstyret Twin Otter. 

En af de fem var den kendte 
Dick Rutan, der i 1986 fløj 
rundt om jorden uden mellem
landing eller lufttankning. 

BV138 bjerget 
Efter adskillige ugers ihærdige 
anstrengelser lykkedes det 
den 23. maj at bjerge den ty
ske Blohm & Voss BV 138 fly
vebåd, der blev fundet i forbin
delse med anlægget af den fa
ste Øresundsforbindelse. Den 
havde ligget på bunden af Øre
sund siden den 1. juli 1945, 
hvor den tjente som skydemål 
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Kronprinsen 
og Flyvevåbnet 
Kronprins Frederik, der allere
de har fået en land- og sø mili
tær uddannelse, skal nu også 
stifte bekendtskab med Flyve
våbnet. 

Første del bliver uddannel
se til pilot. Den foregår på Fly
veskolen på Flyvestation Ka
rup fra den 7. august til den 8. 
september. 

Kronprinsen, der får pilot
navnet FRE, skal gennemføre 
stort set samme indledende 
flyveprogram, som forsvarets 
piloter gennemfører, inden de 
tager til USA eller Canada for 
at gennemgå den videre ud
dannelse til jager-, transport
eller helikopterpilot. 

Det omfatter 102 teorilekti 
oner å45 minutter og 20:20fly
vetimer på Saab T-17, og det 
forventes at Hans Kongelige 
Højhed vil gå solo efter 14:45 
timer i luften. 

Kronprinsens daglige in
struktør bliver kaptajn C.T. 
Rasmussen (HIR). 

ved en stor flyveopvisning, ar
rangeret af Royal Air Force. 

Flyvebåden er stærkt be
skadiget, og ikke blot som fø 1-
ge af beskydningerne. Den har 
ligget næsten 55 år i hawand , 
og de senere år har den været 
hjemsøgt af adskillige vragfis
kere, der har samlet "souve
nirs". Det er klart ulovligt, men 

Ikke nye 
jagere i Norge 
Også i Norge blive der skåret 
ned på de militære bevillinger, 
og det har medført at man har 
opgivet planerne om anskaf
felse af 20 nye jagere (og 10 
optioner). Eurofighter Typhoon 
og Lockheed Martin F-16 kon
kurrerede om ordren, der skøn
nedes at have en samlet værdi 
af 10,7 milliarder norske kroner. 

Beslutningen er en alvorlig 
bet for den norske højtekno
logi- og forsvarsindustri, der 
havde regnet med betydelige 
kompensationsordrer. 

Inden 2004 vil de resteren
de F-5 blive taget ud af tjene
ste, og den norske jagerstyrke 
vil derefter bestå af 58 F-16. 
De forventes erstattet i 2010-
2012. 

Man har også skrinlagt pla
nerne om erstatningskøb for 
Lockheed Martin C-130H, 
hvorimod Norge stadig er med 
i det nordiske helikopterpro
gram. 

et sådant forbud er vanskeligt 
(læs umuligt) håndhæve. 

Vragdelene er nu transpor
teret til Danmarks Flyvemuse
ums depot, hvordan man kan 
konservere og udstille den. Og 
det giver problemer bl.a. fordi 
BV 138 er et ganske stort fly 
vingens hovedbjælke er 26 m 
lang! 

Verdens 
største 
Det amerikanske luftfartssel
skab United Airlines, der reg
nes for verdens største, bliver 
endnu større. Den 24. maj 
meddeltes det, at United havde 
købt US Airways, det sjette
største i USA. 

United har 594 fly og 96.000 
ansatte, US Airways 383 fly og 
40.000 ansatte. Årsomsætnin
gen er 18,3 mia. USD, hen
holdsvis 8,6 mia. 

Men US Airways har flest 
afgange, i gennemsnit 4.500 
mod Uniteds 2.400, for det har 
mange korte ruter. Passager
mæssigt er United klart det 
største med 97 mio. på årsba
sis mod US Airways 56 mio. 

Det udvidede United ven
tes at få 6.500 daglige afgange 
og et passagertal på 180 mio. 
om året. Det er dobbelt så man
ge som nuværende nr. 2, Ame
rican Airlines. 

Sammenslutningen skal 
dog først godkendes af de 
respektive selskabers gene
ralforsamlinger. 

Cameron 
Balloons bliver 
større 
Det engelske ballonfirma Ca
meron overtager aktiemajori
teten i Lindstrand Ballons Ltd. 
Bestyrelsesformand Don Ca
meron siger, at aftalen blev 
indgået efter at Lindstrand 
Balloon måtte afskedige 1 o 
medarbejdere og sende et 
større tal på deltid. 

- Vi var egentlig ikke inte
resseret i at overtage Lind
strand Balloons, men sælge
ren af aktieposten mente at 
fremtiden for Lindstrand Bal
loons var i sikrere hænder un
der vor administration, siger 
Cameron. 

Omkring 75 % af alle en
gelskbyggede balloner ekspor
teres. Cameron mener, at ved 
at stramme op på fremstillings
processen og markedsførin
gen kan den britiske balloneks
port bedre klare sig i konkurren
cen mod lavprisselskaberne, 
der har haft fremgang bl.a. på 
grund af den stigende kurs på 
det engelske pund. 
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Københavns Lufthavne 
Copenhagen Airports 

Københavns Lufthavne 

Postboks 74 

Lufthavnsboulevarden 6 

2770 Kastrup 

Københavns Lufthavne AIS er et 
børsnoteret aktieselskab med 1. 450 
medarbejdere. Vi har ansvaret for 
drift, vedligehold og udbygning 
af lufthavnene i København og 
Roskilde. Dette dækker sikkerhed i 
lufthavnen, rengøring, kommercielle 
aktiviteter, drift og vedligehold af 
tekniske installationer og anlæg og 
meget andel. 
Københavns Lufthavn beskæftiger 
op imod 18.000 personer, som er 
ansat i mange forskellige virksom
heder. Vi har alle samme mål: At give 
passagererne en sikker og behage
lig rejseopleve/se. 
Flypassagerer fra hele verden har 
valgt Københavns Lufthavn som 
verdens bedste lufthavn i en under
søgelse blandt 57 internationale luft
havne og 60. 000 passagerer. 

Se også 

www.cph.dk 

Sektionsleder til Standpladsdisponering 
Til Trafikafdelingen i Københavns Lufthavne A/S søger vi en sektionsleder til 
Standpladsdisponering og daglig trafikal administration. 

Standpladsdisponeringen har 16 medarbejdere, der 24 timer i 
døgnet har ansvaret for at få flyene i Københavns Lufthavn 
parkeret bedst muligt. Dette skal gøres således, at alle sikker
hedsregler overholdes, at lufthavnens infrastruktur udnyttes 
bedst muligt samtidig med, at kundernes ønsker tilgodeses. 

Som sektionsleder vil du stå for den daglige drift og ledelse af 
sektionen. Du vil endvidere deltage i arbejdsgrupper under 
ACI (Airport Council International) og Eurocontrol. 

Du vil refererer til trafikchefen og vil indgå i Trafikafdelingens 
ledergruppe. 

Luftfartsmæssig baggrund 
Vi forventer, at du har flere års erfaring med ledelse af en 
operationel afdeling, der arbejder på skift kombineret med en 
luftfartsmæssig baggrund - gerne som tidligere pilot. 

Du trives med at arbejde i en udadvent afdeling og er for
handlingsvant på alle niveau i en organisation. 

Afdelingen har opgaver på alle tider af døgnet alle ugens 
dage, så du skal være indstillet på at være fleksibel i forhold 
til arbejdstider. Da luftfartssproget er engelsk, behersker du 
engelsk i skrift og tale, og du er en rutineret pc bruger. 

Vil du vide mere om stillingen eller om os, er du velkommen 
til at kontakte trafikchef Hans Christian Stigaard på telefon 
32 31 24 73. Du kan også finde flere oplysninger om luft
havnen på www.cph.dk. 

Send eller mail din ansøgning 

mrk. 'FL-Standpladsdisponering" senest den 17. juli 2000 til: 

Københavns Lufthavne A/S 
Postboks 74 
Lufthavnsboulevarden 6 
2770 Kastrup 

Att. : Personaleafdelingen 

Email: job@cph.dk 



Ellehammer-prisen 

Jørgen Svensson med pokalen, i midten fabrikant Hans 
Ellehammer og t.h. Jørn Træholt. Foto: Skandia Foto. 

Ellehammer-prisen, der uddeles af Danske Flyvejournalisters 
Klub, tilfaldt i år luftkaptajn Jørgen Svensson. Han fik over
draget pokalen den 31. maj ved en sammenkomst i Kø
benhavns Lufthavn Kastrup. 

Svensson er 64 år, civilt uddannet og har logget over 10.000 
timer på helikopter (og ca. 6.000 på fastvingede fly) . Han kom 
til Grønlandsfly i 1968 som flyvestyrmand og var kaptajn fra 
1971 til 1997. Han har fløjet isrecognoscering med Twin Otter, 
men især ruteflyvning, ofte under meget svære betingelser. 

Hvis det er Svensson, der flyver, skal helikopteren nok kom
me frem, sagde grønlænderne. 

Og så har han deltaget i talrige redningsaktioner. 

Ny ordre 
til DETA 
Det danske firma Danish Engi
ne Trend Analyzing i Sindal har 
indgået en kontrakt med det is
landske luftfartsselskab ls
landsflug om overvågning af 
motorernepåderesATR42. ls
landsflug har selv udført Engi
ne Condition Trend Monitoring 
i ni år, men efter indførelsen af 
JAR-145 og JAR OPS har det 
administrative arbejde taget et 
sådant omfang, at man har 
valgt DETA at foretage ana
lyserne. 

DETA overvåger motortil
standen på over 60 fly i Skan
dinavien, Europa, Asien og Af
rika med hovedvægten på 
PT6, JT15 og PW100 motorer. 

Den store mængde af dag
ligt analyserede data gør DETA 
til et af de mest erfarne firmaer 
i branchen, siger direktør Mads 
Jensen. 

NATO øvelser 

SAR-eksport 
Redningshelikopterne i Letland 
og Litauen har nu redningsma
teriel, der har samme standard 
som udstyret i de danske, skri
ver Flyvematerielkommando
ens blad Set og Sket. 

Det er nemlig leveret -og be
talt - af Danmark, idet der som 
en del af forsvarsforliget i 1999 
blev bevilget penge til projektet, 
der har kostet 12,8 mio. kr. 

Udgangspunktet for pro
jektet var at redningsfartøjerne 
i Letland og Litauen skulle ud
styres med bl.a. redningsves
te, redningsflåder og rednings
dragter. 

Materiellet er indkøbt for
trinsvis fra danske virksomhe
der - enkelte leveringer af ame
rikansk telekommunikations
udstyr er købt i Holland. 

Flyvematerielkommando
en har også bistået ved indret
ning af et værksted for red 
ningsudstyr i Litauen. 

Flyvestation Karup vil i dagene 28. august til 7. september være 
ramme for øvelsen NATO Air Meet 2000, der får deltagere fra 
12 lande. Der medvirker godt 90 kampfly, ni tankfly, otte ECM
fly og to AWACS fly. 
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Der bliver lejlighed til at se fly, der kun sjældent ses på disse 
breddegrader, fx polske Su-22, tyrkiske F-4 Phantom, italienske 
AMX og en fransk Boeing 707 tanker. 

I samme periode afvikles Tactical Fighter Weaponry på 
flyvestationerne Ålborg og Skrydstrup. 

Billige rejser 
fra Færøerne 
Maersk Air har besluttet at in
troducere følgende kampag
nepriser i sommerperioden for 
rejsende fra Færøerne til 
Maersk Airs destinationer i det 
sydlige Europa. 

Billetterne sælges i perio
den 1. juni - 16. juli og rejse
perioden skal være fra 1. juli -
13. august 2000. 
Priseksempler: 
Færøerne-Billund-Amster
dam og retur 2.997 kr. 

Færøerne-Billund-Dublin 
og retur 3.094 kr. Færøerne
København-Athen og retur 
3.296 kr. 

Færøerne -København
Lissabon og retur 3.296 kr. 

Alle priser er inkl. skatter 
"Det er med glæde, at vi nu 
tilbyder vore færøske passa
gerer mulighed for at rejse bil
ligt til de øvrige destinationer 
på vort rutenet og derigen
nem opleve Europa til en ri
melig pris, siger rutesalgschef 
Keld Mosgaard Christensen, 
MaerskAir. 

200 Pilatus 
PC-12 
Den schweiziske fabrik Pilatus 
afleverede i marts PC-12 nr. 
200 (til en kunde i Canada). 
Fra juni øges produktionen til 
seks om måneden, og man 
skulle derved opnå at bygge 
67 fly - i fjor var tallet 57. 

Dansk Harvard 
i luften igen 
Den 4. juni kl. 1140 startede en 
Noorduyn Aviation Harvard 
Mk. llb fra Kastrup Lufthavn. 
Flyet, der gjorde tjeneste i det 
danske flyvevåben fra 13. sep
tember 1947til 12. april 1959, 
er stadig i Flyvevåbnets farver 
med registreringen 31-309. 

Flyet landede igen efter 45 
minutters flyvning. Egentlig var 
den første flyvning planlagt til 
at skulle vare 20 minutter, men 
flyet opførte sig så pænt, at 
piloten luftkaptajn Arne Moes
gaard, der er gammel militær 
Harvard-pilot og nu flyver Bo
eing 727 hos Sterling Euro
pean Airways, valgte at for
længe den første tur i sin gam
le kærlighed. Læs mere om 
Harvard'en i FLYV nr. 1/2000. 

Mere om 
ASW28 
I juni-nummeret bragte vi en 
kort omtale af Schleichers nye 
standardklassesvævefly ASW 
28, desværre uden tekniske 
data. 

Men her er tallene - se hos
stående databoks. 

Om ASW 28 kan i øvrigt op
lyses, at prototypen på sin før
steflyvningsdag den 23. marts 
ifølge aerokurier blev fløjet af 
fem forskellige piloter! 

Schleichers direktør Edgar 
Kremer prøvede det med tyng
depunktet i midterstilling, kon
struktøren Gerhard Waibel fløj 
med det længst fremme, hans 
kollega Martin Heide med det 
i agterste tilladte position. 

Endvidere blev det prøvet 
af Hansjorg Streifeneder, der er 
ansvarlig for formene til vinger
ne og af aerodynamikeren pro
fessor Loek M. Boersmans, der 
står for profilering af vinger og 
haleflader. 

Schleicher ASW 28 
Ensædet svævefly, 
standardklassen 
Spændvidde ................... 15,00 m 
Længde ....................... .. ... 6,60 m 
Winglethøjde .................... 0,50 m 
Højcfe ved halen ..... ........... 1,30m 
Vingeareal ....................... 10,5 m2 

Sideforhold ...................... .. . 21,43 
Tornvægt .......................... 235 kg 
Vandtank ............................. 180 I 
Max. startvægt ......... ........ 525 kg 
Max. hastighed .............. 285 km/t 
Manøvrehastighed ........ 200 km/t 
Mindste synk .................... 0,55 m 
(ved 325 kg og 90 km/t) 
Bedste glidetal ................ ........ 45 
(ved 105 km/I) 

Ny ordre 
til Terma 
Terma Industries Grenaa AS 
har indgået en kontrakt om 
levering af strukturdele til EH-
101 helikopteren. Engelske 
GKN Westland og italienske 
Agusta har etableret firmaet 
European Helicopter Industri
es, der står for bygningen af 
helikopteren. Ordren har en 
værdi på fire millioner kr. Før
ste levering skal ske i oktober 
2000. 

Det er endvidere aftalt at 
samarbejde yderligere om 
fremtidige opgaver med EH-
101 og GKN Westland Lynx 
helikopteren. 
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ECM-udstyr 
Danmark og Norge er de første eksportkunder til den forbedrede udgave af Northrop Grumman's 
ALQ-162 (V) ECM-udstyr. ECM står for Electronic Counter Measures, elektroniske modforan
staltninger. 

ALQ-162 er installeret i en lang række amerikanske militærfly. Danmark har allerede en 
tidligere udgave, men Norge er førstegangskøber. 

Udstyret er beregnet til indvendig installation, men det oplyses ikke i hvilke flytyper, det vil 
blive anbragt. 

Ordren omfatter 33 sæt, 29 til Norge og fire til Danmark. 

Meteor missiler til Eurofighter 
Europæiske firmaer, under le
delse af det engelsk-franske 
joint venture Matra BAe Dyna
mics, har vundet konkurren
cen om levering af den primæ
re missilbevæbning,Beyond 
Visual Range Air-to-Air Missile 
(BVRAAM),til Royal Air For
ce's Eurofighter. 

Det europæiske Meteor 
missil var udsat for massiv kon
kurrence fra den amerikanske 
producent Raytheon, der hidtil 
har haft monopol på dette om
råde. 

Holdet bag det europæiske 
missil består af Matra BAe Dy
namics (Frankrig/UK), Alenia 
Marconi Systems (Italien/UK), 
CASA(Spanien), LFK (Tysk
land) og Saab Dynamics (Sve
rige) , og i oktober i fjor kom 
Boeing med. 

Tyskland, Italien, Frankrig, 
Spanien og Sverige har alle
rede valgt Meteor, der udover 
Eurofighter(Typhoon) også 
skat anvendes af Rafale og Gri-

pen, i alt ca. 1.000 fly efter de 
nuværende programmer. 

Meteor klassificeres som 
et mellem-/langdistancemissil. 
Rækkevidden opgives til .over 
100 km", hastigheden til "over 
Mach 4". Det er udstyret med 
både proximity og impactc 
fuzes (,,brand rør"), der bringer 
sprængladningen til detonati
on, når missilet er inden for en 
afstand, hvor eksplosionen kan 
ødelægge målet eller når det 
ligefrem rammer målet. 

Missilet er 3,65 m langt og 
vejer 185 kg. Det er cylindrisk, 
har asymmetrisk luftindtag, to 
vinger midt på kroppen og fin
ner bag til 

Fremdriften sker ved hjælp 
af en variable flow ducted rac
ket ramjet (vi afstår fra at finde 
en dækkede dansk oversættel
se )fra Bayern Chemie i Tysk
land. Radaren leveres af Ale
nia/Marconi Systems (Italien/ 
England), mens Saab Dyna
mics står for proximity fuze. 

Stadig i drift: Metropolitan 

Indtil for en snes år siden fløj 
Convair 440 Metropolitan fra 
SAS luften tynd over Skandi
navien, men typen kan stadig 
ses på de skandinaviske luft
havne, og det vil man nok kun
ne nogle år endnu. 

Den spanske ftyf abrik CA-
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SA's flyvedligeholdelsesdivisi
on har nemlig for nylig skrevet 
en treårskontrakt med EAT/ 
DHUSwiftAir om tung vedlige
holdelse af ni Convair Metro
politan, der flyver fragt på ruter 
i Europa. 

Kontrakten omfatter otte til 

Rundt om 
jorden I 
Schweizeren Hans Georg 
Schmid har sat ny verdensre
kord (for lette fly ) for flyvning 
rundt om jorden i østlig ret
ning. Han fløj i en LongEZ, 
han selv har bygget. 

Flyvningen afsluttedes den 
28. marts i Zurich, hvorfra han 
var startet 27 dage tidligere. 
Den var opdelt i 22 etaper på 
i alt 44.055 km, og den totale 
flyvetid var 192:18 timer. 

Rundt om 
jorden li 
Først den ene vej, og så den 
anden vej ... 

Den 3. april, kun seks dage 
efter hjemkomsten, startede 
Schmid igen på en jordomflyv
ning, denne gang i vestlig ret
ning. Ved sin tilbagekomst til 
Zurich den 29. april havde han 
tilbagelagt 44.280 km med en 
flyvetid på 201 timer. 

ti C-check om året, afhængig 
af hvor mange flyvetimer flye
ne akkumulerer. 

Det første fly kom til Getafe 
ved Madrid den 27. marts. Ef
tersynet tog tre uger, men GA
SA regner med at kunne redu
cere tiden til lidt over to uger. 

I ØVRIGT 
Royal Air Force vil leje fire Bo
eing C17 indtil 2007, når de 
første eksemplarer af det nye 
militære fragtfly Airbus A400M 
kan leveres. 

Boeing 767 AWACS er nu i 
tjeneste i det japanske luft
forsvar. 

Letlada a letani, fly og flyvning, 
er navnet på en udstilling om 
almenflyvning, der påtænkes 
afholdt i Prag 7. -10. septem
ber. 

Boeing Business Jet er alle
rede solgt i mere end 50 ek
sempla,rer. Under udvikling er 
BBJ 2, der får have en 6 m 
længere krop og 25% større 
udnyttet krop. Den er base
ret på Model 737-700. Plan
lagt udrulning: december 2000. 

Robinson har øget produkti
onen af den firesædede heli
kopter R44 fra fem til seks om 
ugen og vil i år fremstille 250, 
hvortil kommer 130 tosæde
de 22. 

lcelandair havde for 1999 et 
driftsoverskud på 157 mio. kr. 
(danske I). 

USAFE's orkester, The Band 
of United States Air Force in 
Europa, giver koncert i Ka
stellet i København onsdag 
den 5. juli kl. 1900. 

Boeings topilot-udgave af 
DC-10 er blevet typegod
kendt af FAA. Den har bl.a. 
et Honeywell instrumentbræt 
som det, der er installeret i de 
senere udgaver af M D-11 . 

Estlands flyvevåben har som 
gave fra det danske fået et 
antal køretøjer, bl.a. Scania 
og Mercedes lastvogne og 
Volkswagen kleinbusser. 

Gamle Lufthavnsgård i Kø
benhavns Lufthavn Kastrup, 
der i fjor blev flyttet til vestsi
den af luftavnen, ventes ta
get i brug til august, bl.a. til 
kurser og møder. 

KLMhar opgivet planerne om 
at genåbne ruten Amster
dam-Billund. Maersk har i 
forvejen en sådan rute med 
tre daglige afgange. 

Ukraine International Airways 
(UIA) har åbnet en rute Kiev
København med Boeing 737-
300. Der er to ugentlige af
gange, mandag og fredag. 
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Ballonflyvning 

Tekst og foto: Knud Larsen 

Det har været en 
god måned for 
redaktøren. "Venter 
du længe nok kan 
du blive konge af 
Sverige", sagde 
man engang. Efter 
50 års venten er et 
nu lykkedes at flyve 
svævefly og en uge 
senere kom den 
første tur i en varm
luftballon. 

Kongelig Dansk 
Aeroklubs general
sekretær Jørn 
Vinther, der har 
fløjet ballon i en 
halv snes år, invite
rede med til dan
marksmesterskabet 
i ballonflyvning med 
udgangspunkt i 
Gjern øst for Silke
borg. 
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- den stille verden 

Lad det være sagt med det 
samme. Det er ikke nemt at 
være B-menneske og ballon
flyver. Vindhastigheden må 
helst ikke være over 10 knob 
på starttidspunktet, så derfor 
foregår flyvningerne tidligt om 
morgenen og om aftenen, 
hvor vinden er svagest. 

Alligevel var der masser 
af friske piloter, observatører 
og hjælpere til briefingen på 
det tidspunkt, hvor min seng 
klæber mest til ryggen. Gad 
vide om alle ballonflyvere er 
A-mennesker. Næppe - der 
må være andre end mig der 
sover bedst, mens solen er 
ved at stå op. 

Briefingen kl. 0430 er kort 
og præcis, spørgsmålene få. 
Når stævnelederen har afslut
tet briefingen styrter alle af
sted til de ventende biler med 
ballonen på traileren. 

Over stok og sten går det 
for at komme først til startom
rådet og finde det bedste start
sted for dagens opgave. 

Efter forbavsende kort tid 

ses de første ballon
hylstre rejse sig mod 
den svagt morgen
røde himmel. 

Og inden længe 
hænger en stribe bal
loner som vindruer 
på himlen. 

Uden en lyd 

Jørn Vinther deltager 
som fiesta-flyver, 
dvs. uden for konkur
rencen, og skal der
for starte sidst. 

Ballonkurven klar
gøres med gasbræn
deren, hylstret rulles 
ud og åbnes med kold 
luft fra en blæser. Nu 
kan gasbrænderen 
tændes og den varme luft får 
efterhånden ballonen til at rejse 
sig. Nu er det med at komme 
ombord inden den letter. Med 
ombord er ogsåAlfred Danner
bo, en af Danmarks mest erfar
ne aeronauter. 

Umærkeligt forsvinder jer-

Jørn Vinther (t.h.) og Alfred 
Dannerbo diskuterer strategi
en. 

den under os. Uden en lyd fø
rer den svage vind os ud over 
Gjern ådal. Kl. 0540 denne Kr. 
Himmelfartsdags morgen er 
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der ikke et øje at se, kun kre
aturerne på markerne. 

Ballonskipper, eller aero
naut som det rettelig hedder, 
Jørn Vinther gi'r den gas. Et 
udtryk der rigtig giver mening 
ved flyvning med varmluftbal
lon. Den hvæsende lyd fra 
gasbrænderne er det eneste 
der bryder stilheden. 

Udsigten er utrolig flot over 
det midtjyske bakkede grønne 
landskab. Da ballonens fart 
over jorden er lig med vindens 
føles der ingen fartvind i håret. 
Heller ikke Jørn Vinthers na
vigationskort blafrer - en un
derlig fornemmelse når vi fly
ver med op mod 20 knob uden 
en lyd. 

Tænk at stå i den åbne bal
lonkurv og se verden drive 
lydløst forbi i farver! En virkelig 
stor nydelse som jeg oplever 
for første gang. 

Vin hjælper 
Da ballonen ikke i sig selv har 
nogen fremdrift driver den med 
vindens hastighed. Retningen 
styres ved at udnytte, at vind
retningen er forskellig i forskel
lige højder. Når vi stiger æn
dres ballonens kurs mod højre 
og modsvarende, når vi går 
ned i lavere højde fx i forbin
delse med landing, drejer bal
lonen mod venstre. 

Vi nærmer os en flok køer, 
der begynder at se urolige ud. 
Alfred Dannerbo, der har over 
30 års erfaring i ballonflyvning, 
begynder at sige lige som en 
ko. "Det hjælper", siger han, 
"det gør dem rolige". Og det så 
også ud til at hjælpe. Kvæget 
bliver ikke bange for synet af 
ballonen, men det er snarere 
den hvæsende lyd fra gas
brænderen, der gør dem uroli
ge og af og til får dem til at bis
se. 

Jørn Vinthers ballon er ud
styret med en særlig gasbræn
der, en såkaldt cow burner, der 
giver en mindre hvæsende lyd 
og som derfor anvendes i nær
hed af kvæg. 

Alfred kan også sige som 
et får, og det beroliger en grup
pe, der står i et skovhjørne. 
Jeg ved ikke hvordan han gør 
det, men det virker. 

Med 19 balloner i morge
nens flyvning er det svært ikke 
at forstyrre dyrene, og et par 
af deres landmænd må senere 
på dagen beroliges med et par 
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flasker vin. Dyrene er faldet til 
ro, og det gør landmændene 
også. Langt de fleste nyder sy
net af de flotte farvestrålende 
balloner. 

Gassen af 

Hvordan kommer man ned 
igen? Simpelt, man lukker den 
varme luft ud af ballonhylstret. 
Men helt så simpelt er det nu 
alligevel ikke. Det kræver vi
den og erfaring. Man har jo he
le tiden vinden i ryggen og kan 
ikke som et fly dreje op mod 
vinden og lade den være med 
til at mindske hastigheden i 
landingsø jeblikket. 

Det allerværste er at overse 
højspændingsledninger. De er 
derfor opmærket på flyvekor
tet med meget synlig farve. 
Derudover er der alt mulig an
det at tage hensyn til - moser, 
markafgrøder, andre el-lednin
ger etc. 

Jørn VintherogAlfred Dan
nerbo diskuterer landingsmu
lighederne. Denne morgen er 
absolut en af de bedre. Den 
svage vind gør det muligt at 
lande med kurven stående op. 
Jørn Vinther beslutter sig for 
en mark bag et levende hegn. Ballonen med KDA-logo efter den stille landing. 
Højden er passende, kurven 
rører toppen af nogle træer i 
hegnet. 

"Nu burde venstredrejet 
komme", siger Alfred Danner
bo, men det ser ud som om 
vinden fører os til højre for 
marken. Men så kommer det 
ønskede venstredrej. og bal
lonkurven sætter sig lige så 
stille på marken med det fyldte 
ballonhylster stående over os. 

Dåben 

Ballonflyvning er fyldt med tra
ditioner. En af dem er at nybe
gyndere skal døbes efter et 
fast ritual. Knælende får man 
overrakt en buket af markens 
blomster, hvorefter der bliver 
sat ild til ens hår. Branden sluk
kes dog straks med det hellige 
ballonvand (læs champagne). 
Til sidst ( hvad skal barnet hed
de?) får man sit navn, der vil 
være Markgreve eller Markba
ron plus et stednavn i nærhe
den af landingsstedet. Resten 
af champagnen går ikke ti l 
spilde, men nydes i den stille 
morgenstund. 

Resten af Danmark er nu 
ved at vågne. • Brænderen i funktion. 

9 



Lov om ændring af lov om luftfart (L62) 
Lovforslaget, der startede som en 

,,.0cl0

' () ~ ~., katastrofe for privatflyvningen, blev 
f ~ ~~•.,'.Ø3 ved hårdt arbejde fra Kongelig Dansk 

Kr#>.f,..fo.
0•~ Aeroklub gjort spiselig. Loven blev enstem
migt vedtaget i Folketinget den 4. maj med 110 

stemmer og trådte i kraft den 1. juni 2000. 
Jørn Vinther, generalsekretær i Kongelig Dansk 
Aeroklub, gennemgår her de dele af loven og de 
tilhørende bemærkninger, der har betydning for 
KDA s medlemmer. 

Kapitel 7. Tilladelse til 
luftfartsvirksomhed 

§ 75. Til regelmæssig luftfart i 
erhvervsøjemed over dansk 
område kræves tilladelse af 
trafikministeren. 

Stk. 2. Til anden erhvervs
mæssig luftfart over samme 
område kræves tilladelse af 
ministeren, medmindre denne 
træffer anden bestemmelse. 

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan der 
uden tilladelse udføres luftfart 
mod betaling, såfremt 
1 ) der alene ydes hel eller del

vis godtgørelse for de med 
den pågældende flyvning 
forbundne omkostninger, 

2) pilot og passagerer har nær 
tilknytning gennem familie
eller venskabsforhold og 

3) flyvningen ikke har været 
annonceret eller tilbudt 
offentligt. 

Stk. 4. Uanset stk. 2 kan flyve
klubber, der er organiseret i 
landsdækkende unioner ellerfor
bund og godkendes af trafikmi
nisteren, uden tilladelse udføre 
luftfart mod betaling, såfremt 
1) flyvningen indgår i sports

eller fritidsflyvningsaktivite
ter i klubben, 

2) der alene ydes hel eller del
vis godtgørelse for de med 
den pågældende flyvning 
forbundne omkostninger og 

3) der er tale om flyvninger, 
der ikke er befordring fra et 
sted til et andet. 

Stk. 5. En virksomheds be
fordring med luftfartøj af egne 
ansatte uden for de i stk. 1 og 
2 nævnte tilfælde skal anmel
des til Statens Luftfartsvæ
sen. Sådan flyvning må kun 
udføres, såfremt enten den 
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person, der udfører denne 
form for flyvning, er heltidsan
sat i virksomheden eller virk
som heden som registreret 
ejer eller som registreret bru
ger ved en langtidslejekontrakt 
har eneråderet over det på
gældende luftfartøj. 

Stk. 6. Ejerskab af eller rådig
hed over et luftfartøj til be
nyttelse ved flyvning som om
fattet af stk. 5 kan etableres 
af en kreds af indtil 5 virksom
heder, som i lige sameje ejer, 
eller som med lige andele til 
hver i fællesskab langtidslejer 
det pågældende luftfartøj. Flyv
ning kan endvidere udføres af 
en virksomhed, der er en del af 
en koncern, således at virk
somheden kan udføre flyvning 
med ansatte i andre virksom
heder inden for koncernen. 

Stk. 7. Som virksomheder, jf. 
stk. 5, anses såvel enkelt
mandsvirksomheder som in
teressentskaber og selskaber 
af enhver art hjemmehørende 
i den danske stat samt kommu
ner, amtskommuner, statslige 
virksomheder og myndigheder. 

Stk. 8. Trafikministeren kan 
bestemme, at skoleflyvning, 
opvisningsflyvning, konkur
renceflyvning og anden luft
fartsvirksomhed af særlig art 
krævertilladelse, selv om virk
somheden ikke drives i er
hvervsøjemed. 

§ 76. Trafikministeren kan fast
sætte nærmere regler om af
grænsningen mellem erhvervs
mæssig og ikke erhvervs
mæssig luftfart og om udførel
sen heraf. 

Kapitel 13. Straffebestem
melser 

Uddrag af § 149: Med bøde, 
hæfte eller fængsel indtil 2 år 
straffes den, der overtræder § 
75, stk. 1, 2 og stk. 5, 1. pkt. 
Forsøg på overtrædelse af § 
75, stk. 1, 2 og stk. 5, 1. pkt. 
straffes med bøde eller hæfte. 
Uddrag af§ 150: Ret til at gøre 
tjeneste på et luftfartøj skal 
frakendes, når 
1 ) tjenesten er udøvet med til

sidesættelse af væsentlige 
hensyn til flyvesikkerheden, 

2) frakendelsen findes beg
rundet i beskaffenheden af 
den begåede forseelse, og 
hvad der i øvrigt foreligger 
oplyst om tiltaltes forhold 
som tjenstgørende på et 
luftfartøj, eller 

3) den pågældende har gjort 
eller forsøgt at gøre tjene
ste på et luftfartøj efter at 
have nydt spiritus som an
givet i§ 50, stk. 1 

4) den pågældende har fore
taget eller forsøgt at fore
tage en eller flere flyvnin
ger, uden at der foreligger 
den fornødne tilladelse her
til, eller såfremt væsentlige 
vilkår for en meddelt tilladel
se er overtrådt, eller 

5) den pågældende har fore
taget eller forsøgt at foreta
ge en eller flere flyvninger 
omfattet af§ 75, stk. 5, uden 
anmeldelse herom, eller 
såfremt væsentlige krav for 
en virksomheds udførelse af 
befordring med luftfartøj af 
egne ansatte er overtrådt. 

Stk. 2. Frakendelsen efter stk. 
1, nr. 3-5 sker ubetinget. 

Stk. 5. Skønner luftfartsvæse
net, at betingelserne for ube
tinget frakendelse af ret til at 
gø re tjeneste på et luftfartøj fo
religger, kan det midlertidigt 
inddrage retten. Luftfartsvæ
senet skal i forbindelse med 
afgørelsen vejlede den pågæl
dende om prøvelsesadgan
gen, jfr. stk. 6. 

Stk. 6. Den hvis ret til at gøre 
tjeneste på et luftfartøj er mid
lertidigt inddraget, kan forlan
ge inddragelsen prøvet af 
domstolene. Domstolene træf
fer ved kendelse afgørelse om 
inddragelsen. 

Bemærkninger til loven 

Af bemærkninger til loven 
fremgår at det ikke er hensig
ten at ændre ved de nugæl
dende forhold for den egentli
ge fritidsflyvning, der udføres 
i foreningsregi, bl.a. under 
Kongelig DanskAeroklub. Fly
veklubber, som godkendes af 
Statens Luftfartsvæsen, vil så
ledes som led i sports- eller 
fritidsflyvningsaktiviteter i 
klubben ved f.eks . åbent hus
arrangementer kunne gen
nemføre flyvninger mod beta
ling fra besøgende, der typisk 
ikke har nær tilknytning gen
nem venskabs- ellerfamiliefor
hold. 

Det vil ligeledes være mu
ligt for flyveklubber at foretage 
annoncering, således at det 
bliver muligt for klubber f.eks. 
at rekruttere nye medlemmer. 
Det vil desuden være muligtfor 
klubber at gennemføre f.eks. 
instruktionsflyvninger, hvor 
eleven betaler for de med den 
pågældende flyvning forbund
ne omkostninger med den u
lønnede instruktør som far
tøjschef , samt navigations
konkurrencer, hvor pilot og na
vigatør deles om de pågæl
dende omkostninger. 

Derimod giver § 75 stk. 4, 
nr. 3 ikke mulighed for, at per
soner ved klubarrangementer 
eller åbne arrangementer vil 
kunne blive transporteret fra et 
sted til et andet. Hvis det er 
tilfældet må betingelserne i § 
75 stk. 3 være opfyldt. 

Man kan direkte af lovtek
sten læse, at forsøg på "sort 
taxaflyvning" nu kan betyde 
øjeblikkelig inddragelse af cer
tifikatet. En administrativ ind
dragelse, som kan prøves af 
domstolene. Af bemærkninger 
til lovforslaget fremgår, at ube
tinget frakendelse i første
gangstilfælde normalt vil have 
en varighed af 6 måneder. 

SLV har oplyst, at man har 
til hensigt at øge tilsynet ved at 
gennemføre flere stikprøvevise 
inspektioner ved udvalgte 
flyvepladser og på udvalgte 
tidspunkter. Udgiften hertil vil 
blive brugerfinansieret gennem 
gebyrer for luftfartsvæsenets 
tilsynsvirksomhed i relation til 
indehavere af certifikater. 
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Bekendtgørelse om 
flrmaflyvnlng 

Som konsekvens af den nye 
lov arbejder Statens Luftfarts
væsen med en bekendtgørel
se om firmaflyvning. KDA har 
modtaget det endelige udkast 
og kan herfra oplyse følgende: 
1 . Som firmaflyvning anses en 

virksomheds befordring 
med luftfartøj af egne an
satte som led i varetagelse 
af tjenesten i virksomheden 
uden for de tilfælde, der er 
nævnt i luftfartslovens§ 75, 
stk. 1 og 2. 

2. Firmaflyvning kan udføres 
af virksomheder, der - en
ten har eneråderet som re
gistreret ejer eller bruger 
over det luftfartøj som be
nyttes - eller har heltidsan
sat den eller de piloter, som 
udfører flyvningen, eller 
hvis fuldtidsbeskæftigede 
ejer eller medejer udfører 
flyvningen. (Ved heltidsan
sat forstås ansættelse, der 
giver ret til medlemskab af 
en arbejdsløshedskasse 
som fuldtidsforsikret.) 

3. Virksomheder, der ønsker 
at udføre firmaflyvning, skal 
anmelde dette til SLV inden 
flyvning påbegyndes. An
meldelsen skal ske på en 
særlig blanket med oplys
ning om luftfartøjets regi
strering og/eller pilotens 
navn, lejekontrakt på flyet 
og/eller kopi af pilotens an
sættelsesaftale. Anmeldel
sen gælder for tre år og æn
dringer i oplysninger skal 
straks anmeldes. SLV ud
steder kvittering for anmel
delsen, og denne skal med
bringes under flyvning. 

4. For firmaflyvning gælder i 
øvrigt at der normalt kun må 
benyttes dansk registrere
de luftfartøjer, og at disse 
skal vedligeholdes på et au
toriseret værksted. Desud
en skal der være tegnet 
passagerforsikring. 

5. Piloter skal som minimum 
have A/PPL med 350 timer, 
A/PPL plus I med 200 timer 
eller B/CPLcertifikat. (limer 
på svævefly, friballon og ul
tralet tæller ikke med.) Des
uden skal piloter opfylde de 
helbredsmæssige krav til 
erhvervsflyvercertifikat. 
Helbredskravet gælder dog 
kun for piloter som erhverver 
A/PPLefterden 1. maj 2001. 
Trafikministeren har i sam-
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råd den 13. april 2000tilken
degivet, at såfremt Danmark 
tilslutter sig de nye JAR-reg
ler for firmaflyvning, vil de 
danske regler blive ændret, 
således atde svarer til de in
ternationale regler. (JAAop
lyser at dette tidligst for
ventes medio 2002). 

Bemærkninger 

Fra møderne med SLV under 
udarbejdelse af dette udkast 
kan KDA i øvrigt oplyse: 
1. I definitionen af "Firmaflyv

ning" skal udtrykket "ansat
te" tages bogstaveligt. Det 
omfatter ikke flyvning, hvor 
der kun transporteres ejere, 
medejere, kunder og forret
ningsforbindelser. 

2. Hvis en virksomhed både 
opfylder betingelserne for 
ejerskab af fly og heltidsbe
skæftiget pilot, kan begge 
dele anmeldes. Man vil på 
denne måde kunne leje fly 
ad-hoc eller bruge en an
den pilot ved ferie eller syg
dom. 

3. Der vil blive mulighed for 
anden ansættelsesdoku
mentation end selve kon
trakten, idet en sådan kon
trakt kan være fortrolig. 

4. Hvis en kopi af anmeldel
seskvitteringen ikke er med
bragt, men firmaflyvningen 
er lovformeligt anmeldt, så 
vil der ikke blive tale om 
sanktioner. Piloten vi l dog få 
indskærpet, at han fremover 
skal huske denne. 

5. Fristen for ikrafttrædelse 
bliver meget kort, hvorfor 
der vil blive givet en vis frist 
for anmeldelse af firmaflyv
ning. SLV vil udsendeenAIC 
om de nye bestemmelser, 
og anmeldelsesskemaet vil 
blive optrykt i AIC'en. 

6. "Befordring" som defineres 
som transport fra et punkt 
til et andet skal ikke tages 
helt bogstaveligt, idet det 
stadig vil være muligt for en 
svæveflyver at foretage en 
udelanding og for en ballon
pilot at lande et andet sted 
end startstedet. 

7. Kongelig Dansk Aeroklub 
godkendes som en "lands
dækkende union eller for
bund" i lovens forstand og er 
indstillet på at medvirke ved 
godkendelser, således at 
klubber mv. indstilles via 
KDA. • 

KDA Shoppen 
introducerer nu: 

ICAO-kort abonnement 
I 

Tegn et abonnement idag og få det danske ICAO kort tilsendt 
fremover I. gang årligt ved udgivelsen, første gang i april 2000. 

Vi tilbyder såvel ICAO kort Danmark som ICAO Special Chart 
Copenhagen, der begge udkommer hvert år i april måned. 

Gør det let for dig selv og udfyld kuponen herunder. Derefter 
kan den postes, faxes eller mailes til os. Kuponen må naturligsvis 

gerne kopieres eller skrives af, hvis du ikke vil klippe i bladet. 

Abonnementspris for år 2000: 

Pris for medlemmer af KDA: 
kr. 80,00 pr. lCAO Danmark 

kr: 36,00 pr. lCAO Special Chart Copenhagen 

Pris for ikke-medlemmer af KDA: 
kr: 84,00 pr. lCAO Danmark 

kr. 40,00 pr: ICAO Special chart Copenhagen 

Porto, ekspeditionsgebyr kr. 2S,OO samt derudover 2S% moms 
tillægges. Forbehold for forsinkelser, leverandørfejl, trykfejl, 

prisstigninger samt force majeure. 

Vi glæder os til at modtage din bestilling! 

Med venlig hilsen 

KDA Service ApS 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde . Tlf. 46 14 I S 07 

Telefax: 46 19 13 16 - email: butik@kda.dk 

Antal 

I Ja tak, jeg ønsker 
__ stk. ICAO Denmark årligt i abonnement 

0 Ja tak, jeg ønsker 
__ stk. ICAO Special Chart Copenhagen årligt i abonnement 

Kortene udsendes umiddelbart efter udgivelse, som regel i 
april måned.Jeg forpligter mig samtidig til at betale den 
medfølgende faktura senest 8 dage efter modtagelsen. 

Abonnementet kan til enhver tid opsiges med en måneds varsel. 

Navn: ________________ _ _ 

Adresse: ___________ _____ _ 

Post nr: ____ _ By; _________ _ 

Tlf; _______ _ Evt. kundenummer; ____ _ 

\INDERSKRIFT 
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Sommertur til Fayence 
Tekst og foto: Lars Wildenschild 

Castellane-søen i 9.000 fod ca. 35 nm fra Nice. 

Efter et helt års overvejelser og et utal af 
bemærkninger - så som: "Kunne det ikke 
være sjovt at flyve til Sydfrankrig til næste 
sommer?" Og "det kunne nu være sjovt at 
komme flyvende derned". "Det tager jo kun 
halvt så lang tid at flyve derned selv, som 
hvis vi skulle køre i bil". 

Endelig fik jeg min kæreste Signe overbevist 
om, at sommerferien i år skulle gå til Fayence 
i Sydfrankrig. Vel at bemærke skulle vi selv 
flyve derned og med Alexander - vores to
årige søn - på bagsædet 

Helt konkret inviterede vi 
Svend og Tove fra Rolfsted fly
veplads til eftermiddagskaffe 
en gang i maj måned. De hav
de den foregående sommer 
fløjet en lignende tur til Can
nes, der ligger ca. 1 O nm fra 
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Fayence. Vi fik en lang række 
tips om luftrum, flyveruter, flyv
ning i bjerge, engelsk kommu
nikation på "fransk" og meget 
andet. Dette møde afdrama
tiserede tingene en hel del, og 
vi fik nu rigtig blod på tanden. 

Fly 

Der var bare lige en vigtig in
grediens der manglede. Hvor
ledes skaffer man sig en flyet 
til sådan en tur, når man ikke 
lige står og ejer et selv ? 

Tja - det gik faktisk ret nemt 
- det lykkedes i andet forsøg. 
Vi fik lov at leje Carl Heinz Mat
zens meget flotte Cessna 172 
OY-CHM, som er stationeret 
på Løjtved flyveplads ved Lø
gumkloster. 14 dage til Syd
frankrig i juli måned uden bøvl. 
- Der findes endnu steder, hvor 
en mand er en mand og et ord 
er et ord, og hvor ærlighed hol
der længst! Så var den på 
plads! 

Nu er livet efter min mening 
for kort til VFR-navigation vha. 
fem min. checkpunkter, jern
baner, højspændingslednin
ger, motorveje mm . Så der 
manglede endnu en vigtig in
grediens, hvis dette skulle bli
ve en succes - en GPS. Det 
lykkes at låne en sådan i første 
forsøg, endda en Garmin 195 
(ikke så dårligt). 

Startproblem 

CHM skulle hentes i Løjtved 
og flyves til Tønder, hvorfra 
turen skulle påbegyndes næ
ste morgen. Bagagen var pak
ket, eller snarere komprimeret, 
nøje vejet og vægtberegnin
gen udført (i øvrigt på GPS'en 
- smart). Det sidste der mang
lede var endnu en "låne-ting", 
den obligatoriske King hånd
radio, som skulle ankomme pr. 
Pi per Cub til Tønder flyveplads 
senere på aftenen. Men hvad 
var nu det ? Var det ikke CHM 
der stod udenfor hangaren 
uden motorcowling ? 

Det måtte ubetinget være 
et mindre problem, måske 
skulle der bare hældes lidt 
ekstra olie på til den store tur i 
morgen. Carl Heinz kom os i 
møde allerede da vi stod ud af 
bilen. Han beroligede os med 
at mekanikeren var på vej, og 
at det nok bare var lidt fugt i 
magneten der var årsag til, at 
den ikke kunne starte. 

Efter 2½ time med klude, 
Pronto (det hedder det sikket 
ikke til fly), check af impulskob
ling, tændingstidspunkt mm. 

var gode råd billigt til salg, så 
vi besluttede at køre, - jeg 
gentager køre til Tønder for at 
hente håndradioen. 

Kl. 20.30 ringer Carl Heinz 
til min mobiltelefon og medde
ler, at mekanikeren ikke kan 
finde fejlen på magneten, og 
at han i øvrigt først kan sætte 
noget i værk om mandagen. 
Slukørede kører vi PiperCub
piloten (min far) fra vores nat
logi i Tønder tilbage til flyve
pladsen. Flere muligheder 
bliver afprøvet i den næste 
halve time for at redde turen, 
men der bliver talt om store 
AOG-gebyrer (aircraft on 
ground), hvis der skal skaffes 
en ny magnet inden morgen. 

Plper 140 

Signe går ind på havnekonto
ret og spørger om hun må få 
lov til at bande, for at få bare 
lidt afløb for de ophobede ag
gressioner. Hjalmar, som er 
vagthavende og formand for 
Tønder flyveklub, svarer at 
naturligvis måtte hun det, men 
spørger samtidigt hvorfor det 
nu skulle være nødvendigt? 

Hjalmar får hele historien 
om flere måneders forberedel
se, om magneten der mang
lede gnisten osv. Mere eller 
mindre uanfægtet svarer Hjal-

En glad dreng i 7. 000 fod over 
Bremen. 
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Lawingede fly egner sig perfekt som puslebord. 

mar, hvad er der egentlig i ve
jen med en Piper PA-28-140 ? 
Signe føler ikke lige tiden er in
de til dårlige vittigheder, men 
rent faktisk har Hjalmar længe 
gennemskuet tragedien. 

Mod betaling af indmeldel
sesgebyr, kontakt til Piperens 
ejer mfl. var sagen klar. Vi kun
ne som medlem af Tønder 
Flyveklub leje OY-BFS, en fin 
lille Piper 140. 

Nu skulle der handles 
hurtigt, hvis starten skulle gå 
næste morgen - og det skulle 
den jo. På tre kvarter kan man 
lige nå at flyve til Løjtved, 
hente GPS'en, som vi forhåb
ningsfuldt havde efterladt i 
CHM og udføre fire starter og 
landinger fra Tønder for at få 
status på 140'eren igen. Et mi
nut før solnedgang - og vi var 
klar til afgang næste morgen. 

Sydover 

Kl 9.00 indfandt vi os på flyve
pladsen. Vejret checket, flyet 
tanket, dagligt tilsyn udført og 
flyveplanen faxet. Alexander 
spændes fast, og de til lejlig
heden indkøbte fire små poser 
legetøj bliver lagt klar. Det er 
noget af et "McDonald-trick", 
men det virker. En lille pose 
med en ny bil, en nøglering el
ler en bordtennisbold giver ro 
på de bageste rækker. Der er 
jo som bekendt mange ting, 
der skal tænkes på, når fami
lien skal i "skoven" - også med 
fly. 

Starten gik fra Tønder kl. 
11.00 mod Koblenz via WSR 
VOR, Bremen, Oelde, GMH 
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VOR. Små tre timer problem
løst, hurtigt og fantastisk fedt! 

Flyet bliver tanket og en for
sinket frokost indtaget på fly
vepladsens iøvrigt udmærke
de græske restaurant. Det go
de ved flyvepladser sydpå er, 
at der næsten altid findes en 
restaurant/cafeteria i forbin
delse med flyvepladsen. Det 
er ret bekvemt, hvis man som 
os hader varme madpakker. 

Kl. 16.30 startede vi igen fra 
Koblenz mod Colmar i Nord
trankrig via Haguenau - en lille 
by lige nord for Strasbourg. 
Det var med 30 ° C og flot vejr 
bortset fra lidt varmedis. 

Vi krydsede direkte ind over 
Strasbourg (vi så faktisk den 
nye EU-bygning -ret flot fra 
luften). 

I Strasbourg fik vi for første 
gang bekræftet vores bange 
anelser i relation ti l fransk
mænd og engelsk. Efter gen
tagende spørgsmål om flyty
pe, antal personer ombord mv. 
modtog vi en clearance på en
gelsk med en rigtig styg ac
cent. Til deres forsvar lyder det 
dog ikke som om, at de pro
fessionelle havde samme pro
blemer med forståelsen som 
os, men det er også så forud
sigeligt det IFR-snak. 

Vi landede i Colmar kl. 
18.00 i småregn, /ousysigt og 
skyhøjde, men stadig pro
blemløst - en GPS'er er guld. 
Vi indlogerede os på hotellet, 
som iøvrigt er beliggende på 
flyvepladsen med ca. 20 meter 
til flyparkering. For ca. 250 FF 
får man roomservice og to ud
mærkede menu'er - lige hvad 

vi trængte til. Vi nænnede ikke 
at slæbe Alexander på resta
urant efter en lang og oplevel
sesrig dag. Dobbeltsengen var 
iøvrigt også fortrinlig som 
trampolin. 

Montelimar 

Da vi trak gardinerne fra ved 
7-tiden var synet nedslående. 
Lave skyer, dårlig sigt og sta
dig finregn . Ved 11-tiden be
gyndte opklaringen og kl. 
12.30 gik starten mod Monte
limar. 

Skyhøjden var 1600-1800 
fod og sigten små 1 O km. Ikke 
alt for godt med en terrænhøj
de på 800-900 fod på det før
ste ben. Ca. ½timeefter start 
hævede skyhøjden sig til 
3.500 fod og sigten omkring 30 
km. 

Vi fortsatte gennem en 
smal dal fra Mulhouse til Rho
nedalen i ca. 3.000 fod med 
behørig afstand til de højeste 
tinder på 2.600 fod. Kl. 14.30 
passerede vi vest om Lyon og 
kl. 15.15 landede vi i Monteli
mar. 

Montelimar er beliggende 
ved et kæmpestort atomkraft
værk, så uanset om man kan 
lide denne energiform eller ej, 
gør skorstenene pladsen utro
lig let at finde. Der er 1.200 m 
græsbane og et sandt mylder 
af UL-fly, GA-fly samt ikke 
mindst modelfly. Der blev ikke 
svaret på radioen, så vi lurede 
de andre af og placerede os i 
landingsrunden. Det lyder må
ske lidt kaotisk, men det var 
det faktisk ikke - også i luften 

formår franskmændene at få 
trafikken til at glide. 

Gardiner til jorden 

Engelsk- og tyskkundskaber
ne var underordnede for ham 
vi udvekslede takter med, kun
ne hverken det ene eller det 
andet. Men også i Frankrig 
flyver de påAVGAS 100 LL, og 
det kunne han godt forstå at vi 
gerne ville købe noget af. Efter 
Alexander havde fået sin 
obligatoriske is og Signe og jeg 
havde rehydreret, var vi klar til 
de sidste 1 ½ times flyvning 
mod den endelige destination 
Fayence. Vi fløj via Orange, 
Valence og Le Luc VOR. 

Igen en rigtig flot tur, trods 
en lidt emsig controller i Pro
vence TMA. Vi fik lov til af flyve 
nogle få mil vest om de store 
lufthavne i både Orange og Va
lence. 

Kort før vi nåede Le Luc 
VOR måtte vi snige os på kan
ten af en meget voldsom tor
denbyge. En af dem hvor "gar
dinerne" går helt ned til jorden, 
og stemningen i cockpittet 
bliver meget intens. 

Vi diskuterede forskellige 
alternative landingsmulighe
der, men det så ud til at vi kun
ne flyve i en bue omkring den 
for senere at komme i den rig
tige retning igen. Ca. 20 nm før 
vi nåede pladsen forsøgte vi 
at kalde Signes forældre på 
håndradioen, og det lykkedes 
faktisk. De er begge to svæve
flyvere og kunne derfor pas
sende give os vejroplysninger 
- endda på dansk. Ingen store 
CB'ere lige over pladsen. 

Vi landede i Fayence på 830 
m græs beliggende i 741 fod. 
Sigten og skyhøjden var ri
melig, men det regnede kraftigt. 

Selvom Charles Lindbergh 
fløj over Atlanten i 1927 følte 
vi, at vores bedrift var mindst 
lige så imponerende. 

Næsten verdensmestre 

Ankomsten til Signe's foræl
dres hus i Fayence blev fejret 
på fyrsteligvis med masser af 
is til Alexander og rigelige 
mængder af god fransk rødvin. 
Det blev en af de aftener, hvor 
man bare føler sig som ver
densmester i alt, og hvor der 
ikke findes problemer, der er 
større, end de kan løses. Vi 
havde den følelse som alle, 
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der ikke er flyveinteresserede, 
bare går glip af! 

Da vi landede i Tønder igen 
den 20. juli havde vi i alt fløjet 
22 timer inkl. en bjergtur med 
passage af tinder i 9.000 fod 
samt et "Middelhavscruise" til 
Marseille. 

Flyvning i disse områder er 
den ultimative oplevelse. Det 
største problem er, at man har 
svært ved at falde i søvn om 
aftenen, for der er så mange po
sitive "input", der skal behand
les, før man kan "lukke ned". 

Vi er begge enige om, at 
denne ferie får topscore på lis
ten over gode ferier. Vores 
frygt for at medbringe et to år 
gammelt barn blev totalt af
kræftet. Børn fornemmer tilsy
neladende den intense atmos
fære i cockpittet, så de gør ikke 
så meget vrøvl. 

De stolte piloter i Fayence kort før afrejse. 

S-certifikat 1988, 31 O timer 
A-certifikat 1992, 205 timer 

Vi glæder os til at vores ny
fødte datter bliver stor nok, og 
vi har sparet sammen til det 
næste sus! • 

Styrmand: 
Signe Beck-Nielsen 
26 år, lægestuderende 
S-certifikat 1991, 130 timer 

Besætningen på OY-BFS: Kabinen: 

Kaptajn: Alexander Wildenschild 
2 år Lars Wildenschild 

27 år, ingeniør 32 flyvninger 

yt i KDA•Sh.oppen 
- Nyt i Danmark 

Cencal Aviation Flight Bags, når en traditionel pilottaske ikke 
opfylder dit behov for opbevaring. 

Vi tilbyder bl.a. udført i I 000 denier Cordura - 7 forsk. farver 

• Model November: medlemspris: kr. 1.800,-
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Model Sierra: medlemspris: kr. 850,-

• Matchende Logbogsomslag: 
m/lynlås & velcro 

medlemspris kr. 300,-

Introduktionsrabat I 0% ved bestilling inden den 27/7 2000! 

Forlang specialbrochure for at se alle de spændende og 
funktionelle modeller. 

Leveringstid kan forekomme. Der tages forbehold for prisstigning samt 
udsolgte varer, uden forudgående varsel. 

KDAServiceApS =f.= 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde~ 

Tlf. 46 14 15 07 -Telefax: 46 19 13 16 - email: butik@kda.dk 

Royal Internationa l 
Air Tattoo 2000 
Europas største flyveopvisning 
den 22.-23. juli får deltagelse 
fra mere end 30 nationer. 

RIAT, der almindeligvis finder på sted RAF basen Fair
ford vest for London, er i år flyttet til RAF Cottesmore 
øst for Leicester, da Fairford skal have ny overflade på 
landingsbanen. 

Der er allerede tilmeldt 38 fly fra USA, bl.a. Boeing 
C-17 Globemaster 111, den helt nye Boeing F/A-18F Su
per Hornet og US Marine Corps' MV-22B Osprey Tilt 
Rotor. 

Også østfra kommer kommer der spændende fly bl.a. 
Sukhoi Su-27, Su-24 og Tupolev Tu-22M3 Backfire. 
Endvidere Mil Mi-24 helikoptere fra Tjekkiet og MiG-29 
fra det ungarnske flyvevåben. 

Fra den sydlige halvkugle kommer fly fra det sydaf
rikanske flyvevåben og for første gang nogensinde er 
der deltagelse fra Royal Singapore Air Force, der kom
mer med to Douglas A-4SU Skyhawks. 

Et særligt tema bliver 60 års dagen for Battle of Bri
tain, hvor Supermarine Spitfires og Hawker Hurricanes 
endnu engang kæmper mod Messerschmitts. 

University Air Squadrons, hvorfremtidens RAF piloter 
trænes, fejrer 75 år jubilæet med et flypast i deres nye 
Grob Tutor og deres Bulldog. 

Derudover bliver der en demonstration af nutidige 
transportfly og veteraner fra 1940'erne og -50'erne. 

Det forventes fra arrangørernes side at 450 fly vil 
deltage, blandt dem fem opvisningshold og naturligvis 
de berømte RedArrows. Derforventes 180.000tilskuere 
de to dage. 

Billetter kan købes i forkøb for f 21,95 og på dagen 
f 27,00, børn under 15 år gratis. Alle forespørgsler be
svares på tlf. +44 12 85 71 34 56. 

Se også website: www.airtattoo. com. 
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> 
LUFTFARTSSKOLEN 

JAR-FCL MCC kursus. 

Multi-Crew Co-Operation kurser i henhold til JAR-FCL 1.250(a)(3), JAR-FCL l.26l(d) og tilsvarende krav i JAR
OPS. Kurset er fremover et krav for at kunne påbegynde den første typeuddannelse på flermandsbetjente fly. 
Kurserne omfatter 34 teorilektioner og 20 timers flyvning på DC 10 full-flight simulator. 
Kurset har en varighed på ca. tre uger. Pris pr. deltager inklusive alle materialer kr. 35.000,00. 
Kursus prisen bliver i år 2001 sat op til kr. 38.000,-. 

JAR-FCL integreret ATP-kursus. 

Kurset dækker alle krav i henhold til JAR-FC_L l.160(c) og JAR-FCL l.165(a)(l) og opfylder dermed uden videre 
kravene til første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Uddannelsen varer ca. 22 måneder og omfatter minimum 1000 lektioner teori afsluttende med eksamen til Airline 
Transport Pilot License (ATPL), 170 flyvetimer på enmotoret fly, 15 flyvetimer på tomotoret fly afsluttende med 
opnåelse af Commercial Pilot License med Instrument Rating (CPL/IR) og Multi-Crew Co-Operation (MCC) kursu 
på 15 timer i DC 10 simulator. 
Psykotekniske optagelsesprøver d. 22. og 23 september, d. 29. og 30 september, d. 20. og 21. oktober, d. 27. og 28. 
oktober, d. 17. og 18. november samt d. 24. og 25. november 2000. 
Første ledige kursus starter d. 5. februar 2001. Derefter d. 7. maj og d. 30. juli, kursusprisen alt incl. kr. 550.000,
lnformationsmøder bliver afholdt d. 6. sep., 23. sep., 4. okt., 7. okt., d. 1. nov. samt d. 4. nov. 2000. 

Modulare JAR-FCL 

Flyvekurser til CPL, IR, FI, ME og ME/IR vil blive udbudt hen over sommeren. 

ATPL teori for indehavere af nationalt A-certifikat eller JAA PPL DAG: 

Afdeling 
Billund 

egnethedsprøve (pris kr. 500,-) 
Billund eller Roskilde 

start: 
4. sep. 2000 

tilmeldingsfrist: 
21. juli 2000 

eksamen: 
primo juni 2001 

ATPL forkortet teori for indehavere af nationalt B/1 certifikat eller JAA CPUIR AFTEN: 

Afdeling 
Billund 

start: 
14.aug.2000 

tilmeldingsfrist: 
14. juli 2000 

eksamen: 
medio marts 2001 

Du skal have bestået medical på Flyvemedicinsk klinik inden kursusstart. 

JAR-FCL teoretisk flyveinstruktørkursus: 

Afdeling 
Billund 

start: 
9. oktober 

tilmeldingsfrist: 
8. sep. 

eksamen: 
medio december 2000 

AFIS kursus (Vejrobservator) 2000/2001: 

Afdeling 
Billund 

start: 
16. oktober 2000 

tilmeldingsfrist: 
15. sep. 

kursus afslutning: 
26. januar 2001 

Pris for AFIS kursus er ved 6 deltagere pr. kursist kr. 95.000,-, kurset kan udbygges med Vejrobservatør kursus, mt r 
pris pr. kursist kr. 25.000,- og 5 ugers ekstra varighed. 

Rekvirering af yderligere materiale og information om ovenstående kurser kan fås ved henvendelse til: 

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



Center Air Trafikflyverskole 
Tekst og foto: Knud Larsen 

Der var engang ... 
(sådan starter alle 
eventyr ... ) to gule 
Cessna 150 på Ring
sted Flyveplads, OY
CPR og OY-CGZ. De 
stod der og så så 
søde ud. 

Det var Center Air's 
start i flyvebranchen. 
Her blev undervist til 
A-certifikat, både i 
teori og praksis. 
Tiden gik - men 
ejerne Bodil og Jens 
Kristian Frost ville 
nogetmere. 

Roskilde Lufthavn blev stedet, 
hvor der var plads til yderligere 
aktiviteter, så Center Air lejede 
sig ind i en hangar med tilhø
rende lokaler. 

Ud over undervisning til 
flere slags certifikater blev der 
også fløjettaxiflyvning med Pi
per Navajo, og de to gule 
Cessna'er blev efterhånden 
skiftet ud med Piper PA-28. 

Aktiviteterne voksede sta
dig, og snart blev der opført en 
ny hangar på 1.000 m2 med 
kontor- og undervisningsloka
ler. 

De to ejere, der begge er 
trafikflyvere i SAS og har været 
flyveinstruktører ved Trafikfly
verskolen i SAS Flight Acade
my, så at efterspørgslen efter 
piloter var stor og begyndte i 
stigende grad at uddanne 

Den ene af de to gule Cessna 150 foran 1994-hangaren i Roskilde Lufthavn. 

professionelle piloter til de 
skandinaviske luftfartsselska
ber. 

Samtidig var indførelsen af 
de nye fælleseuropæiske JAR
bestemmelser ved at skulle 
ske i Danmark. Center Air tog 
meget tidligt fat på at kunne 
opfylde de nye bestemmelser, 
der trådte i kraft den 1. juli 
1999. 

Først i Danmark 

Center Air har som den første 
og eneste flyveskole fået 
godkendt og gjort brug af com
puterbaseret teoritræning i 
kombination med klasseunder
visning og praktisk flyveud
dannelse. 

Center Air var den første fly-

veskole i Danmark, der blev 
godkendt både til JAR integre
ret og modular pilotuddannel
se, herunder privatflyvercerti
fikat (PPL), trafikflyvercertifikat 
(CPL), instrumentbevis (IR) 
samt flermotoret grund- og ty
peuddannelse (ME/CRE). 

Der uddannes også instruk
tører på alle niveauer samt Mul
ti Crew Cooperation Course 
(MCC træning). 

Uddannelsen 

Konceptet for trafikflyverud
dannelsen er tilrettelagt ved 
hjælp af moderne undervis
ningsteknik, fx. computerba
seret træning (CBT), flysimu
latorer og en optimering af den 
flyvemæssige indlæringsme-

todik. Uddannelsen er et kon
centreret forløb , der varer ca. 
20 måneder. 

Undervisningen er delt op i 
fem faser, hvor hver fase af
sluttes med en prøve. 

Fase I består af 125 timers 
teoretisk undervisning, der 
kombineres med 45 timers 
praktisk flyveuddannelse af
sluttende med prøve over for 
Statens Luftfartsvæsen. 

I Fase li foregår undervis
ningen i teori til instrumentfly
veuddannelsen på computer 
afvekslende med klasseun
dervisning. Den praktiskeflyv
ning andrager ca. 80 timer og 
herunder påbegyndes instru
mentflyvningen både på fly 
som på simulator. 

Fase III indeholderteoriun
dervisning til Airline Transport 
Pilot eksamen og 25 timers 
flyvetræning på enmotoret 
kompliceret fly (optrækkeligt 
understel og stilbar propel) . 
Herudover er der et antal timer 
i spinudretning og avanceret 
flyvning (kunstflyvning), hvor
efter der aflægges praktisk 
prøve over for SLV til opnåelse 
af trafikflyvercertifikat. 

Den afsluttende flyvetræ
ning i fase IV er på ca. 50 timer, 
hvoraf 30 timer er på simulator 
og 20 timer på tomotoret Piper 

Nogle af Piper flyene i den nye 
hangar. 
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To af de trofaste Cherokee's 
foran 1994-hangaren. 

Seneca. Der afsluttes med fly
veprøve til flermotoret instru
mentbevis over for SLV. 

Fase V består af et Multi 
Crew Cooperation Course 
(MCC), hvor der undervises i 
flerpilotsamarbejde. Det er et 
JAR-krav, at alle piloter skal 
have gennemført et MCC-kur
sus før første typeomskoling til 
flerpilotopererede flytype. 
Kurset består af 25 timers teori 
og 20 timers flyvning på Beech
craft King Air 200 simulator. 

Andre uddannelser 

Center Air forestår også flyve
træningen for såvel militære 
som civile flyvelederaspiranter 
fra SLV Skolen (Statens Luft
fartsvæsens skole). 

Derudover afholdes in
struktørkurser, instrumentbe
viskurser og uddannelse til pri
vatflyvercertifikat (JAR PPL). 

Center Air laver desuden 
typeratings på bl.a. DH Bea
ver, GAF Nomad, Short Sky
van og Beech B90/99/1 00/200 
samt Beech B350/1900 for 
Grønlandsfly, Aviation Assis
tance, ExecuJetog DanishAir 
Transport m.fl. Også her ind
går den nye Beech 200 simu
lator som en del af træningen. 

Fly 
Center Air har valgt udeluk
kende at anvende fly af mær-

ket Piper. Det gør det lettere 
for eleverne, idet der derved 
er et ensartet cockpitlayout, og 
system- og procedurefilosofi
en er ens hele uddannelsen 
igennem. 

Efterhånden som compu
terteknologien udvikler sig er 
det muligt at lade PC'ere med 
godkendte simulatorprogram
mer indgå som en del af ud
dannelsen. 

Center Air anvender pt. en 
Elite simulator samt en Ascent 
FNPT li simulator til procedu
retræning. 

Instruktørerne 

Center Air anvender faste in
struktører fra det associerede 
selskab Center Flight. Disse er 
lige som free-lance instruktø
rerne erfarne trafikflyvere fra 
bl.a. Sterling, MaerskAir, Pre
miair, SAS etc. 

Ved at anvende instruktø
rer med kontakt til luftfartssel-

Bodil og Jens Frost holder samman med adm.dir. Erik Jakobsen 
Center Air's nye logo. 
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Undervisningen foregår dels ved klasseundervisning dels ved 
computer baseret træning. 

skaberne sikres en kontakt til 
det miljø som eleverne i frem
tiden bliver ansat i. 

Udvidelse 

Center Air udvider stadig. 
Hangaren fra 1994 blev snart 
for lille til både fly og undervis
ning, og alternative mulighe
der blev undersøgt. Resultatet 
blev en helt ny administrati
ons- og undervisningsbyg
ning. Flere elever betyder be
hov for flere fly, og de skulle 
helst indendøre. Derfor blev 
der bygget yderligere en han
gar og et MCC træningscenter 
opført med bl.a. samarbejds
partneren DAT. 

Målsætning 

I fremtiden forventes en kraftig 
ekspansion i den europæiske 
luftfart og samtidig en stor 
afgang til pension i luftfartssel
skaberne. Dette medfører au
tomatisk behov for nye piloter. 

Ansættelse i luftfartssel
skaberne kræver dog stadig-

væk et bestemt antal flyveti
mer, der som oftest skal op
bygges som pilot eller flyvein
struktør i en flyveskole eller et 
mindre selskab. 

Det er Center Airs mål, at 
eleverne efter endt uddannel
se kan fungere i et topilot kon
cept, hvor nøgleordene er hån
de I ag, disciplin og samar
bejdsevne. • 

Center Air's flyflåde 
Der anvendes udelukkende 
fly af mærket Piper. 

OY-CHR ... PA-28 Warrior 

OY-FRO ... PA-28 Warrior 
OY-TOZ .... PA-28 Warrior 

OY-JEC ...... PA-28 Cadet 
OY-JED ...... PA-28 Cadet 
OY-JEE ...... PA-28 Cadet 

OY-BDI ..... PA-28R Arrow 
OY-BGP ... PA-28R Arrow 
OY-BGT .... PA-2BR Arrow 

OY-FRA .... PA-34 Seneca 
OY-SUW ... PA-34 Seneca 
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Endelig lykkedes det for den gamle redacteur 
at få sit livs første tur i et svævefly. 
For mange år siden, da jeg var medlem af 

KDA 's hovedbestyrelse, sagde en svævefly
ver til mig: ,,Det kan da ikke passe, at du ikke 
har fløjet svævefly endnu? - Det må vi ha' 
gjort noget ved." Tiden gik - der er så mange 
andre ting der også skal nås. 
I vinter talte jeg tilfældigt med Tonny Henrik
sen, der er medlem af FL YV's Redaktionsud
valg og svæveflyver i Kalundborg Flyveklub, 
om det. ,, Vi gør det St. Bededag", sagde han. 
- Og som sagt så gjort. 

Jeg havde kigget på Svæve
flyveudsigten på DMl's hjem
meside. Om eftermiddagen lo
vedes svag til moderat termik 
med 3-7/8 sc/cu i 3.000 ft . 

I klubhuset på Kaldred Fly
veplads dumpede jeg lige ind 
midt i fast-food frokosten. Over 
en fransk hotdog og en cola 
blev der snakket om løst og 
fast. Tonny Henriksen havde 
gjort det hele klar. Udenfor 
holdt Schempp-Hirth Janus C 
OY-JXF tålmodigt. 

Denne fortælling skal læ
ses med den viden, at jeg har 
været motorflyver i 20 år, og 
hvis der er noget en motorfly
ver ikke bryder sig om så er det 
atflyve uden motor. Ingen mo
tor = nødlanding. Så hvordan 
var det mon at svæveflyve? 
Og landingen? - i et motorfly 
kan man jo altid gi' gas og prø
ve en gang til - men i svæve
flyvning har man jo kun et for
søg? Jo, der var nok at tænke 
på. 

Tonny gennemgik flyet og 
dets indretning, hvilke håndtag 
jeg skulle betjene (som han ik
ke kunne nå fra bagsædet), 
nødprocedurer etc. Jeg fik 
faldskærmen på og kom på 
plads i forsædet. På en skala 
fra nul til seks fik jeg vist ikke 
over 2,4 for det kunstneriske 
indtryk af anstrengelserne -
men ned i sædet kom jeg. 
Nærmest i liggende stilling, 
men med fin udsigt til alle si
der. Når man fik sig skruet sig 
lidt på plads, sad man faktisk 
udmærket. Jeg vil dog tro, at 
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efter lange flyvninger på man
ge timer skal ældre piloter 
nærmest brækkes fri af flyet 
igen. 

Termikjagten 

Vi startede med flyslæb. Klub
bens Piper Super Cub OY
BTS blevspændtfortil en start 
mod vest. Pludselig rumlede vi 
hen over græsset. ,.Jeg bliver 
ikke særlig underholdende de 
næste par minutter", sagde 
Tonny, der under starten skal 
sørge for at svæveflyet er kor
rekt placeret i forhold til slæ
beflyet. 

Et varierende skydække af 
stratocumulus og cumulus 
med en diset horisont var hvad 
meteorologerne havde at 
byde på over Nordvestsjæl
land. 

I dagens anledning blev vi 
slæbttil 700 m, hvorTonny be
gyndte at kigge efter termik. 
Variometrets optimistiske kor
te bip-bip lyde betyder stig, og 
de modsvarende pessimis
tiske dah-dah angiver synk, så 
vi var mest interesseret i at hø
re bip-bip. Men det kneb lidt i 
starten, og vi mistede lang
somt et par hundrede meters 
højde. 

Det var egentlig underligt at 
flyve rundt under skyerne med 
1 00 km/tuden motor - og uden 
at savne den. Det var rigtig flot 
at sidde forrest i flyet, næsten 
som om man var helt alene i 
verden, og blot nyde udsigten 
over grønne marker, det blå 
hav og de hvide skyer. 

Flyslæbstart efter Piper Super Cub OY-BTS. 

Landing på Kaldred. Nu er der kun en vej - og det er ned. Den 
omtalte uldtråd ses foroven til venstre. 



Men Tonny's stemme brag• 
te mig tilbage til den virkelig
heden . .,Du har den", siger 
Tonny. Æh• nå . .,Ja, bare hold 
pinden i neutralstilling, brug si
deroret og hold uldtråden i 
midten", fortsatte han. Hva'? 
Uldtråden? - var vi gået over i 
stofbranchen? En uldtråd, der 
er limet på hooden udvendigt, 
erstatter krængningsviseren 
(kuglen), der viser om rorene 
er koordineret rigtigt under 
sving . .,Brug sideroret under 
sving - I motorflyvere bruger 
aldrig sideroret til noget", 
konstaterer Tonny. Her må jeg 
igen give ham ret. 

Efter kort tid, synes jeg selv, 
fik jeg styr på farten, lavede 
acceptable sving, holdt øje 
med afstanden til flyveplad
sen, andre fly og lyttede til 
variometrets lyde alt sammen 
til akkompagnement af en 
svag vindstøj, der mest stam
mede fra ventilationsanlæg
get. 

Vi jagtede stadig termik. 
"Du fløj lige gennem to bobler 
med 2-3 m/s. Var det ikke no
get?", spurgte Tonny. Her skul
le jeg nok have svaret "Nej", 
men kom i stedet til at sige: 
.,Gjorde jeg det?" . .,Nåh ja, 
hvorfor også nøjes med 2-3 m, 
hvis der ligger fire forude", 
sagde Tonny. Det gjorde der 
nu ikke. 

Jorden nærmer sig 

Vi søgte andre steder i jagten 
på termik . .,Gi' den noget gas", 
sagde Tonny. Gas?, tænk&e 
jeg - vi har jo ingen motor . • Ja, 
sænk næsen og øg farten til 
et par hundrede km/t". Som 
sagt så gjort - og det var i mpo
nere nde hvor hurtigt farten 
steg. Med den øgede hastig
hed blev rorene tungere at be
væge. Lige så nemt som det 
var at øge farten, lige så nemt 
var at reducere den igen. 

I et par hundrede meters 
højde, hvor jeg synes at jorden 
kom betænkelig nær, gik vi på 
medvind i landingsrunden. På 
finalen satte Tonny flaps og 
derefter luftbremser i passen
de mængde. Lige inden han 
fladede ud tænkte jeg: Den går 
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Begynderen ved Janus C 
efter landingen. Foto: Tonny 
Henriksen 

sgu' lige i jorden - med mig 
først! Men han vidste hvornår 
han skulle flade ud, og vi var 
nede på Kaldreds græs igen. 

Det var den første tur i et 
svævefly - men forhåbentlig 
ikke den sidste. 

Det var (med et moderne 
udtryk) virkelig FEDT. • 

Instruktør Tonny Henriksen 
ved vingen på KF mens den 
bliver trukket tilbage til start
stedet. 
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Grumman AASA ,,Cheetah'' 
-OYGAJ 

- ,_.:. r---·.~· •...;,,; 
:J,.,. , ._·••c ~ . , 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Denne måneds fly er 
det sidste nye med
lem af Grenaa Grum
man Gang, eller hvad 
man nu skal kalde 
den samling 
Grummans, der hører 
til omkring Grenaa 
Flyveplads ved For
næs på østspidsen af 
Djursland. Det er 
samtidig en historie 
om, at der kan være 
god mening i at slå 
pjalterne sammen, 
hvis man vil have luft 
under vingerne. 

Vi fløj i fotoformation med Pe
ter Wendelboe på en af de sid
ste af de sommerdage, som 
vejrguderne gavmildt skænke
de os i første halvdel af maj, 
inden regnen gjorde livet godt 
igen for landmændene og vådt 
for folk, der skiftede tag på de
res huse! 

Rapsmarkerne lyste gult, 
sigtbarheden var kun begræn
set af jordens krumning, og 

OY-GAJ fotograferet på ren 
sightseeing - her over Nord
djurslands kyst ved Bønnerup 
havn med de store vindmøller. 
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Peter var helt tydeligt en meget 
glad pilot. Glad for det gode 
vejr, glad for sin flyvemaskine 
og glad for at være på vingerne 
med den. Sådan har det ikke 
altid været. 

Certifikatet 
Peter fik smag for flyvning 
tilbage i ?O'erne. Som ulands
frivillig havde han prøvet at fly
ve over Kalahariørkenen i Af
rika, og i 1975 havde han, som 
en annonce i en søndagsavis 
lovede, været ude at få en gra
tis prøvetur i en American 
Grumman Trainer. 

Året efter manglede der 
kun et år i at Peter var færdig 
med sit lægestudie, og nu var 
det så tid at få flyvecertifikat. 
"Jeg ræsonnerede efter devi
sen," fortæller Peter, "at som 
studerende har man af og til 
penge, men når man senere 

får fast løn, familie og børn, så 
er det slut med at have penge 
til noget så ekstravagant som 
et privatflyvercertifikat. Jeg 
havde tjent penge på et vikari
at i Sverige og besluttede at 
der nu skulle være råd til at ofre 
de ca. 15.000 kr. som et certi
fikat kostede dengang." 

Peter tog certifikatet ved 
Århus Luftfart på Kirstinesmin
de Flyveplads ved Århus. Men 
så kom der kone, børn, fast 
arbejde og det blev som forud
sagt ikke til det helt vilde med 
hensyn til at flyve. 

Værre blev det da Kirsti 
nesminde lukkede, og han 
måtte til Tirstrup eller andre 
steder for at leje fly fra time til 
time. Rutinen blev aldrig rigtigt 
bygget op, certifikatet blev 
holdt i live med PFT'ernes 
kunstige åndedræt og ret be
set nød Peter slet ikke at flyve. 

På sin vis, jo, men når man 

år efter år flyver med meget 
beskeden rutine, sidder den 
lille gnaver og fjerner de sidste 
rester af selvtillid støt og roligt 
- er der nu sidevind, når man 
skal lande igen? Kan man nu 
også klare at lande på en kort 
mark, hvis motoren går i stå? 
Er man i det hele taget en pilot, 
der på forsvarlig vis kan flyve 
en flyvemaskine? Den onde 
cirkel af manglende rutine og 
deraf følgende mindre lyst til at 
flyve groundede til sidst Peter, 
og certifikatet måtte deponeres 
i begyndelsen af 90'erne. 

Men så ..... !!!! 

Råd fra en kaffehandler 

Det var Peters store held, at 
han i 1994 etablerede sig med 
lægepraksis lige om hjørnet fra 
en kaffehandler i Grenaa. Da 
det gik op for kaffehandler Kaj 
Mø lier Andersen at Peter hav-
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Peter gør klart til start med DY.. 
GAJ fra Grenaa Flyveplads. 

de en fortid i luften, gik han i 
gang med at overtale ham til 
ikke blot at købe kaffe, men og
så at genoptage sin afbrudte 
flyvekarriere. 

Et af de tungere argumen
ter var en tur i Kajs egen Grum
man M5B liger. Peterfortæller 
videre: "Jeg indser nu, atformå
let med prøveturen var at gøre 
mig begribelig, at ikke alene 
burde jeg have en flyvemaski
ne; det burde også være en 
Grumman. Da jeg imidlertid ik
ke længere var sorgløs student; 
men nyetableret i praksis med 
dertil hørende betragtelig gæld 
virkede de økonomiske aspek
ter ved et sådant forehavende 
imidlertid ganske skræmmen
de. Gennembruddet kom, da 
Kaj førte mig sammen med 
Jesper Rasmussen og Lars 
Bager. De 2 havde netop sam
men taget teoriprøven og var 
nu på udkig efter noget at flyve 
i og nogen at skole med." 

Købet 

Få dage efter at de tre første 
gang havde mødt hinanden, 
købte de i maj 1997 OY-GAJ i 
fællesskab. Flyet var som nyt 
kommet til Danmark i begyn
delsen af 1977 og var blevet 
brugttil skoleflyvning i Aalborg 
Air Taxi. Motorens gangtid var 
opbrugt, og det havde i læn
gere tid stået i hangar i Aalborg 
og afventet sin videre skæbne. 

Peter og de to medejere køb
te flyet med en nyoverhalet 
motor og var herefter klar til at 
starte på skoleflyvning med 
TG West fra Tirstrup. 

11998 optog ejerforeningen 
omkring OY-GAJ Per Lyngaa 
som fjerde medejer. Han skul
le flytte til Grenaa for at tiltræde 
en ledende stilling på alumini
umsfabrikken SAPA. Med i ba
gagen havde han et lettere an
løbet, men ikke rustent certifi
kat. Han skulle finde noget at 
flyve i og noget at bo i. Han 
blev inviteret med på en tur i 
OY-GAJ, tilbudt medejerskab 
- og så manglede han ellers 
bare at finde noget at bo i. 

Forbedringer 

I de 3 år ejerforeningen har ek
sisteret, er flyet blevet væ
sentligt forbedret. Det er blevet 
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Grenaa Flyveplads med ikke 
fælle end fire Grummans rullet 
frem fra hangarerne. OY-GAJ 
holder længst til højre. Flyets 
kommende hangar ses længst 
nede i billedet. Den har flyve
pladsens nye ICAO-betegnel
se EKGR malet på taget. 

malet. Stort set er hele avio
nicspaneletnyanskaffet. Flere 
af gyroinstrumenterne kunne 
ikke klare at have stået stille i 
en længere periode og måtte 
snart udskiftes. 

Peter generhvervede sit 
certifikat i februar 1998 og har 
til dato fløjet ca. 100 timer på 
OY-GAJ: "Det er betydelig me
re, end jeg nåede at flyve i min 
første epoke, og det har givet 
mig langt større selvtillid, 
rutine og deraf tø lgende flyve
g I æde end jeg nogensinde 
nåede at opleve i mit første 
flyverliv. Det er blevet til ture 
med Grenaa Flyveklub til det 
nærmeste udland samt ture 
med de øvrige Grummanfly fra 
Grenaa til bl.a. Erfurt, Karlovy 
Vary og Berlin." 

Eje eller leje 

Peter har prøvet både at eje 
og leje fly. Hans erfaring er helt 
ubetinget, at ejerskab (elleridet 
mindste en form for fast aftale 
om at have adgang til et fly) er 
så langt den bedste løsning. 
OY-GAJ har hjulpet ham til at 
generhverve certifikatet til billi
gere penge, end han ville skul
le have betalt på en flyveskole. 

Vigtigere endnu - han har 
ikke problemer med at skulle 
ud at leje fly. Han har sit eget, 
kan trække det ud af hangaren 
og kan flyve, når han har lyst. 
Peter er ikke i tvivl : "Det at eje 
et fly i fællesskab kan være en 

Motor: Lycoming 
............ O-320-E2G 150 hk 

Spændvidde: .......... 9,60 m 
Længde: ................. 6,71 m 
Tornvægt: ................ 639 kg 
Max. startvægt: ....... 997 kg 
Max. hastighed: ...... 136 kts 
Rejsehastighed: ..... 114 kts 
Stallhastighed: ......... 54 kts 
Max. stigehastig-
hed: .................... 660 ft/min 
Tophøjde: ...... .. .... 12.650 ft 
Rækkevidde: ......... 760 nm 

god løsning på problemerne 
med at få råd til at have eget 
fly uden at familien skal udsæt
tes for alt for dramatiske øko
nomiske afsavn. Der er bedre 
mulighed for, at flyet bliver 
brugt i et omfang, der giver et 
rimeligt forhold mellem faste 
udgifter og driftsudgifter, men 
det er vigtigt, at man fra starten 
laver en skriftlig vedtægt for 
ejerforeningen. Der findes 
standarder på området. Man 
bør fra starten være enige om, 
hvor man vil hen, og hvilken 
stand man er indstillet på, at 
flyet skal bringes i. Faren ved 

at købe et brugt fly kan være, 
at man brænder alle sine 
spareskillinger af i den tro, at 
nu kan man bare flyve derudaf. 
Man vågner brat op og finder 
ud af, at der skal investeres 
ikke helt så lidt, inden maski
nen er i rimelig stand. I den for
bindelse finder man også ud 
at, at elektronisk udstyr til fly 
ligger i et helt andet prisleje 
end masseproduceret radio
udstyr til hjemmet." 

Snart til EKGR 
OY-GAJ er i skrivende stund 
stationeret på Tirstrup Oo, jeg 
er godt klar over, at nogle kal
der den for Aarhus Lufthavn, 
men min bedstemortillod sig nu 
også at kalde Hrs bybusser for 
"sporvognen" hele sit liv). Når 
det sidste medlem af ejer
foreningen har fået sit certifikat, 
flytterflyettil sin nye og allerede 
færdigbyggede hangar på 
Grenaa Flyveplads ved For
næs. Her vil den uden tvivl kom
me til at give mange mennesker 
masser af dejlige flyveoplevel
ser i årene fremover. • 
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Bristol Blenheim 
tilbage til Aalborg 

Bristol Blenheim MK IV på forpladsen i Aalborg. 

Tekst og foto: Finn Larsen 

Flyet, der i dag flyves af John 
Roman, har fløjet siden midten 
af 1980-erne og turen til Aal
borg er en af de længste det har 
fløjet siden restaureringen. 
John Roman, der nu har fløjet 
ca. 150 timer med Blenheim
flyet, startede i sin tid i en alder 
af 15 år med at være at genop
bygge flyet så han kender alle 
nitter m.m. 

Kopien af R3821 er opbyg
get af primært to gamle Blen
heim'er, kroppen samt moto-

rerne er fra det samme fly, men 
vingerne kommer fra et andet. 
Flyet fremstår i dag som en 
nøjagtig kopi af det oprindelige 
R3821 ned til mindste detalje 
lige bortset fra at løbet på ma
skingeværet er mast fladt på 
midten. De engelske myndig
heder ville ikke give flyet flyve
tilladelse hvis det skulle flyve 
med et originalt maskingevær 
i tårnet. 

Af forsikringsmæssige år
sager må flyet kun flyve 50 ti -

Torsdag den 4. maj 
var en stor dag for 
alle flyveinteresse
rede i Aalborg og 
resten af Danmark. 
Det var nemlig dagen 
hvor den eneste fly
vende Bristol Blen
heim i verden eskor
teret af to F-16 vendte 
tilbage for i dagene 4. 
- 6. maj at være med 
til at markere 55 tJrs 
dagen for befrielsen 
samt 60 året for The 
Battle of Britian. 

Pilot John Roman (tv) og Bill Greenwood ses her foran R3821. 

Bristol Blenheim Mk IV R3821, 
der i dag er i privateje, er bragt 
på vingerne af The Blenheim 
Group, der er en flok entusi
aster omkring Duxford flyve
museet i England . De har 
brugt fem år og 14.000 timer 
på at gøre flyet flyveklar. 

Flyet er i dag det andet ek
semplar som er genopbygget. 
Det første tog 12 år at restau
rere, men totalhavarerede på 
premiereflyvningen som følge 
af en pilotfejl. 
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mer om året og da turen til Aal
borg havde et forbrug på ca. 
15 timer er det begrænset hvor 
mange engelske flyvestævner 
der i år vil får glæde af dette 
pragtfulde fly. 

Angrebet 

Det oprindelige R3821 var et 
af de 11 fly, som kom fra 82. 
eskadrille i Norfolk, der blev 
skudt ned over Aalborg den 
13. august 1940 efter et mis-

r 



lykket luftangreb på den tysk
besatte Aalborg Lufthavn. Al
lerede fra starten gik det galt 
fordi et af de 12 startende fly 
fik motorproblemer og måtte 
vende om, men resten fortsat
te mod katastrofen. 

Årsagen til angrebet blev 
mislykket var tildels en forkert 
kurs som kostede ekstra 
brændstof men som også 
førte flyene lige ind over de 
tyske udkiksposter, samt at det 
lave skydække som skulle skju
le flyene forsvandt. Udkikspos
terne havde derfor let spil og 
alarmerede Aalborg. Så da 
Blenheim-erne nærmede sig 
Aalborg ventede der ni tyske 
Messerschmidt-jagere, der 
havde let spil over for de lang
somme Blenheim. Katastrofen 
var ikke til at undgå. 

R3821 var det fly som kom 
tættest på lufthavnen og blev 
fundet tæt ved det nuværende 
tårn under udgravningerne i 
1995. 

Det fly som måtte vende om 
blev få uger senere skudt ned 
over Belgien. Af de 33 besæt
ningsmedlemmer som deltog 
i selve angrebet blev 20 dræbt. 

De 13 overlevende fra an
grebet blev alle fanget af tys
kerne og måtte tilbringe fem år 
i tysk fangelejer. De dræbte 
besætningsmedlemmer er al
le begravet i en fællesgrav på 
Vadum kirkegård. Senest er 
de tre besætningsmedlemmer 
fra R3821 blev stedt til hvile i 
fællesgraven efter man fandt 
resterne af deres lig ved ud
gravningen af flyet i 1995. 

Tilbage i kanontårnet 

En af hædersgæsterne ved ar -
rangementet var den nu 80-å-

På hjemvejen til England aflagde Blenheim et kort besøg på Herning Flyveplads. Over 100 men
nesker var mødt op for at se sjældenheden. 

rige Bill Greenwood, som i en 
alder af 20 år var en af de 13 
besætningsmedlemmer som 
overlevede luftangrebet på 
lufthavnen ved at springe ud 
med faldskærm og for Bills 
vedkommende lande i Limfjor
den, hvor han blev fisket op af 
lokale fiskere. Bill blev herefter 
fanget af tyskerne og blev i no
vember 1940 overført til en 
krigsfangelejr i Tyskland, hvor 
han sad til krigen var slut. 

For Bill var en af turens høj
depunkter, at han første gang 
siden den 13. august 1940 var 
tilbage i maskingeværtårnet 
på toppen af Blenheim'eren og 
kunne fortælle om hvor koldt 
det var at sidde i tårnet på ve
jen over Nordsøen, idet kun 
ca. halvdelen af tårnet var luk
ket af hensyn til maskingevæ
ret og skudfeltet. 

Opvisning 

Lørdag den 6. maj var der fly
veudstilling påAalborg lufthavn 
hvor Blenheim'eren var det 
naturlige midtpunkt, men der 
var også andre interessante fly 
så som KZ li T, KZ IV , Chip
munk og den danske DC-3. 
Fra Norge var der besøg af 
Dakota Norway DC-3 og Har
vard/T-6D Texan. Fra England 
var der foruden Blenheim 
også en Percival Pembroke. 
Det danske flyvevåben havde 
i perioden mellem 1956 -1960 
syv Pembroke, som blev an
vendt af ESK 722 som efter
søgnings- og transportfly. Alle 
de udstillede fly var en tur i luf
ten for at de mange tilskuere 
kunne beundre disse gamle 
maskiner i luften. 

I mellem de gamle maski
ner var der også opvisning af 
F-16, som lavede en megetflot 
demonstration af hvad et top
moderne jagerfly kan præste
re i dag, ligesom en S-61 heli
kopter også lige ville deltage i 
flyveopvisningen. 

Et sådan arrangement kan 
ikke laves uden en masse fri 
villige hjælpere, men der er 
specielt en som skal nævnes. 
Det er Ole Rønnest som har 
brugt de seneste 15 år på at 
forske i og dokumentere an
grebet på Aalborg Lufthavn og 
er derfor en af hovedkræfterne 
bag hele arrangementet. 

Prisen for at hente Blen
heim flyet til Aalborg var over 
100.000 kr. så uden sponsorer 
vil det være helt umuligt at lave 
et sådan arrangement. • 

Harvard/T-60 Texan foran Dakota Norway og den danske DC-3 . ... 



Foto · Knud Larsen 

Maersk Air i 1999 
Maersk Airs hvide stjerne lyser over 

forpladsen i Billund Lufthavn. 

Af Knud Larsen 

Trods flere negative faktorer lykkedes det alligevel at skabe et netto
overskud på 112 mio. kr. og forøge egenkapitalen til 1, 1 mia. kr. 

Udenrigsruter 

Fra København flyves til : At
hen, Færøerne, Kristianssand, 
Lissabon, London Gatwick og 
Venedig. 

De ti 

Ved offentliggørelsen af Maersk 
Air Gruppens årsregnskab sag
de administrerende direktør 
Ole Dietz, at der var 1 O faktorer 
der havde haft betydning for 
regnskabet, fem negative og 
fem positive. 

De fem negative var Store
bæltsbroen og afgiftstrykket, 
industriens 10-års krise, brænd
stofpriser og dollarkursen, ned
lukningen af helikopterafdelin
gen og til sidst handlingssekto
ren. 

De positive var SAS sam
arbejdet, fremgang i rutetrafik, 
fremgang i chartertrafik, flyud
lejning, køb/salg af fly og flå
defornyelse. 

Passagerer 

lndenrigstrafikkens stadige 
tilbagegang på grund af Store
bæltsbroens åbning resulte
rede i lukning af ruterne Vojens 
- København og Esbjerg- Kø
benhavn. 

Der blev i marts indgået en 
sam~rbejdsaftale med SAS 
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omkring codeshare, Eurobo
nus etc. Aftalen har haft en 
gunstig virkning på udviklingen 
i udenrigstrafikken. Tilgangen 
afpassagerererpæntoverden 
almindelige markedsudvikling. 
Også chartertrafikken udvikle
de sig positivt for andet år i 
træk. 

Trods nedgangen i inden
rigstrafikken og helikoptertrafik
ken er det alligevel lykkedes at 
forøge passagertallet totalt set. 

Fly 

Også i 1999 gennemførte Ma
erskAir Gruppen sin politik om 
at afhænde fly, der kun var få 
år gamle. Selv om disse bety
delige investeringer i nye fly 
belaster driftregnskabet ved 
større kapitalomkostninger 
opnås til gengæld besparelser 
ved en høj regularitet, lavere 
støjniveau og reducerede ud
gifter til blandt andet brænd
stof. 

Tilgangen af nye fly bestod 
af tre Boeing 737-700 med 

plads til 145 og tre fly af typen 
Bombardier Canadair Regio
nal Jet med 48 sæder. 

Indenrigsruter 

Maersk Air flyver nu indenrigs 
på København - Billund og 
København - Rønne. 

På spørgsmålet om virknin
gen af den kommende Øre
sundsbro svarede Ole Dietz, 
at det var vanskeligt at vurde
re. Der er jo ikke er nogen di
rekte broforbindelse som over 
Storebælt. Man skal først køre 
med tog eller bil til Ystad og 
derefter skifte til færge, derfor 
forventes der ikke nogen stør
re effekt, men der vil blive holdt 
øje med udviklingen. 

Fra Billund flyves til følgen
de destinationer: Amsterdam, 
Bruxelles, Dublin, Frankfurt, 
Færøerne, London Gatwick, 
Nice, Paris og Stockholm. 

Charter 
Fem Boeing 737-700vari 1999 
fuldt beskæftiget med charter
flyvning, derudover blev der i 
week-ender fløjet med ledig 
ruteflykapacitet med 737-500. 
Året blev Maersk Airs hidtil 
største år på charter. Passa
gertallet udgjorde 797.000, en 
stigning på 36,5%. 

MaerskAir fløj om vinteren 
til 18 destinationer og om som
meren til 35 for 18 rejsearran
gører, der hovedsageligt sen
derfolk til Middelhavsområdet. 

Maersk Air Gruppen består af Maersk Air NS 
(moderselskab), Star Air NS, Maersk Air Ltd, 
Novia Group (50%), Cargo Center 
Copenhagen NS og AS Estonian Air (49%). 
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Hovedtal for Maersk Air Gruppen 

(i mio. DKK) 
1999 1998 

Nettoomsætning .......... .... ... .. ....... ....... ... . 
Resultat for afskr. og renter .............. ..... . 
Årets resultat ......................................... . 
Årets investeringer, brutto .................. ... . 
Samlede aktiver ............ ......... ............... . 
Egenkapital .. .................. ... .... .... .. .. ... ... .. . 

Antal passagerer (i 1.000) 

3.502 
648 
112 

1.488 
5.628 
1.113 

Maersk Air A/S . ... ....... .. ..... .. .. . ............ .... 2.095 
Maersk Air Ud. .. .. ......... .. ...... .. ....... .. .... .. . 688 

Medarbejdere i alt(gennemsnit) ..... .. .. . ... 2.572 

Flyflåden 

3.226 
622 
137 

2.659 
4.973 
1.010 

1.949 
615 

2.489 

Ved årets udgang bestod den samlede flypark af tø lgende 
ejede eller lejede fly: 

Boeing 737-700 .. .. ............ .......... .. ................. 7 
Boeing 737-300 ... .......... ........... ..................... 2 
Boeing 737-500 .............. ........ .. .......... ......... .. 17 
Boeing 727-100 QF ........ ......... ........ .......... .. .. 7 
Fokker 50 ...................................................... 3 
Bombardier Regional Jet CRJ200 .. ............ .. 6 
Challenger CL 601-3R ........ ............ .......... .. .. 1 
Aerospatiale Dauphin ....... .. ............... ............ 2 

I alt .. ....... .. ................................ ................. .. .. 45 fly 

derudover fem fly i det associerede selskab AS Estonian 
Air. 

Boeing 737 cockpit. 

Forventninger til 2000 

- MaerskAir vil gennemgå en 
kontrolleret vækst og udvide 
især på udenrigstrafikken, 
sagde skibsreder Bjarne 
Hansen, formand for Maersk 
Airs bestyrelse. 

Men om udvidelsen be
står i flere ruter, der kan ope-

reres med Boeing 737, eller det 
bliver fjernere destinationer der 
kræver fly med længere række
vidde ville han ikke kommentere 
(endnu) . 

Det forventes også at enga
gementet i Estonian Air i 2000 
vil give et positivt resultat, hvil
ket det ikke var i 1999. • 

Mindre flyvepladser i Vestsjællands Amt 
slipper for gebyrer 
Af Jørn Vinther, Generalsekretær 

Kongelig Dansk Aeroklub, 
Dansk Motorflyver Union samt 
repræsentanter fra flyveplad
serne i Gørlev, Slagelse, Kor
sør, Holbæk, Ringsted og Ka
lundborg afholdt den 16. maj 
møde med repræsentanter for 
Vestsjællands Amt. 

Til stede fra amtet var Erik 
Nygaard Hansen, formand for 
Vej- og miljøudvalget og direk
tør Hans Klint. 

De nævnte flyvepladser er 
alle beliggende i Vestsjæl
lands Amt. De firetørstnævnte 
private pladser var blevet op
krævet kr. 8.200 i tilsynsgebyr, 
mens de offentligt godkendte 
pladser Ringsted og Kalund
borg var blevet opkrævet kr. 
23.000 for tilsynet. 
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Gebyrer 

KDA's formand Aksel C. Niel
sen orienterede om den netop 
vedtagne ændring til "lov om 
luftfart", som præciserede for
skellen mellem privatflyvning 
og erhvervsflyvning. 

Hver flyveplads orientere
de herefter om sine særlige 
forhold. 

DM U's formand Ricard Mat
zen fremlagde dernæst doku
mentation for gebyrstørrelsen 
i landets amter. Det fremgik 
med stor klarhed, at Vestsjæl
lands Amt skilte sig ud med 
meget større takster. 

Direktør Hans Klint rede
gjorde for den historiske udvik
ling på gebyrområdet og præ
ciserede, at der ikke kunne for-

ventes en direkte sammen
hæng mellem et gebyr og am
tets indsats på en specifik 
plads. Gabyrene skulle i snit 
dække ca. 50% af amtets om
kostninger til sagsbehandling 
m.v. Gebyrsatserne blev be
sluttet centralt i ministeriet, og 
det var dernæst amtets skøn, 
som afgjorde, i hvilken klasse 
man placerede den enkelte 
virksomhed. 

Han medgav at DMU's sta
tistik var meget overbevisende 
og bad om lov til at bruge den 
på det møde amtets udvalg 
skulle have torsdag den 18. 
maj. 

Ændret indplacering af 
flyvepladser ville kræve en 
politisk beslutning i amtets 

udvalg. Erik Nygaard Hansen 
takkede for informationen og 
lovede, at denne ville indgå i 
udvalgets behandling. Han var 
orienteret om, at også andre 
amtspolitikere var interes
serede i netop denne sag. 

Efterfølgende 

Vestsjællands Amts Vej- og 
miljøudvalg har på ovennævn
te baggrund besluttet at de fire 
private flyvepladser ikke skal 
betale gebyr, mens man fast
holdt at de offentligt godkendte 
pladser Ringsted og Kalund
borg skulle betale det opkræ
vede gebyr. 
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FLS Aerospace i 1999 
Stadig underskud - og næppe overskud i år. 
Stort tab på de danske aktiviteter 

Af Hans Kofoed 

Som tidligere med
delt (FLYV nr. 3, s. 5) 
gav 1999 ikke den 
ventede balance, 
endsige overskud, i 
regnskabet for FLS 
Aerospace. Netto
omsætningen steg 
ganske vist med 
næsten 75%, fra 1.588 
mio. kr. til 2.962 mio. 
kr., men underskud
det steg også, fra 134 
mio. til 212 mio., dvs. 
med "kun" 59%. 

Aerospace-aktivite
terne har dermed 
kostet FLS koncer
nen omkring 1,2 
milliarder kr. 

Fire divisioner 
FLS Aerospace Holding A/S, 
der indgår i den dansk-ejede 
F.L. Smidth koncern, er en af 
Europas største uafhængige 
leverandører af flyvedligehol
delse og komponentservice 
med 3.659 medarbejdere ulti
mo 1999 på værksteder og 
hangarer i Danmark, England, 
Irland, Spanien og Sverige. 

Aktiviteterne er opdelt i fire 
forretningsområder (divisio
ner): 

Stort tab i Danmark 
I forhold til forventningerne er 
årets underskud på 212 mio. 
kr. stærkt utilfredsstillende, 
hedder det i FLS Industries 
årsregnskabsmeddelelse. 
Specielt har AOH og COH i 
England og den samlede akti
vitet i Skandinavien skuffet, 
hvorimod aktiviteterne i Irland 
forløber bedre end forudsat 
ved købet af Team Aer Lingus 
ultimo 1998. 

Resultatet for CMG er til
fredsstillende og som ventet. 

Det dårlige resultat under
streges af en positiv markeds
udvikling og en konkurrence
situation som forudset. 

Årets store underskud dæk
ker over et løbende driftsun
derskud i AMG, AOH og COH 
i Danmark og England og en 
opstramning af en række 
regnskabsmæssige opgørel
sesmetoder. Det inkluderer 
også omkostninger i forbindel 
se med aftrædelser pga. afvik
lingen af den tunge vedligehol
delse i Danmark. 

Sammen med tab på ga
rantihensættelser vedr. salget 
og afviklingen af Danish Aero
tech har afviklingen af AOH ak
tiviteterne i Danmark kostet 35 
mio. kr. 

Prime Maintenance 
Organisation 
FLS Aerospace tilbyder under 
produktbetegnelsen Prime 

AOH (Aircraft Overhaul), Omfattende og periodevis 
flyvedligeholdelse og reparation 

CMG (Components Maintenance Group), Komponentser
vice og udlejning 

COH (Component Overhaul), Komponentreparation 

AMG (Aircraft Management Group) Teknisk drift og service 
samt linie- og let vedligeholdelse 

Divisionerne fungerer på tværs af de juridiske enheder 
og geografi og er den drivende kraft i kundebetjeningen. 
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Maintenance Organisation, 
PMO, totalløsningerforflyved
ligeholdelse og -service med 
ydelser fra alle fire forretnings
enheder. PMO-kunder tegne
de sig for omkring 33% af om
sætningen i 1999, og antallet 
er stigende. 

FLSAerospace's fem stør
ste kunder udgør ca. 40% af 
omsætningen, og de 15 største 
tegner sig for omkring 70%. 

Af narrow-body fly betjenes 
især Airbus 320 og Boeing 
737, afwide-body Boeing 747 
og 767. 

Beholdningen af ordrer, 
som planlægges udført indtil 
2008 , var ved udgangen af 
1999 8,6 mia. kr. Godt 5 mia. 
kr. heraf skal være effektueret 
ved udgangen af 2003. 

Beholdningen fordeler sig 
med 25% tilAOH, 37% til CMG, 
34% til AMG og 4% til COH~ 

Alrcraft Overhaul 

Denne division råder over ca. 
60.000 m2 hangarkapacitet i 
Dublin, Manchetter og Lon
don-Stansted med plads til syv 
wide-body og 16 narrow-body 
fly samtidig. 

11999 er der indgået lang
tidskontrakter med bl.a. UPS, 
Virgin Atlantic og Airtours. 

En procesorienteret pro
duktionsform er under etable
ring, således at de enkelte pro
duktionsområder skal specia
lisere sig i vedligeholdelse af 
bestemte flytyper. Den er un
der etablering i 1. halvår af 
2000, men man venter at det 
vil tage nogen tid, før fordelene 
i form af højere produktivitet 
fuldt ud opnås. 

Om det dårlige resultat af 
aktiviteterne i England siger 
årsregnskabsmeddelelsen 
kort og koncist at det skyldes 
"en kombination af lav kapaci
tetsudnyttelse, især som følge 
af et skuffende salg i lavsæ
sonen (sommeren), utilfreds
stillende effektivitet, enkelte 
kontrakter med svag rentabili-

tet og stigende kapacitets
omkostninger". 

Component Management 
Group 
Denne division beskæftiger sig 
med udlejning på langtids
kontrakter af mekaniske og 
elektroniske flykomponenter 
(rotables) med dertil knyttet lo
gistik og styring af reparationer. 

I årenes løb blev et nyt lo
gistikcenter i London-Heat
hrow taget i brug. 

Divisionen betjente ultimo 
1999 286 fly på langtidskon
trakt og havde en markedsan
del i Europa for Airbus A320 og 
Boeing 737 på godt 15%. 
Investeringerne i flykompo
nenter var 1,4 mia. kr. 

Component Overhaul 
Divisionen har værksteder i 
Dublin, Palma de Mallorca og 
London-Stansted og udbyder 
en bred vifte af komponentre
parationer: APU'er (Auxiliary 
Power Units), understel, hjul 
og bremser samt avionics. 

Også her arbejdes der mod 
en højere grad af specialise
ring og procesorientering. 

Aircraft Management 
Group 
Divisionens ansvarsområde er 
teknisk drift og service samt li
nie- og let vedligeholdelse. Den 
råder over hangarkapacitet i 
Dublin, København-Kastrup, 
London-Gatwick, London-Stan
sted, Manchester og Stock
holm-Arlanda. Visse steder de
les kapaciteten med AOH. 

Væsentlige langtidskon
trakter er i årets løb indgået 
med Ryanair og Airtours. 

Divisionens resultat er 
stærkt præget af betydelige 
tab ved aktiviteten i Køben
havn og Stockholm. Det skyl
des en kombination af mang
lende kapacitetsudnyttelse og 
lav effektivitet. 
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Farverige svenskere 
Tekst og foto: Jan Jørgensen 

Hvem sagde at svenskere er kedelige? Prøv lige at se 
disse Draken og Viggen fra F1 O Ångelholm i højst 
uautoriserede bemalinger! 

F10 er unik i Flygvapnet, da divisioner fra denne flottilje 
gentagne gange har malet fly i specielle farver for at 
markere specielle begivenheder - som oftest uden 
tilladelse. · 

Grundlaget for bemalingerne har altid været divisions
farven. I Flygvapnet tildeles divisioner indenfor en flottilje 
farver til brug som radiokaldesignal som fø I ger: rød for første 
division, blå for anden og gul for tredje division. 

Billederne viser SMB J35J Draken nr. 35541 i gul bema
ling for at markere sidste Draken flyvning ved 3. div./F1 O i 
marts 1997. SAAB J35J Draken nr. 35540 i blå bemaling, 
der markerer sidste Draken flyvning ved 2. div./F1 O i decem
ber 1998 og SMB AJS37 Viggen nr. 37027 i rød bemaling 
for at markere sidste Viggen flyvning ved 1. div./F1 O i april 
2000. 

De to Draken er nu udstillet i Flygvapenmuseet i Malm
slå.tt, og det forventes at den røde Viggen vil gøre 

dem selskab. 

Da det ikke har vist sig mu
ligt at foretage tung vedlige
holdelse på rentabel vis, har 
man opgivet dette arbejdsom
råde i København og koncen
trerer sig nu om linie- og let 
vedligeholdelse. Koncernle
delsen siger dog at det sta
digvæk er en væsentlig ud
fordring at opnå et aktivitets
niveau, der svarer til kapaci
tetsomkostningerne. 

Også underskud i år 

Om år 2000 siger koncernle
delsen at de internationale vil
kår for luftfarten uændret vil 
give mulighed for en fortsat 
vækst i den europæiske lufttra-
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fik, der er det primære mar
kedsområde for FLS Aerospa
ce. Deregulering og den heraf 
afledede etablering af mange 
nye og uafhængige flyselska
ber er, sammen med flere stør
re selskabers outsourcing af 
tekniske funktioner de vigtigste 
kræfter bag markedsudvik
lingen. 

FLS Aerospace vil udover 
at intensivere salgsarbejdet 
fokusere på implementering af 
de identificerede integrations
og effektivitetstiltag og på at 
forbedre systemerne for ope
rationel og økonomisk styring. 

Opstramningen af organi
sationen kan dog indebære 
betydelige engangsomkost-

ninger, hvorfor det samlede 
resultat for år 2000 på nuvæ
rende tidspunkt ikke kan for
ventes at blive positivt. 

Chefskifte 

Årets samlede ringe resultat 
og den utilstrækkelige styring 
af flere af aktiviteterne har 
medført, at FLS Aerospace's 
administrerende direktør Stef
fen Harpøth i februar i år valgte 
at opsige sin stilling. 

Også Jørgen H. Ørstam, 
chef for FLS Aerospace Dan
mark, er fratrådt. 

Den nye Aerospace-chef, 
englænderen Stephen Hen
derson er straks gået i gang 

--

med at tilpasse kapaciteten -
fyre folk, er der også nogle, der 
kalder det. Ifølge oplysninger 
fra England drejer det sig om 
80 mand (af 500) i Stansted, 50 
(af 500) i Manchester og 60 af 
1.600 i Dublin. 50 stillinger i Ka
strup er allerede blevet nedlagt. 

Og midt i april forlod så FLS 
Industries topchef, administre
rende koncerndirektør Birger 
Riisager sin post, som han 
havde beklædt siden 1987. 
Han afviser dog pure, at det er 
Aerospace-problemerne, der 
er årsagen. 

- Uenigheden i koncernle
delsen omfatter hele koncer
nens strategi, siger han til Er
hvervsbladet. • 
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25 år med C-130 
Tekst og foto: Jan Jørgensen 

Tirsdag den 25. april 
fejrede Eskadrille 721 
på Flyvestation Vær
løse 25 års jubilæum 
for sine tre store 
Lockheed C-130H 
Hercules transportfly. 
Dagen blev markeret 
på passende vis; 
formationsflyvning 
med to C-130 i speciel 
jubilæumsbemaling 
og efterfølgende 
reception med taler. 

Det var nøjagtig 25 år siden 
Flyvevåbnets første C-130 
landede på dansk jord, da B-
678 og B-679 ankom til Vær
løse den 25. april 1975. 8-680 
fulgte efter 18. juli samme år. 
Selvom der nu efterhånden er 
tale om gamle fly, så er de lø
bende blevet opdateret og 
vedligeholdt i en sådan grad, 
at de i dag nok er blandt de tek
nisk set bedst udstyrede C-
130H i verden. 

De tre fly er i øjeblikket ved 
at gennemgå et Avionics Up
grade Program, omfattende 
installation af FMS-800 Flight 
Management System, APS-85 
digital autopilot, ADS-85 air 
data system, FMR-200X color 
weather radar og GPS naviga
tion. AU P modifikationen vil gi
ve C-130 et såkaldt "glas-cock
pit'' hvor mange af de tradi
tionelle analoge instrumenter 
erstattes af digitale avionics 
præsenteret på computer
skærme. (Se FLYV 1998 nr. 5 
side 16). 

Nye C-130 

En kommission under For
svarskommandoen har analy
seret Flyvevåbnets fremtidige 
ressourcebehov for blandt an
det transportfly, og anbefalet 
anskaffelse af ekstra kapacitet 
svarende til yderligere to C-
130. Efter evaluering af mulige 
kandidater på markedet anbe
falede Flyvematerielkomman
doen i stedet, at der indkøbes 
fire helt nye C-130J (to af nor-
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mal længde og to 
forlængede udga
ver) til erstatning for 
de tre gamle C-130H. 
Der er afsat 1,6 milli
arder kroner hertil på 
forsvarsbudgettet til 
disponering år 2000-
2001 . Det fortæller en 
hel del om Hercules fly
ets kvalitet, at man væl
ger C-130 som afløser for 
C-130! 

Af pladsmæssige årsa
ger må vi desværre gem
me Hercules'ens 25 årige 
historie i Flyvevåbnet til en 
anden gang, selvom det uden 
tvivl ville være særdeles spæn
dende læsning. Vi må nøjes 
med at konstatere, at C-130 
besætningerne regner intet 

mindre end hele kloden for 
deres operationsområde, inkl. 
krigsområder, at der bogstave
ligt talt flyves på alle tider af 
døgnet 365 dage om året, og 
at der flyves med alle tænkeli 
ge såvel som utænkelige for-

mer for gods i lastrummet. C-
130 lever til fulde op til Eska
drille 721 's motto: .. Hvorsom
helst, nårsomhelst" og man 
kunne meget passende tilføje 
.Med hvadsomhelst~. 

På billederne ses 25 års ju
bilæumsbemalingen og det 
opdaterede cockpit. • 
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~ve fra læserne 
Inspireret af en artikel 
i maj-numret" 
Jeg har altid været dybt beta
get af flyvning og flyvere. For 
66 år siden, sommeren 1934, 
var jeg som 14-årig på ferie i 
København hos min onkel og 
tante i Valby. 

En dag fortalte min tante 
mig, at hun havde set i avisen, 
at man kunne få en flyvetur 
med dagbladet Politiken. Jeg 
skyndte mig ind på redaktio
nen og fik fluks en billet. Den 
9. juli 1934 (den dato vil jeg al
drig glemme) steg jeg sam
men med en halv snes andre 
børn om bord i en enmotors 
Fokker, OY-DYF og fik min ind
til den dag største oplevelse, 
min første flyvetur. 

Den varede et kvarters tid 
og gik over Københavns tårne. 
Jeg har endnu billedet af mig 
selv og de øvrige 10-11 passa
gerer stående foran maskinen. 
Ja, vi var ikke flere, for det var 
simpelthen, hvad der var plads 
til! 

Om maskinen var af kryds
finer, ved jeg ikke, men den så 
sådan ud. Jeg har også stadig 
den badge vi fik efter turen, og 
det hele kostede 5 kr.! 

Det var arrangeret af Politi
kens De Unges Flyvning (DUF) 
- ikke DYF, og man skulle have 
sine forældres skriftlige tilladel
se. Det ordnede min tante ele
gant. 

To år senere - den 4. sep
tember 1936 - foregik Dan
marks første indenrigsruteflyv
ning mellem København og 
Ålborg til en billetpris af 40 kr., 
retur 70 kr., og det var med den 
selvsamme maskine. 

PS. Da jeg fortalte min gen
bo om turen, kaldte han mig 
Den Flyvende Lollænder (ikke 
hollænder). Jeg er fra Nak
skov. 

Carl Werner Skogholm 
2300 København S. 

50 års jubilæum 
Flyveskolens hold 1950-1 fejre
de sit 50-års jubilæum den 6.-
7. maj. Hold 50-1 var det første 
hold, der efter uddannelsen på 
Flyvestation Avnø, blev sendt 
til USA for videreuddannelse. 

De 14 jubilarer, ud af 19 mu
lige, kom fra Spanien, Eng
land, Norge, Tyskland, Jylland 
og hele otte fra "Hovedøen". 

Jubilæet blev indledt på Fly
vestation Værløse med frokost 
i samme bygning som flyverka
detaspiranterne spiste i den
gang - kostforplejningen. 

Efter foredrag af oberst 
Svend Hjort om flyvestationen 
og Flyvevåbnet anno 2000 fik 
holdet en orientering om det 
helt unikke Air Medical Evacu-

For 50 år siden 
7.juni 1950: Stiftende møde i Konsortiet Københavns Privat
flyveplads, Skovlunde. Københavns Kommune har påtaget 
sig en selvskyldnerkaution for et lån på 400.000 kr. til 
driftskapital og udbygning af pladsen og vil dække et årligt 
underskud på indtil 40.000 kr. Morian Hansen får en 
afståelsessum på 110.000 kr. for hangar, klubhus m.v. 

16. juni: C. Førslev udnævnes til generalløjtnant og chef for 
det kommende flyvevåben, K. Birksted til oberst og stabschef. 

19. juni: Karlheinz Albert Rasmussen svæveflyver 297 km 
fra Havdrup til Virseum i Sverige. 

28. juni: KZ IIT nr. 114 havarerer på Avnø. Flyverkadetaspi
rant K.E. Nielsen omkommer. 

I .juli: Svæveflyveren Per MeulengrachtMadsen tagerdansk 
gulddiplom nr. 1 (i USA). 

22. juli: Svæveflyveren Karlheinz Albert Rasmussen tager 
dansk gulddiplom nr. 2 (i Danmark). 

27. juli: Hiltter 28 OY-DOX havarerer efter spilstart fra Ry 
flyveplads. Paul Klarskov Larsen, Århus, omkommer. 

29. juli: Udenrigsministeriet udsenderofficiel meddelelse om 
at Danmark overtager den amerikanske flyvebase på Grønland 
Bluie West Eight (Søndre Strømfjord). 

ation system med op til 24 bå
rer lige beregnet til at trille ind 
i en C-130 Hercules. 

Festmiddag med damer 
blev holdt på Kollekolle Kur
suscenter, hvor samværetfort
satte til ud på de små timer. Ef
ter morgenmad fløj alle igen 
hver til sit. 

D. E. Thestrup 

Flere heste 
i Malibu 
Meridian 
Motoren i The New Piper Air
craft's turboprop Malibu Meri
dian får forøget effekten, idet 
ydelsen under start nu bliver 
500 hk, mens den bliver 450 
hk under rejsefart. Motoren er 
stadig den uhyre driftsikre Pratt 
& Whitney Canada PT6A-42A 
turbinemotor. 

I forbindelse med den forø
gede effekt monteres en fire
bladet aluminiumspropel af fa
brikatet Hartzell. Propellen kan 
selvfølgelig kantstilles og re
verseres. Ændringerne medfø
rer en forøget rejsehastighed 
på tre kts i forhold til den tid
ligere trebladede konfigurati
on. Stigehastigheden forbed
res også - den bliver nu kun 
16 minutter til 25.000 fod. 

Malibu Meridian projektet 
følger planen og forventes cer
tificeret i juli måned. 

Fra venstre ses: S.0. Nielsen, E. Esbirk, K. Abildskov, G. Jensen, H.H. Nygaard, J.Ø. Andersen, 
D. E. Thestrup, K.K.A. Holm, P. Borgnæs, N.S.Andersen, 0.P. Koefoed, E.M.Andersen,A. Thomsen 
og K.H. Jensen. 

Dir. Bjarne Jorsal, Air Alpha 
Aircraft Sales NS i Odense 
Lufthavn, fortæller at de første 
35 fly leveres med fuld EFIS 
instrumentering. Air Alpha får 
leveret produktionsnr. 19. Det 
er Piper fabrikkens første le
verance uden for USA og nr. 19 
forventes til Odense i oktober 
måned d.å. 

Fl YV • JULI 2000 29 



Vindes afbøjning 
Af Søren B. Nielsen 

Jordrotationen årsag til megen turbulens. 
Luften cirkulerer om jordaksen ligesom kloden 
selv, men ustandselig og næsten overalt kom
mer der slinger i valsen, fordi kloden er rund -
ikke blot som en cylinder, men som en kugle. 
Derfor afbøjes vinde. Trykforske/len, der styrer 
vindene, udlignes ikke, og omfattende turbu
lens forekommer. Hvilke usædvanlige kræfter, 
der ligger gemt i samspillet mellem jord
rotationen og atmosfæren, vidner de tropiske 
cykloner om og - i de højere luftlag - jetstrøm
mene. Faktisk er alle vindpust bundet sammen 
i en global evighedsmaskine, hvis forløb 
meteorologerne søger at følge helt ud i hjør
nerne. Mindre kan ikke gøre det, hvis man vil 
have pålidelige vejrudsigter. 

Til at forklare og forudberegne har meteoro
logerne længe anvendt en særlig hjælpe
større/se: Coriolis-kraften. I teorien møder man 
den i bl.a. Finn Brinch's lærerige "Meteorologi 
for motorflyvere". At afbøjningen af vinde 
hænger sammen med jordens rotation blev 
bevist i 1835 af den franske matematiker, 
Gaspard Gustave Coriolis (1792-1843). Hans 
formler gjorde det muligt at beregne afbøjnin
gen af partikler i et roterende system. Foruden 
i meteorologien har formlerne fundet anven
delse ved bl.a. indstilling af kanoner og studiet 
af atomkerner. Som lærer ved den polytekniske 
læreanstalt I Paris var Coriolis kollega til den 
lidt ældre Ampere, en jævnaldrende til H.C. 
Ørsted. 

Jordens ground speed 
Coriolis-kraften er ikke foran
kret et mystisk sted. Den er for 
luftmassernes vedkommende 
at finde i selve luftmasserne -
i form af inerti i jordens om-
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løbsretning. Coriolis-kraften 
beror nærmere på, at et lege
mes omløbstal ændrer sig, når 
dets masse ophobes om dets 
omdrejningsakse. 

Et eksempel herpå har man 
inden for ballet og 
skøjtedans i den så
kaldte piruette, hvor 
danseren stående 
på tåspidsen slår 
armene ind til krop
pen og herved øger 
omdrejningstallet. 
På lignende måde 
stiger en luftmasses 
hastighed i jordom
løbet, når den bevæ
ger sig mod en pol, 
og afstanden til jord
aksen på denne må-

de reduceres. Fra næsten 
1. 700 km i timen ved ækvator 
falder jordoverfladens hastig
hed til nul ved polerne. På 
danske breddegrader er jor
dens egen "groundspeed" ca. 
900 km i timen. Jetflyet, der let
ter i Kastrup med Glasgow 
som destination, kommerfrem 
ved at indtage en fast position 
i forhold til solen. Efter en vis 
tid vil flyet have Glasgow un
der sig, og det kan lande, uden 
at det - set fra rummet - har til
bagelagt nogen afstand. 

For en luftmasse, der syd
fra passerer henover f.eks. 
Danmark, bevirker Coriolis
kraften, at luftmassen i stedet 
for at fortsætte direkte mod 
nord drejer mod nordøst. Til 
denne systematiske afbøjning 
mod højre svarer på den syd
lige halvkugle en afbøjning 
mod venstre. Vinde, der om
vendt blæser i retning af æk
vator, taber fart i jordrotatio
nen, så stadig sker afbøjnin
gen mod højre på den nordlige 
halvkugle og mod venstre på 
den sydlige. 

Også vinde, der blæser 
mod øst eller vest, afbøjes, 
idet centrifugalkraften i luft
massens jordomløb medvirker 
stærkt hertil. I Danmark er nog
le vinde fra nord og fra syd sær
lig udsat for afbøjning. Det er 
vindretninger, som i Danmark 
mest opleves i forbindelse med 
vinddrejninger, dvs. kortvarigt. 
Det er formentlig forklaringen 
på, at næsten ingen danske 
lufthavne har nord/syd-vendte 
baner. Overraskende nok er det 
baneretningen i Sturup, Halm
stad og Flensborg. 

Mange genkender Coriolis
kraften som kraften, der får 
vinde om lavtryk til at dreje 
mod uret og vinde om højtryk 
til at dreje med uret - på den 
sydlige halvkugle dog om
vendt. Coriolis-kraften kendes 
også som ophavsmanden til 
de mange krumme fronter 
over Danmark. 

Hvad Columbus vidste 
Trimning af sejl og ror har altid 
sat søfolk på hårdt arbejde, 
f.eks. når vinden ude over det 

åbne hav frisker op og har ten
dens til at ændre retning lige
som højdevinde i forhold til 
jordvinde. Senere er det blevet 
klarlagt, at afbøjningen af vin
de er proportional med vindens 
hastighed og voksende med 
den aktuelle breddegrad. 

Columbus fandt Vestindien, 
fordi han anvendte datidens 
spinkle kendskab til passater
ne. Han kom tilbage ved hjælp 
af Golfstrømmen, der på sin vej 
nordover forgrener sig stærkt 
mod Europa, dvs. mod højre. I 
princippet virker Coriolis-kraften 
på havstrømme som på vinde. 
Uden at Columbus havde no
gen anelse om Coriolis-kraften, 
var det den, der bragte ham bå
de ud og hjem. Er der i Store
bælt en nordgående strøm, kan 
der ved Sjælland registreres en 
højere vandstand end ved Fyn 
- et tegn på Coriolis-kraftens 
retning mod højre på den nord
lige halvkugle. En genstand, der 
nedkastes fra 100 meters høj
de, afbøjes under faldet et par 
centimeter af Coriolis-kraften. I 
styrke kan Coriolis -kraften 
langtfra måle sig med jordens 
tiltrækningskraft. 

De hvirvler, der opstår, når 
vand løber ud af et kar, beror 
da heller ikke på Coriolis-kraf
ten, men på tilfældigheder. 

De tropiske cykloner 
Jordrotationen er med til at 
skabe de voldsomme, tropiske 
cykloner*), hvoraf flere i 1998 
hærgede det mellemste Ame
rika. I 1999 var Florida stærkt 
truet, men Floyd, som orkanen 
hed, drejede mod nord og tabte 
under de lidt mere tempe
rerede himmelstrøg kraft. 
Selve dannelsen af en tropisk 
cyklon kræver en intens vand
fordampning, som igen forud
sætter en havtemperatur på 
mindst 27 grader. Oppe i den 
kolde atmosfære fortætter 
dampen. Der frigøres varme, 
og luften stigeryderligere. Su-
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get ved jorden kan den til 
strømmende luft ikke udligne, 
da den undervejs mod tryk
centeret afbøjes af Coriolis
kraften, som er stærkest, når 
vinden er stærk. 

I nærheden af ækvator er 
breddecirklerne næsten lige 
store. Jorden er i praksis cy
lindrisk, og det betyder, at 
f.eks. trykfald fremkaldt af so
len udlignes af direkte tilstrøm
mende luft, idet Coriolis-kraf
ten er inaktiv. Typisk oplever 
man trykudligningen som kort
varige sus i palmerne, hvor
efter der igen er stille. Omkring 
linien, som ækvatorendnu kal
des til søs, kan man se bort fra 
risikoen for cykloner. Under 
"linien" er deriøvrigt ifølge en 
Holberg-komedie så varmt, at 
der går ild i brændet, blot man 
nyser på det! 

Andre steder på kloden end 
i kalmebæltet er vindstille en 
ustabil balance. Så snart ba
lancen som følge af f.eks. sol
opvarmning forstyrres, vågner 
Coriolis-kraften op og søger at 
forøge ubalancen. Atmosfæ
rens friktion med bjerge, skove 
og alle mulige andre ujævnhe
der på jordoverfladen har en 
dæmpende indflydelse på 
Coriolis-kraften . Desuden 
mindsker de mangfoldige og 
konkurrerende udslag af Cori
olis-kraften hinanden. 

I de arktiske egne står jord
overfladen næsten vinkelret 
på jordaksen, og afstanden til 
denne skifter fra sted til sted. 
Her har Coriolis-kraften let ved 
at udfolde sig. På få miniutter 
kan den skabe en storm, som 
da dronningen fornylig under 
et besøg i Nordgrønland måtte 
udsætte hjemrejsen. 

Hvis trykforskelle blev ud-
1 ig net ved direkte til- eller 
bortstrømning af luft, ville 
atmosfæren være anderledes 
rolig. Det ville give store klima
tiske forandringer - for Dan
marks vedkommende lange 
isvintre, idet det som bekendt 
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er lavtrykkene vestfra, der hin
drer Danmark i at dele skæbne 
med Labrador. 

Desorientering 

Når fly drejer, kan det virke 
som om, drejet sker i en gan
ske anden retning end den fak
tiske. Det er buegangene i det 
indre øre, der reagerer på en 
særlig kombination af påvirk
ninger. Man slipper helt for 
denne forbigående Coriolis-il
lusion, hvis man nøjes med at 
bevæge øjnene under drejet. 

Andre forstyrrelser af orien
teringen kan dog forekomme. 

*) De frygtede storme har 
mange navne - eksempelvis 
willy-willy i Austral ien, afledt 
af whirley = whirlwind. 

De australske aboriginals 
bruger et advarende ord, kack
ey. Det er på engelsk blevet til 
cock-eyed bob. 

Særlig udsat på den au
stralske østkyst er en stræk
ning syd for Cairns. I julen 
1974 tog en cyklon overTimor
havet pludselig retning mod 
Darwin på den australske 
nordkyst.og splintrede 2/3 af 
byens huse. • 

Forfatteren 

Søren Boile Nielsen (57), 
bestyrelsesmedlem i Ros
kilde Flyveklub, tidligere 
kontorchef i Skatteministe
riet, bosat i Australien i et år, 
er fascineret af den tætte 
forbindelse mellem vejret 
og klodens rotation. 

Til vejrs 
- Københavns Lufthavn i 75 år 

Smuk bog om Kø
benhavns Lufthavn 
gennem 75 år skre
vet af en ikke-flyve
kyndig børsmand. 

Jan Cortzen: "til vejrs 
- Københavns Luft
havn i 75 år". 
Børsens Forlag AIS, 
København 2000. 280 
sider. 26 x 23 cm. ISBN 
87-7553-787-7. 299,00 
kr. 

Det er lykkedes forfatteren 
at skrive en særdeles inte
ressant bog om lufthavnens 
indretning, virke og personel, 
som det tager sig ud netop 
nu. 

Vedkommende har i to år
tier været chefredaktør på 
dagbladet Børsen, og det kan 
derfor undre, at bogens bedste 
kapitel er det om lufthavnens 
udsmykning og arkitektur. I det 
hele taget er bogens layout og 
de mange vidunderligt smuk
ke fotos en stor nydelse. Kun 
et enkelt dobbeltsidefoto af det 
indvendige af et kloakrør (u
den tekst) virker overflødigt. 

Bogens midterste trediedel 
omhandler lufthavnens lange 
historie, og den har hverken 
stået forfatterens hjerte eller 
viden nær. Som flyvehistoriker 
må man nærmest grave sig 
ned af skam, når man ser, 
hvad forfatteren prøver at få en 
til tro på. Man undrer sig over, 
at forlaget har næret så blind 
tillid til Jan Cortzens formåen 
som luftfartskyndig. 

Af kildematerialelisten i bo- . 
gen fremgår det desværre, at 
de to væsentligste bøger om 
lufthavnens første periode slet 
ikke har været anvendt. Det 
drejer sig om bøgerne "Dansk 
Flyvnings Historie" fra 1936 og 
"Det Danske Luftfartsselskab 
gennem 25 år" fra 1943. 

I stedet har Cortzen base
ret sit historiske afsnit på luft
fartsjournalisten Povl West
phalls jubilæumsbog om Ka
strup fra 1976. Westphalls bog 
rummede mange historiske fejl, 
og det er interessant at se i hvor 

høj grad, at det er lykkedes for 
Cortzen at få dem alle med. 

Min liste over fejl i bogen fyl
der samfulde seks A4-sider. Et 
par eksempler herfra: Et foto 
af passagerkabinen i en Fok
ker 36 oplyses at være en Jun
kers 52. Sidstnævnte flytype 
har iflg. forfatteren 4 motorer. 
Et foto af et Focke-Wulf Con
dor fly bliver til et Junkers fly 
osv. 

Forfatteren er finanseks
pert - også i de højere luftlag -
men alligevel anvender han 
bogens sidste kapitel til ube
tinget at rose Københavns 
Lufthavnes direktion for deres 
nylige engagement i driften at 
samfulde ni lufthavne i Mexico. 

Man kan kun håbe, at det 
nye danske spekulationseven
tyr i Mexico vil falde heldigere 
ud end SAS' mexikanske even
tyr sidst i 1950-erne. 

Køb bogen for dens smuk
ke indhold, og skriv derpå til 
forlaget og forlang at få tilsendt 
de seks rettelsesblade vedr. 
fejlene. 

Ove Hermansen 
2770 Kastrup 
(flyveleder 1953-1988 
i Kastrup) 
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MODEL
IIDERNE 
Den amerikanske 
Convair-fabriks delta
vingede F-106 Delta 
Dart var en avanceret 
videreudvikling af 
samme firmas ditto 
F-102 Delta Dagger. 
Den skulle primært 
tage sig af angri
bende russiske 
atombombefly inden 
disse nåede det 
amerikanske fastland. 
I 1970-erne var F-106 

placeret i det ameri
kanske flyvevllbens 
første-linie forsvar. 
De blev senere over
ført til Air National 
Guard, hvor de gjorde 
tjeneste til godt op i 
firserne for senere 
igen i en årrække at 
blive anvendt som 
be- og ubemandede 
må/droner. 
Efter de sidste flyv

ninger i denne rolle 
landede den allersid
ste QF-106 (uskadt) i 
september 1997 på 
Holloman flyvebasen. 
F-106 havde da gjort 
aktiv tjeneste i næ
sten 40 år. 

Den sejlivede dartpil 
Af Wilhelm Willersted 

8011s _.. 

Convair F-106 Delta Dart modellen i skala 1 :72 fra Hasegawa 

Efter mange aktive år som interceptor blev F-106 anvendt som både bemandet og ubemandet 
rødmalet må/drone. 

Prototypen til F-106 Delta Dart 
fløj første gang Anden Juledag 
1956. Convair-fabrikken var 
trods højtiden nemlig særde
les interesseret i at præsente-

re .den ultimative interceptor", 
den rolle som både de og US 
Air Force regnede med at F-
106 skulle indtage. 

I første omgang levede flyet 

dog ikke helt op til forventnin
gerne. Det var navnlig topfar
ten, som ikke nåede den øns
kede 2,5 gange lydhastighe
den. 

Flyet var udstyret med en 
Pratt & Whitney J75 jetmotor, 
der med efterbrænder ydede 
godt 12.000 kg. Topfarten kom 
derved så meget i vejret, at en 
F-1 06A med major Joseph Ro
gers ved pinden den 15. de
cember 1959 over Edwards ba
sen i Californien satte absolut 
verdensrekord i hastighed med 
2.455 km/t. 

F-106 Delta Dart var et me
get avanceret fly. Det var i 
stand til at gennemføre ope-

Convair F-106A affyrer et 
Douglas Genie missil - uden 
aktivt atomsprænghoved -
under en test i Californien. 
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rationerne fuldstændigt styret 
fra jorden - bogstaveligt talt 
helt uden pilotens indblanding. 

I 1960 fløj en serieudgave 
af F-106A på en fuldautoma
tisk, jordstyret flyvning non
stop 3.900 kilometer fra Ed
wards basen i Californien ti l 
Tyndall-basen i Florida - uden 
ekstra brændstofpåfyldning. 

Delta Dart flyet fungerede i 
forbindelse med SAGE data
link forsvarssystemet, som 
helt automatisk opdager målet 
og ved hjælp af radar affyrer 
interceptorens Falcon-, Super 
Falcon eller Genie-missil. 

Sidstnævnte, dervarudvik
let af Douglas, var udstyret 
med en atomsprængladning. 
Taktikken med Genie var, at 
missilet, som var placeret i F-
106's våbenrum i kroppen, 
skulle affyres mod angribende 
sovjetiske atombombefly. 
Missilets rækkevidde var blot 
ni kilometer, men det eksplo
derende atommissil udløste 
en dødelig eksplosion inden 
for en diameter på 300 m og 
skulle derved ødelægge en 
formation af angribende bom
bemaskineri 

Heldigvis kom denne taktik 
ikke i anvendelse for alvor. 
Men en F-106 fik dog til opga
ve at nedskyde et mål med si-

ne raketter. Dog ikke et aktivt 
atommissil. 

Under en våbendemon
stration på Holloman flyveba
sen for forsamlede eksperter 
fra US Air Force var det me
ningen, at et Matador overfla
de-til-overflade missil skulle 
demonstreres. Desværre stak 
missilet af, og følgeflyet - en F-
1 00 Super Sabre -måtte opgive 
at følge med. 

Heldigvis var en F-106 i luf
ten under en testflyvning i an
den anledning. Piloten fik til 
opgave at tage sig af det løs
gående missil. I godt 10 kilo
meters højde kom han ikon
takt med Matador'en, og et 
velrettet Super Falcon skud i 
løsgængermissilets jetmotor 
sendte det til jorden i et ube
boet ørkenområde. 

Produktionen af Convair F-
106 af både den ensædede {F-
106A) og en tosædet version 
af flyet {F-1068) sluttede i de
cember 1960. Der er bygget 
277 eksemplarer af den ensæ
dede og 63 af den tosædede 
dartpil. 

Modellen. 

Der er udsendt en model af F-
106A i skala 1 :72 fra Hasega-
wa. • 

Data for 
Convair F-106A Delta Dart 

Spændvidde:····································-'············· 11,67 m 
Længde {inkl. pitotrør): ................................... 21,56 m 
Højde: .............................................................. 6,18 m 
Startvægt: ................................................... 15.890 kg 
Max. hastighed: ...... Mach 2,3 (2.445 km/t) i 12.200 m 
Tophøjde: .....•............................................... 17.385 m 
Aktionsradius: ................................................. 925 km 

.-· 
F~/00 a ... .. ,/4 1,-D _ _,___ 

I I f j 

F-106 gjorde tjeneste i en årrække i det amerikanske luftforsvars første linie. 



YANKEE 
Tilgang 

Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger --~~-------OY

MBO 

PAW 
PEZ 
PIF 

Bombardier CL600 
Series 100 7226 

2843345 
0048 
18259566 

18.4. 
11.5. 
11.5. 

Maersk Air, Kastrup 
Air Alpha, Odense Piper PA-28-181 

Cessna F 406 
Cessna 182M 6.3. 

NAC Nordic Aviation Contractor, Skive 
NAC Nordic Aviation Contractor, Skive 

Slettet 

Dato Ejer/bruger Årsag 

CCG Cessna 650 8.5. Air Alsie, Sønderborg Solgt til Frankrig 
CKC Cessna U206G 8.5. Midtjysk Faldskærmsklub, Viborg Solgt til Tyskland 
HFU Robinson R44 17.5. Thomas Kristensen, København Solgt til Sverige 
EMC Yak-52 9.5. Søren Dolriis, Helsingør 
LJE Learjet 60 19.4. Air Alpha, Odense 
MMV Fokker50 8.5. MaerskAir 
vxw Club Libelle 3.5. Århus Svæveflyveklub 

Ejerskifte ----
OY- Type Reg.dato Nuværende ejerlbruger 

BAZ PA-28-180 15.5. 
BKM PA-28-140 9.5. 
CHO PA-28R-200 16.5. 

DHV Wassmer WA 40 12.5. 
PJA Maule M-7-235 16.5. 

Kommentarer 
Nogle flytabrikker har det med 
at anvende komplicerede 
typebetegnelser. For OY-MBO 
er den fuldstændige således 
Bombardier CL600-2B19 (Se
ries 100) - det er den type, de 
fleste kalder Canadair Regio
nal Jet 100. 

Flymøller, Haderslev 
lim Jørgensen, Hejls + 
Kirstine Karlog Mortensen, 
Augustenborg 
R. Hove-Christensen, Nakskov 
Michael Brogaard, Brande 

Midtsjællands L-Spatz OY
DXS var blevet slettet. Den 

75år 

Solgt til Sverige 
Solgt til Mauritius 
Udlejet til Estland 
Solgt til USA 

Tidligere ejer/bruger 

Samsø Flyveklub 
Club Air, Vanløse 

Air Gate, Roskilde 
Børge Nielsen-Boe, Skive 
Bjørn Stephensen, 
København 

blev solgt til Sverige - for så 
længe siden som 1995! 

OY-MBO er fra 1998 og har 
hidtil fløjet for Maersk Airs en
gelske datterselskab som G-· 
MSKK. Det er den første af 
slagsen i Danmark, og den 
blev sat i drift primo maj, bl.a. 
på ruten København - Kristi
anssand. Det skete ganske 
stille, uden dettam-tam, der el
lers plejer at ledsage introduk
tionen af nye trafikfly. 

Generalløjtnant B.E. Amled 

Archer III OY-PAW er fa
briksny. 

Caravan li OY-PEZ er fra 
1990 og har sidst været regi
streret i Sao Tome som S9-
IHD. Se flyet i artiklen Afrika på 
langs, FLYV nr. 6 side 13. 

OY-PIF er en Skylane, 
årgang 1969, ex D-ELWL. 

TIiføjeise: I juni-nummeret 
glemte vi at anføre hvorfor 
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General Amled, der bliver 75 
år den 7. juli, tilhører første 
kuld af Flyvevåbnets "egne" 
linjeofficerer, idet han var elev 
på det første hold, der afgik fra 
Flyvevåbnets Officersskole i 
1951. 

Efter en typisk linjeofficers
karriere med vekslende eska
drille- og stabstjeneste samt 
gennemgang af NATO Defen
ce College blev han oberst i 
1973 og stationschef i Ålborg, 
året efter i Værløse. 

11978 kom han til Vedbæk, 
først som stabschef hos Che
fen for Flyvevåbnet, fra 1982 

som chef for Forsvarsstabens 
Operationsafdeling, 

Næste tjenestested var Kol
sås i Norge fra 1984 til 1988, 
hvor generalen var Deputy 
Commander for Chefen for 
Staben hos den øverstkom
manderende for de fælles for
svarsstyrker i Nordeuropa. 

Han sluttede sin militære 
karriere i Danmark, som chef 
for Forsvarets Operative Styr
ker, og afgik med pension i 
1990. 

I 1992 blev han æresmed
lem af Foreningen Danske Fly
vere. 

BO år 

Bertel Kring 

En af dansk flyvnings virkelige 
ildsjæle Bertel Kring fylder den 
27. juli 80 år. 

Bertel, kolonial-uddannet 
og senere vaskeridirektør i Sil
keborg og Aarhus, har været 
flyveentusiast hele livet. Han 
begyndte i Odense Modelfly
veklub i 1935, medvirkede ved 
starten af Dansk Modelflyver 
Forbund i 1937, i starten af 
Odense Svæveflyveklub i 
1938, hvor han sammen med 
sin broder Ebbe, Erik Malm
mose m.fl. byggede Dansk 
Svæveflyver Unions skolegli
der OY-17. 

Efter krigen genoptog Ber
tel svæveflyvning som for
mand for Silkeborg Flyveklubs 
.,fællesklub for model-, svæve
og motorflyvning" 

Han fik sin uddannelse til 
privatflyvercertifikat på Kirsti
nesminde Flyveplads hos 
Svend Fjeldsted Hansen. 

Bertel blev medlem af KZ 
& Veteranflyklubben og med
stifter af Dansk Veteranflysam
ling i Stauning, hvis formand 
han var i perioderne 1975-
1979 og 1984-1994. 

Hans første fly var OY-ABT 
(Bravo - Træsko) - en Piper 
Cub bygget i 1939 på Lundtof
te. Fra Flyvevåbnet købte Ber
tel en DHC Chipmunk OY-ALD. 
Udstyret med ski før en start i 
1979 ramtes begge hans arme 
af den roterende propel med 
alvorlige skader og permanen
te smerter til følge . 

Bertel sidste fly var en Cess
na FA 150L Aerobat, som han 
havde fra 1974 til 1999, hvor 
han deponerede sit certifikat. 

Bertel er altid i godt humør, 
og det naturlige midtpunkt i 
venners lag - altid parat til en 
skæg historie. 

Johs. Thinesen 

FLYV • JULI 2000 



SJ I,.,,.,,,, I,. .. , )t'f@HI [f@! I,..,,,,,, --.. , ,,-,,,,,,[Sti,,.,,,,,,,_.,,,-,,,,, 51!!1, rcrs;; 

Generalsekretariat 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbningstider mandag til fredag kl. 0900-1600 
E-mail: kda@kda.dk 

KDAhuset 
Jørn Vinther, generalsekretær 
Knud Larsen, redaktør af Flyv 
Lise Jensen, bogholder 
WEB-adr. 
Telefax 

KDA Service ApS • BUTIKKEN 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
SE-nr. 63 66 28 28 

Telefon 
46141503 
46141502 
46141506 

46191316 

E-mail 
jv@kda.dk 
flyv@kda.dk 

www.kda.dk 

Åbningstider mandag til fredag klokken 1000-1400 

Telefon 
Charlotte H. Andersen, leder af butikken 46 14 15 07 
Telefax 4619 1316 

E-mail 
butik@kda.dk 

KDA's bestyrelse Telefon 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 
Vagn Jensen (næstfmd.) 
Jan Schmeltz Pedersen 
Rnn Larsen 
Palle J. Christensen 

96 96 96 96 +98 29 36 36 
86 4411 33 
48175058 
86403323 
86 67 40 48 

AnsvarsomrAde 
Internationalt 

Teknik 
Miljø 

KDA i april og maj måned 2000 
4. april 

Miljøspørgeskemaer udsendt 
til 115 lufthavne og 180 klubber. 
Skemaet findes også på www. 
kda.dk under "Sekretariat". 

6. april 

Nørhald data tilretter EDB sy
stemet igen. 

11. april 

Møde i SLV kontaktråd. Rådet 
ledes af SLV Direktør Asmus
sen og behandler kun overord
nede emner. KDA udtrykte på 
mødet bekymring over HCL 
samarbejdet. Dette blev bakket 
op af bl.a. Maersk Air. Direktø
ren informerede om at med æn
dringerne i lov om luftfart, så 
ændres adgangen til vore hæn
delsrapporter væsentligt. Of
fentligheden har ikke længere 
adgang til rapporterne, og SLV 
lægger stor vægt på, at man 
fremover trygt kan skrive om 
sine .oplevelser". KDA gav til
sagn om at støtte arbejdet for 
flyvesikkerheden • og fandt Rå
detfor Større Flyvesikkerhed et 
naturligt forum hertil. 

15. april 

19. april 

25 års jubilæum KZ& V flymu
seum Stauning. KDA overrak
te et KDA skjold samt en check 
på kr. 1000. 

25. april 

Møde med Dansk Faldskærms 
Union hos SLV Operativt Kon
tor omkring uddannelsessy
stemet/Q Faldskærms Center 
og de forskellige certifikater. 
Ny BL er stadig ikke klar. Af
klaring opnået vedrørende 
brug af klubfly fremover vs. ny 
lov om luftfart. Adgang til ha
varisteder ikke længere SLV 
bord. Enighed om at rejse 
spørgsmålet i Rådet for Større 
Flyvesikkerhed, og der anmo
de om Rådets støtte i form af 
en skrivelse til Rigspolitiche
fen. 

26. april 

Møde i SLV med arbejdsgrup
pen om udformning af ny BL i 
forbindelse med ændret lov om 
luftfart. Aksel C. Nielsen, Ricard 
Matzen og Jørn Vinthertilstede. 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 
WEB-adr.: www.dansk.ballonunion.dk 
E-mail: ballon@post5.tele.dk 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, nset, 651 o Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 
WEB-adr.: www.danskdrageflyverunion.dk 
E-mail: ddu@image.dk 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Poul Erik Nielsen 
Ellesletten 12, Trørød 
2950 Vedbæk 
Telefon 45 66 12 21 

Resultatet bliver til at leve med. 
KDA blev direkte anmodet om 
at fungere som .landsdækken
de organisation" i forbindelse 
med lovens tekst om sports- og 
klubarrangementer. KDA af
venter nu lovens vedtagelse og 
den endelige BL-tekst. Vi vil 
kunne skrive om dette i FLYV 
juli nummer. 

28. april 

Møde med RC Sport Danmark 
(Benthe Nielsen) i KDA huset. 
28. april 
Generalsekretæren repræ
senterede ved Hans Kofoeds 
reception i anledning af hans 
70 års dag. 

30. april 

Repræsentantskabsmøde i 
DMU i Odense Lufthavn. 
Aksel C Nielsen og Jørn 
Vinther tilstede. 

1. maj 

Generalsekretæren repræsen
terede KDA ved General 8. V. 
Larsens 70 års fødselsdag. 

Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 
Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 
Telefon 57 61 52 50 
WEB-adr. : www.kda.dk/dmu 
E-mail : rm@tnm.dk 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Fax 97 14 91 08 
Resultatservice: TIi.: 97 14 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Fritflyvnings-Unionen 
Tom Oxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 53 69 85 95 
E-mail: oxager@vip.cybercity.dk 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Jens Geschwendtner 
Lundeager28,2791 Dragør 
Telefon 32 94 74 47 
WEB-adr. : www.modelflyvning.dk 

RC Sport Danmark 
Benthe Nielsen 
Amlundsvej 4, Lindballe skov, 
7321 Gadbjerg 
Telefon 75 88 54 54 
E-mail: rotordisc@teknik.dk 

4. maj 

Møde i KDA-huset med Her
ning Flyveplads om samarbej
de med KDA-butikken. 

4.-5. maj 

Battle of Britain party/besøg af 
Bristol Blenheim-airshow i 
Aalborg koordineret af bl.a. 
KDA's formand. 

6. maj 

Danmarks Flyvemuseum i Hel
singør åbnes af Prins Joachim. 
FL YV's redaktør, Palle Chris
tensen og Jørn Vinther repræ
senterede KDA. Flot planche
væg beskriver KDA virksom
hed. 

7. maj 

Flypast over Danmarks Flyve
museum kl. 12-14 koordineret 
af KDA. Deltagere fra næsten 
alle unioner. Desuden deltog 
det danske flyvevåben med 
helikoptere og F 16, det sven
ske flyvevåben med to Viggen, 
Maersk Air, Premier (DC10), 
samtSaabJ29Tønden. Mere 
end 20 fly overfløj museet i det 
flotte sommervejr. 

KDA Repræsentantskabsmø
de i Odense Lufthavn. Referat 
af mødet findes på www.kda. 
dk under .Sekretariat". 

KDA-butikken er lukket mandag den 10. juli 
p.g.a. lageroptælling 
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9. maj 
KDA bestyrelsesmøde i Århus 
Lufthavn. 

15. maj 
Formøde med DM U's formand 
hvor miljømødet dagen efter 
planlægges. 

16. maj 
Miljøgebyrmøde med Vest
sjællands Amt, hvor følgende 
deltog: 

Gørlev flyveplads, P. Otte
sen. Slagelse flyveplads, Frank 
Bo Hansen. Korsør/Ormslev 
flyveplads, Arne Svendsen. 
Holbæk flyveplads, Lars Peter
sen/Søren Holmberg. Ringsted 
flyveplads, Leif Hyldegaard. 
Kalundborg flyveplads, Egon 
Sørensen. DMU, Ricard Matzen. 
KDA, Aksel C. Nielsen, Henrik 
N. Knudtzon og Jørn Vinther. 

Fra VestsjællandsAmt, Erik 
Nygaard Hansen, formand for 
Vej- og miljøudvalget, Hans 
Klint, direktør. 

Resultatet af mødet blev, at 
amtet nu har ændret sin gebyr
politik, så de små private plad
ser (Gørlev, Slagelse, Korsør, 
Holbæk) fritages for afgift. 

18. maj 
Møde i SLV om revision af JAR
logbogen. Finn Hougaard ar
bejder videre med nyt lay-out. 
CopenhagenAirTaxi medvirker 
også. 

19. maj 
FL YV's redaktør prøver svæ
veflyvning på Kaldred flyve
plads. 

23. maj 
Danish World Air Games Co
ordinating Committe holder sit 
første møde i KDA-huset un
der ledelse af formanden. 

24.-27. maj 
FAI Council-møde i Lausanne. 
KDA's formand og generalse
kretær deltog. FAI organisati
on står overfor en større æn
dring, som skal være klar til ef
teråret. Val Eggers blev tildelt 
Charles Lindbergh diplomet 
og Henning Sørensen (Dansk 
Ballonunion) blev tildelt Tts
sandierdiplomet. 

30. maj - 4. Juni 
Generalsekretæren og FL YV's 
redaktør deltager i DM for bal
lonflyvning. 
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And the winner is ... 
lykkens gudinde har foretaget lodtrækning om 2 x 6 
flasker rødvin blandt de returnerede miljøspørgeskemaer, 
der er udsendt til flyveklubber og flyvepladser. 

Til flyveklubberne blev der udsendt 184, heraf kom 50 
tilbage, svarende til 27 %. Til flyvepladserne blev der 
udsendt 120 skema, heraf kom 52 retur eller 43 %. 

De to vindere blev Faldskærmsklubben DFC v/Erik 
Rose, Birkegården 53, 3500 Værløse og Bolhede Flyve
plads vNestjysk Svæveflyveklub, Bolhedevej 6, Norden
skov, 6800 Varde. 

Man kan undre sig over at besvarelsesprocenten ikke 
var større på et emne der berører os alle. KDA modtager 
stadig gerne besvarelser fra såvel klubber som flyveplad
ser således at databasens indhold bliver så omfangsrigt 
som muligt 

Flyvning blev 
til Bowling 
I weekenden den 27. - 28. maj 
skulle Tønder Flyveklub være 
vært ved årets Danmarksmes
terskab i præcisionsflyvning. 

Ved åbningsceremonien 
lørdag formiddag blæste der 
minimum 25 knob på tværs af 
banen, med stød på mere end 
35 knob, så man ville vente til 
over middag for at se om vin
den ville løje af. 

De fleste deltagere var stort 
set ankommet planmæssigt. 
Halehjulsflyene måtte dog til at 
lande på tværs af banen for at 
komme sikkert ned. Det var 
lige ved at være perfekte mær
kelandinger, fordi ground
speeden var tæt på nul. 

~U-
Formand: Ricard Matzen 

Næstformand: Peter Andersen 

57 615250 

74 75 31 01 

Ved middagstid var vinden 
tiltaget til noget over 30 knob 
med stød på langt over 40 
knob. Meteorologerne kunne 
ikke love bedring før efter kl. 
22, så der blev hurtigt arran 

Dansk Motorflyver Union Kasserer: Kresten Dalum 87182050 

Adresse: Sekretær; Ove Dyvad Jørgensen 56 57 73 05 
SmålodsveJ 43 Konkurrencer: Vagn Jensen 86441133 
41 00 Ringsted Uddannelse: Bjarne E. Hammer 46 59 04 02 
www.kda.dk/dmu Lou,s Rovs Hansen 98421599 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Landingskonkurrence på Viborg Flyveplads. 

Viborg Flyveklub afholdt onsdag den 7. juni anden afdeling af årets landingskonkurrencer. Der var 
et stort fremmøde med 14 deltagere i 5 forskellige fly, heraf 4 piloter og 2 fly fra Skive Motorflyveklub. 
Placeringerne var som følger: 

Nr. Point Pilot Klub Fly 

1 24 Edvard Lihn Viborg Cessna 172, OY-RYP 
2 30 Allan Hansen Viborg Cessna 152, OY-TVA 
3 42 Torben Hansen Viborg Cessna 172, OY-RYP 
4 52 Erik Gjørup Kristensen SkiveNib. Piper PA-28-140, OY-BDU 
5 70 Ole Jørgensen SkiveNiborg Cessna 150, OY-CGL 
6 72 Bent Jensen SkiveNiborg Cessna 150, OY-CGL 
7 96 Flemming Kjær Viborg Cessna 152, OY-TVA 
8 100 Mogens Lind Viborg Cessna 172, OY-RYP 
(8 100 Peter O'Neill Viborg Cessna 172, OY-RYP) 
9 120 Peter O'Neill Viborg Piper PA-34-200, OY-BYI 

10 200 Preben Andreassen SkiveNiborg Piper PA-34-200, OY-BYI 
11 212 Arne B. Nielsen Viborg Cessna 172, OY-RYP 
12 240 Carsten Jepsen Viborg Piper PA-28-140, OY-BDU 
13 296 Ole Vestervig Viborg Cessna 152, OY-TVA 
14 300 Thomas Johansen Viborg Cessna 152, OY-TVA 

Viborg Flyveklub's tredje og sidste landingskonkurrence afholdes fredag den 18. august kl. 1900, 
og med de små strafpoint til de førende efter to konkurrencer bliver der hård kamp om placeringerne. 

De tre bedste efter to konkurrencer er 

Nr. 
1 
2 
3 

Point 

16 
24 
26 

Pilot 

Mogens Lind 
Edvard Lihn 
Ole Jørgensen 

Klub 

Viborg 
Viborg 
SkiveNiborg 

Fly 

Cessna 172, OY-DCW 
Cessna 172, OY-RYP 
Cessna 150, OY-CGL 

Næste !a~dingskonkurrence i området afholdes hos Skive Motorflyveklub på Skive Lufthavn onsdag 
den 5. JUh kl. 1900, og man håber herfra også at se medlemmer fra Viborg Flyveklub. 

GØP 
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geret en bowlingturnering for 
alle der havde lyst til dette. 

Festaftenen forløb fint, og 
der blev snakket mere bowling 
end flyvning, især blev der ud
delt rigeligt med strafpoint. Vi
borg Flyveklub indtog første
pladsen i bowlingturneringen -
mon de også kan det ved DM? 

Søndag morgen var der bri
efing kl. 0730 i håb om at der 
kunne afvikles landingskon
kurrence før navigationsturen. 
Meteorologerne meldte krafti
ge tordenbyger søndag mid
dag og skyhøjde under VFR
minima. Dommerne valgte 
derfor at aflyse dagens flyvnin
ger, så deltagerne i stedet kun
ne nå sikkert hjem i tide. 

I Tønder var vejret dog fint 
til langt ud på eftermiddagen, 
og konkurrenceledelsen fryg
tede at beslutningen om at af
lyse dagen var forkert. Men fra 
kl. 13 blev konkurrenceområ-

SM i FS 
Sjællandsmesterskabet i Free 
Style blev i år afviklet i et sam
arbejde mellem FVF og RSC 
på Roskilde Lufthavn. Det var 
første gang i flere år, at det var 
klubberne selv, som afviklede 
mesterskabet. 

Selvom DFU har meddelt, 
at spring på Roskilde er en død 
ting, så vardetrartatse, atde 
måske ikke har ret. Det var 
pga. økonomi ikke muligt at 
bruge DFU-dommere, men de 
indkaldte reserve-dommere 
klarede opgaven flot. 

Vejret gjorde desværre, at 
vi kun kunne springe kontinu
erligt om lørdagen, hvor det til 
gengæld lykkedes at springe 

det passeret af flere meget 
kraftige tordenbyger med lyn, 
hagl og meget kraftige vind
stød, så konkurrencen kunne 
ikke have været gennemført 
på fair vis, og beslutningen var 
derfor rigtig. 

DM i præcisionsflyvning er 
nu udsat til lørdag den 9. sep
tember, hvor det søges afviklet 
på en dag, også på Tønder Fly
veplads, med søndag den 10. 
september som alternativ dag. 

Fredag den 8. september 
arrangeres der en lille træ
ningstur og landinger på Tøn
der flyveplads hvor alle er vel
komne, også nye der måtte ha
ve lyst. 

Lørdag aften har Tønder 
Flyveklub hangarfest, hvor alle 
deltagere naturligvis også er 
velkomne. 

Dansk Motorflyver Union 
& Tønder Flyveklub 

prøverunden samt alle mini
mumsrunderne. 

Et hold, som først kunne 
starte konkurrencen lørdag ef
termiddag , lykkedes det at 
sætte søndag, således at alle 
holdene kunne slutte med mi
nimumsrunderne. 

Heldigvis fik vi ok på leje af 
en Skyvan fra DAT med meget 
kort varsel, da det ene fly, som 
skulle være brugt til SM, be
sluttede sig for at havarere. 

Der var tilmeldt et hold i A
rækken fra RSC, som lavede 
13 point sammenlagt. 

Der var fem hold i B-rækken, 
som fik følgende placering: 

nr. 1 One day same day NFK ......................... 13 point 
nr. 2 Bestyrelsen FVF ...................................... 10 point 
nr. 3 Lumre telte RSC .............. ........ .......... ...... 9 point 
nr. 4 Lurkerne NFK .......................................... 7 point 
nr. 5 Far til 4 NFK .... .. ..... .. ............ ... .. ....... ....... 3 point 

Vi vil gerne takke alle for deres hjælp og positive indstilling, 
som gjorde det muligt at afvikle SM. Personalet på Roskilde 
lufthavn var ligeledes meget positive og til stor hjælp. 

Bestyrelsen FVF og RSC 
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KALENDER 
Svæveflyvning 

23/6-2/7 

24/6-9/7 
1-9/7 
3-9/7 
19-29/7 
23/7-13/8 
31/7-4/8 
5-12/8 
19-27/8 
31/8 
2-3/9 
8-10/9 
16-24/9 
19/10 
14/11 

25-26/11 
2001 
18/6-1/7 
18-31/12 
15-26/1 
2003 

Testkonkurrence World Air Games (2001 ), 
Spanien 
Nordisk juniormesterskab, Finland 
Intensiv kursus, Arnborg 
Tour de Danmark 
Arnborg Åben, Arnborg 
EM, Berlin, Tyskland 
Talentkursus, Arnborg 
Førsteinstruktørkursus Fl-2, Arnborg 
Kunstflyvningskursus SVEDANOR, Arnborg 
Hovedbestyrelsesmøde 
Nationalholdstræning, Arnborg 
Nordisk svæveflyvemøde, Brøndby 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2, Arnborg 
Flysikudvalgsmøde 
Team Danmark samarbejdsudvalgsmøde, 
Arnborg 
Hovedbestyrelsesmøde 
2. junior VM lssoudun, Frankrig 
2. World Air Games, Andalusien, Spanien 
VM, Mmabatho, Sydafrika 
VM klubklasse, Australien 
VM, Rieti, Italien 

Ballonflyvning 

3-12/8 
6-9/7 

EM i Luxembourg 
Landskamp Sverige-Danmark, Kristianstad, 
Sverige 

Drageflyvning 
Nordisk Mesterskab - paragliding, Frankrig 
Venø-lejr HG + PG (skoling), Venø I DDU 
Veteran Games HG + PG, Fasterhalt / MOK 
EM 2000 - paragliding, Garmisch 

4-11/7 
9-16/7 
24-29/7 
27/7-13/8 
5-11/8 2. afdeling af DM 2000 - hanggliding ( 12/8 

reservedag), Fasterhalt/ DDU 
Nov. 2000 Lanzarote HG+ PG (skoling), Dragen 77 

Ret til ændringer forbeholdes. 

Faldskærmsspring 
30/6-7/7 
3-12/9 

WPC i canopy formation, lmmila, Finland 
World Cup i FS 4-way og 8-way, Eloy, Arizona, 
USA 

3-12/9 

6-16/10 
3-12/11 
3-12/11 

World Cup i Freestyle, Skysurfing og Freefly, 
Eloy, Arizona, USA 
VM, stil & præcision, lse-Shima, Japan 
World Cup, formation skydiving, Arizona 
World Cup, freestyle, skysurfing og freeflying, 
Arizona 

Motorflyvning 
20/8 
19-21/5 

16-18/6 
okt. 

Lufthavnsdag,Odense 
Ljungbyhed 90 års jubilæum Fly-In, 
Ljungbyhed, Sverige 
lnt'I Cognac Air Rally, Cognac, France 
1 ath Rally Toulouse-Senegal-Toulouse 

Kunstflyvning 

25-27/8 Nordiske mesterskaber, Odense 
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¾, OY-BUA Cessna 172 M PA 28-180 sælges 
~ /R ALPHA 1976TT2353, VFR2COM/ Arg. 1965, TT 4000, digital 

FLY TIL SALG 
2000 Factory new Piper Seneca V Ready for delivery. 

2000 Factory new Piper Saratoga li TC Ready for delivery. 

1999 Factory new Piper Saratoga li TC Ready for delivery. 

1989 Piper Cheyenne IIIA TT 6750 hrs. Eng. 570/1500 hrs 

SMOH Props 560/1360 hrs SPOH. 

1990 Piper Seneca III TT 975 hrs. Eng. 975 hrs Props o hrs. 

SMOH King Avionics. 

1981 Piper Seneca li TT 3233 hrs. Eng. UR 1433 hrs. , Props. LH 

20 hrs /RH 210 hrs. King Avionics. 

1975 Piper Seneca li TT 2583 hrs., Eng. RH 1403 SOH, LH 1293 

hrs. SOH, Props RH 125 hrs. OH, LH 286 hrs. OH. King Aviorncs. 

1995 Piper Archer III TT 750 hrs., Eng. 750 hrs. o hrs since shock 

loading, Prop 750 hrs, 0 hrs SMOH due to prop strike. VFR-equipped. 

1982 Piper Archer li TT 4949 hrs., Eng. 2580 hrs., Prop 1000 hrs. 

lefl befare OH, King Avionics 

1962 Piper Colt TT 4300 hrs. Eng. 100 hrs. SMOH. An 

extraordinary beaullful old timer 

1989 King Air B200 C TT 6000 hrs. Eng. 2000/2000 hrs. 

4-bladed Raisbeck Props, Collins Aviionics. Cargo Door. 

1984 King Air C90A TT 3100 hrs 

197 4 King Air E90 TT 9600 hrs. Eng. 650 hrs. SMOH 

1979 Cessna 340 ARAM IV TT 2200 hrs., Eng. 700(100, Prop. 

700(100 hrs, King Av,orncs. 

1977 Cessna 177 RG TT 3707 hrs. 

197 4 Cessna F172 M TT 5950 hrs. Eng./Props o hrs SMOH 

p;,/~r 
2000 

Odense Airport Denmark 
Phone +45 65 954 954 Fax +45 65 954 955 
www.airalpha.com marlenen@airalpha.com 

SE OG HØR GUNNAR NU fONDEN ITT 
SEND ANSØGNING NU ~-
Legater uddeles bl.a. til ~ * Unge stjerner i svøb~ * Utrættelige ledere · * ForenInger 
... eller for et flot reeultat, et bemærkelsesværdlgt stykke 
arbejde eller til en lovende karriere. Alle kan ansøge om 
mldler, og det er tilladt at Indstille sig selv. Skriv ansøgningen 
p4 maskine og send den senest den 7. august 2000 til 

SE OG HØR GUNNAR NU FONDEN 
Vigerslev Alle 18, 2500 Valby 

I anledning af fondens 25-Ars Jubllaum I 4r vil der blive 
uddelt 112 million kr. til dansk Idræt 

HANGAR ROSKILDE 
En enkelt plads er ledig i ELITE - AIR/GORM Niros Hangaren 

på Hangarvej 82 i Roskilde. 
Der er I alt kun 4 pladser i hangaren, herved er det muligt at tage hvert 

enkelt fly ud uden at rokere med fremmede fly. 
Prisen er beregnet efter en Tw1n, men single er naturligvis også velkommen . 
Hangaren er isoleret og opvarmet (thermostatstyret kalonfære) og desuden 

forsynet med et MUNTER's affugtningsanlæg, der nedsætter luftfugtigheden 
og derved sparer de dyre elektronikregninger. 
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Der er adgang til kontor/mødelokale samt toilet med bruser 
Der er fin belysning I hangaren såvel som på forpladserne. 

Egen/særskilt parkeringsplads. 

Henvendelse: Mobil: 2421 3234, Fax 4585 0128 
E-mail: niros@post6.tele.dk 

NAV/ AOF /TXP/EGT I CHT I Bendix King 760 kanal's radio 
GPS/INTERCOM. +AOF, Nat-VFR. Motor og 
Meget velholdt. propel o limer. 

Tlf. 9896 8003/9898 6285 Pris kr. 320.000,-

Cessna F-172-M årg. 1973 
I /IO part sælges fuld IFR motor 

0-32 0 står i hangar på EKSV (Skive). 

Henv.: Tlf. 9752 4860 
el. 2485 4604 

Sælges Jeppesen 
Nordsø NSE-04. KDA 

Airfield Manual Danmark. 
Tlf. 4014 9755 

OH-Chipmunk 
Årg. 1952 sælges. 

Henv. dag: Tlf. 7562 2818 
Aften: Tlf. 7565 7360 

Rårup Flyveplads 
v Juelsminde 

550 m græsbane, godkendt 
til 1000 operationer. Pilotejet 
hangarplads til 8 fly. 
Tilhørende rødstenshus på 
162 m2 samt ca. 400 m2 tid
ligere avlsbygninger. 

Henv. Svend Erik Jørgensen 
Tlf. 4030 3880 

RO EQUIPMENT 
Skowej 40 . 4622 Havdrup 

Telefax 46 18 68 46 

46186909 

Kontakt Tord, tlf. 2812 5780 
el. aften 3828 1201 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
I USA 

Helieopter Adventures, Ine (HAi) 
San Francisco - Califomia 

• Verdens største og ledende 
helikopterskole 

• Godkendt også som britisk 
helikopterskole i marts i 999 

• Uddannelse til både amerikanske 
og britiske certifikater 

• FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 visa 
• Privat Pilot - ATPL helikopter 
• Høj kvalitet på uddannelsen 
• Fordelagtige priser 
• ingen forudbetaling 
• Mange skandinaviske elever 
• Meget gode jobmuligheder 
• Internet: www.heli.com 

Comair Aviation Aeademy, Ine 
Orlando - Florida 

• Ejes og drives af Comair Airi ines 
en "Delta Air Lines Connection" 

• En af USA's største og ledende 
flyskoler 

• "Airline" baseret uddannelse 
• FAR Part 141 koie 
• 1-1 og M-1 visa 
• Privat pilot • ATPL fly 
• Skolen har lej ligheder til eleverne 
• " lntemship" progammer med 

instruktørjob på skolen efter 
uddannelsen 

• i .500 og 700 flytimers "lntem
ship" programmer 

• Internet: 
www.comairacademy.com 

Scandinavisk repræsentant for 
HAi og Comair: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4309 Sandnes, Norge 
Tlf & Fax: + 47 - 5 I 62 08 96 
E-mail: seglend@online.no 
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MCC 
KURSUS 

Opstart medio juli 

NyMCC 
simulator 
BE 200 King Air 

på EKRK 

Instruktør
kursus 

FI/IRI opstart 
4. september 

(Individuel) 

CERTIFIKATTABS
FORSIKRING 
(Loss of Llcence) 

TIL: 
Piloter 

Pilotelever 
Flyveledere 

AFIS-operatører 

DU FÅR DET STADIG 
BILLIGST IGENNEM: 

Dansk Assurance Agentur I/S [1. 
Hojagervej 19 

DK-2942 Skodsborg 
TlfJFax. +45 66 38 78 / 76 
E-mail: daais@mail.tele.dk 

"Vort forsiknngsprogram giver 
mulighed for tegning af individuelle 

og gruppebaserede forsikringer 
og afdækkes af anerkendte 

Internationale forslktlngsselskaber" 

Cykler 
tll bil/båd/fly/camping 
Fra bærbar til køreklar på 
få sek. NEOBIKE lev. kompl. 
m. 3 gear, håndbremser, 
klokke, støtteben, pumpe 
og smart transporttaske m. 
skulderstrop. Vægt 12,2 kg. 
Mål foldet 70x28x55 cm. 

Tlf. 3539 0883 / 4020 0883 

JAR FCL ATPL 
Teori 

Ring for info! 

Tilmelding 
Tlf. 4619 1919 

-e:NTERA~ 
Hangarvej 44, 4000 Roskilde 

Tlf. 46 19 08 3 7 / 46 19 19 19 • www.centerair.dk 
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Hvordan opnår De 
den bedste forsikring? 

Vælger De Codan som samarbejdspartner inden 
for Fly-, Industri- og Erhvervsforsikring, får De 
automatisk professionelle rådgivere og konsulen
ter med i lasten. 

Hertil kommer en højt specialiseret stab af tekni
kere, som kan vejlede Dem i forbindelse med 
skadeforebyggelse og ved eventuelle skader. 

Velkommen hos Danmarks stærke forsikrings
partner! 

@dan 
Sådanl 

Luftfartsafdelingen • Gammel Kongevej 60 • 1790 København V 
Telefon 33 21 21 21 • www.codan.dk 

,æ..--~•..w 
fllilglbtt Accaidlemy 

ATP 
300 timers kursus med start I 5. august, 

undervisning dag eller aften 3 gange om ugen 

ATPL 
650 timers kursus med start 4. september, 

undervisning dag og/eller aften 3 gange om ugen 

Ring for tilmelding! 

GEN radiokursus 
Begynder i august. 

Instruktør teori 
Ring til Freddy! 

JAR OPS CRM for small operators 
Nu også recurrent training. 

Distance Learning 
Hvis du ikke har mulighed for 

at deltage på vore dag- eller aftenkurser. 

Roskilde - Tlf. 46 19 15 55 
Karup - Tlf. 97 IO 0 I 55 

www .jetair.dk 
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Postbesørget blad 0900 KHC 

Center Air ApS Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde Tlf. 4619 08 37 / 46 19 1919, 
fax 461918 37, Internet: www.centerair.dk 
E-mail: centerair@post.tele.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE/ME), Flight lnstructor, MCC 
Teori: Center Air Ground School ApS 
PPL, ceL, IR, ATP, Communication 

a17ra.r1-
COPENHAGEN AIRTAXI AJS 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tlf. 4619 1114, Fax 46191115 
E-mail: cat@aircat.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE-ME) ATPL-integrated, ~C~ 
kursus (primo 2000), Flight lnstructor, Commumcation, 
Class Ratings, Proficiency check. 

Lollaod Falster Airport, 4970 Rødby 
Tlf. 54 60 62 37, Fax 46191115 
PPL, Klasserettigheder, Proficiency check. 

IKAROSApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 10 10, fax 46 19 0515 
E-mail: ikaros@ikaros.dk, Internet: www.ikaros.dk 

Teori: PPL 
Skole/PFC: PPL+A, B, I, twin, instruktør, omskoling, 
procedure træner, baMerslæb. 
Kommunikation: N-BEG/BEG VHF og morse. 

~=-.-~•n 
lFlliglblt AcMlemy 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde, Tlf. 46 19 15 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, Internet: www.jetair.dk 

Karup Lufthavn, 7470 Karup, TIi. 97 10 01 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, lntemet:www.jetair.dk 

Jetair Flight Academy tilbyder teori undervisning til CPL, 
IR og ATPL. Desuden tilbyder vi JAR OPS CAM, JAR 
FCL kurser og GEN radiokurser. NYHED • Distance 
Leaming, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 

11201 KHC 0000094427 000 
FL 'r'l.'EVÅBNETS B 1 BL J OTEK 
HAt../S A . SCHRØDER 

_IONSTRLIPVE-1 240., _IONSTRLIP 

2?50 BALLE~:UP 27.50 o 

Skolen for civil ' L 
Pilot Uddannelse 
SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TIi. 46 19 16 30, Fax 46 19 1115 
E-mail: cpu@aircat.dk 
Teori: PPL, CPL, I-Rating, ATPL, JAR-OPS, JAR-FCL, 
Flight lnstructor, Communication, Underv~ing primært 
klasseundervisning. Enkelte hold og specialkurser 
oprettes efter behov 

ALLERØD FLYVEPLADS 
w- = (0 ~= -r-

ALLERØD FLYVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
PPL: Teori, Skoling og Proflciency check 
Communication: N-BEG/BEG VHF 

TIi. 48 17 7915, fax 48 14 01 48 

Email: ekal@post5.tele.dk, Internet: www.ekal.dk 

·~ . ~ 

LUFTFARTSSKOLEN 

LUFTFARTSSKOLEN(SLU) 
Lufthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 

Teori: JAA ATPL, GEN, flyveklarerer, flyveinstruktør- og 
konverterings-kurser. Andre luftfartsuddaMelser tilbydes 
efter aftale ATS-, AFIS- og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens 
undervisningsprogram 

Billund ~ 
--~rA/S -
e1LLuND AIR CENTER AJS 
Box 6, Lufthavnsvej 47, 7190 Billund 
Tlf. 75 33 89 07, Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, Instruktør, omskolinger, NBEG/BEG 

JAR-godkendt, PPL teori, PPL, CPL, IR, Class Ratings 
SE/ME Night qualifications, FI, Proficiency Check 

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

Skoleflyvning til privatflyvercertifikal/PPL, Proficiency 
check, Træningsflyvning, Differences training, 
Familiarisation training på alle enmotorede. 
Teori til: PPL, N-BEG. 
Speciale: Veteranfly, Halehjulstræning. 

bena1r 
Benalra/s 
Stauning Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6900 Skjern, 
tlf. 96 814447 

PPL, CPL, INSTRUMENT, TWIN 
Teori JAR-FCL-PPL (privatflyvercertifikat) 
PFC, typeuddannelse Jet og Turboprop 

~<::>-: 
KARLOG AIR T ~ 
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog .!........i"' 
TIi. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

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

PPL, CPL, Type and Class rating, SPA, SE and ME, IR, 
FI, slæb. BEG, N-BEG, GEN 

LÆR AT FLYVF ~~
HELIKOP~ER ~~ 

HEUKOPTER-SERVICE AIS 
Lufthavnsvej 32, 4000 Roskilde 
Tlf. 46191511, Fax 46191533 
Teori til helikopter som Bridge course, 
(Overbygning til PPL(A) el. CPL(A) teori). 
PPL(H) certifikat på Schweizer 269C. 
Proficiency check på Schweizer 269C. 

A=privatflyver-certifikat. B=trafikflyvercertifikat al III klasse. i=inslrumenlbevis. VFR=Sigtflyvning. PFT =periodisk flyvetræning. TWIN=lomotors. BEG=begrænset certifikat som luftfarts
radiotelefonist. N•BEG=nalionalt begrænset certifikat som luftfarts-ratiotelefonist. GEN::generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. INSTRUKTØR=flyverinstruktøruddannelse. 
OMSKOLING=typeomskoling. 

PPL=Private Pilot License. CPL=Commercial Pilot License. ATPL=Airline Transport License. IR=lnstrument rating. Night Quallfication=Rettighed til VFR-nat. Ciass Ratlng=Klasse
rettighed. lnstructor Rating=lnstruktørrettighed. MCC=Multi Crew Cooperation Course. Proflclency Check=Praktisk prøve for foriænQelse af rettiahP.rf 
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IN GPS 
Så er det for alvor tid 

til flyvning, og uanset om du 
flyver store eller små fly -

med eller uden motor - skal 
du vide hvor du er/ 

Vi har hele Garmins program: - den ultimative 
GPS-MAP 295 Colour med tilhørende 

udstyrsprogram, ind. flere MAP SOURCE CD-rom, så du 
finder vej både til vands, til lands og i luften. 

Samt GPS-I 95, GPS-III Pilot og GPS-92 

Nyhed for svæveflyvefolket! 
Avia Radio kan nu levere de tyske ILEC computere, til 

brug ved konkurrence flyvning og som er GPS kompatible. 

Ring for nærmere oplysninger og priser! 

FLYUDLEJNING 
AYF M-1 FA/GPS PR. TACHO 565,-
CLA C172 IFR/GPS PR. TACHO 710,-
RPJ C172 IFR PR. TACHO 710.-
BSV C172 IFR PR. TACHO 710,-
BIU C172 IFR/AUTOPILOT PR. TACHO 710,-
PEW C172 IFR/GPS PR. TACHO 710,-
BLU PA28-181 IFR/RNAV PR. TACHO 885,-
BRT PA28-181 IFR PR. TACHO 885,-
BTJ PA28-181 IFR PR. TACHO 885,-
BCL PA28-1BOR IFR/GPS PR. TACHO 915,-' 
BEi C177R IFR/GPS PR. TACHO 945,-' 
CRC C177R IFR/GPS PR. TACHO 945,-' 
CFB BELLANCA AEROBATIC PR. AIRB. +moms935,-
• min. 150 timer 
ASJ BE95 IFR/GPsnwlN PR. AIRB. 1.800,-
BSI PA34-200 IFR/TWIN PR. AIRB 1.800,-

SKOLEFLYVNING 
PPL + A, B, I & Twin skoling samt PFC. 
Kom eller ring og lå tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT + PPL-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat + PPL-certifikat: 
Cessna 172 - 1111,- incl. 25% moms pr. bloktime 

Besøg også vores hjemmeside: 
www.avia-radio.dk 

Pnsen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, eller forudbetaling. 

Husk chek altid prisen med Avia - inden du handler! 

Som ny service kan vi nu tilbyde vore kunder med adgang til internettet, 
mulighed for at booke fly til udlejning via vores hjemmeside, Ring eller 
e-mail så sender vi et password. 

AVIA RADIO AS 
Kontorets åbningstider: Perioden april-akt. 08.00-19.00 

Perioden nov .. -marts 08.00-17.00 

IKAROS FLY- ROSKILDE LUFTHAVN -46191010 
Hangar 141, Københavns Lufthavn Syd • 2791 Dragør Fax: 4619 05 15 . E-mail ikaros@ikaros.dk.www.ikaros.dk 

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 • E-mail: sales@avia-radio.dk 

Piper Malibu Meridian 

Piper Malibu Mirage 

Piper Seminole 

Piper Archer III 

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

i Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

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

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

Vi glæder os til at høre fra dig! 

* A IR ALPHA AIRCRAFTSALESA/S 
Odense Lufthavn . 5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 . Fax 65 955 476 
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PiperArrow Piper Warrior III Piper Saratoga 11 TC 

Piper Garanti: 

Fabriksny 
Piper Seneca V 

Med masser af ekstra udstyr! 

Reg. OY-LAB 

Klar til levering 

Ring efter brochure 

og fuld specifikation. 

Alle ·1ye P1per fly bhver leveret med en udvidet to års "Spinner to Tail" garanti, som gives af henholdsvis PIPER, 
Textron Lycoming. Teledyne Continenral. Haruell Propeller og Bend1x/K1ng 

Dit lokale Piper Setvice Center vil kunne /ose ethvert problem, som måtte opstå. Så enkelt og så fuldstændigt er det. 
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PEL hædret 
Da kaptajn i Flyvevåbnet Cas
per B. Bohnefeld (pilotnavn 
PEL)den 16. juni afsluttede sin 
uddannelse på National Test 
Pilot School i Californien fik 
han overrakt The John Bishop 
Outstandfng Test Pilot Gradu
ate Award. Han er den fjerde 
udenlandske pilot, der inden
for de sidste 20 år har fået 
denne udmærkelse. Desuden 
var han den elev i klassen, der 
havde det højeste gennem
snit. 

PEL; der er 31 år, fløj F-16 
på Skrydstrup, inden han for 
et år siden kom på testpilotsko
le. Han havde da fløjet ca. 900 
timer på F-16 og 300 på andre 
typer. Under opholdet i USA 
har fløjet mere end 40 forskel
lige flytyper, fra svævefly til F-
18, og desuden lært at flyve 
helikopter. Han gørnu tjeneste 
i Flyvertaktisk Kommando. 

Flyvestation 
sælges 
Forsvarets Bygningstjeneste 
har den 18. juni gennem an
noncer i en række dagblade 
udbudt Flyvestation Vandel til 
salg. 

I annoncen oplyses det at 
arealet er 9.836.546 m2, at 
ejendomsvurderingen (base
ret på militær anvendelse) pr. 
1. januar 1999 er 25 mio. kr. 
og at handelsværdien skøn
nes at være ca. 47 mio. 

Udover arealet på ca. 980 
ha omfatter udbudet bygnin
ger m.v., landbrugsarealer og 
fredskov. Bygningsmassen, 
der ifølge BBR-Meddelelsen 
er på 47.545 m2

, består af bo
liger, administrationsbygnin
ger, depoter, værksteder, han
garer og flyshelters samt lan
dingsbane m.v. 

Flyvestationen ligger i land
zone, men der er mellem For
svarets Bygningstjeneste, Vej
le Amt og Egtved kommune 
enighed om at et salg vil med
føre behovforen ændring. Der 
er dog ikke på forhånd taget 
stilling til hvilken zonestatus 
området skal have efter et salg 
eller hvilke aktiviteter der kan 
gives tilladelse til. 

Wolfsberg-Evektor Raven 257 

Raven 257 startede for to år si-
den som et belgisk/engelsk 
projekt, men blev overtaget af 
de tjekkiske firmaer Letov Air i 
Prag og Evektor-Aerotechnik i 
Kunovice. 

Det er tanken at 257 skal 
kunne være en erstatning for 
Britten-Norman lslander. Den 
tilbyder større kabine, lettere 
adgangsforhold og indlæs
ning bagi. 
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Ayres 7000 
Den amerikanske flyfabrikAy
res Corp., der købte den tjek
kiske Let i 1998, lancerer nu en 
opgraderet udgave af L-610 
under betegnelsen Ayres 7000. 

L-610 er et STOL-trafikfly til 
40 passagerer. Det har trykka
bine og er beregnet til primitive 
pladser. 

Den nye udgave har to 
1.940n hk General Electric 
CT7-9D turbopropmotorer, Ha
milton-Standard propeller og 
Collins Pro Line 2 instrumente
ring med fem dataskærme. 
Pris: 8,75 mio. USD. 

To fly flyver allerede, og der 
er 12 fly på produktionslinjen. 
Fabrikken siger, at FAA-type
godkendelsen vil foreligge ca. 
ni måneder efter at en ameri• 
kansk launch customer har 
skrevet under, hvilket skulle 
være nært forestående. 

FRE på nettet 
Når Kronprins Frederik den 7. 
august starter som elev på Fly
veskolen på Karup med pilot
navnet FRE, vil skolen hver 
dag opdatere en hjemmeside, 
så alle med internet-adgang 
kan følge hans flyveruddan
nelse. 

Opdateringen afsluttes den 
8. september, hvor han skal 
have overrakt sin flyvervinge . 

Flyet har to Teledyne Conti
nental 10-550 motorer på hver 
300 hk. Max. startvægt er 2. 700 
kg og der er plads til to piloter 
plus syv passagerer. Flyet for
ventes at koste 760.000 USD. 

Store døre giver gode ad
gangsforhold for passagerne. 
Raven 257 har to halebomme, 
hvor bagkroppen kan åbnes 
og lette lastning og losning. 

Billund bygger 
Billund Lufthavn·indgikden 23. 
juni kontrakt på 13,4 mio. kr. 
med Londero Mosaik A/S om 
flisemurerentreprisen til den 
nye terminalbygning. 

Opgaven omfatter ca . 
11 .000 m2 granitgulve i publi
kumsområder, hvortil der skal 
anvendes en lysgrå granit fra 
Sardinien med indlæg af sort 
afrikansk granit. Desuden flise
vægge og klinkergulve i 150 
toiletter og i køkkenområder. 

Samme dag skrev man 
kontrakt med Skanska Dan
mark A/S på udførelse af ar
bejder på den nye terminal for 
i alt 37 mio. kr. 

Skanskas fagentrepriser 
udgør i store træk lofter, ind
vendige skillevægge samt 
smedearbejde. Arbejdet påbe
gyndes primo oktober i år. 

Med de seneste kontrakter 
har vi fastlåst godt 80% af de 
samlede omkostninger ved 
den store udvidelse, oplyser 
lufthavnschef Jørgen Krab 
Jørgensen, der glæder sig 
over at anlægsbudgettet på i 
alt 850 mio. kr. holder. 

Den 28. juni nedlagde Le
ge-chefen Kjeld Kirk Kristian
sen grundstenen til den nye 
terminal. Byggeriet skal afle
veres primo januar 2002. 

500 Challenger 
Bombardier (Canadair) Chal
lenger nr. 500 forlod produkti 
onslinjen i Dorval ved Montreal 
den 25. maj. 

Challenger, der er en af jet
forretningsflyenes sværvæg
tere, har interkontinental ræk
kevidde. Den blev typegod
kendt i Canada i august 1980 
og er siden da blevet solgt til 
operatører i mere end 50 lan
de, og den totale driftstid er på 
over 1,7 mio. flyvetimer. 

Den nuværende model, 
Challenger 604, er den femte 
udgave og ser ud til at blive 
den mest populære. Det er 
denne version Flyvevåbnet og 
A.P. Møller anvender. Leve
rancerne af Challenger 604 
begyndte i januar 1994. 

Challenger er basis for 
CRJ, Canadair Regional Jet, 
et trafikfly til 50 passagerer, 
der herhjemme anvendes af 
Maersk Air og Cimber Air. Pr. 
1. juni var der leveret 397 CRJ. 
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Tre klasser Uden mad Flyveulykken I OVRIGT 
hos SAS og drikke på Birkholm Oberst H.H. Hansen, chef 
SAS vil om et års tid have fly Den hidtidige forpagter af ca- Et UL-fly af typen RANS 12 ha- for Forsvarskommando-
indrettet med tre klasser på si- feteria Den Røde Baron m.v. i varerede den 20. juni på Birk- ens inspektionsafdeling si-
ne langdistanceruter. Københavns Lufthavn Roskil- holm mellem Ærø og Tåsinge. den 1997, er afgået med 

Det er ikke svundne tiders de er fratrådt af helbredsmæs- Piloten, den 45-årige landmand pension. Udover at være 
Første Klasse, der bliver gen- sige årsager pr. 15. maj. Troels Strandhave, Tåsinge og pilot og linieofficer er han 
oplivet. Den nye klasse, der Ny forpagter fra den 7. juni hans 18-årige datter Pernille også våbenteknisk ingeni-
endnu ikke har fået noget af cafeteria, restaurant og ca- omkom. ør. Han har bl.a. været 
navn, er en forbedret økono- tering er det i luftfartskredse vel- operationsofficer på FSN 
miklasse med mere benplads kendte restaurations- og cate- SAS og EU Skrydstrup. 
og bredere sæder, ligesom ringfirma Select Service Part-
vilkårene for billetter bliver ners. SAS udsendte den 21. juni føl- Cessna 525A Citation CJ2 
mere fleksible. Cafe-cafeteria drives nu gende pressemeddelelse: blevtypegodkendt den 21. 

SAS har i foråret afprøvet under navnet Stopgap. Officiel EU-Kommissionen har den juni. Leverancerne påbe-
en fleksibel økonomibillet, Full åbningstid er kl. 7 - 17. 15. og 16. juni været på kon- gyndes sidst på året. 
Flex Economy, og det var vel-

lcelandairs 
trolbesøg hos SAS. Formålet 

lykket, siger SAS koncerndi- var at undersøge omstændig- Flyvertaktisk Kommando 
rektør Vagn Sørensen, så nu nye 757 hederne omkring det samar- havde grundstensnedlæg-
tager vi skridtet fuldt ud og ind- bejde, SAS og MaerskAir ind- gelse på sit nye hoved-
tø rer en helt ny klasse i forbin- Boeing har introduceret et nyt ledte og anmeldte til Kommis- kvarter i Karup den 29. juni. 
delse med vi til september næ- kabineinteriør på Model 757- sionen i foråret 1999. Det er på 5.500 m2 og lig-
ste år sætter de nye Airbus 200. Fabrikken betegner det Kommissionens repræsen- ger lige ved siden af det 
A340 langdistancefly i drift. som mere rummeligt og bru- tanter fik udleveret en række nuværende. 

Prisen på den nye klasse gervenligt og oplyser at der dokumenter for nærmere un-
kommer til at ligge på niveau indgår elementer fra kabiner- dersøgelse. SAS opfattelse er Oberst E. Lyngbye, er af-
med dagens fleksible økono- ne på Model 777 og Next Ge- at samarbejdet ligger inden for gået med pension. Han har 
miklasse, dvs ca. 65% af den neration 737. konkurrencereglernes ram- bl.a. væretchefforHAWK-
nuværende forretningsklasse- Bagagehylderne er større mer, men efter liberaliseringen batteriet på Middelgrund-
pris. og længere, kurvede loftspa- af europæisk luftfart er der op- startet og for Luftværns-

neler der giver indtil 7,5 cm stået en ny markedssituation, gruppen 1990-93 samtfor-

Gamle piloter 
mere plads i højden og forbed- og der er derfor tale om et om- svarsattache i USA. Han 
ret belysning. Endvidere er der råde, hvor grænserne ikke er sluttede som chef for Kan-

fortæller nye "vacuum-style" toiletter. endeligt definerede. trol- og Varslingsgruppen 
Hvordan de virker meddeles Kommissionens kontrolbe- 1997-2000. 

Fredag den 25. august er det der ikke noget om, men de skal søg begrundes med mistanke 
25 år siden Foreningen Flyve- være nemmere at servicere og om en overtrædelse af EU's SAS ruten København-
museets Venner blev stiftet, og vedl igeholde. konkurrenceregler. Malme med katamaran 
det fejres ved et aftenarrange- Den første 757-200 med Undersøgelser af denne art indstilles den 28. august 
ment på Flyvemuseet, som det nye interiør blev afleveret er fortrolige, og SAS kan derfor pga den faste Øresunds-
denne dag ikke lukker kl. 17, til lcelandair den 25. april. ikke yderligere kommentere forbindelse. 
men holder åbent til kl. 22. 

Så mange som muligt af fly- Dassault 
sagen. 

SAS er vidende om at 
ene vil være "bemandet" med i 1999 MaerskAir har haft et lignende Centraliseret veltalende piloter, der tidligere kontrolbesøg. uddannelse har fløjet den pågældende fly- Den franske flyfabrik Dassault 
type, og som derfor på en helt Aviation modtog i1999 ordrer Som følge af forsvarsforliget 
speciel måde kan berette om til en samlet værdi af EUR 3,4 Maersk og EU sker der en centralisering af 
det. Det bliver en fornøjelig mia. Heraf hidrørte de 55% fra den landmilitære uddannelse 
aften med både flyvehistorie civile bestillinger (72 Falcon Maersk Air bekræfter at man i Flyvevåbnet. 
og flyverhistorier. jetforretningsfly). har haft besøg af kontrollanter Flyvevåbnets Operations-

Museumskafeen i Elleham- Vigtigst af de militære var fra EU-Kommissionen, men støtteskole (FLOS) i Karup 
mers Hjørne er åben hele af- en flerårskontrakt på 48 Rata- ønsker som SAS ikke for nær- skifter navn til Flyvevåbnets 
tenen. le, hvoraf 28 faste ordrer. Fran- værende at kommentere sa- Førings- og Operationsstøtte-

krig har hermed bestilt 61 Ra- gen. skole (FFOS). 
tale. FFOS skal bl.a. uddanne 

alle værnepligtige, sergenter og 

F-16 tilbage fra Italien reserveofficerer i Flyvevåbnet, 
idet Flyvevåbnets Sergent- og 

For om nødvendigt at kunne 1. juli, fordi Flyvevåbnet mang- at kunne deltage i operationer Reserveofficersskole nedlæg-
yde luftstøtte til NATO-styrken ler piloter. Danmark skal dog over Kosovo og Serbien, og en ges (overføres til I FFOS). 
i Kosovo, har flere af NATO- fremover kunne stille fly til rå- betydelig del af disse er under Endvidere nedlægges es-
landene fortsat fly stationeret dighed for NATO-styrken i Ko- omskoling til MLU-versionen kadrillerne 560,562, 580,660, 
på baser i Italien. sovo I med seks dages varsel af F-16. 661 og 662, og ingeniøreska-

Det danske flyvevåbens Ifølge Berlingske Tidende Det har kostet Flyvevåbnet drillerne 680 og 682 på flyve-

detachement på Grazzanice råder Flyvevåbnet kun over ca. 1 mio. kr. om måneden at stationerne Ålborg og Skryd-

(tre F-16 og 35 mand, hvoraf ca. 35 piloter med den nød- opretholde detachementet. strup omdannes til mobilise-

tre piloter) blev dog nedlagt pr. vandige træning og erfaring til ringsenheder. 
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Airbus A400M 
Den britiske regering meddel
te den 16. maj i Underhuset, at 
den havde valgt Airbus A400M 
som afløser for Royal Air For
ce's aldrende C-130 Hercules. 

A400M, der endnu kun er 
et projekt, bliver et turbopropfly 
af lignende udformning som C-
130. Den maximale betalende 
last bliver 37 tons og lastrum-

Terma 
i 1999/00 
Terma Elektronik NS i Lystrup 
ved Århus fremstiller elektro
niske systemer, strukturdele 
m.v. til fly, missil , rumfartøjer 
o.l. og eren af Danmarksstør
ste højteknologiske virksom
heder. 

I sidste regnskabsår (1 . 
marts 1999 - 29. februar) var 
nettosalget 871 mio. kr. mod 
690 mio. i 1998/99. Fremgan
gen skyldes imidlertid, at regn
skabet nu for hele året medta
ger de aktiviteter, der hidrører 
fra købet ultimo 1998 af Per 
Udsen, nu Terma Industries 
Grenå(TIG).Købetharendnu 
ikke bidraget til overskuddet. 

Ordretilgangen var 602 
mio. (mod 812 mio. i 1998/99), 
overskuddet før skat 50,0 mio. 
(63, 1 mio.), hvilket medfører 
denne kommentar i regnska
bet: Omsætning og fortjeneste 
nåede ikke forventningerne, 
blandt andre grunde fordi flere 
forretningsområder havde 
mindre ordretilgang end bud
getteret. 

Antallet af medarbejdere 
var i gennemsnit 936 (963). 

90% af aktierne ejes af Tho
mas B. Thriges Fond, resten 
af selskabet selv. 
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met får en kapacitet på 356 ku
bikmeter, såA400M kan med
føre den dobbelte last, såvel i 
vægt som rumfang, som det 
fly, den skal erstatte. Desuden 
vil den flyve mindst 100 knob 
hurtigere. Rækkevidden bliver 
ca. 2.500 nm. 

Belgien, Frankrig, Italien, 
Spanien og Tyrkiet meddelte i 

0 

Arhus 
Lufthavn A/S 
Århus Lufthavn ("Tirstrup"), 
der hidtil har været et mellem
kommunalt selskab, er blevet 
omdannet til et aktieselskab, 
Århus Lufthavn NS. Samtidig 
er Århus Amt indtrådt som 
medejer af lufthavnen. 

Aktiekapitalen er 50 mio. kr. 
Amtet har 10,9% heraf, Ebel 
toft kommune 3,0%, Grenå 
Kommune 4,8%, Randers 
Kommune 16, 7% og Århus 
Kommune 64, 7%. 

Formand for bestyrelsen er 
rådmand Poul B. Skou, Århus. 

Aktieselskabsformen byder 
på en række fordele, fx kan 
investeringer nu afskrives over 
en årrække, mens man hidtil 
har afskrevet dem i det år, de 
blev afholdt. Ønsker en ejer at 
udtræde, skulle de øvrige eje
re efter den gamle ordning god
kende dette. Nu kan en aktio
nær frit sælge sine aktier 

Lufthavnen har ca. 135 
medarbejdere, og ledelsen hå
ber at den nye struktur vil be
tyde en nedgang i antallet af 
overenskomster. 

foråret, at deres behov var 130 
fly i alt. United Kingdom vil an
skaffe 25, men Tyskland har 
endnu ikke taget stilling til hvor 
mange man vil købe. 

Konstruktionsarbejdet og 
produktionen vil blive fordelt 
mellem de nævnte syv lande. 

A400M skal gå i tjeneste i 
slutningen af 2006. 

Værløse 
lukker 
Selvom det ved Forsvarsforli
get i fjor i princippet blev be
sluttet at nedlægge Flyvesta
tion Værløse, blev det dog be
sluttet, at en arbejdsgruppe 
skulle vurdere, om det nu også 
var så god en ide, som politi
kerne troede. 

Arbejdsgruppen, der bl.a. 
talte generalmajor K.E. Ros
gaard, var hurtigt arbejdende 
og dens rapport forelå i juni, 
men var ikke offentliggjort ved 
redaktionens slutning. 

På et møde, som repræ
sentanter for forligspartierne 
holdt den 12. juni med for
svarsminister Hans Hække
rup, drøftede man rapporten. 
Her synes den nærmest at væ
re blevet fejet af bordet, hvilket 
et par dage senere medførte 
en usædvanlig skarp kom
mentar fra forsvarschefen, 
general Chr. Hvidt. 

Det står altså fast at Forsva
rets helikoptere samles i Karup 
og at Flyvevåbnets transport
eskadrlle (ESK 721) skal til 
Ålborg. 

Nye direktører 
Københavns Lufthavne A/S 
har pr. 1. maj ansat tidligere 
salgsdirektør i SAS Leif Ras
mussen som direktør med 
ansvar for selskabets kom
mercielle anliggender, bl.a. 
salg og marketing, 

Selskabets økonomidirek
tør Agneta Bjorkmann er ud
nævnt til direktør. Hun får, ud
over ansvar for den samlede 
koncernøkonomi og IT, ansvar 
for personale. 

Agneta Bjorkman og Leif 
Rasmussen vil gradvis overta
ge direktør S.P. Thornings an
svarsområder, inden han den 
30. september går på pension, 
hvorefterdirektionen i Køben
havns Lufthavne NS vil bestå 
af administrerende direktør 
Niels Boserup, direktør Agneta 
Bjorkman og direktør Leif Ras
mussen. 

Underdirektør Kjeld Binger 
bliver direktør for selskabets 
internationale aktiviteter, efter 
at Folketinget gennem en lov
ændring har skabt muligheder 
for en udvidelse af selskabets 
engagementer uden for lan
dets grænser. 

Underdirektør Peter Ras
mussen udnævnes til vicedi
rektør med ansvar for et nyop
rettet koncernsekretariat. 

Økonomichef Torben Thy
regod udnævnes til økonomi
direktør. 

Leif Rasmussen 

Agneta Bjorkman 
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LUFTFARTSSKOLEN 

JAR-FCL MCC kursus. 

Multi-Crew Co-Operation kurser i henhold til JAR-FCL l.250(a)(3), JAR-FCL l.26l(d) og tilsvarende krav i JAR
OPS. Kurset er fremover et krav for at kunne påbegynde den første typeuddannelse på flermandsbetjente fly. 
Kurserne omfatter 34 teorilektioner og 20 timers flyvning på DC IO full-flight simulator. 
Kurset har en varighed på ca. tre uger. Pris pr. deltager inklusive alle materialer kr. 35.000,00. 
Kursus prisen bliver i år 2001 sat op til kr. 38.000,-. 

JAR-FCL integreret ATP-kursus. 

Kurset dækker alle krav i henhold til JAR-FCL l.160(c) og JAR-FCL l.165(a)(l) og opfylder dermed uden videre 
kravene til første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Uddannelsen varer ca. 22 måneder og omfatter minimum 1000 lektioner teori afsluttende med eksamen til Airline 
Transport Pilot License (ATPL), 170 flyvetimer på enmotoret fly, 15 flyvetimer på tomotoret fly afsluttende med 
opnåelse af Commercial Pilot License med Instrument Rating (CPL/IR) og Multi-Crew Co-Operation (MCC) kursu , 
på 15 timer i DC IO simulator. 
Psykotekniske optagelsesprøver d. 22. og 23 september, d. 29. og 30 september, d. 20. og 21. oktober, d. 27. og 28. 
oktober, d. 17. og 18. november samt d. 24. og 25. november 2000. 
Første ledige kursus starter d. 5. februar 2001. Derefter d. 7. maj og d. 30. juli, kursusprisen alt incl. kr. 550.000,
Informationsmøder bliver afholdt d. 6. sep., 23. sep., 4. okt., 7. okt., d. l. nov. samt d. 4. nov. 2000. 

Modulare JAR-FCL 

Flyvekurser til CPL, IR, FI, ME og ME/IR vil blive udbudt hen over sommeren. 

ATPL teori for indehavere af nationalt A-certiflkat eller JAA PPL DAG: 

Afdeling 
Billund 

egnethedsprøve (pris kr. 500,-) 
Billund eller Roskilde 

start: eksamen: 
4. sep. 2000 primo juni 2001 

ATPL forkortet teori for indehavere af nationalt B/1 certifikat eller JAA CPL/IR AFTEN: 

Afdeling 
Billund 

start: 
14.aug.2000 

eksamen: 
medio marts 2001 

Du skal have bestået medical på Flyvemedicinsk klinik inden kursusstart. 

JAR-FCL teoretisk flyveinstruktørkursus: 

Afdeling 
Billund 

start: 
9. oktober 

AFIS kursus (Vejrobservator) 2000/2001: 

Afdeling 
Billund 

start: 
16. oktober 2000 

tilmeldingsfrist: 
8. sep. 

tilmeldingsfrist: 
15. sep. 

eksamen: 
medio december 2000 

kursus afslutning: 
26. januar 2001 

Pris for AFIS kursus er ved 6 deltagere pr. kursist kr. 95.000,-, kurset kan udbygges med Vejrobservatør kursus, mE r 
pris pr. kursist kr. 25.000,- og 5 ugers ekstra varighed. 

Rekvirering af yderligere materiale og information om ovenstående kurser kan fås ved henvendelse til: 

-•~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 
Lufthavns vej 60 . 4000 Roskilde . Tif 32 82 80 62 



Det tysk/franske Eurocopter viste helikopterne frem på en stor stand, hvor det var nærliggende at trække paralleller til von Spreckelsens 
,,triumfbue" La Grande Arche i Paris. 

Berlin . Brandenburg 

2000 

Den 6. til 12. jun, altså ugen op til 
Pinse og de to pinsedage med, 
afvikledes på sydsiden af Berlin
Schonefeld lufthavn ILA 2000. 

ILA står for Internationale Luft
fahrt Ausstellung,og der var et 
bredt udbud af fly og tilbehør af 
enhver art fra mange lande. I alt 
var der 941 udstillere fra 38 lande. 
På forrige ILA, i 1998, var der 825 
fra 32 lande. 

Antallet af besøgende var i år 
212.000. For to år siden var der 
226.000. Til gengæld var der en 
lille fremgang i antallet af gæster 
de dage, der var reserveret for 
fagfolk, nemlig 84.000 mod 82.000 
i 1998. 

Tyskerne ser gerne at deres 
ILA bliver ligestillet med de to do
minerende flyveudstillinger, Paris 
og Farnborough, og at det nuvæ
rende mellemrum på to år æn
dres til tre. 

.,.,.f 
I 

" 
~ 

Den turboladede udgave af Cessna 's nye T206H var med på Cessnas store stand sammen 
med det meste af Cessna's store produktion af propel-, turboprop- og jetfly. 

Denne Messerschmitt Bf 109 G-6 tilhører Willi Messerschmitt-Stiftung. Motoren er en Daimler
Benz 08605 på 1.475 hk. 

' 

Det kræver nu nok, at de finder 
en anden lokalitet til ILA, for 
Schonefeld er en travlt trafikeret 
international lufthavn og bliver det 
i endnu højere grad, når Tegel 
lukker. 

Selv om man står lige foran Lockheed F· 117 er camoufleringen så god at man næsten overser den. 

Og da hverken de engelske 
eller de franske arrangører synes 
særlig interesserede i en æn
dring, så bliver det nok Auf Wie
dersehen in Berlin Jahr 2002" 

8 

~ 

,. 



LEKl's stand kom direkte fra en udstilling i Jstanbul til Berlin. LEKI 
har nu oprettet en afdeling i New Jersey, USA og har i nogle år haft 
en på Mallorca. Det gælder om at være hvor kunderne er, siger 
direktør Kim Krøjby. SA Group (Scandinavian Avionics AIS) og Danish Aerotech var 

på samme stand. De samarbejder jo også i dagligdagen i Danish 
Aviation Group. 

Et af de nyeste fly på /LA var denne replika af en 1911 Etrich Taube 
udstyret med en Hirth motor med stående cylindre. Luftindtaget står oven 
på motoren. 

TERMA Elektronik AS var selvfølgelig også til stede i Berlin. 

Disse to Vogt Lo 100 med røggeneratorer fløj et meget fint synkronopvisningsprogram. Desværre var himlen lidt kedelig til at 
retfærdiggøre de flotte farve i røgen. 



Åbent hus på Flyvestation Skrydstrup 

Flyvevåbnets 50-års 
jubilæumsopvisning 
Af Palle J. Christensen 

Vejrguderne smilede 
venligt til arrange
mentet, og regentpar
ret kunne sammen 
med 80.000 andre 
gæster nyde en glim
rende flyveopvisning 
og udstilling. 

Og som det passer 
sig for en 50-års fest 
var der tilbageblik. 
Den snerrende lyd fra 
en Harvards superso
niske propeltipper 
høres sjældent. 
At den kom fra en 
ægte dansk veteran 
er jo næsten utroligt. 
Well Done! 
Et indslag med 

verdens smukkeste 
jagerfly Hawker Hun
ter manglede heller 
ikke. Fra 1959 til 1974 
fløj de i ESK 724 fra 
Skrydstrup. To civile 
svenske Huntere 
udførte et tæt og 
poleret kunstflyvning
sprogram. Flot med 
den trods alt begræn
sede motorkraft. 

Flyvevåbnet i dag 

En ting der imponerer fagfolk 
er Flyvevåbnets satsning på ti
ming. Skal der foretages et an
greb er det på tidspunktet - ik
ke ti sekunder før eller efter. 
Nok et der show og charmeof
fensiv over et "Åbent Hus", 
men som en passende under
stregning af den dødelige al
vor, der ligger bag, blev plad-

Finlands nye Boeing F/A-18. 

sen simuleret bombet af 16 F- Den nyrestaurerede Harvard er netop gået i luften. 

16. Et fint tiltag erfor øvrigt bo
derne med høreværn. Det var 
der brug for her! 

Middagspause 

En god times tid omkring 
middag var støjen dæmpet. 
Men stadig hårdt arbejde for 
Flyveskolens T-1 ?'er og heli
kopterne . Og udenfor pro
grammet fløj der pludselig en 
hollandsk North American 8-

Italiensk Tornado i "krigsma
ling". 
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Det italienske transportfly Alenia G222 fik de største klapsalver 
for sin opvisning. 

25 Mitchell forbi. Mange søgte 
ind i de kølige betonhangarer 
for at se på udstillinger, f.x. 
Boeing's eller Lockheed Mar
tin's "Joint Strike Fighter'' pro
jekt. F-16's mulige afløser. 

Mere larm 

Luftwaffe's McDonnell Doug
las F-4 Phantom's opvisning 
var passende lagt op ad Dansk 
Veteranfly Samlings. F-4 er 
ganske vist opdateret, men 
skal også forblive i tjeneste til 
de første Eurofightere leveres. 
Phantom er ikke det kønneste 
fly, men altid en sikker favorit 
hos publikum. 

Mere historie fra det østrig
ske flyvevåben og deres Dra
ken. Den sidste operatør. Igen 
en glimrende opvisning. Flyet 
var endda rødt og hvidt! • 

HKH Prinsen ved en HA WK stilling. Han havde også lejlighed til 
at bese tre forskellige Mirage-typer og tale med piloterne. 

Sjælden gæst på disse kanter - en tyrkisk McDonne/1 Douglas F-4E Phantom. 

Den spanske Boeing F/A-18 med alle bevægelige dele ude. Gammelt og nyt, Harvard og F-16. 



Thunderbirds i perfekt formation. 

Thunderbirds 

Det er først et "rigtigt" Åbent 
Hus, når der er et professionelt 
opvisningshold på program
met. Selvom der var adskillige 
andre air shows samme dag, 
var man så heldig at få det ame
rikanske flyvevåbens Air De
monstration Squadron til at 
lægge vejen forbi. Bedre kendt 
som Thunderbirds. Med al re
spekt for USAF må det siges 
at Thunderbirds ikke er i sam
me klasse som f.eks. Red Ar
rows. 

Som demonstreret både af 
de danske og hollandske so
lopiloter, har man et fly, der po
pulært sagt "kan rulle sokker
ne ned på piloten". De ydelser 
kommer Thunderbirds ikke i 
nærheden af. Havde vejret til
ladt et "højt" show, var publi
kum givet blevet bedre under
holdt. 

Men der var da oplivende 
momenter. Diverse kryds af 
soloerne og "snigangrebet" 
langs publikum, mens de kig
ger på den store formation. Et 
godt show, men ikke så godt 

som reklametrommerne ville 
have os til at tro! 

Humlebien 

Prisen for den mest forbløffen
de opvisning må gå til det ita
lienske transportfly G 222. 
Som humlebiens påståede 
manglende evne til at flyve, 
viste de os noget, som trans
portfly ikke "kan". Publikum 
tabte is og fadøl, mens piloter
ne slukkede og startede en 
motor og rullede og loopede -
næsten. 

Tillykke 

Kigger man lidt bag kulisserne 
er det ufatteligt, at hele projek
tet lykkedes. Indtil kort tid før 
den store dag, aner man ikke, 
hvem der kommer, om over
hovedet nogen! Der overvejes 
seriøst at aflyse. 

Det gjorde man heldigvis ik
ke, så Flyvevåbnet fik god re
klame ved et spændende og 
sikkert program. Endda i godt 
vejr. • 

Besætningerne i 
ESK 721 og her 
ESK 722 var ikke 
i tvivl deres 
holdning til 
forsvarsforliget! 
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Berlin • Brandenburg 

2000 
Af Knud Larsen 

NH 90 fremstilles af NH Indu
stries, der blev grundlagt i be
gyndelsen af 90-erne med 
kontorer i Aix-en-Provence i 
Frankrig. NH lndustriesstårfor 
fremstilling, salg og support af 
helikopteren. NH Industries er 
ejet af det tysk/franske Euro
copter (66%), italienske Agu
sta (27%) og hollandske Stork
Fokker (7%). Produktionen fin
der sted hos de enkelte delta
gende parter, og den afslutten
de samling foregår hos Euro
copter France. 

Udviklingen af helikopteren 
begyndte i 1990, og den første 
prøveflyvning fandt sted den 
18. december 1995. 

NH90 findes i to varianter. 
NH90 TTH (Tactical Transport 
Helicopter), der hovedsagelig 
anvendes til transportopgaver, 
eftersøgning og redning etc. 
og NH90 NFH (NATO Frigate 
Helicopter), der kan anvendes 
til ubådsjagt, eftersøgning og 
redning, minelægning og an
dre maritime opgaver. 

NFH-udgaven har foldeha
le og foldbare hovedrotorblade 
så den nemmere kan komme 
ind i en skibshangar. 

Begge typer har en hjælpe
motor (APU), der kan levere 
strøm til det elektroniske ud
styr når hovedmotorerne er 
standset. Der er en skydedør 
i hver side samt en lasterampe 
bagerst, der kan give adgang 
til mindre køretøjer etc. 

NH90 kan udstyres med to 
motortyper, Rolls Royce Tur
bomeca RTM322 eller Gene
ral Electric GE T?00. 

NSHP 

Underskrivelsen af aftalen gi
ver øget optimisme hos NH In
dustries, idet man forventer at 
beslutningen vil fremme NH-

Cockpittet domineres af fem 
20 x 20 cm LCD skærme. 
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NH90 helikopteren 
ind i varmen 
Under luftfartsudstillingen /LA 2000 i Berlin godkendte regeringerne i 
Frankrig, Tyskland, Italien og Holland anskaffelsen af 297 helikoptere af 
typen NH90 inklusiv 54 med tysk forkøbsret. 

90's muligheder for at blive valgt i Nordic Standard 
Helicopter Program, der er et samarbejde mellem 
Danmark, Finland, Norge og Sverige om at an
skaffe mellem 61 og 107 militær- og redningshe
likoptere til de fire landes forsvar. 

Ti lbudene fra de helikopterfabrikker der ønske
de at deltage blev afleveret den 4. april i år. NSHP
kontoret i Stockholm vil evaluere tilbudene i løbet 
af sommeren, og en kontrakt kan måske indgås 
i slutningen af året. 

Direktør Axel Krebs, firmaetAage Christensen 
A/S, der repræsenterer NH Industries i Danmark, 
ser det som en stor fordel for NH90 at den er ble
vet anskaffet i så stort antal i de fire lande ved 
aftalen i Berlin. • 

NH90 NFH i sit rette element. 

NH90 production work-share 

Agusta • 
Eurcx:opter • 

Eurcx:opter Deutschland 

Stork Fokker 



Cimber Air 
fylder 50 
Af Knud Larsen 

En succeshistorie der begyndte med en KZ III 
og nu er vokset til et internationalt luftfartssel
skab med 650 flyvninger om ugen og 850.000 
passagerer årligt. 

Grundlæggeren Ingolf Nielsen 
startede som instruktør hos 
Morian Hansen i Kastrup i 
1946, men kom snart til Søn
derjyllands Flyveselskab, der 
med base i Rødekro drev fly
veskole, rundflyvning mm. Det 
var imidlertid ikke nogen guld
grubbe, men Ingolf Nielsen fik 
lov til at overtage forpagtnin
gen af selskabet, hvor han 
blev både pilot og mekaniker, 
og flåden bestod af en KZ Ill. 

Selskabet blev flyttet til 
Sønderborg flyveplads. Efter 
nogle hårde år begyndte det 
at gå bedre og Ingolf Nielsen 
købte Sønderjyllands Flyve
selskab. Sidst i 50-erne æn
dres navnet til Cimber Air. 

Nye fly 

11961 fik Cimber Air sit første 
tomotoret fly, en Pi per Apache, 
men behovet voksede og 
hurtigt købtes en række Piper 
Aztec, der havde lidt flere sæ
der. Disse blev bl.a. brugt på 
ruteflyvningen mellem Søn-
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derborg og København. Men 
passagertallet voksede hurtigt 
og i 1964 købtes de første de 
Havilland Heron med plads til 
16 passagerer. 

Udviklingen fortsætter godt, 
og den 2. august 1967 kom
mer det første turbopropfly til 
Sønderborg - en Nord 262. 
Heron-flåden blev afløst af fle
re Nord 262 først i 70-erne. 

11969 fik Sønderborg ny luft
havn (den nuværende) place
ret nord for byen, og selskabet 
flyttede med. 

25 års jubilæet fejres med 
ankomsten af det første af to 

VFW614. 

jetfly af typen VFW 614, der 
var let genkendelig, idet moto
rerne stod oven på vingerne i 
stedet for at hænge under. 
Cimber Air var /aunch custo
merfor VFW 614, der blev et 
besværligt og problematisk 
bekendtskab. Begge fly blev 
returneret til fabrikken efter få 
år. 

De danske indenrigsruter 
overgik i 1971 til Danair-sam
arbejdet, hvor SAS, MaerskAir 
og Cimber Air deltog. Passa
gertallet var stadig stigende. 
Danair-samarbejdet fortsatte 
frem til 1995. 

Foto: Knud Larsen 

Erstatningen for VFW 614 
blev Fokker F.28 jetflyet- uhel
digvis lige midt i en af de olie
kriser, der var i 70-erne. For få 
passagerer og for store om
kostninger, men Ingolf Nielsen 
var hurtig og fik de to F.28 ud
stationeret i Saudi Arabien, 
hvor de fløj indenrigs for Saudi 
Arabian Airlines i nogle år. 

I 1985 fejrer Cimber Air 35 
års fødselsdag. Ingolf Niel
sens ældste søn Hans Ingolf 
Nielsen udnævnes til admini
strerende direktør, mens Se
nior bliver arbejdende besty
relsesformand. 

ATR-perioden begynder 

1985 var også året hvor de 
første tre ATR42 fly blev an
skaffet. I -300 udgaven er der 
plads til 42 passagerer. ATR
flyene skulle blive en af ho
vedhjørnestenene i selska
bets udvikling både i Danmark 
og i den nye afdeling der i 
1987 oprettes i Tyskland med 
hovedkontor i Kiel. 
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Et samarbejde med Luft
hansa indledes i 1990 om be
flyvning i Tyskland. Dette sam
arbejde udvides i 1999, hvor 
Cimber Air går ind i Team Luft
hansa Partner. Fem ATR42 fly
ver i Team Lufthansa farver 
men på dansk register. 

I perioden 1986 til 1990 an
skaffes otte ATR42-300 og i 
1996 kommer tre -500 til. 

Cimber Air bygger i 1994 ny 
administrationsbygning tæt på 
lufthavnen. Samme år der der 
også jobrotation, idet Hans 
Ingolf Nielsen udnævnes til 
direktør i Cimber Air Data (men 
flyver fortsat) og broderen 
Jørgen Nielsen bliver ny adm. 
direktør. Cimber Air's stifter 
Ingolf Nielsen afgår ved døden 
den 30. september 1995. 

Danair-samarbejdet om in
denrigsflyvningen ophører i 
1995, og Cimber indleder et 
samarbejde med SAS bl.a. om 
beflyvning af indenrigsruterne 
København -Aalborg, Karup og 
Århus. 

I 1998 sælges 26% af ak
tierne til SAS. Indvielsen af 
Storebæltsbroen er med til at 
udslette al indenrigsflyvning 
på Fyn og syd for Billund. Und
tagelsen er Sønderborg, hvor 
der stadig er fin belægning. 
Ligeledes er der fin belægning 

ATR 72 OY-CIM og to ATR42. 

e 
Partner ot 

Lufthansa 

Partner of SAS og Partner of Lufthansa. Foto: Knud Larsen 

på Karup - København-ruten 
som Cimber Air helt har over
taget fra SAS. 

Fremtiden er begyndt 

Cimber Air kan igen fejre rund 
fødselsdag med tilgang af nye 
fly. Den første af to Bombar
dier (Canadair) Regional Jet 
(CRJ-200) med plads til 50 
passagerer blev leveret i juli, 
og den næste kommer den 
17. august. Begge i Team Luft
hansa bemaling og indretning, 
da de vil blive indsat i regio
naltrafik ud af Berlin. 

Direktør Jørgen Nielsen for
tæller, at Cimber Air har også 
kig på de større CAJ-typer med 
hhv. 70 og 90 sæder. Da CRJ
familien har samme systemer 
og cockpitlayout reducerer det 
uddannelsesbehovet og giver 
en mere flexibel anvendelse af 
fly og personale. Det tilsvaren
de gør sig gældende for ATR
flyene. 

Jørgen Nielsen forventer, 
at Cimber Air's udvikling vil 
koncentrere sig om Berlin og 
København. Berlin er igen ble
vet Tysklands hovedstad, og 
der sker en voldsom udvikling 

Cimber Air i tal 

i og omkring byen. Med åbnin
gen af Øresundsbroen blev 
lettere for Sydsverige at kom
me til København med mange 
flyforbindelser ud i verden. • 

Ansatte: ............................................................. 350 
Omsætning 98/99: .............................. 585 mio DKK 
Ruter: .................................................................. 14 
Frekvens: .................................. 650 afgang pr. uge 
Punktlighed: 
.............................................. 83% afgange til tiden 
.............................................. 94% indenfor 15 min. 

Regularitet: ....................................................... 99% 
Passagerer i 1999: ................. .................... 850.000 

Fly: 
8ATR42-300 
3ATR42-500 
3ATR72-500 
2 Canadair Regional Jet (CRJ-200) 
1 Cessna Citation I 

Foto: Knud Larsen 



Af Knud Larsen 

den lange transporttid på dår
lige veje væk, og det var der
ved muligt at opholde sig læn
gere ved det egentlige -nemlig 
safarioplevelserne. 

Mombasa og Lamu ved det 
Indiske Ocean blev også inklu
deret i de store naturop-level
ser. 

Fin udsigt for alle parter. (Fotos: Leif Olesen). 

I 1984 vendte Leif Olesen 
tilbage til Danmark, men en del 
af hans hjerte blev i Østafrika. 
Tanken om at det måtte være 
muligt at arrangere safarier fra 
det kolde nord blev ved at væ
re der. 11994 gjorde han alvor 
af det og startede firmaet 
Private Flying Safari i Holbæk. 
Alle forberedelserne til rejsen 
foregår i Danmark, mens den 
praktiske udførelse foretages 
af bekendte i Nairobi. 

Er du træt at flyve 
rundt om flagstangen 
og se på Piphans og 
Fido hjemme, så byt 
det hele ud med 
noget mere eksotisk. 
Tag på flysafari i 
Østafrika med dig 
selv ved rattet. 

Leif Olesen startede som tra
fikelev i SAS i 1965. 11978 blev 
han udstationeret som stati
onschef og klarerer i Kenya's 
hovedstad Nairobi og var sam
tidig cargo sales manager for 
Kenya. Det var her kærlighe
den til Østafrika og dets pragt
fulde natur startede. 

Han lærte af flyve i 1981 i 
WilsonAirport Nairobi. Den lig
ger i 5.500 fods højde, har en 
1.600 m asfaltbane og er Afri
kas mest trafikerede GA-luft
havn. 
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I sin fritid arrangerede han 
safariture til kendte og ukendte 
turistmål sammen med venner 
i Aero Club of East Africa - ikke 
med bil, men med fly. Det skar 

Det er muligt at planlægge 
sin helt personlige safari, eller 
man kan vælge mellem for-

Man kommer tæt dyrene under safarien. 

En Cessna 206 foran aero
k/ubbens hangar i Nairobi. 

skellige faste ruter. Det sidste 
er man nok bedst tjent med, 
idet de lokale guider kender 
steder og tidspunkter hvor der 
er størst mulighed for at opleve 
naturen og dyrene. 

Afsted 

Afgang fra København via Am
sterdam til Nairobi, hvor man 
indkvarteres iAeroclub of East
africa inden selve safarien kan 
begynde med et besøg i Karen 
Blixens hus. 

Flyvningen foregår i eget 
fly. Der anvendes Cessna 182 
eller Cessna 206, hvor piloten 
fra Aero Club of East Africa 
samtidig er guide på turen. Har 
man certifikat kan man aftale 
med piloten om at flyve. Pilo
ten er selvfølgelig lokalkendt 
og ved hvor du har mulighed 
for at kigge leoparden i øjnene 
eller se flodhestene, giraffer 
etc. Overnatningen foregår i 
luxuriøst indrettede camps 
med bar, swimmingpool og re
staurant. 

Netop på grund af flyet er 
det muligt at nå at besøge flere 
naturreservater end hvis trans
porten skulle foregå med bil. 

Månederne januar - februar 
-marts er den bedste tid på året 
at rejse i. Bagagen må i Cess
na'en begrænses til en blød ta
ske på max. otte kg, men man 
har heller ikke brug for vinter
frakken -det er tilstrækkeligt at 
dyrene har pels på. 

Se mere på Internettet www 
.privateflyingsafaris.dk. • 



Danmarksmesterskabet 
i svæveflyvning 
Af Brian Simonsen 

Langt ude på den 
Jyske hede - helt der 
ude, hvor tornadoerne 
hærger og selv glJse
billerne har opgivet at 
finde et bare nogen
lunde anstændigt 
territorium. Helt der 
ude - kun markeret pli 
kortet med et lille rødt 
G - sidder 40 hlJbe
fulde DM-piloter og 
forsøger at holde 
humøret oppe. 
Mine herrer - stedet er 
Arnborg anno 2000. 
Det er sidste aften 
under de IJrligt tilbage
vendende danmarks
mesterskaber i svæve
flyvning. 

Efter at have siddet de sidste 
mange dage, enten at have 
kikket ud på silende regn eller 
håbefuldt at have klargjort bå
de flyet og hjernen til den helt 
store dyst om termikboblerne er 
håbet ved at forsvinde fra pi
loterne om et gyldigt DM. Den 
gode vejrudsigt for i morgen er 
svær at tage seriøst - det har 
jo aldrig passet alligevel. 

Piloterne har samlet sig i en
kelte hytter, hvor de sidder med 
deres hjælpere og tænker til
bage på de tidligere års dan
marksmesterskaber, hvor vej
ret var som skabt til svæveflyv
ning, og hvorfejringen af en god 
flyvedag kan føre til de mest 
utrolige påfund og tiltag på den 
lille jyske svæveflyveplads. 

En svæveflyveplads som 
alle andre: med en helt speciel 
ånd. Ingen har oplevet Arn
borg før de har prøvet Puc
hacz'en i et slæb efter de tro
faste trækkerdrenge, har spist 
sig mæt i Arnborgs egen kan
tine styret med hård hånd af 
den rare, men kontante Kir
sten og har mærket suset af 
liv, når et uoverskueligt antal 
af pladsens gåsebiller kribler 
op ad bukseben og ind i ærmer 
og kan drysse ud af de mest 
utrolige gemmer i tøjet efter 
endt flyvedag. 
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Dagen efter - den sidste 
mulige konkurrencedag-våg
nede vi for første gang op, ba
det i sol og med en frisk, klar 
luftmasse over hovedet, der 
kun pegede i retning af en rig
tig god flyvedag. 

Piloter og hjælpere var i top
form allerede fra den tidlige mor
genstund, hvor pladsen sum
mede af liv, og de personer, der 
var stået ekstra tidligt op for at 
komme først i bad, måtte skuf
fede stå i kø alligevel. 

Flyenestartedekl. 12:15og 
fløj hurtigt afsted på deres op
gave. Standardklassen skulle 
flyve 256,0 km, mens 15-me
terklassen skulle flyve 259,4 
km. 

Eftermiddagen gik stille og 
rolig - hjælperne hyggede sig 
i hytterne eller med kantine
Kirstens berømte pølsemix, 
mens de spændt ventede på 
dagens hjemtærsklinger eller 
hjemhentninger. 

Aller sidst på eftermidda
gen kom der masse af begge 
dele, for både mange landede 
ude og mange kom hjem til 
pladsen. Vejret var ikke nært 
så godt som vi havde forven
tet, så flyene kom humpende 
hjem meget spredt og i lav høj
de i stedet for de velkendte 
hjemtærsklinger med hele fel
tet i formation med 280 km/t. 

Det så alligevel ud til at DM 
skulle blive gyldigt i aller sidste 
ende, og piloter og hjælpere 
var i strålende humør inden 
pokaloverrækkelsen, der fore
gik på den store græsplæne 
foran kantinen, hvor piloterne 
i de to klasser blev opstillet på 
linie i resultatrækkefølgen med 
de tre piloter i toppen opstillet 
på vinderpodiet til store klap
salver fra familier og hjælpere. 

Det var første gang nogen
sinde, at pokaloverrækkelsen 
foregik, mens der stadig var fly 
i luften. Agnethe Olesen kæm
pede stadig over Nørre Snede 
i den svage termik med sin 
nyanskaffede PIK-20D, som 
hun netop havde købt dagen 
inden DM starten. Hun måtte 
dog også udelande til sidst. 

Vindere i standardklassen. 

Vindere i 15 m klassen. 

Til sidst blev chancelede/
sen, der havde sørget for at 
DM blev afviklet så gnidnings
løst som muligt, opstillet, hvor
efter Kirsten åbnede DM-fes
ten med et gigantisk tag-selv 
bord, levende musik og fadøls
anlæg . De sidste deltagere 
muntrede sig helt indtil kl. 
05:00 om natten, før de om 
mandagen sov ud efter et DM, 
der imod alle forventninger 
alligevel skulle vise sig at blive 
et vellykket danmarksmester
skab i svæveflyvning. • 

Resultatliste på organisations
siderne I 

Konku"encechefen Peter Erik
sen i regnvejr. 
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Danmarksmesterskabet 
i ballonflyvning tf (I I\) 

: \ -~ Af Bente Laustsen 
Foto: Knud Larsen 

Dette ;Jrs danmarks
mesterskab blev 
afviklet fra den 30. 
maj til den 4. juni. 
Aarhus Ballon Team 
og Dansk Ballon
unions Sportsudvalg 
stod for arrangemen
tet, som i år var hen
lagt til Gjern nordøst 
for Silkeborg. Her 
ligger Dan Parcs 
feriecenter, som har 
de bedst tænkelige 
indkvarteringsmulig
heder til et sådan 
stævne. Der findes 
ligeledes gode facili
teter til stævnelede/
se, briefing o.s. v. 

Der var planlagt ni flyvninger. 
Søndag morgen var 10. flyve
mulighed og reservedag, så
ledes at der kun skulle flyves 
søndag, såfremt der ikke for
inden var afviklet otte delkon
kurrencer. 

Der var tilmeldt i alt 19 pilo
ter, hvoraf en enkelt havde valgt 
at flyve uden for konkurrencen. 
Det må siges at være en fan
tastisk god opbakning til et DM. 
Det er eksempelvis flere delta
gere end til det svenske mes
terskab pa trods af, at der er tre 
gange så mange piloter i Sve
rige som i Danmark. 

I forbindelse med DM-åb
ningen, fortalte KDA's general
sekretær Jørn Vinther, at FAI 
på sit årlige Councilmøde i 
Lausanne den 27. maj 2000 
havde tildelt Henning Søren
sen "Paul Tissandier Diplo
met" efter indstilling fra KDA. 
Diplomet vil blive overrakt i 
forbindelse med FAI, s General 
Conference i Linkaping, Sveri
ge i september måned. 

DBu's nye pokal blev afslø
ret. Den er støbt i bronze og 
fastgjort på en fod af elmetræ. 
Det er en vandrepokal , som 
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hvert år overrækkes den nye 
danmarksmester, første gang 
ved dette års DM. 

Vejret 

Som de to foregående år var 
Tony Pinner, England stævne
leder og Brenda Howard lige
ledes England var "Chief de
briefer". De blev igen i år assi
steret af Michael Bruun Peder
sen og Danny Andersen. Dis
se personer udgør et velkvali
ficeret lederteam. 

Vejret kunne vist kaldes "ty
pisk DM-vejr" eller blandet 
dansk sommervejr. Alligevel 
lykkedes det at flyve fire gange 
og gennemføre 1 O konkurren
cer, hvilket må betegnes som 
tilfredsstillende for et DM. Det 
kan sikkert delvist tilskrives 
stævneledelsen, som forstod 
at udbytte vejret optimalt. 

Man skal stå tidligt op, hvis 
man vil deltage i ballonkonkur
rencer. Første morgenbriefing 
fandt sted onsdag morgen kl. 
4:45. Vejret så pænt ud og der 
blev udskrevet en dobbeltkon
kurrence. Først en "Hezitation 
Waltz", hvor der kunne vælges 
mellem tre forskellige mål, her
efter "Fly On". Den sidste kon
kurrence betyder, at piloten 
selv skal finde et mål. Det skal 
gøres, medens den første kon
kurrence flyves. Koordinater
ne på det selvvalgte "Fly On" 
mål skal skrives på den første 
markering, som i dette tilfælde 
er markeringen til "Hezitation 
Waltz" konkurrencen. 

Starten foregik fra hoved
startpladsen ved Dan Parcs. 
Første konkurrence blev vun
det af Christoffer Mundt, resul
tat 6,10 m. Anden konkurren
ce blev vundet af Per Rold 
med en afstand fra målet på 
kun 1,95 m. 

Efter denne første flyvning 
fører Lau Laursen konkurren
cen foran Michael Tschernja 
og Henning Sørensen. 

Aflysninger kan ske 

Flyvningen onsdag aften blev 
aflyst. Først var vi dog kørt til 
et startsted nord for Ans ved 
Tange sø. Der var forventning 

' t ~ _ _ ,.....r-,...., __ --a:::: 

Vinderballonen Geres med Henning Sørensen i kurven. 

om at vinden ville lægge sig, 
men det skete ikke. 

Torsdag morgen var der 
igen flyvevejr. Tre konkurren
cer blev udskrevet, nemlig en 
"Maximum Distance" (der skal 
flyves så lang som muligt over 
et bestemt afgrænset områ
de). Herefter "Hezitation Waltz", 
hvor piloterne kunne vælges 

mellem fire mål. Tredje konkur
rence en "Fly On". Arne Jakob
sen vandt morgenens første 
konkurrence med en maxi
mum distance på 11 .894 m. 
Anden konkurrence blev vun
det af Kim Paamand med 
11 ,88 m og den sidste af Chri
stoffer Mundt med 5,42 m. 

Bjarne Jensen med gul kasket er klar til afgang. 



Efter denne flyvning førte 
Michael Tschernja med Hen
ning Sørensen og Torben Han
sen på henholdsvis 2. og 3. 
pladsen. 

De planlagte flyvningertors
dag aften samt fredag morgen 
og aften måtte desværre afly
ses på grund af vejret. 

Lørdag var vejret fint igen. 
Da vi ankom til morgenbriefin
gen kl. 4:30 lå der fire marke
ringer klar. De skulle anvendes 
til følgende konkurrencer: 1. 
"Maximum distance dobbelt 
drop", d.v.s. at to markeringer 
skulle kastes inden for et givet 
område med så stor afstand 
mellem markeringerne som 
muligt. 2. "FlyOn". 3. "FlyOn". 
Det var en udfordrende kon
kurrence for deltagerne. 

Resultaterne blev, at Hen
ning Sørensen og Christoffer 
Mundt vandt den første kon
kurrence, begge med en dis
tance på 7.804 m. Den første 
"Fly On" blev vundet af Arne 
Jakobsen med 11,82 m og den 
sidste af Henning Sørensen 
med et resultat på 7,60 m. På 
dette tidspunkt var der fløjet 8 
konkurrencer, men heldigvis 
så det ud som om at der også 
kunne flyves om aftenen. 

Efter disse otte konkurren
cer førte Henning Sørensen ef
terfulgt af Christoffer Mundt og 
Ted Dannerbo på 3. pladsen. 

Vinden bestemmer 

Sidste briefing lørdag aften. 
Nu var det spændende at se, 
hvad stævnelederen havde 
fundet på. Tony Pinner var klar 
med en dobbeltkonkurrence. 
Først en "GRAT" som egentlig 
er en "Fly In" med tidsbestemt 
scoringsområde. Målområdet 
var på startpladsen ved ferie
centret. Mål krydset var place
ret i et lille afgrænset område. 
Der kunne kun scores i dette 
område i tidsrummet 19:45 til 
20:30. Før og efter dette tids
rum kunne markeringer kun 
droppes i området udenom. 

Piloterne skulle selv vælge 
startsted, som skulle ligge min. 
2.500 m og max. 10.000 m fra 
målet. Den sidste konkurrence 
blev en "Fly On". Der var god 
tid til at finde et startsted, men 
vinden viste sig at være meget 
drilsk, idet retningen hele tiden 
ændrede sig. Hvis man ikke 
starter det rigtige sted, mister 
man muligheden for at flyve 
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BP Gas ballonen med Jan Basse forlader jorden en smuk som
mermorgen. 

ind til målet- meget frustreren
de - men det er jo ens for alle. 
Senere viste det sig, at alle 
blev mere eller mindre snydt 
af vejrgudernes lune. Ikke en 
eneste pilot kom indenfor det 
eftertragtede område. 

Bedste score og vinder af 
denne konkurrence blev Tor-

ben Hansen med et resultat på 
316 m. Herefter fløj deltagerne 
videre til deres selwalgte "Fly 
On" mål. Vinder af denne sid
ste DM 2000 konkurrence blev 
Christoffer Mundt med 11,50 m. 
Han blev dermed den pilot, 
som havde vundet flest del
konkurrencer nemlig i alt fire. 

Toni Paamand knokler med at få luft i ballonen. 

Det endelige resultat forelå 
sent lørdag aften: 

Vinder og Danmarks
mester 2000: 
Henning Sørensen, som der
med havde vundet sit 10. dan
marksmesterskab, der desu
den er hans 4. mesterskab i 
træk 
2. Christoffer Mundt 
3. Torben Hansen 

Præmierne blev uddelt ved et 
afslutningsarrangement søn
dag formiddag. Herefter kunne 
de trætte ballonfolk køre hver 
til sit. • 

Resultatlisten: 
Nr. Deltager Resultat 
1 Henning Sørensen ........ 8140 
2 Christoffer Mundt ........... 7530 
3 Torben Hansen .............. 7384 
4 Jan Andersen ................ 7269 
5 Ted Dannerbo ............... 7036 
6 Michael Tschernja ......... 6539 
7 Lau Laursen .................. 6488 
8 Jan Basse ..................... 5877 
9 Arne Jakobsen .............. 5372 
10 Kim Paamand ................ 5365 
11 Ole Flensted .................. 4677 
12 Per Rold ........................ 4641 
13 Søren Eckhardt Poulsen 4575 
14 Bjarne Jensen ............... 4356 
15 Benny Jørgensen .......... 3666 
16 Svend Wonsild .............. 3292 
17 Kai Paamand ................ 2249 
18 Hans Willadsen ............. 1279 
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Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Jons verdensflyvninger i høj grad baseret på GPS, selvom han naturligvis har 
løsninger i baghånden, hvis alle tre GPS'er ombord skulle stå af. Det har han kun 

været ude for i alt et par minutter. Generelt er den tredje back-up aldrig i brug. 

Egentlig kan man 
vel godt hævde, at 
"The meaning of 
life" er en gang 
imellem at blive 
overrasket. Hvis alt 
hele tiden er forud
sigeligt og forvente
ligt, ender man vel i 
noget så kedsom
meligt som en 
gennemsnitlig aften 
foran fjernsynet - i 
den situation, som 
Niels Hausgård så 
glimrende beskriver 
med sølvbryl/ups
ægteparret, der 
sidder og ser tv, 
mensdesmå
irriteret håber på at 
den anden stram
mer låget på 
termokammen, som 
står og siger 
fsssssst (det er 
nemlig den andens 
tur til at stramme 
låget). 
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Noget af det, der gør det for
nuftigt at bruge en del af sit liv 
på at beskæftige sig med flyv
ning, er netop, at man gang på 
gang bliver overrasket. Ja
men, hvad folk igennem tiden 
dog ikke har haft af fantastiske 
ideer, hvad har de ikke har tålt, 
ofret og satset på for at komme 
til at udvide egne og andres 
horisonter i både konkret og 
overført betydning. 

Tag f.eks. KZ-rally i Stau
ning i år. Stævnet er altid en 
fin lejlighed til at møde gamle 
bekendte og nye spændende 
mennesker, og i år bød stæv
net virkelig på en overraskel
se. Jeg havde dårligt nok haft 
tid til at slå teltet op, før en lille 
hjemmebygget RV-4 lander, 
og det viser sig, at den er kom
met fra Australien! OK, med 
mellemlandinger, men allige
vel - fra Australien! En klar 
kandidat til distancepokalen, 
som piloten da også fik. 

Det viser sig så, at der for 
så vidt ikke er noget specielt 
ved, at Jon Johanson er på 
jordomrejse, da det er tredje 
gang, han er i gang med det. 
Det har været Melbourne til 
Melbourne østover, vestover 

og denne gang så over Nord
polen til Stauning. 

Jon lettede på canopy'et, 
hilste pænt på folk, og da han 
på sin fars side har fåborgske 
gener, sagde han smilende, at 
"lt's just like coming home, a 
couple of generations late." 
Han skulle have en person til 
at skriftligt at bekræfte, at han 
var landet i Stauning, og den 
tidligere formand for KZ & Ve
teranflyklubben Magnus Pe
dersen blev på stedet ud
nævnt til at være den, der skul
le sætte sin underskrift i Jons 
lille bog. 

Senere den aften blev der 
lejlighed til at tale med Jon. 
Han hører til i den kategori af 
piloter, der har noget af prale 
af, men som alligevel ikke gør 
det. Han er bare flyvetosset 
som så mange andre, og det 
med at flyve langt er noget, de 
fleste ville kunne gøre, forkla
rer han. Det er bare et naturligt 
led i ens personlige udvikling. 
Man starter som spæd med at 
udforske huset, siden vover 
man sig ud på gaden og erfa
rer, at verden er større, end 
man måske lige troede. Så får 
man en cykel, og det bliver 

spændende at udvide sit terri
torium til hele byen - især, hvis 
far og mor ikke ved, at man er 
stukket af. Så får man bil.. og 
til sidst flyvemaskine, som 
man i Johns tilfælde var nødt 
til at bygge selv, da han ikke 
havde råd til at købe en. Fly
vemaskinen giver mulighed for 
at komme endnu længere væk, 
og John hører til den slags kon
sekvente mennesker, der altså 
bliver ved med at flyve længere 
og længere og længere væk, 
indtil han altså kommer hjem 
igen, fordi Jorden er rund. 

Hvorfor en RV-4? 

Jon er overbevist om, at en 
RV-4 giver ham det bedste for
hold mellem de tre parametre: 
pris, performance og sikker
hed. Han ville da gerne flyve 
en tomotoret jet rundt om jor
den, men han altså ikke lige 
pengene. En Cessna er sikker 
og rimelig i pris, men dens per
formance er ikke god nok til 
Jons formål. Fly som Lang Eze 
og Lancair ville være OK set 
ud fra pris og performance, 
men specielt deres egen
skaber med hensyn til kravet 
til startbaner og deres måde at 
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Jons fly er udsmykket med 
sponsornavne. Spons er dej
ligt, og Jon får eksempelvis 
gratis benzin og en del af ud
styret betalt. Men, understre
ger han, det er tidskrævende, 
besværligt, og man kan være 
sikker på, at selskabet får det 
dobbelt ud af sin støtte. En me
get værdifuld form forspons be
står i, at Jon bliver inviteret 
hjem til folk, de mange steder 
han besøger rundt omkring på 
kloden. Værterne får et frisk 
pust fra den store verden, han 
selv får kost og logi, og alle er 
glade. Jon havde kun 1.000 
australske dollars på lommen 
første gang han tog af sted ver
den rundt, men det gik allige
vel. 

gå i stykker på ved et eventuelt 
crash gør, at Jon ikke mener 
de fra en sikkerhedssynsvin
kel er egnede. 

Han foretrækker et blikfly 
som RV-4. Det er robust, er i 
stand til at flyve langsomt (væ
sentligt når man lander træt 
efter mange timer i cockpittet), 
har en rejsehastighed på om
kring 140 kts ved 55% effekt, 
og Jon kan lave et loop i ny og 

næ, selvom det ikke er aero
batics, han tænder mest på. 

Jons RV-4 er modificeret i 
forhold til standardmodellen, 
ikke mindst er benzinkapaci
teten forøget fra en standard 
på 120 liter til 470 liter. Det gi
ver ham en rækkevidde på 18-
19 timer, hvilket giver den nød
vendige sikkerhedsmargin på 
den lange stræk over Stilleha
vet. 

Farligt? 

Man kan ikke lade være med 
at spørge Jon, om det ikke er 
temmelig risikofyldt, det han la
ver. Over Stillehavet og Nord
polen med en enkelt motor!? 
Jon svarer, at der naturligvis 
er en risiko ved det, men at det 
hele drejer sig om at vurdere 
og acceptere den risiko. Han 
har mødt en person, der faldt 
over sit gulvtæppe, da han 
stod ud af sengen. Den stak
kels mand brækkede nakken 
og er i dag invalid. Det er i det 
hele taget farligt at leve, da 
man kan dø af det. 

Men i princippet, under
streger Jon, er hans ture ikke 
grundlæggende forskellige fra 
at gå over vejen. Begge dele 
handler principielt om at plan
lægge en rejse fra A til B. Det 
kan gå noget så gruelig galt, 
hvis man ikke vurderer risiko
en og tager sine forholdsregler 
derefter. Planlægger man på 
den anden side rejsen fornuf
tigt, er der ikke grund til at tro, 
at man ikke skulle kunne klare 
det. Sådan! 

Flyv's læsere kan hermed 
finde by- eller flyvekort frem og 
begynde efter eget valg at 
planlægge en tur over gaden 
eller en længere flyvetur! 

Sideroret på Jons fly er prydet 
med en lang række verdens
rekorder, han har sat på sine 
ture. Den sidste inden den ak
tuelle flyvning var Australien 
rundt på 53 timer. 

Forholdsregler 

For at minimere riskoen ved 
flyvningerne tager Jon for
holdsregler som at skifte olie 
hver 25-30 timer. Han tager ilt 
på sine flyvninger, der ofte 
foregår over 10.000 fod, og il
ten bruges også til at kvikke lidt 
opfør landingen efter et meget 
langt stræk, hvor trætheden 
kan være et problem. 

Han er er sig også bevidst, 
at hver flyvning kunne være 
hans sidste, så derfor checker 
han alt grundigt inden starten 
(han påpeger selv, at han om
vendt ikke forestiller sig, at 
hver tur i bilen også kunne væ
re den sidste, men som de fle
ste mennesker er han ikke så 
logisk anlagt, at han foretager 
en realistisk vurdering at risi
koen ved at køre bil). På en 
flyvningen fra Hawaii til Cali
fornien bestod planlægningen 
bl.a. i at sikre sig, at han ankom 
på et tidspunkt af dagen, hvor 
risikoen for tåge ved Californi
ens kyst var så lille som mulig. 

Han har overlevelsesudstyr 
ombord, hvis han skulle være 
nødt til at lande på havet - bl.a. 
redningsvest, enmandsbåd, 
nødblus, nødsender og signal
spejl. Udstyret er sammensat 
efter samtaler med folk, der rent 
faktisk har prøvet det. John 
mente det var bedre at støtte 
sig til praktisk erfaring fremfor 
instruktionsbøger. Under sine 
samtaler med disse piloter 
viste det sig i øvrigt, at flere af 
dem var blevet så voldsomt 
søsyge efter deres landinger, 
at de på et tidspunkt havde 
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ønsket, at de slet ikke have 
overlevet! 

På turen over Nordpolen 
havde han er dragt med til at 
holde sig varm, hvis han havde 
måttet gå ned på isen. Det er 
i øvrigt et specielt risikofyldt 
sted at nødlande, fortalte Jon. 
Der skulle være god chance 
for at overleve selve nødlan
dingen, og herefter ville kom
binationen af nødsender og 
undsætningsfly fra Canada 
sikre hans overlevelse. I øvrigt 
var det ikke koldere end minus 
seks grader på Nordpolen, 
den dag han fløj over. Der var 
til gengæld så koldt i hans 
flyvehøjde, at canopy'et fik et 
par revner; men ikke værre 
end de kunne lappes efter 
landingen. De kunne dog sta
dig ses på flyet i Stauning. 

Den største risiko på turen 
over Nordpolen ville være en 
nødlanding i lshavet på vej ned 
til Norge. Selv med overle
velsesudstyr ville han næppe 
holde mere end et par timer i 
det kolde vand. Det skulle være 
mærkeligt, om han blev samlet 
op inden d. Dette stræk var med 
andre ord et af dem, hvor det 
hele handler om at stole på sin 
motor. Jon siger eftertænk
somt, at motoren selvfølgelig 
ikke ved, at den flyver over 
vand, men hvis han engang 
havde prøvet at have et mo
torstop, ville han måske ikke 
stole så meget på sin motor, 
som han gør-men det har han 
altså ikke (i hvert ikke et, hvor 
han ikke fik motoren i gang 
igen), og det hele bliver så et 
spørgsmål om statistikker for 
hvor ofte en motor sætter ud, 
og om man betragter risikoen 
for at den vil gøre lige præcist 
mellem Nordpolen og Norge 
som så høj, at man ikke tør. 

Kingsford på sin plads bag Jons sæde - og foran hatten, som 
han kommer under, hvis han overfald på bureaukrater undervejs 
bliver for grove! 

En helt anden risiko 

Jon vil lige så gerne tale om 
en helt anden form risiko, end 
den som selve flyvningen 
indebærer. "Jeg har aldrig hørt 
om nogen," siger Jon, "der på 
deres dødsleje sukker, at de 
ville ønske, at de havde brugt 
noget mere tid på kontoret". 
Risikoen for at spilde sit liv 
med dybest set uvæsentlige 
ting er langt større end risikoen 
for at omkomme ved en nød
landing på havet. 

Efter Jons opfattelse styres 
verden af "Economical ratio
nalism" - af vurderinger af, 
hvad der kan betale sig og ikke 
kan betale sig set fra en stram 
økonomisk synsvinkel. Man 
kan få hele sit liv til at gå med 
at sikre at ens bankrådgiver er 
i godt humør. Jon er ude på at 
bevise, at den måde at anskue 
tilværelsen på er forkert. Han 
kalder sig selv det ultimative 
fallitbo. Der er ingen penge i 
at flyve rundt om jorden i et 
hjemmebygget fly. Men der er 

livserfaring og oplevelser som 
ingen ville kunne købe sig til. 
Hvis han legede med gutterne 
hjemme på vejen som dreng, 
leger han nu med mennesker 
over hele verden. 

Og kan nogen fatte, hvad 
det vil sige at se solen kravle 
op over horisonten efter en 
lang natflyvning over Stille
havet? Jon kan ligefrem be
gynde at synge i sådan en si
tuation, det skulle ikke være 
nogen behagelig oplevelse at 
høre det, men han udsætter jo 
også kun sig selv, motoren, 
GPS'en og Kingsford for det 
oppe i det lille cockpit. 

Kingsford 

Jons ca-pilot er en flyvebam
se, der sidder bag ham i cano
py'et. Han blev spurgt, om han 
kunne have den med, da han 
skulle af sted, men måtte be
klageligt sige nej, da flyet var 
fyldt op med nødstyr, GPS'er, 
benzintanke og ham selv. Et 

par dage efter stod bamsen 
alligevel på hans skrivebord 
med et skilt, der sagde "jeg 
hedder Kingsford, må jeg ikke 
nok komme med, jeg skal nok 
opføre mig ordentligt". 

Det var ikke til at stå for, så 
Kingsford - som bekendt op
kaldt efter Australiens store fly
verpioneer Charles Kingsford
Smith, der var den første, som 
fløj over Stillehavet-kom altså 
med. Han har sit eget hjørne 
på Jon hjemmeside, og han 
sender e-post til børn, der 
skriver til ham. 

Det har dog vist sig, at 
Kingsford ikke helt har holdt, 
hvad han lovedeførturen. Han 
har nemlig ikke altid opført sig 
pænt, specielt har han haft en 
tendens til at lægge sig ud med 
bureaukrater undervejs. Han 
skriver ting på Jons hjemme
side, som Jon aldrigselv kun
ne finde på, og det er ganske 
vist, at han både har pisset på 
og bidt bureaukrater undervejs 
på turen. Det har medført, at 
Jon som straf har været nødt 
til at sætte ham ind under hat
ten, så Kingsford ikke får set 
så meget af turen! Heldigvis 
var der ikke bureaukratiske 
problemer i Stauning, så Kings
ford opførte sig eksemplarisk 
under KZ-Rally. 

Nye planer? 

Jon kom over Stillehavet, 
Canada og Norge til Stauning. 
Herfra var planen at flyve til 
PFA-rally i England og så 
backtracke lidt for at komme 
til Oshkosh. Efter Amerika vil 
turen gå over Atlanten på en 
sydligere rute og via Afrika og 
det Indiske Ocean hjem igen. 

Det vil som sagt så være 
tredje gang, Jon kommer hjem 
fra en verdensflyvning. Han 
ved, at han aldrig kommer over 
Himalaya, da hans fly ikke kan 
komme højt nok til vejrs. Syd-

Det vækker opsigt, når Jon 
kommer rundt i verden. Her 
taler han med publikum til ære 
for tv- men ikke kun til ære for 
mediet. Han blev ved med at 
tale med de interesserede 
showgæster lang tid efter, at 
kameraerne var holdt op med 
at køre. Se det er en ægte 
aeronautisk gentleman! 
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polen har været overvejet, 
men risikoen er stor over dette 
ugæstfrie kontinent, og de 
praktiske problemer med at få 
organiseret optankning er og
så store for slet ikke at tale om, 
hvor dyre de er. Det korte af 
det lange er, at der nok skal 
bruges en Hercules, der både 
kan have brændstoffet med og 
fungere som redningsfly, hvis 
tingene skulle gå galt. Med 
mindre der kommer en rig per
son og betaler for sådan en, 
bliver det nok ikke til noget 
med Sydpolen. 

Jeg spurgte ham, om han 
havde overvejet at slå Alex 
Henshaws rekord på distan
cen London - Capetown. Den 
blev sat i 1939 og holder end
nu. Jon har overvejet det, men 
Henshaws hidsige lille Mew 
Gull var hurtigere end hans 
egen RV-4. Henshaws rekord 
skulle dog kunne slås i dag, 
hvis man bruger en Lancair 
eller en Glasair, så hvis nogen 
vil låne sådan en til Jon, er han 
villig til at gøre forsøget. Som 
han siger, "jeg har ikke noget 
imod at sidde mange timer i et 
cockpit." 

Den store overraskelse 

Mødet med Jon var en beha
gelig overraskelse i Stauning, 
men det der virk/igtoverraske
de mig, var Johns erhverv. Jeg 
vil nødigt lyde chauvinistisk, 
jeg tror på ligestilling, jeg har 
skrevet en bog til børn og unge 
om piloterhvervet, hvor halv
delen af de portrætterede pi
loter var kvinder. Men skal jeg 
være helt ærlig, så overras
kede det mig altså ikke så lidt 
under Staunings lyse sommer
aftenhimmel at få at vide, at 
Jon faktisk er jordemoder 
hjemme i Australien! 

På vej hjem af de jyske lan
deveje sad jeg og spekulerede 
over det og tror nok, jeg allige
vel fandt en form for logisk 
sammenhæng med jordemo
derjobbet og verdensflyvnin
gerne. Det drejer sig naturlig
vis om livets højdepunkter -
børnefødsler og flyveture over 
Nordpolen er begge dele så 
glædeligt langt fra den triste 
hverdag på kontoret! 

Besøg Jon på internetad
ressen www.jonjohanson.on. 
net - her er masser af infor
mationer om hans fly, turen og 
Kingsfords gø ren og laden. • 
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Embraer ERJ 140 

På den brasilianske flyfabrik 
Embraer er man ved at være 
færdig med den første proto
type til ERJ 140, et regional
trafikfly til 44 passagerer, 
baseret på ERJ135, men med 
en 2, 12 m længere krop. 

Det er en af ERJ 135 proto
typerne, der bliver ombygget, 
og den fløj første gang i juli. 

Bortset fra kroppen er ERJ 
140 identisk med ERJ 135. 
Vinger, haleflader, motorer, sy
stemer mv. er ens. Embraer si
ger at der er 96% commonality 
og regner derfor med ar få bra
siliansk typegodkendelse alle
rede i januar næste år, ameri
kansk {FAR) i februar og euro
pæisk {JAR) i maj. 

Leverancerne skal påbe
gyndes i april. Embraer anslår, 
at der er et marked over de 
næste 10 år på 750 44-sæde
de trafikfly. 

Embraer ERJ 140 

To Rolls-Royce Allison AE3007 A 1 /3, hver på 3.368 kp 

Spændvidde ........... ......................................... 20,94 m 
Længde ..... .. ..... ..................... ... .. ... .. ....... ...... ... 28,45 m 
Højde .......... .. ............................................... ..... 6,75 m 
Kabinebredde .................................................... 2, 10 m 
Kabinehøjde ................ ...................................... 1,82 m 
Tornvægt ....................................................... 11.740 kg 

Max. startvægt ................ ..... ........................... 21.00 kg 
Max. vægt uden brændstof ........................... 17.100 kg 
Max. betalende last ............................. ...... .. .... 5.360 kg 
Max. brændstof ............... ....... .. ....................... 5.287 kg 
Max. rejsehastighed {Mach 0, 78) ............ .. ...... 833 km/t 
Rækkevidde {med reserver) .......... ............... 3.019 km 
Tjenestetophøjde .......................... ....... ....... 37.000 fod 
Startstrækning ................................ .......... ....... 1.970 m 
Landingsstrækning .......... ................................ 1.340 m 

dANISH AEROTECHA/5 
AVIATION MAINTENANCE 

MED KUNDEN I FOKUS KAN VI TILBYDE: 
• Eftersyn til faste priser efter aftale 
• Eftersyn for fornyelse af luftdygtlghedsbevls til fast pris efter a~le 
• Fejlretning og reparationer kun efter forudgående aftale ku de/fl ejeren 
• VI kommer til dig for at udfører':".' ili:lre eftersyn og fejlretninger 
• Salg af reservedele og udstyj; tlf lfonkurrencedygti~ prl I 

• Englneerlng og design i f • r6indelse med modlfikatfoner 
Ring og få et tilbud på,tlf. 9962 6272 J 

/ 

~ venlig hilsen 
Danlsh Aerotech Aviation Malntenance 

..IAfl-~45 Al:JT. SLV-062 

~arup-Air Base, P.O. Box 53, DK 7470 Karup, Denmark. 
' Tel. +45 99 62 s'2 62 . Fax: +45 99 62 63 64 

E-mail: lnfo@aerotech.dk 
www.aerotech.dk 

23 



Stemme lancerer nyt motor
svævefly og nyt svævefly ~~ -Af Hans Kofoed 

På Stemmes store udendørs 
stand stod der to fly.At den før
ste var en S10, var let at se, 
og det stod i øvrigt også på et 
skilt, men hvad med den an
den? 

I følge skiltningen skulle det 
være en S15 POC, men ærligt 
talt, den lignede nu til forveks
ling en S10 - var der mon en 
skrivefejl på skiltet? 

Deres udsendte vendte til
bage til S10, studerede den 
grundigt, gik så igen over til 
S15 og fortsatte efterforsknin
gen, men stadig med samme 
resultat: Bortsetfra at S15 hav
de to "droptanke" var de to fly 
ens. 

Nu er Stemmes stand en af 
dem, der tiltrækker mange 
mennesker, og de snakker og 
spørger - længe! Omsider lyk
kedes det dog at få kontakt med 
en repræsentant for fabrikken, 
der forklarede at aerodynamisk 
og strukturelt var de to fly iden
tiske. Detenevarenalmindelig 
S10-VT, det andet en Proof of 
Concepttil S15, en slags "civilt 
rekognosceringsfly". 

Selv om S10 har været på 
markedet en del år, er det må
ske alligevel på sin plads at 

Stemme S15 Proof of Concept. 
Foto: Knud Larsen 

nævne, at det er et superraffi
neret motorsvævefly med en 
spændvidde på 23 m, et glide
tal på 50 og en rejsehastighed 
på 260 km/ti 13.000 fod (S10-
VT med 115 hk Rotax 914). 

S15 skal have etflystel, der 
er baseret på S10-VT, mulig
vis med lidt kortere spændvid
de. Det skal bruges til fotogra
fering og andre former for re
gistrering fra stor højde i for
bindelse med miljøovervåg
ning, trafiktælling o.l. Et andet 
anvendelsesområde er data
transmission. 

Plads til nyttelast i form af 
kameraer og sensorer findes 
bag de to sæder (2 x 1 O kg), un
der cockpittet og inde i bag
kroppen. 

S 15 kan også udstyres 
med to udvendige beholdere 
under vingerne, 2380 x 693 x 
425 mm, hver med en kapaci
tet på 50 kg. Sensorerne i dem 
styres inde fra cockpittet 

Udstyret udvikles af det ge
ografiske institut ved Berlins 
tekniske universitet, og Um
welt-Messflug-Systeme GmbH, 
et Stemme-datterselskab, der 
arbejder med markedsanaly
se og feltmæssig afprøvning. 

VFR-versionen S15B ven
tes på markedet i år 2002. 

Lidt firmahistorie 

Dr. Reiner Stemme, 60 år, 
laserfysiker og flyenthusiast, 
begyndte på udviklingen af S-
1 O i 1985 i Vestberlin.I1992 flyt
tede firmaet til en tidligere mi
litær DDR-flyveplads i Straus
berg, ca. 30 km øst for Berlin, 
hvor man råder over lokaler på 
ca. 3.000 m2

• Her sørger 35 
medarbejdere for montering, 
salg og service, idet selve 
strukturen nu fremstilles af en 
polsk partner. 

Udvikling af nye produkter 
og produktionsanlæg samt 
produktforbedringer udføres 
af datterselskabet Stemme 
Flugzeuge und Dienstleistun
gen GmbH & Co. KG, der lige
ledes har hjemsted i Straus
berg. Det har nu 16 medarbej
dere og udfører også kon
struktions- og udviklingsarbej
de for andre luftfartsvirksom
heder. 

Kapitalen i Stemme GmbH 
& Co. KG er 5,9 mio. DM. Ak
tionærer er private investorer, 
dr. Stemme selv og delstaten 

* ILA 
Berlin • Brandenbuig 

2000 

Brandenburg. Omsætningen i 
1999 beløb sig til 7,6 mio. DM, 
og i år regnet man med at kom
me op på 8,5 mio. 

Fly nr. 100 blev afleveret i 
september 1998, og man har 
nu bygget omkring 130 S10. 
Den nuværende årsprodukti
on er en snes fly, men Stemme 
venter at man i 2004 er oppe 
på at fremstille omkring 100 fly 
om året og en omsætning på 
30 mio. DM. 

320.000 DM 
- plus det ekstra 

Grundprisen for S10 er320.000 
DM, men typisk ekstraudstyr 
løber nemt op i yderligere 
80.000 DM. Det kan fx være 
solceller monteret på kroppen 
lige bag cockpittet til frem
stilling af elektrisk strøm (12 V, 
37,5 Wp). Stemme tilbyder 
også winglets og positionslys, 
herunder anti-kollisionslys. 

< 
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S10 kan også leveres med 

foldevinger, så spændvidden 
halveres, hangarlejen tilsva-
rende. Det tager mindre end 
fem minutter (for en mand) at 
folde vingerne bagud - eller 
fremad igen. 

.. 
Nyt motorsvævefly 

På ILA præsenterede Stemme 
i form af et kæmpemaleri S8, 
et nyt tosædet motorsvævefly, 

S8 er baseret på S 10 og har 
som denne sæderne ved si-
den af hinanden og centralt 
placeret motor (bag cockpit-
tet). Men spændvidden er min-
dre (18 m) og understelletfast, 
så glidetallet bliver "kun" 35. 
Det tilbydes med 100 hk motor 
til rejsebrug, men vil man bru-
ge S8 til flyslæb, bør man nok 
vælge udgaven med lidt flere 
heste ( 115 hk). Trods placerin-
gen inde i kroppen skal et mo-
tor- og aggregatmodul kunne 
udtages på 40 minutter og et 
nyt indbygges på andre 40 mi-
nutter. 

Fabrikken er ret så tilbage-
holdende med oplysninger om 
det nye flys ydelser. Man nøjes 
med at betegne det som almen-
flyvningens Sport Coupe og si-
ger, at den flyver hurtigere og 
længere end de fleste enmo-
tors almenfly, fx rejser 115 hk-
udgaven med 275 km/ti 13.000 
fod. 

Prototypen ventes i luften 

- næste år. Stemme forventer 
I 

typegodkendelse (som motor-
svævefly) samme år og regner 
med at begynde leverancerne 
i foråret 2002. 

Prisen bliver af størrelses-
ordenen 250.000 DM 
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Også nyt svævefly 

S7, Stemmes nye svævefly, 
blev også præsenteret på ILA 
som maleri. 

Det har side-ved-side cock-
pit som de øvrige Stemme-ty-
per("bedst til konkurrence, for-
nøjelse og uddannelse" hed-
der det i brochuren). 

En detaljeret specifikation 
er endnu ikke tilgængelig. Det 
oplyses kun, at spændvidden 
bliver 22 m. Glidetallet er be-
regnet til 45, vingebelastnin-
gen med en person (75 kg) til 
29 kg/m2, med fu ld ballast til 
46 kg/m2

• 

S7 kommer til at koste om-
kring 150.000 DM. Leveran-
cerne skal påbegyndes i febru-
ar 2002, og det følgende år 
kommer der en 18 m udgave 
til kunstflyvning. 

- og jetfly 

Ifølge Berliner Zeitung er der 
endnu et par spændende Stem-
me fly på vej. Udover en "Fern-
aufklårer" (langtrækkende re-
kognosceringsfly), der skal fly-
ve om fire år, arbejder man på 
et lille jetfly med plads til fire-
seks personer- og til en pris på 
halvanden million D-Mark. 

Flyets motor er helt ny. Fa-
brikantens navn oplyses ikke i 
avisartiklen, kun at motoren er 
amerikansk, en meter lang og 
vejer 40 kg. Den ventes præs-
enteret denne sommer - må-
ske på Farnborough? 

Den tyske delstat Branden-
burg skal allerede have givet 
tilsagn om at støtte projektet. 

Men ingen af disse to pro-
jekter blev præsenteret på ILA! 

• 

TIME 

GOOD 

FtlES IN 

COMPANY 

RECEPTION 
Fem årtier er nu gået siden 

Cimber Air blev grundlagt. 

I den anledning skulle det glæde os at se 

kolleger fra luftfarts- og rejsebranchen til 

reception i vor hangar i Sønderborg Lufthavn 

fredag den 4. august 2000 kl. 12.00 - 16.00 

ø so 

0 
0 
0 

"' ~ 
~ 

..J..<-<,~ 

Cnt/.CBERA.lR 
Lufthavnsvej 2 • DK-6400 Sønderborg • Tel. +45 74 42 22 77 

www.cimber.dk • marketing@cimber.dk 
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Verdens bedste lufthavn 
hviler ikke på laurbærrene 
Af Knud Larsen 

Københavns Lufthavn i Ka
strup, der tidligere er blevet 
valgt til Europas bedste luft
havn, er nu også valgt til ver
dens bedste lufthavn. 

IATA's årlige markedsun
dersøgelse (IATAGlobalAirport 
Monitor) har spurgt 60.000 per
soner verden over om deres fa
voritlufthavn og specifikt om ser
viceniveauet på 19 forskellige 
områder. Københavns Lufthavn 
blev nr. 1 blandt 57 lufthavne, 

Udbygningsplan 2004 
• Københavns Lufthavne AIS) 

stGNAJVRFQRKLARING; 

- ..,....,2000 
c::::J ...... Ir 2001 

- ......... 2002 
- ....... ,2003 

- ....... ,2004 
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Singapore's Changi Lufthavn 
blev nr. 2 og Helsinki nr. 3. 

I de 19 servicekategorier 
blev Københavns Lufthavn 
bedst i de fem. Disse var ind
købsmuligheder, venligt perso
nale, skiltning med information 
om fly, transportmuligheder til 
og fra lufthavnen samt restau
ranter. 

Jeg er meget stolt over at 
Københavns Lufthavn er ble
vet valgt til verdens bedste, 

især på de vigtige områder 
shopping, restauranter og ven
ligt personale, siger adm. dir. 
Niels Boserup til tidsskriftet In
side SAS. 

Men lufthavnen ligger ikke 
stille. Hvergang man besøger 
lufthavnens østlige del er ve
jene omlagt, gamle bygninger 
nedrevet og nye kommet til. 
Hilton Hotel lige ved siden af 
Terminal 3 er bygget færdig i 

I 

højden og står nu som et fyr
tårn (dog uden lys) og leder de 
rejsende til lufthavnen. 

På lufthavnens udbygnings
plan frem til 2004 ses en ræk
ke aktiviteter, her i blandt Non
Sche ng en terminalen, som 
skal være færdig når Danmark 
træder ind i Schengen-samar
bejdet i 2001. • 
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IFRforVFR 
Pilots ... 

Rotorcraft 
Aying Handbook 
' o--~ 
= = 

The 
Complete 
Private 
Pilot 
Medlemspris 

kr. 202.-

IFR 
forVFR 
Pilots 
Medlemspris 

kr. 212,-

Say 
Again 
Medlemspris 

kr. 160,-

The 
Complete 
Advanced 
Pilot 
Medlemspris 

kr. 265,-

lnstru-

Terms 
Medlemspris 

kr. 210,-

Pilots 
Guide Series: 

Cessna 172 
Cessna 152 
Cessna 150 
Piper Warrior 
Piper Cherokee 
Piper Tomahawk 

Medlemspris 
pr.stk.kr. 

135,-

> Alle nævnte priser er Ine/. moms og gælder for melemmer af KDA samt sd længe lager haves. Der tages forbehold 
for eventuelle trykfejl, force majeure samt prisstigninger uden forudJ6ende varsel. Bestl/1/nger modtages pr. 
telefon, e-mail, fax eller brev og sendes gerne til hele landet med tillæg af porto samt e~erkravge&yr. 

The 
Complete 
Multi-
Engine 
Pilot 
Medlemspris 

kr. 212,-

AIR 
CRASHES 
Medlemspris 

kr. 265,-

KDA SERVICE ApS 
Lufthavnsvej 28 • 4000 Roskilde 

Telefon 46 14 15 07 
Telefax 46 19 13 16 

E-mail: butik@kda.dk 



Mecklenburger-symfonien 
2000 Nyt tysk skolefly med amerikanske rødder 

Af Hans Kofoed 
Fotos: Knud Larsen 

Selv om der var 
udstillet mere end et 
par hundrede fly på 
dette års /LA udstil
ling i Berlin, var det 
stort set typer, der 
havde været præsen
teret før, det være sig 
på tidligere ILA'er 
eller andetsteds. 

Sådan må det ifølge 
sagens natur være, 
for konstruktion, 
udvikling, certifice
ring og produktions
tilrettelægge/se af 
selv et lille fly tager 
flere år, og ikke 
mindst koster det 
penge, masser af 
penge. 

En af nyhederne ptJ 
/LA 2000, måske den 
eneste, var OMF 160 
Symphony, et tysk 
tosædet skole- og 
privatfly med 160 hk 
Lycoming 0-320 
motor. 

Født i USA 

Og så er det endda et spø rgs
mål , om OMF 160 kan kaldes 
en virkelig nyhed. 

I Flyv nr. 10/1996 er der en 
rapport om prøveflyvning af 
GlaStar, et amerikansk hjem
mebygningsfly. Vor udsendte 
medarbejder er meget begej
stret for flyet og skriver, at han 
ville ønske, at flyet kunne le
veres færdigbygget og ikke 
kun som byggesæt. Han har 
nemlig ikke tid til at bygge et 
selv, hvor gerne han end ville. 

Men nu er dit ønske gået i 
opfyldelse, Knud! 105.000 
Dollars, og flyet er dit! 

Det var ikke blot Flyv's pilot, 
der var ~egejstret for GlaStar. 
Det var faktisk alle, der prøve
de det, og ordrerne på bygge
sæt strømmer fortsat ind til 
Stoddard-Hamilton i den ame
rikanske delstat Washington. 

Der var også nogle tyskere, 
der mente at GlaStar også lige 
var sagen for flyveskoler, fly
veklubber og andre, som af en 
eller anden grund ikke må eller 
ønsker at bruge hjemmebyg
gede fly. 

De erhvervede i marts 1998 
rettighederne til at udvikle et 
fabriksbygget og typegodkendt 
fly på basis af GlaStars tek-

nologi fra konstruktøren, inge
niørfirmaet Arlington Aircraft 
Developments. Stoddard-Ha
milton fremstiller kun bygge
sæt. 

Ostmecklenburgische Flug
zeugbau GmbH, hvilket er 
svært at sige, selv for tyskere. 
så man bruger normalt det 
mere mundrette OMF Aircraft. 

Totalt omkonstrueret 

GlaStar er af særdeles blandet 
konstruktion: kabinesektionen 
er et bur af stål, vingerne af 
aluminium og kroppen af glas
fiber-skaller. 

Fabriksudgaven, der be
tegnes OMF 160 Symphony, 
er mere robust for at kunne le
ve op til kravene i JAR-23 og 
for at kunne opnå en levetid på 
mindst 18.000 flyvetimer. 

Arbejdet på at ændre Gia
Star til et typegodkendt fly blev 
påbegyndt i maj 1998. Ændrin
gerne omfatter struktur, kom
posit, rorflader, vinger, under
stel og systemer. 

OMF 160 leveres med vin
ger, der kan fældes bagud, så 
bredden kun bliver 2,43 m, 
men selv om fabrikken siger at 
systemet er "yderst enkelt og 

kan betjenes af en mand", så 
ser det af brochuren ud til, at 
denne skal være autoriseret 
flymekaniker! Så måske skulle 
man hellere fravælge syste
met og få et fradrag på faktu
raen på 400 USD. 

Stemme, kendt for det so
fistikerede motorsvævefly 
S10, har bistået med udviklin
gen af stålburet omkring cock
pittet og af glasfiberkroppen, 
der anvender en ny og lettere 
type epoxy. Strukturen er der
ved stærkere end på bygge
sætudgaven. 

Sæderne er helt nye, hvil
ket skyldes de rigoristiske krav 
i JAR-23 til havari-modstands
evne. Der bruges samme tek
nologi og materialer (kompo
sit, forstærket med glasfiber, 
sine steder også med kulfiber) . 

Konstruktionen er patente
ret.og sæderne tilbydes også 
til andre fly. De kan bruges i de 
fleste småfly. 

Ny fabrik 

I juni 1998 rykkede OMF ind 
lejede lokaler på 800 m2 i Neu
brandenburg (mellem Berlin 
og Rostock) . Her begyndte 
man med at bygge en GlaStar 
for at stifte nærmere bekendt
skab med hvordan den slags 
fly bliver til. 

Siden har man bygget tre 
prototyper af OMF 160. 

Den 10. maj i år var der of
ficiel indvielse af en til formålet 
opført fabrik på lidt over 1.500 
m2 på Neubrandenburgs flyve
plads Trollenhagen. 

Antallet af medarbejdere 
var primo juni 58, men om tre 
år regner man med at være 
280-300 - og at bygge et lig
nende antal fly om året. Det vil 
dog også kræve en betydelig 
udvidelse a gulvarealet. 

I øvrigt fremstiller OMF kun 
ca. halvdelen af flyet. Resten 

Det udstillede fly er prototype 
nr. 3. 
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OMF 160 Symphony 
Tosædet skole- og privatfly 

160 hk Lycoming 0-320 
D2A Fast MT propel 

Spændvidde .. .. ...... 10,67 m 

Do., foldet .......... ... ... 2,43 m 

Længde ................... 6,80 m 

Højde ........ ... ........ .... 2,74 m 

Tornvægt... ............... 600 kg 

Fuldvægt .... ..... ....... . 890 kg 

Tankindhold .... ............ 110 I 

Max. tilladt hastig-
hed .... .... .. ... .... .... .. 300 km/t 

Rejsehastighed 
(75% effekt) .......... 243 krn/t 

~· -

Stallhastighed, Set på afstand tror man, at det er en Stoddard-Hamilton GlaStar. 
flaps inde ......... ..... 101 krn/t 

flaps ude ... ..... ......... 85 km/t 

Tjenestetophøjde 16.500 fod 

Stigehastighed, 
(fuldvægt) .. ...... ....... 4,3 m/s 

Max. rækkevidde .... 967 km 

Startstrækning 
(til 15 m) .................... 350 m 

Landingsstrækning 
(fra 15 m) ........ .. .. .. .. .. 450 m 

Grundpris ... ... 105.000 USD 

0 

kommer fra underleverandø
rer i Tjekkiet, Polen, Frankrig, 
United Kingdom og USA. 

Fremtiden 

OMF Aircraft arbejder intenst 
på at få OMF 160 typegod
kendt, i første efter de tyske 
regler, for det er nok det hur
tigste. Man håber, at der der
efter kun vil gå kort tid, før flyet 

Genbrug i Alborg 
Da tyskerne under besættelsen lod anlægge beton
baner i Ålborg lufthavn, var det med det da gængse 
layout med tre baner, men siden 1972 har man kun 
brugt den øst-vestlige (med tilhørende parallelle rul
levej/bane), der til gengæld er væsentlig længere end 
i Luftwaffe-tiden. 

De gamle ubenyttede baner bliver nu fjernet. Be
tonen knuses og anvendes som stabilgrus under luft
havnens nye standpladser. Betonbanerne er anlagt 
på et sandlag, som også kan anvendes til byggeriet 

Samlet genbruges 7.500 m3 beton og 12.500 m3 

sand. Derved spares op mod 4.000 køreture med last
bil til transport af byggematerialer, som ellers skulle 
have været hentet rundt i Nordjylland. 

Nogle mener at der ved fjernelsen af de "skæm
mende" betonbaner sker en forbedring af miljøet i luft
havnen Andre synes at det er et historisk minde, der 
forsvinder. 

Da man i England under Anden Verdenskrigen an
lagde et stort antal flyvepladser, brugte man i vid ud
strækning murbrokker o.l. fra bomberamte huse i Lon
don m.fl. byer til ballast ved byggearbejderne. 

Da man 30-40 år senere udbyggede motorvejs
nettet brugtes mange af de nedlagte flyvepladser som 
"stenbrud". Det må vist kaldes gen-genbrug. 
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bliver certificeret af JAA og 
FAA. 

Yderligere oplysninger: 

OMF Aircraft 
Flughafenstrasse 
D-17039 Trollenhagen 
Tyskland 

Men selvom man hos OMF 
i øjeblikket har nok at se til med 
'Certificering, produktion og 
markedsføring, giver man sig 
dog tid til at se på hvad det næ
ste skal blive. E-Mail: info@omf-aircraft.com 

På ide-listen står bl.a. IFR, 
dieselmotor og flere sæder, men 
hvad der prioriteres højest, fore
ligger der ikke noget om. • 

Tit: 00 49 395 425 60-0 
Fax: 00 49 395 425 60-20 
www.omf-aircraft.com 

Hvordan opnår De 
den bedste forsikring? 

Vælger De Codan som samarbejdspartner inden 
for Fly-, Industri- og Erhvervsforsikring, får De 
automatisk professionelle rådgivere og konsulen
ter med i lasten. 

Hertil kommer en højt specialiseret stab af tekni
kere, som kan vejlede Dem i forbindelse med 
skadeforebyggelse og ved eventuelle skader. 

Velkommen hos Danmarks stærke forsikrings
partner! 

@dan 
Sådan! 

Luftfartsafdelingen • Gammel Kongevej 60 • 1790 København V 
Telefon 33 21 21 21 • www.codan.dk 
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Malta's overraskende 
flyvemuseum 
Af H.E. Hillerup-Jensen 

Anden verdenskrig 
satte Malta på land
kortet på en helt 
overraskende og 
spektakulær måde. 

Malta's beliggenhed små hun
drede km syd for Sicilien i en 
"broposition" mellem Italien og 
Nordafrika satte fokus på øri
gets strategiske position for 
såvel aksemagterne, Italien og 
Tyskland, som de allierede, 
Storbritannien og De Forene
de Stater. 

Da det lykkedes Tyskland 
og Italien at slå sig ned i de 
nordafrikanske lande havde 
de allierede med Malta's da
værende "ejere" Storbritanni
en i spidsen på det nærmeste 
kun Ægypten tilbage som rå
derum. 

dsti/let på museet. 
marine Spitfire Mk/X EN199 u d n snart færdigrestaureret. 

Super fra havbunden. Nu er e 
Hawker Hurricane reddet op 

Midt i det hele lå Malta på 
størrelse med den danske ø 
Als strategisk placeret i en 
midt~rposition. 

Battle of Malta 

Jager-og bombefly benyttede 
Malta, og der blev på det lille 
område bygget adskillige fly
vepladser, som konstant måtte 
lægge ryg til luftkampe og 
bombeangreb. 

Store antal af den tids klas
siske fly, ikke mindst Hurricane 
og Spitfire, blev sat ind på de 
allieredes side, og utallige 
luftkampe fandt sted over og 
omkring Malta og flere hund
rede fly fra begge sider hav
nede i Middelhavet. 

Som Storbritannien i au
gust-september 1940 gennem
levede - og vandt - sit "Battle of 
Britain, oplevede de allierede 
"The Battle of Malta" i april-maj 
1942. Tabene var store på beg
ge sider, men Royal Air Force 
trak det længste strå. 

Klenodier på havbunden 

I tiden siden afslutningen af 
Anden Verdenskrig har mange 
ekspeditioner søgt at kortlæg
ge de nedskudte fly på hav
bunden. 

En række private ekspedi
tioner mener med rimelig sik
kerhed at have sporet fly i det 
klare Middelhavsvand. 

Italien og Malta har indgået 
regeringsaftaler om de fund, 
som begge parter kan spore 
på havbunden for at forhindre 
"piraters" forsøg på at redde 
berømte flyvrag. 

Som illustration til denne ar
tikel er der bl.a. et eksempel 
på en Hurricane, som i løbet 
af det kommende år vil stå klar 
efter fire årtiers ophold på hav
bunden. 

Disse havfund og andre fly, 
bl.a. en Spitfire IX, der havde 
tilbragt en lang årrække på en 
ophugningsplads vil komme til 
at udgøre en større og større 
andel af de museumsfly, som 
Malta's flyvemuseum vil præ
sentere for offentligheden. 
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Denne Fiat G9 t R 
det italienske ti er doneret at 

'J'Vevåbnen. 

Enkelte af de udstillede fly 
er originale fly, som med gode 
donorers hjælp har fundet vej 
til museet. 

Ta' Qali 
Flyvemuseet vokser op i den 
gamle flyvebase Ta' Qali 's lige 
så gamle museumshaller. Den 
gamle flyvebase midt på Malta 
med mange af dens faciliteter 
blev nogle år efter krigen stillet 
til rådighed for kunsthåndvær
kere samtidig med, at flyveba
sens andre flyrelaterede dele 
og installationer blev opløst, så 
det i dag er umuligt at danne 

sig et reelt billede af Ta' Qali, 
som i sin tid var en af de væ
sentligste aktive flyvestationer 
på Malta. 

De gamle fjender, Italien og 
Malta, har opnået en enighed 
på flere om rader, idet bl.a. det 
italienske flyvevåben har 
overladt en intakt Fiat G91 R, 
som nu er udstillet i de små 
udstillingshangarer af "Nissen 
Hut"-typen. 

Med sit nye flyvemuseum 
har det lille Malta taget skridt 
til at vise flyhistorie i et omfang, 
som i andre lande kun findes i 
større flyvemuseer. • 

En Douglas C-47 og en 
Beechcratt 18S under 
restaurering. 

fenne Armstrong Whitworth 
ea 1:awk er doneret at 

en prwatperson. 

tort flystævne på Odense Lufthavn den 20. august 2000 
Foreningen Lufthavnens Dag 
planlægger et arrangement der 
skal få fynboerne til at kaste 
hoved tilbage og vende blikket 
mod himmelen når der den 20. 
august 2000 inviteres til flystæv
net "Lufthavnens Dag 2000" i 
Odense Lufthavn. 

"Vi ønsker at skabe en tilbageven
dende "oplevelsesdag" omkring vo
res aktiviteter på Odense Lufthavn, 
og vil i programmet - ud over godt 
vejr - sikre at der vil være noget 
for alle med interesse for fly og 

luftsport Sikkert er det, at der til Luft
havnens Dag 2000 vil blive vist ting 
i lu~en over Fyn som mange ikke 
har set før og som mange ikke umid
delbart kommer til at se igen" -fort
sætter Erry Knudsen. 

Odense Lufthavn, har siden ind
stillingen af rutetraffiken mellem 
Odense og København levet en 
stille tilværelse. Man har endog 
hørt om mange fynboer der har 
troet at Odense Lufthavn var luk
ket - en opfattelse som "Lufthav
nen Dag 2000" sikkert vil ændre. 

Spørgsmål til i f.m. Lufthavnens Dag 2000 kan rettes til formanden: 
Erry Knudsen på tlf. 65 95 40 n lokal 200 eller via e-mail på ekod@mail.tele.dk. 
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Denne morgen star- Tekst og foto: Bent Sander, 
tede som en rigtig næstformand og flyvechef i Viborg Svæveflyveklub 

svæveflyvedag, 
vejrmæssigt i hvert Forberedelser på for at gøre det muligt at undgå turen. Motoren spandt ,(læs: 
fald. Natten havde 3 minutter overudviklede områder, som den larmer faktisk ad h ... til) ' været kold, næsten Jeg var tidligt på flyvepladsen. dem vi så spolere lørdagen. og alt virkede efter hensigten. 

ved frysepunktet i det Der var stort fremmøde til Dette gav et andet ben på godt På barogrammet ses også 

midtjyske, men gan- briefing, Discus'en var udlånt 100 km. Efter Brædstrup skul- tydeligt markeringen af motor-
til DIKO, så der var trængsel le højderyggen passeres mod støj yderst kortvarig. Den ef-

ske vist begyndte den på ASK & Twin'en. Så interes- vest. terfølgende lavere støj, ca. 5 
første spæde cumu- sen for at komme i gang straks Billund TMA ligger godt i ve- minutter skyldes nok en min-

lus aktivitet meget var heldigvis meget stor. Ej- jen, når der skal flyves på den dre forglemmelse fra fartøjs-

tidligt, ca. kl. 8. nars udmærkede vejrbriefing led af Jylland, så kursen var chefens side, eller var det mon ( 

Ved morgenbordet 
og gårdsdagens vejrudvikling naturlig parallel med den nord- lidt glad fløjteri over det gode 
i hu gav mig ideen til dagens lige TMAgrænse. Jeg ville ger- vejr. En støj der hurtigt hørte 

observerede jeg opgave, et valg som senere vi- ne lave opgaven på ca. 300 op, faktisk samtidig med det 
himlen konstant. ste sig yderst fornuftigt. km, så det ville passe fint med gode vejr. 
Mængden af cumu- Et kig på ICAO-kortet inde Skarrild og Holstebro som de Skyerne udviklede sig nem-

lusskyer holdt sig i briefingrummet med DM-ven- sidste to vendepunkter. Sam- lig alt for kraftigt, et kæmpe kol-

pænt på det jævne, depunkterne, efterfulgt af 3 let en opgave på 312 km. laps var allerede indtruffet nord 

og gårdsdagens 
minutters indtastning på Filser for pladsen så langt øjet rakte. ( 

LX20'eren, så var planlæg- Mod syd så vejret stadigvæk 
oplevelse med en ningsfasen overstået. Ingen Kollaps supergodt ud, og mod øst/nord-
pæn mængde cumu- fedteri med streger og udmå- Jeg startede efter Jean ca. kl. øst så det noget lukket ud, men 

lus der alt for hurtigt ling på kort, papir der krøller i 11 . Hans melding over radioen alligevel bedre end direkte 

endte i regn tydelig- barografen og et fotografiap- om termikken var yderst posi- nord. 
parat, hvor filmen måske net- tiv. Jeg var derfor opsat på at Jeg troede ikke at mit fore-

vis koncentreret op skal skiftes. komme afsted med det sam- havende ville lykkes, men jeg 
omkring Viborg, stod me. valgte at tærskle ud. Til Hobro 
endnu lysende klart Dagens opgave: 

Straks efter flyslæbet var gik det langs den sydøstlige 

i min erindring. boblen der, to omgange og ud kant af en meget tung sky-

Det måtte bare ikke 
Opgaven planlagt i LX20, sam- med motoren i en fart. Når man bræmme. Det lykkedes faktisk 
let distance, deldistancer og flyver med turbomotor, skal det at nå Hobro uden at kurve en 

gentage sig. Jeg følte kurser til højre. dokumenteres inden start på eneste omgang. 
en trang til at knibe Mine vendepunkter var ge- opgaven at loggeren tydeligt Nord for Hobro var skyerne 
mig selv i armen og nerelt valgt lidt afsides fra det kan registrere evt. brug af mo- lidt lysere, så efter et par kur-

kiggede en ekstra midtjyske. Lindenborg Gods tor. Det er selvfølgelig også be- ver skred jeg videre nord på. 

gang på kalenderen. 
ved Støvring som første mål. tryggende at vide at motoren Jeg tankede et par tusind fod 
Andet vendepunkt skulle væl- er i orden og benzintilslutning ved Arden inden sidste glid til 

Det var søndag og ges godt syd på, og tæt mod mm. korrekt tilkoblet, hvis der første vendepunkt, hvortil jeg 
ikke mandag. østkysten, derfor Brædstrup bliver brug for den senere på ankom i 1.500 fod. 
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Barogrammet fra LX20, nederst tv. ses registrering af motorbrug. 

Lindenborg Gods 

Godt guided af LX20'eren 
havde jeg på lang afstand set 
godset, og længe havde jeg 
glædet mig over en fin cumu
lus lige ovenover. Et fra luften 
flot vendepunkt, med godsets 
hvide bygninger i stærk kon
trast til den grønne skov umid
delbart nord for. Skuffet kunne 
jeg konstatere at boblen var 
pist væk ved ankomsten. 

Et blik mod nord - cumulus 
så langt øjet rakte. Skulle man 
droppe opgaven og kigge en 
tur til Skagen? - det kunne jo 
være en god ide, hvis alt bag 
mig evt. var lukket. Jeg fandt 
en fornuftig boble et par km øst 
for godset. Vejret så stadigvæk 
godt ud sydøst på, så jeg 
fortsatte sydpå noget østlig for 
opgavekursen i retning mod 
Hadsund. 

LX20'eren meldte godt 100 
km til næste vendepunkt, så 
en afstikker på 10-15 km fra 
ruten ville ikke betyde alver
den. Området ved Mariager 
Fjord er altid flot. Jeg passe
rede fjorden mellem Mariager 
og Hadsund, en musvåge 
holdt mig ved selskab på syd
s i den i en ikke altfor god 
boble. Lidt småtermik derefter 
som ikke rigtig satte skub i 
noget gav en mat stemning i 
cockpittet. 

Jeg kom lavt ind imod Ran
ders, ville derfor nok foretræk
ke at passere vest om pga. min 
lave højde, men vejret så nu 
bedst ud midt over byen. Man 
kunne jo prøve lidt - så forsig
tig, ja næsten "med halen mel
lem benene" gled jeg ind over 

Vendepunkt Brædstrup, 
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byens nordlige del. Og ganske 
rigtig, midt over kasernen var 
der gevinst, herligt. 

Hvordan er det nu med 
Tirstrup, hvor går grænsen for 
TMA'en egentlig? Jeg skulle 
lige til at række ud efter ICAO
kortet, en gammel vane. Nej, -
LX20'erens næste skærmbil
lede var nærmest. Grafiksiden 
med "moving map" er yderst 
effektiv til dette formål. Tydeligt 
ses flyets position og kurs til 
næste vendepunkt samt både 
Tirstrup og Karup TMA. Dejlig 
afslappende at flyve på den 
måde. Jeg kunne koncentrere 
mig mere om termikken, LX'e
ren skulle nok "passe kortet". 
For hyggens skyld kaldte jeg 
Karup og bad om frekvensen 
på Tirstrup Approach. Der var 
ingen hjemme på den Østjy
ske Lufthavn, eller måske er 
de flyttet? 

131:159 l'"t115S 

Midtjylland lukket? 

Jeg gik tilbage på Karup's 
frekvens. Jeg ville jo nok snart 
være i anflyvningsområdet til 
Karup. Bemærkelsesværdigt 
så stille der var på frekvensen. 
Jeg hørte faktisk kun en tre 
stykker der talte med Karup 
den halve times tid jeg lyttede 
på der. Så min vurdering var 
at Midtjylland nærmest var 
lukket for svæveflyveaktivitet. 
Jeg glædede mig en ekstra 
gang over placeringen af min 
opgave. 

Strækningen fra Randers 
og sydover voldte først proble
mer ved Galten. Jeg havde he
le vejen siden Lindenborg lig
get noget østlig for ruten. Nu 
nærmede jeg mig andet ven
depunkt, nu var det tid at kom
me nærmere ruten. Men sky
erne så nu ikke særlig rare ud 
.derinde". 

Never mind, - fra Galten 
gjorde jeg forsøget. Kursen 
blev ændret temmelig meget 
vest over. Over Ry fik jeg øje 
på vendepunktet, min kurs var 
nu ok. Men skyerne så kedeli
ge ud. Omkring fem km førven
depunktet syntes jeg nok at 
mine ideer var opbrugt, ingen 
af de omkring liggende skyer 
gav nogen hjælp. Mit sidste håb 
var derfor et lille område nær 
Sdr. Vissing, vel en to - tre 
marker hvor solen skinnede. 

Min højde var ikke så god 
længere, terrænet der er fak
tisk 100 meter højere end på 
Viborg. Min hånd rakte ud mod 
kontakterne til brændstof og 
tænding, for hvad nu hvis ... ?. 

Det viste sig hurtigt, at so
len havde en god magt. Små 
1 O minutter senere var jeg klar 
til at fortsætte mod Brædstrup. 
LX 20'eren er genial til det med 
vendepunkter. Jeg havde øje 
på en pæn cumulus ca. 1 O km 
vest for Brædstrup, den skulle 
få besøg af mig snarest. Min 
passage af Brædstrup skulle 
gerne være så snæver som 
mulig. 

Kursen mod Brædstrup vi
ste 221 grader på GPS'en, 
samtidig viste GPS'en min sty
rende kurs. Med de to kurser 
sammenfaldende var succe
sen sikret, og ganske rigtig, da 
afstanden viste 500 m (FAI 
beercan regler, en cylinder 
med radius på 500 m), gav 
"computeren" et kvidder fra 
sig, som kvittering på at ven
depunktet var korrekt passe
ret. Jeg kunne straks skifte 
kurs til den ventende cumulus. 



Blændværk 
Der var faktisk allerede en an
den der havde fundet "min 
boble" vest for Brædstrup. Den 
var rigtig god, meget rolig og 
med et pænt gennemsnit vel 
tæt på 2 m/s. 

Jeg troede på det tidspunkt 
at turen videre til Skarrild skul
le blive rigtig sjov. Men ak og 
ve, det skulle vise sig at være 
det mest møgelendige termik 
den dag. Skyerne så faktisk 
imponerende og spændende 
ud, men jeg kunne bare ikke 
få det til at spille, øv! Jeg nær
mede mig Arnborg, passere
de syd om tæt på Brande, alt 
hvad der så flot ud gav ingen 
ting. 

Midtvejs mellem Brande og 
Skarrild fik jeg øje på en ny
startet cumulus, kun en lille tot, 
men jeg var sikker på at den 
var under udvikling og ganske 
rigtig. Det blev til dagens hø
jeste boble, ca. 4.000 fod. Med 
kun 5 km til Skarrild og udsigt 
til pæn termik nordover mod 
Holstebro begyndte jeg faktisk 
at ærgre mig over at turen jo 
snart ville være slut. 

Solid vestjysk termik 
Turen fra Skarrild til Holstebro 
var ren "barnemad". Termik
ken var meget regulær, der var 
nok af den. Jeg nød faktisk de 
tre bobler jeg gjorde holdt ved. 
Jeg havde jo ikke så travlt, hvis 

Holstebro Vandkraft(Arkivfoto) 
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flyvevejret stadig var ringere 
inde i det midtjyske. 

Jeg passerede hovedvej 15 
ved Haunstrup og skiftede fre
kvens til KarupApproach. Om
råde Vest var åben, så jeg lyt
tede blot. Der var stadig kun 
ringe svæveflyveaktivitet. Ef
ter lidt kurveri ved Vildbjerg 
satte jeg næsen mod sidste 
vendepunkt, Holstebro Vand
kraft. 

GPS'en beregnede at jeg 
ville nå punktet i 1.500 fod. Det 
skulle være fint nok, den var 
godt nok ikke nulstillet inden 
start, og viste sig lidt mere op
timistisk end højdemåleren. 
Jeg havde øje på en sky ved 
Mejrup, så et lille vip ind over 
vestenden af Vandkraftsøen, 
nok et bip fra GPS'en og kurs 
direkte mod Mejrup. 

Forfatteren er klar til afgang. 

Ved passage og godken
delse af vendepunkt skifter 
GPS'en automatisk til at vise 
kurs og afstand til næste ven
depunkt, i dette tilfælde til Vi
borg Flyveplads, 48 km og 
kurs 082 grader. Mon boblen 
ved Mejrup ville bringe mig i 
højde til slutglid? Nej, den var 
udmærket, men 3.300 fod var 
nøjagtig 700 for lidt. Jeg stak 
næsen hjemover. Min kurs vil 
le skære en bid af Karup's kon
trolzone, det var tydeligt at se 
på GPS'en, så jeg fattede mi
krofonen og kaldte Karup. 

Digitalt kortudsnit fra Glider 
programmet. Opgave og fak
tisk fløjet rute vises. 

' 

J 
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Tm•n ing point Lat i tude 

TnHE OFF 0S_U IDOR H56°24 . 600' 
STn RT 0S_UIDOR H56°24 . 60Ø' 

PO INT 00 64_L INDE H5& 0 54. '\SØ' 
POI NT 01 14_DRADS Nss 0 so .010· 
POi HI 02 51_S HORR HSS 0 58. 700 ' 
POi NT 03 04_11 0LST HS6°21.130' 

FI HISII 0S_U IBOR H56°2 4. 6DD' 
LO HDIHG 05_UIDOR H56 °2 4 . 600' 

Jeg bad om tilladelse til at 
passere kontrolzonens nord
lige del på kurs fra Holstebro 
til Viborg. 

Der var en del snak på fre
kvensen, mellem et Cimber 
Air- fly og et svævefly i 2.000 
fod ved Kjellerup, men jeg fik 
min tilladelse prompte. Jeg 
skulle blot kalde igen, når jeg 
forlod ved Viborg. 

Syd for skoven mellem 
Skave og Haderup fandt jeg 
den manglende højde. Nu 
kunne GPS'en meddele, at 
min ankomsthøjde ville blive 
600 fod. Det skulle være nok, 
i øvrigt så termikken ud til at 
være ok resten af turen. 

LX'eren holdt sig fast i tro
en, men jeg kunne ikke dy mig. 
Midt over Kongens hus var der 
masser af indstråling, og en cu 
udviklede sig kraftigt. Jeg skul
le lige prøve den - to omgange 
og 300 fod "rigere" drog jeg på 
finale. Nu kunne der også blive 

Longitudc Diot . [knl Cource 

Eoo9°21.600· 
E009 °24 . 680' 311 . 7 0 
E010°1l2. 0?0 ' 67.2 34 
E009°36 . srn· 107.8 194 
E008°53 . 860 ' 41 . 2 272 
E008°38. 369 • 44.5 339 
E009°24 . 680' 47 . 9 82 
E009 °2 4. 680' 

til en pæn landingsrunde. Et 
opkald til Viborg Svæveflyve
leder bekræftede at bane 30 
stadig var i brug. 

Hjemme igen 

Slutglidet fra Kongenshus blev 
indledt med 200 km/t. Efter 4 ½ 
times flyvning, min længste i 
år, skulle det blive dejligt at 
komme ud af flyet igen. 

Det virker overraskende 
lavt ved hjemkomster vestfra 
når man flyver ind over Hald 
Ege. Den sidste smule over
skudshøjde satte jeg ti l deref
ter og fløj over mållinien i tilpas 
højde til at trække op og gå på 
medvind. Hjulet ud, opkald på 
rad ioen "AA på højrehånds 
medvind til bane 30", og et hak 
flaps . En dejlig flyvedag var 
under afslutning. 

Den første rigtige svævefly-
vedag i år 2000. • 

POINT: 14 BRAOS 13:48:51 3015ft OK 

Kontrol af korrekt passage af vendepunkter er meget lettere ved 
brug af GPS. Hvor man tidligere kæmpede med filmfremkalde/se, 
tydning af billeder og indlægning af vinkler for fotosektor, alle 
opgaver som ofte var tidskrævende og ikke uden usikkerhed, -
viser GPS-loggeren det yderst tydeligt, at der er registreret et log 
inden for sektoren og dermed at vendepunktet er passeret korrekt 
(i dette tilfælde beercan, 500 m radius, første log markeres med 
grønt kryds). 
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Hvor mange fly? 
lfø lge Statistik over Luftfartsaktiviteter 1999, udgivet af Sta
tens Luftfartsvæsens, var der for 1 O år siden, den 1. januar 
1990, indregistreret 1.055 fly i Danmark med i alt 16.441 
sæder. Svævefly, motorsvævefly, svævefly og balloner 
synes ikke medtaget. 

Pr. 1. januar i år var der 1.070 fly, med i alt 21.663 sæder. 

Flykategori 1990 2000 

Jet, 3-4 motorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 14 20 

Jet, 2 motorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 109 

Turboprop, 4 motorer ....... ............ ....... 17 6 

Turboprop, 2 motorer .......................... 71 91 

Turboprop, 1 motor ....................... .... .. 7 
Propel, 2 stempelmotorer ........ ............ 140 80 
Propel, 1 stempelmotor........... ....... ..... 704 701 

Helikoptere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 56 

Antalsæder 

1-2 sæder........... .......... .............. ......... 176 182 

3-5 sæder...... .. .. .. ................................ 550 544 

6-9 sæder........... ............... .................. 143 113 

10-99 sæder........ ................................ 28 151 

Over 99 sæder .................. ..... .. ..... ...... 58 80 

Hvor mange certifikater? 
udstedte udstedte Antal 

1999 1998 1999 

AogAH ........................ 125 163 2.709 
Bog BH ........................ 100 113 1.011 
Dog OH ....................... 88 78 994 
8 ................................... 72 54 1.477 
UL .. ........ .. ........ ............ 18 22 385 
Ballon ........................... 1 0 42 

M .................................. 48 61 1.376 
F ................................. .. 1 11 105 
K ................. .................. 18 11 161 
C/A ................... ............ 630 656 3.069 

AFIS ............................. 6 7 68 
Flyveleder ........... ......... 16 24 288 

Instrument ............... ..... 112 99 
Instruktør .. .. ............ ...... 39 59 
Svæveflybugsering ...... 12 1 
Landbrugsflyvning ........ 0 0 

Generelt radio ..... .. .. .... . 137 140 
Begrænset radio .......... 38 90 
Nationalt jord radio ....... 71 61 

Kilde: Statistik over Luftfartsaktiviteter 1999, udgivet af 
Statens Luftfartsvæsens, hvori der er denne kommentar: 
Det totale antal certifikater er opgjort på grundlag af det 
totale antal årsgebyrer, der er i gebyrsystemet. 

Fordi en certikatindehaver betaler årsgebyr, er det ikke 
ensbetydende med at vedkommende kan udøve sit 
certifikats rettigheder. 
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MODEL
IIDERNE 

Vildhestens 
tvillingebror 
North American 
flyfabrikken havde 
under Anden Ver
denskrig gennemgå
ende succes med det 
enmotorede kampfly 
P-51 Mustang, og da 
det amerikanske 
flyvevåben siden i 
krigsforløbet havde 
behov for en ny, 
langtrækkende 
eskortejager - især til 
kampene i Stillehavet 
- var det jo ret nærlig
gende at North 
American arbejdede 
videre med koncep
tet, som det hedder i 
moderne terminologi. 
Resultatet blev Twin 

Mustang, hvor inge
niørerne i princippet 
sammenbyggede to 
kroppe fra den nyeste 
version af Mustang -
P-51 H udgaven - til en 
ny flytype. Resultatet 
blev vildhestens 
tvillingebror P-82 -
som er denne må
neds historiske fly
emne. 

Af Wilhelm Willersted 

Set udefra ligner Twin Mus
tang-flyet ærligt talt blot to 
sammenbyggede Mustang
kroppe holdt sammen af et 
rektangulært midtervingestyk
ke og med et højderor placeret 
mellem siderorerne på de to 
flykroppe. Men i realiteten vi
ste konstruktionen sig nu ikke 
at blive helt så enkel. 

North Americans ingeniø
rer gik ufortrødent i gang med 
flyet i januar 1944, og den før
ste prototype - XP-82 - fløj før
ste gang den 15. april 1945. 
Motorerne på prototypen var 
to Packard Merlin V-1650 på 
hver 1.860 hk med modsat ro
terende propeller. Tredie pro
totype - XP-82A - som var ud
styret med to Allison V-171 0 
motorer havde propeller med 
samme omdrejningsretning! 

Piloten på P-82 Twin Mus
tang sad i den venstre krop. 
Co-piloten var placeret i den 
højre krop og havde her etfuldt 
udstyret cockpit. Begge cock
pits havde autopilot, men co
piloten kunne dog kun blande 
sig i flyvningen, når "første-pi
loten" havde slået sin styring 
fra - og omvendt! 

Twin Mustangs bevæbning 
bestod af seks 12, 7 mm mas
kingeværer placeret i midter
vingen. På specielle ophæng 

North American F-82 Twin Mustang består i princippet af to F-51 H 
Mustang-kroppe, som er bygget sammen med en centervinge og 
en højderorsflade anbragt mellem siderorene. Her er en af proto
typerne fotograferet i 1945 over den californiske kystlinie. 

anbragt under vinger og mid
terkrop kunne der anbringes 
raketter. Under ydervingerne 
kunne medføres fire 1.000 Ibs. 
bomber eller to 2.000 Ibs. af 
slagsen. 

North American nåede at 
have 20 P-82 klar inden krigen 
sluttede. US Air Force bestilte 
500 eksemplarer, dels som es
kortejager, dels som natjager 
udstyret med radar placeret i 
en stor nacelle under midter
vingen. Radaroperatøren sad 
i det højre cockpit, og her var 
der også i radarudgaven mon
teret en reservestyrepind, så
ledes at radarmanden kunne 
assistere piloten under lange 
flyvninger. 

Efter verdenskrigen benyt
tede North American nogle af 
de første produktionseksem
plarer af P-82 Twin Mustang til 
at sætte en række distance-re
korder. Et af flyene - med kæ
lenavnet "Betty Joe" - fløj såle-

des sidst i 1945 fra Honolulu til 
New York - en distance på 
8.082 kilometer -på 14 timer og 
33 minutter med en gennem
snitshastighed på 550 km/t. 

Rekordflyet medførte over 
8 .000 liter brændstof i de 
indvendige tanke samt i fire 
ekstratanke placeret to på 
hver side af ydervingerne. 
Vægten af frøken Betty under 
rekordflyvningen var 13,5 tons 
- hvilket var dobbelt så meget 
som tornvægten på en "nor
mal" P-82! 

North American P-82 Twin 
Mustang nåede altså ikke med 
under Anden Verdenskrig, 
men til gengæld var den dob
beltkroppede kriger tit-for-fight 
under Koreakrigen. 

I juni 1948 skiftede P-82 
Twin Mustang P'et ud og fik nu 
betegnelse F-82. 

Twin Mustang i natjager
versionen erstattede samme 
år Northrop P-61 Black Widow 

En Twin Mustang fra 5th Fighter lnterception Sqn. fotograferet på basen i Pennsylvania. Den sorte natjager-bemaling er suppleret 
med stjernebemalede sideror. Bemærk den snavset-grå motorudstødning på siden af kroppen. 

I 
( 

I 



F-82 Twin Mustang blev som 
regel styret fra venstre cockpit. 
Men i eskorte-jagerversionen 
var der også indrettet et kom
plet cockpit i højre side, hvorfra 
andenmanden kunne styre fly
et og således aflaste piloten un
der trættende, langvarige flyv
ninger. Radaroperatøren sad 
selv "bag skærmen" i sit højre 
cockpit på natjagerne, men 
havde også egen styrepind. 

i dennes lyssky rollefag. Twin 
Mustangs blev udstationeret 
for US Air Defense Command 
og eskadriller af flyet var i 
Japan, da Koreakrigen brød 
ud i juni 1950. 

Det var faktisk en F-82G fra 
68th Fighter Sqn., der scorede 
den første amerikanske luft
sejr i konflikten mellem Nord
og Sydkorea. 

En uheldig nordkoreansk 
Yak-7U pilot har formentlig 
troet at han så dobbelt, da han 
mødte løjtnant William "Skee
ter" Hudson og sin amerikan
ske dobbelte banemand i luf
ten over Kimpo basen! 

Efter Korea-krigen gjorde 
specielt polarudrustede F-82H 
med deres radarudstyr i den 
store nacelle under midtervin
gen i nogle år effektiv tjeneste 
i det kolde Alaska og holdt øje 
med russiske kold-krigs akti
viteter i området. 

F-82H havde en tophastig
hed på lidt under 800 km/t og 
kunne holde sig "on station" i 
seks-syv timer. • 

Data for 

North American F-82G Twin 
Mustang: 

Motorer: To 12 cylindrede Allison 
V-1710 på hver 2.200 hk 
Spændvidde: ................. 15,61 m 
Længde: ........................ 11,88 m 
Højde: ............................. 4,16 m 
Tornvægt: ............................ 6,5 t 
Fuldvægt: ............................ 9,4 t 
Max. hast.: ................... 784 km/I 
Tophøjde: .................... 13.715 m 
Rækkevidde: ............... 4.000 km 

Modellen af North American 
F-82G i skala 1 :72 er fra Mo
nogram 

North American F-82 
Twin Mustang 

e-• - - - ~ 

37 



Tilgang 

OY• Type 

FIA Piper PA-46-350P 
GOO N-90 
VKF Airbus A330-243 

Kommentarer 
Airbus A330 OY-VKF er byg- Slettet 
get i 1999 og har hidtil fløjet 
som G-CSJS. Den er indlejet OY- Type Dato 
frem ti l 9. december 2009 fra 
MermaidAircraft leasing Limi- APM Challenger 601 24.5. 
ted, Cayman Islands (i Caribi• BTN PA-28-181 23.5. 
en). HBF Bell 206B 14.6. 

JAZ PA-28-140 13.6. 

Ejerskifte 

OY- Type Reg.dato 

BLA PA-28-180 14.6. 
GIR ATR 42-300 13.6. 

JAT PA-28-181 29.5. 
MNA PA-28-181 25.5. 
PAW PA-28-181 24.5. 
PJH Maule M-7 26.5. 

OY-GOO er en Cameron PRA PA-28R-180 24.5. 
N-90. 
Foto: Alfred Dannerbo 
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Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

4636282 14.6. Finn Andersen lnvest, Ålborg 
4811 8.6. Codan Forsikring, København 
0309 9.6. Premiair, Kastrup 

Ejer/bruger Årsag 

Maersk Air, Kastrup Solgt til USA 
RT Teknik, Rødby Solgt til Sverige. 
Air Alpha Greenland, llulissat Udlejet til Grækenland 
Air Alpha, Odense Solgt til Sverige 

Nuværende ejer/bruger Tidligere ejer/bruger 

Henning Vad, Fårup + Herning El Udstyr 
Danish International Cimber Air, Sønderborg 
Helicopters, Vamdrup 
Allan Poul Møller, Lejre Air Alpha, Odense 
Air Alpha, Odense Allan Poul Møller, Lejre 
Palle Westergaard, Ålborg Air Alpha, Odense 
Holger Bulow-Nicolaisen, Sydsjællands Faldskærmsklub, 
Boyton Beach, Florida Haslev 
Elisabeth Vagnholm, Vestergard ApS, Viborg 
Sijpekarpstel, Holland 

Dødsfald 

Arkitekt Herluf Rasmussen 
Herluf Rasmussen, Tørring, havde i de senere år været pla
get af sygdom, men de der traf ham til Kl-rallyet, oplevede 
ham rigtig i hopla. 

Tre uger senere, den 28. juni, døde han pludseligt. 
Herluf var en sand flyveenthusiast. Han fik privatfly

vercertifikat i 1960 og byggede sammen med Kristian Søe 
Pedersen en Jodel D. 112 OY-BMA, der blev færdig i 1968. 

Senere kopierede han tegningerne til KZ I (og rekon
struerede de manglende), så der kunne bygges en replika 
til Dansk Veteranflysamling. Han lavede også byggeteg
ninger til Nielsen & Winther jageren og drømte om at nogen 
ville bygge en replika af O-maskinen - tegningerne skulle 
han nok levere. 

Hans anden store interesse var veteranfly og flyvehisto
rie, især dansk frem til ca. 1940. Hans viden på det område 
var meget stor, og det var hans samling af fotos m.v. også. 
Han skrev mange artikler herom til KZ klubbens blad, som 
han desuden redigerede i en lang årrække. 

Herluf var en af dem, man roligt kunne henvise folk til og 
være sikker på, at de fik svar, for han var en meget venlig 
og yderst hjælpsom mand, der gerne hjalp andre med oplys
ninger, billeder m.v. 

Vi vil savne ham, han bliver svær at erstatte. 

H.K. 
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Generalsekretariat 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbningstider mandag til fredag kl. 0900-1600 
E-mail: kda@kda.dk 

KDAhuset 
Jørn Vinther, generalsekretær 
Knud Larsen, redaktør af Flyv 
Lise Jensen, bogholder 
WEB-adr. 
Telefax 

KDA Service ApS - BUTIKKEN 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
SE-nr. 63 66 28 28 

Telefon E-mail 
46141503 JV@kda.dk 
46141502 flyv@kda.dk 
46141506 

www.kda.dk 
4619 13 16 

Åbningstider mandag til fredag klokken 1000-1400 

Telefon E-mail 
Charlotte H. Andersen, leder af butikken 4614 15 07 butik@kda.dk 
Telefax 4619 131 6 

KDA's bestyrelse Telefon AnsvarsomrMe 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 96 96 96 96 + 98 29 36 36 Internationalt 
Vagn Jensen (næstfmd.) 86 44 11 33 Uddannelse 
Jan Schmeltz Pedersen 48 17 50 58 Teknik 
Finn Larsen 86 40 33 23 Miljø 
Palle J. Christensen 86 67 40 48 PR 

KDA i juni 

1. - 4. juni 

DM i ballonflyvning. 

8. juni 

Møde i KDA's uddannelses
udvalg. Kommissorium fast
lagt for udvalget. Arbejde med 
en ny Motorflyvehåndbog sat 
iværk. Etablering af en "flyve
skole" som skal varetage den 
praktiske uddannelse i forbin
delse med PPL ligger nu hos 
DMU. Næste møde i uddannel
sesudvalg et er fastlagt t il 
mandag den 7. august klok
ken 1600 i KDA huset. 

9. juni 

13. juni 

KDA Service får ny medarbej
der - Thomas B. Sylvest. Tho
mas skal være hos os ca. 20 
timer hver uge for at hjælpe 
Charlotte i butikken. Thomas er 
33 år og brandmand i Køben
havns brandvæsen. Han flyver 
desuden svævefly i Tølløse 
Flyveklub. 

15. juni 

Forberedelse af ANA møde i 
Stockholm. Norsk Aero Klubb 
briefer om et interessant pro
jekt (PAL) hvor NAK i samar
bejde med AOPA, EAA og 
Luftfartstilsynet over de næste 
fem år vil forsøge at forbedre 
flyvesikkerheden indenfor alle 
luftsportsgrene. 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 
WEB-adr.: www.dansk.ballonunion.dk 
E-mail : ballon@post5.tele.dk 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 
WEB-adr.: www.danskdrageflyverunion.dk 
E-mail: ddu@image.dk 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Poul Erik Nielsen 
Ellesletten 12, Trørød 
2950 Vedbæk 
Telefon 45 66 12 21 

17.junl 

Briefing på Flyvestation Skryd
strup i forbindelse med Åbent
hus arrangement. 

18. juni 

KDA deltager med en stand i 
flyshelter 65 under Åbent-hus 
arrangementet i Skrydstrup. 

18. juni 

Møde med formanden for 
KZ&Veteranflyklubben om 
samarbejde med KDA. Det 
drejer sig især om deltagelse 
i FAl's CIACA kommission, 
hvor forudsætning for delta
gelse er medlemsskab af FAI. 

Klageskrivelse til Statens Luft
fartsvæsen vedrørende udvi
delse af Karup TMA. Det dre
jer sig om, at Flyvevåbnet øn
sker ekstra plads til øvelses
flyvninger på grund af udflyt
ning af helikopteroperationer
ne fra Vandel til Karup. Den
ne udvidelse kommer i konflikt 
med flyvning fra Arnborg og 
Fasterholt. KDA ønsker derfor 
et møde med SLV snarest. 

KDA-huset er lukket i uge 33 -
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14. - 20. august 
på grund af ferie! 

Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 
Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 
Telefon 57 61 52 50 
WEB-adr.: www.kda.dk/dmu 
E-mail: rm@tnm.dk 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7 400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Fax 9714 91 08 
Resultatservice: Tlf.: 97 14 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Frltflyvnlngs-Unlonen 
Tom Oxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 56 39 85 95 
E-mail: oxager@vip.cybercity.dk 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Jens Geschwendtner 
Lundeager28,2791 Dragør 
Telefon 32 94 74 47 
WEB-adr.: www.modelflyvning.dk 

RC Sport Danmark 
Benthe Nielsen 
Amlundsvej 4, Lindballe skov, 
7321 Gadbjerg 
Telefon 75 88 54 54 
E-mail: rotordisc@teknik.dk 

19. juni 

Møde i Rådet for Større Flyve
sikkerhed. Rådet lover støtte 
til Dansk Faldskærms Unions 
ønsker i forbindelse med un
dersøgelse af havarier. 

22. juni 

Brev fra Vestsjællands Amt 
med besked om, at amtet fra
falder brugerbetalingen for 
Holbæk, Gørlev, Slagelse og 
Ormeslev-Korsør flyvepladser 
fra og med 1999. Kreditnota 
på 4 x kr. 8.200,- tilsendt fly
vepladserne. 

JJ , 
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Danmarksmesterskaberne 2000 
Standardklassen 

1. Uffe Edslev, Herning ....................................... 2.059 p. 
2. Morten Juul Christensen, Herning .................. 1.929 p. 
3. Christian Madsen, Fyn .................................... 1.908 p. 

15 meter klassen 

1. Stig Øye, Polyteknisk ...................................... 2.413 p. 
2. Kristian S. Hansen, Herning ............................ 2.207 p. 
3. Anders Møller Andersen, Aalborg Aviator ........ 2.205 p. 

Samlet resultatliste: 
DM 2000 Standardklasse 

1.juni -11.juni 

Nr Fly Navn 03/06 08/06 11 /06 
1 EC Uffe Edslev ....................... 441 665 953 
2 SR Morten Juul Christensen .. 430 499 1000 
3 G3 Christian Madsen ............. 438 568 902 
4 AB Arne Boye-Møller ............. 430 474 938 
5 5F Ulrik Sørensen ................. 400 480 927 
6 HK Jan Hald ........................... 556 431 805 
7 04 Per Winther ...................... 460 419 858 
8 SE Christian Skov .................. 430 279 930 
9 VS Jan Fahlgren .................... 390 453 759 
10 R6 Klaus Vang Pedersen ....... 385 616 493 
11 PP Kim Reggelsen ................. 333 443 661 
12 OL Jens Peter Jensen ........... 388 464 487 
13 UG Jens Chr. Pedersen ......... 451 401 372 
14 H8 Peter Meilhede Hansen ... 396 424 364 
15 X9 Niels Christian Olesen ...... 421 251 323 
16 SG Kim Wium Andersen .......... 71 440 325 
17 RC Kaj H. Pedersen ............... 106 279 449 
18 ZZ Steen Elmgaard ............... 391 

DM 2000 15-m klasse 
1.juni - 11.juni 

Nr Fly Navn 3/06 08/06 11 /06 
1 KV Stig Øye ........................... 424 1000 989 
2 55 Kristian S. Hansen .......... 472 844 891 
3 G2 Anders M. Andersen ........ 382 852 971 
4 ex Jesper Sørensen .............. 426 841 809 
5 S1 Mogens Hoelgaard ........... 174 843 1000 
6 LN Ole Arndt ....................... , .. 408 880 717 
7 TB Øjvind Kirkeby Frank ........ 393 791 814 
8 SM Knud Møller Andersen ..... 393 833 591 
9 NS Niels Erik Skærlund ......... 500 882 335 
10 HX Johannes Lyng ................. 412 845 423 
11 M Erik Døssing ..................... 415 319 894 
12 18 Ib Wienberg ...................... 426 303 870 
13 X5 Birgitte Ørskov .................. 381 524 694 
14 PU Torben Nissen .................. 422 758 397 
15 RM Mogens Hansen ............... 394 319 845 
16 PB Jan Gevad ........................ 415 797 313 
17 NF Svend Andersen ............... 777 626 
18 TI Jørgen Ib .......................... 426 472 418 
19 HS Lars Hansen ..................... 422 239 423 
20 68 Agnete Olesen ................. 193 272 596 
21 HB Henrik Bill ......................... 133 305 371 
22 LH Brian Christensen ........... 395 82 172 
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Total 

2059 
1929 
1908 
1842 
1807 
1792 
1737 
1639 
1602 
1494 
1437 
1339 
1224 
1184 
995 
836 
834 
391 

Total 

2413 
2207 
2205 
2076 
2017 
2005 
1998 
1817 
1717 
1680 
1628 
1599 
1599 
1577 
1558 
1525 
1403 
1316 
1084 
1061 
809 
649 

~u-
Formand: Ricard Matzen 57 615250 

Næstformand: Peter Andersen 74 75 31 01 
Kasserer: Kresten Dalum 97182050 Dansk Motorflyver Union 
Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 56 57 73 05 Adresse. 

SmålodsveJ 43 Konkurrencer: Vagn Jensen 86441133 
4100 Ringsted Uddannelse: B1arne E. Hammer 46 59 04 02 
www.kda.dk/dmu Louis Rovs Hansen 98421599 

Air BP Rally afholdes lørdag den 12. august på 
Kruså-Padborg flyveplads. Nærmere oplysninger 
hos Vagn Jensen, DMU, tlf. 86 4411 33. 

Projekt Gratis Startafgift 
I et forsøg på at puste lidt me
re liv i den del af flyvningen 
der normalt foregår rundt om 
flagstangen på den hjemlige 
plads indledes hermed en ny 
tradition blandt mindre flyve
pladser. 

Ordningen går i al sin en
kelhed ud på, at der hver må
ned er en flyveplads, hvor det 
er muligt at starte gratis. 

Den første flyveplads der 
deltager i projektet er Fur, hvor 
ejeren Poul-Erik Haubo velvil
ligt har stillet pladsen til rådig-

hed for en gratis start i august 
måned 2000. 

Det eneste du skal gøre er 
at medbringe dette nr. af FLYV 
og skrive dit abonnements
nummer (øverst på bagsiden) 
i flyvepladsjournalen. 

Ordningen administreres af 
SAi/Erik Gjørup Kristensen 
Bådsgårdsvej 88, Hald, 7840 
Højslev, der gerne modtager 
henvendelser fra andre flyve
pladser der har lyst til være med 
i projektet. 

Fur lagde i 1998 græs til KZ og Veteranflyklubbens sensommertur. 
Se i øvrigt den "Airfield Manual Danmark" for nærmere oplysnin
ger om pladsen. 

Ny flyveplads indvies 
Søndag den 3. september ind
vies den nye flyveplads i Hås
sleholm, Bokeberg ESFA. 
Der bliver åbningsceremoni, 
fly-in, et mindre air show. Der 
er kun græsbaner og Boke
berg Radio har 123,6 MHz. 
Den nærmeste toldlufthavn er 
Kristianstad ESMK. Benzin-

pris SEK 5,50/1. Der vil være 
gratis start og parkering på 
ESFA og det vil være muligt 
at campere under vingen. 
Yderligere oplysninger på 
www. ksak.se/klubber/hassle
holmsfk. Telefon 0046 44 85 
125, fax 0046 44 80 700 eller 
e-mail: guten@telia.com. 
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Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans KongeUge Højhed Prinsen 

Fonnand: GaneraJ Chr. Hvidt 

~ = Lultkaplajn Etik Thrane 
Sekretariat: Vester Farimagsgade 7,4 ., 1606 København V, tlf. 33 13 06 43 

Den 18.juni gik foreningens 
skovtur til "Åbent Hus" på Fly
vestation Skrydstrup. Det var 
et godt valg. Lidt over 200 del
tagere havde meldt sig, og ef
ter diverse afbud deltog 194 i 
arrangementet. Transport til/ 
fra Skrydstrup takket være 
SAS og FTK som med hen
holdsvis en splinterny 8737-
800 og en C-130 sponsorere
de denne - meget nødvendige 
- del af Skovturen. 

Flyvestationen havde sat et 
godt telt op til os, og cafeteriet 
leverede en aldeles lækker 
frokost. Grundet deltageran
tallet måtte vi spise i to hold, 
men dette var ikke noget stort 
problem. Vejret var perfekt til 
en flyveopvisning - og det fik 
vi. Som altid en pragtfuld op
levelse at se øvelser i luften 
udført med den største profes
sionalisme. Og som altid van
skeligt at sige hvad der var den 
største oplevelse. Vore egne 
F-16 fik naturligvis mange 
anerkendende nik - selvom de 
ikke lå helt perfekt i "diaman
ten", de svenske Huntere var 
også et smukt syn, den østrig-

ske Draken ligeså - og Thun
derbirds er spektakulære -
selvom nogle fandt dem tam
me sammenlignet med de eu
ropæiske teams. 

Det show, der efter min op
fattelse fik flest roser med på 
vejen, var det italienske trans
po rtfly G-222. Hvad det fly 
præsterede var i et og alt utro
ligt. "Wingovers" i lav højde 
med en motor stoppet var bare 
et af specialerne. Fabelagtigt! 

Umiddelbart før Thunder
birdshowet blev vi beæret med 
et besøg af Hendes Majestæt 
Dronningen og Hans Kongeli
ge Højhed Prinsen som fik præ
senteret de tilstedeværende 
æresmedlemmer, alderspræ
sidenter og bestyrelsesmed
lemmer. Et besøg der gjorde et 
i øvrigt vellykket arrangement 
til en uforglemmelig oplevelse. 

Flyvevåbnet har al mul ig 
grund til at være stolte af dette 
50-års jubilæumsshow - Dan
ske Flyvere kan med rette væ
re tilfredse med skovtursar
rangementet. 
Næste arrangement er et fo

redrag den 1 0.oktober. 

HM Dronningen og HKH Prinsen overværede sammen med 
forsvarschefen, general Chr. Hvidt flyveopvisningen. 
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KALENDER 
Svæveflyvning 

23/7-13/8 
31/7-4/8 
5-12/8 
19-27/8 
31/8 
2-3/9 
8-10/9 
16-24/9 
19/10 
14/11 

25-26/11 
2001 
18/6-1/7 
18-31/12 
15-26/1 
2003 

EM, Berlin, Tyskland 
Talentkursus, Arnborg 
Førsteinstruktørkursus Fl-2, Arnborg 
Kunstflyvningskursus SVEDANOR, Arnborg 
Hovedbestyrelsesmøde 
Nationalholdstræning, Arnborg 
Nordisk svæveflyvemøde, Brøndby 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2, Arnborg 
Flysikudvalgsmøde 
Team Danmark samarbejdsudvalgsmøde, 
Arnborg 
Hovedbestyrelsesmøde 
2. junior VM lssoudun, Frankrig 
2. World Air Games, Andalusien, Spanien 
VM, Mmabatho, Sydafrika 
VM klubklasse, Australien 
VM, Rieti, Italien 

Ballonflyvning 

3-12/8 
6-9/7 

EM i Luxembourg 
Landskamp Sverige-Danmark, Kristianstad, 
Sverige 

Drageflyvning 
27/7-13/8 EM 2000 - paragliding, Garmisch 
5-11/8 2. afdeling af DM 2000 - hanggliding (12/8 

reservedag), Fasterholt / DDU 
Nov. 2000 Lanzarote HG + PG (skoling), Dragen 77 

Ret til ændringer forbeholdes. 

Faldskærmsspring 
3-12/9 

3-12/9 

6-16/10 
3-12/11 
3-12/11 

World Cup i FS 4-way og 8-way, Eloy, Arizona, 
USA 
World Cup i Freestyle, Skysurfing og Freefly, 
Eloy, Arizona, USA 
VM, stil & præcision, lse-Shima, Japan 
World Cup, formation skydiving, Arizona 
World Cup, freestyle, skysurfing og freeflying, 
Arizona 

Motorflyvning 
12/8 
20/8 
19-21/5 

16-18/6 
okt. 

Air BP Rally, Kruså-Padborg 
Lufthavnsdag,Odense 
Ljungbyhed 90 års jubilæum Fly-In, 
Ljungbyhed, Sverige 
lnt'I Cognac Air Rally, Cognac, France 
181h Rally Toulouse-Senegal-Toulouse 

Kunstflyvning 

25-27/8 Nordiske mesterskaber, Odense 

Til unionerne 
Godkendelse af klubber til privatflyvning mod betaling. 
Husk at indsende navne på klubber til godkendelse 
senest den 15. september 2000. 

Jørn Vinther, KDA 
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FLY TIL SALG 
2000 Factory new Plper Seneca V Ready for delivery. 

2000 Factory new Plper Saratoga li TC Ready for delivery. 

1999 Factory new Plper Saratoga li TC Ready for delivery. 

1989 Plper Cheyenne IIIA TT 6750 hrs. Eng. 570/1500 hrs 

SMOH Props 560/1360 hrs SPOH. 

1990 Plper Seneca III TT 975 hrs. Eng. 975 hrs. Props o hrs. 

SMOH King Avionics. 

1981 Plper Seneca li TT 3233 hrs. Eng. LIR 1433 hrs" Props. LH 

20 hrs /RH 210 hrs. King Aviorncs. 

1975 Plper Seneca li TT 2583 hrs. , Eng. RH 1403 SOH, LH 1293 

hrs. SOH, Props RH 125 hrs. OH, LH 286 hrs. OH. King Avionics. 

1995 Plper Archer III TT 750 hrs., Eng. 750 hrs , 0 hrs smce shock 

loading, Prop 750 hrs, 0 hrs SMOH due to prop strike. VFR-equipped. 

1982 Plper Archer li TT 4949 hrs., Eng. 2580 hrs .. Prop 1000 hrs. 

lefl befare OH, King Avionics 

1962 Plper Colt TT 4300 hrs. Eng . 100 hrs. SMOH. An 

extraordinary beautiful old timer. 

1989 King Air B200 C TT 6000 hrs. Eng. 2000/2000 hrs. 

4-bladed Raisbeck Props, Collins Avilonics, Cargo Door. 

1984 King Air C90A TT 3100 hrs. 

1974 King Air E90 TT 9600 hrs. Eng. 650 hrs. SMOH 

1979 Cessna 340 ARAM IV TT 2200 hrs., Eng. 700/700, Prop. 

700/700 hrs, King Avionics. 

1977 Cessna 177 RG TT 3707 hrs. 

1974 Cessna F172 M TT 5950 hrs. Eng./Props 0 hrs SMOH 

Pip"tr 
2000 

Odense Alrport Denmark 
Phone +45 65 954 954 Fax +45 65 954 955 

www.alralpha.com marlenen@alralpha.com 

PROFESSIONEL PILOT? 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 

- optagelse i A-kasse. 

- at være med i det gode selskab. 

Er du under uddannelse, husk da indmeldelse i A-kasse 
indenfor 14 dage efter du er færdig. 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. Ø, tlf. 35 47 34 IO 

r-------- ----- -- ---- -------- ---- ------------- ---7 
: JAXIDA COVER - kondensfrit ...,.,_~.. : 
I I 

: - I al slags vt1/r - ..41ii~"411'1:'~~ : 
: Beskyttelssovertræk til motor- og svævefly : 

:,' Mindre arbejde mere tid til flyvning/ li~j!~ L ::' 
• Beskytter mod sol, regn, støv, lugt dl, 

, • Selvpolerende i vinden , 
: • UV·behandlet : 
I I 

: JAXIDA COVER Besøg os på internettet : 
' Strandmøllevej 144, 4300 Holbæk http://www.Jaxida.dk , 
: Tlf. 5944 0725 • Fax 5944 0609 E-mail: jaxida@jaxida.dk : L _ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ ___ _ ___ _ ___ __ _ ____ _ _______ J 
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Til salg 
Anpart/anparter CHCl 
Chipmunk årg. 
1954 0Y-ALD. Flot og velholdt 
(se forside FLYV nr. 5/2000). 

Tlf. 40 16 9206 

Fly til salg 
Cessna 172 OY-AKH 
Ring Gravers Graversen 
Nordborg, 7445 0222 

Rallye MS 880 OY-PRL 
Ring 
Niels Jørgen Rasmussen 
Sønderborg,7 4434141 

Sælges HRl00/210 
4 personers rcjsctly fra 1974 
TT 1700. Propel nyovcrhalet 

Motor 10 360 m. CS 
Priside 210.000 kr. 
Palle Buus Jensen 
Tlf.: 21 26 62 07 

E-mail: 
pa11ejen@post3.tele.dk 

StarJing Air søger 
medarbejder med B-certifikat. 
Skriftlig henvendelse til: 
StarJing Air 
Ærø Flyveplads 
5960 Marstal 

Cessna 172 købes 
Årg. 1972-75 til privat

flyvning. 
Tlf. 2660 0415 efter kl. 17 

ALEXANDER SCHLEICHER 
SEGELFLUGZEUGBAU 

ASK 21 • ASK 23 
- for størst sikkerhed 

i uddannelsen! 
Reservedele - alt i udrustning og 
tilbehør - WINTER instrumenter 

- Komet og Cobra anhænger 

Erik Helten 
TlfJFax: 45 42 01 05 
E-mail: eh@image.dk 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
I USA 

Helieopter Adventures, Ine (HAi) 
San Francisco - Califomia 

• Verdens største og ledende 
helikopterskole 

• Godkendt også som britisk 
helikopterskole i marts 1999 

• Uddannelse til både amerikanske 
og britiske certifikater 

• FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 visa 
• Privat Pilot - ATPL helikopter 
• Høj kvalitet på uddannelsen 
• Fordelagtige priser 
• ingen forudbetaling 
• Mange skandinaviske elever 
• Meget gode jobmuligheder 
• Internet: www.heli.com 

Comalr Aviation Aeademy, Ine 
Orlando - Florida 

• Ejes og drives af Comair Airlines 
en "Delta Air Lines Connection" 

• En af USA's største og ledende 
tlyskoler 

• "Airline" baseret uddannelse 
• FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 visa 
•Privatpilot - ATPL fly 
• Skolen har lejligheder til eleverne 
• "Intemship" progammer med 

instruktørjob på skolen efter 
uddannelsen 

• 1.500 og 700 tlytimers "lntem
ship" programmer 

• Internet: 
www.comairacademy.com 

Scandinavisk repræsentant for 
HAi og Comair: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4309 Sandnes, Norge 
Tlf & Fax: +47 . 516208 96 
E-mail: seglend@online.no 

(Individuel) 

CERTIFIKATTABS
FORSIKRING 
(Loss of Licence) 

TIL: 
Piloter 

Pilotelever 
Flyveledere 

AFIS-operatører 

DU FÅR DET STADIG 
BILLIGST IGENNEM: 

Dansk Assurance Agentur VS [l 
HøjagerveJ 19 

DK-2942 Skodsborg 
Tlf./Fax. +45 66 38 78 / 76 
E-mail: daais@mail.tele.dk 

"Vort forsikringsprogram giver 
mulighed for tegning af individuelle 

og gruppebaserede lorsiknnger 
og afdækkes al anerkendte 

Internationale forsikringsselskaber" 

FLYV • AUG. 2000 
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A1111011ce
tele/011 ° 

RD EQUIPMENT 
Skovvej 40 4622 Havdrup 

Telefax 4618 68 46 

75801018 46186909 

Velbeliggende kontorlokaler udlejes 
11 0 m2 lokaler udlejes i KDA-huset. Arealet består af 
fi re tæppebelagte separate rum. Fællesarealer 15 m2 

består af entre med garderobe samt separat herre
og dametoilet. 
Pris kr. 6.000 pr. måned plus varme m.v. 
Ledigt pr. 1. oktober. 

Henvendelse til KDA-huset 
Jørn Vinther, tlf. 461415 03. 

'=-.-~•~ JFlblght Acadlemy 
ATP 

300 timers kursus med start 15. august, 
undervisning dag eller aften 3 gange om ugen 

ATPL 
650 timers kursus med start 4. september, 

undervisning dag og/eller aften 3 gange om ugen 

Ring for tilmelding! 

GEN radiokursus 
Begynder i august. 

Instruktør teori 
Ring til Freddy! 

JAR OPS CRM for small operators 
Nu også recurrent training. 

Distance Learning 
Hvis du ikke har mulighed for 

at deltage på vore dag- eller aftenkurser. 

FLYV • AUG. 2000 

Roskilde - Tlf. 46 19 15 55 
Karup -Tlf. 97 10 01 55 

www.jetair.dk 

JAR-FCL 
ATPL kursus 

Skolen for Civil Pilot Uddannelse 
starter teorikursus på aftenhold. 

Opstart september 2000. 

Undervisningen vil foregå 2- 4 aftener om ugen 
på Roskilde Lufthavn. 

Eksamen for indehavere af A-certifikat/PPL i marts 2002. 
For indehavere af B+I teori i september 2001. 

Ring for pris, tilmelding og/eller yderligere oplysninger. 

MCC-kursus 
IR-kursus 
Ring for oplysninger. 

Skolen for civil ' & 
Pilot Uddannelse' 
College of airline pilot education Denmark 

Roskilde Lufthavn · 4000 Roskilde. Tlf.: 46 19 16 30 Fax: 46 19 11 15 

MCC 
KURSUS 

Opstart medio august 

NyMCC 
simulator 
BE 200 King Air 

på EKRK 

Instruktør
kursus 

FI/IRI opstart 
4. september 

JAR FCL ATPL 
Teori 
15. juni 

Tilmelding 
Tlf. 46191919 

-$~NTERA~ 
Lufthavnsvej 44, 4000 Roskilde 

Tlf. 46 19 08 37 / 46 19 19 19 • www.centerair.dk 
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LØSSALGSPRIS KR. 35,

Postbesørget blad 0900 KHC 

Center Air ApS Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde Tlf. 4619 08 37 / 4619 19 19, 
fax 461918 37, Internet: www.centerair.dk 
E-mail: centerair@post.tele.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE/ME), Flight lnstructor, MCC 
Teori: Center Air Ground School ApS 
PPL, CPL, IR, ATP, Communication 

a1,rax1-
COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tlf. 4619 1114, Fax 4619 1115 
E-mail: cat@aircat.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE-ME) ATPL-integrated, MCC 
kursus (primo 2000), Flight lnstructor, Communication, 
Class Ratings, Proficiency check. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
TIi. 54 60 62 37, Fax 46 19 1115 
PPL, Klasserettigheder, Proficiency check. 

IKAROSApS 
Hangarvej A12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tH. 461910 10, fax 4619 0515 
E-mail: ikaros@ikaros.dk, Internet: www.ikaros.dk 

Teori: PPL 
Skole/PFC: PPL +A, B, I, twin, instruktør, omskoling, 
procedure træner, bannerslæb. 
Kommunikation: N-BEG/BEG VHF og morse. 

~=-.-,.•n 
lFlliiglllt Acadlemy 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde, TIi. 46 19 15 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, Internet: www.jetair.dk 

Karup Lufthavn, 7470 Karup, Tlf. 97 10 01 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, lntemet:www.jetair.dk 

Jetair Flight Academy tilbyder teori undervisning til CPL, 
IR og ATPL. Desuden tilbyder vi JAR OPS CRM, JAR 
FCL kurser og GEN radiokurser. NYHED - Distance 
Leaming, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 

11201 KHC onnnn:=:i==:11.5.3 000 
FL 'r'UEV1%BENETS B 1 BL 1 OTEK 

~IO~lSTRLIPl-'EJ 240 ~'ONSTRUP 
2750 BALLERUP 2750 o 

Skolen for civil ' 

Pilot Uddannelse 
i 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TIi. 461916 30, Fax 46191115 
E-mail: cpu@aircat.dk 
Teori: PPL, CPL, I-Rating, ATPL, JAR-OPS, JAR-FCL, 
Flight lnstructor, Communication, Undelvisning primært 
klasseundervisning. Enkelte hold og specialkurser 
oprettes efter behov 

ALLERØD FLYVEPLADS 

ALLERØD FLYVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
PPL: Teori, Skoling og Proficiency check 
Communication: N-BEG/BEG VHF 

Tlf. 48 17 79 15, fax 48 14 01 48 

Email: ekal@post5.tele.dk, Internet: www.ekal.dk 

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 

LUFTFARTSSKOLEN(SLU) 
Lufthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 32 82 80 80, fax 32 82 BO 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 

Teori: JAA ATPL, GEN, flyveklarerer, flyveinstruktør- og 
konverterings-kurser. Andre luftfartsuddannelser tilbydes 
efter aftale ATS-, AFIS- og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens 
undervisningsprogram 

Bil~~ 
--Air Center AIS -
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lufthavnsvej 47, 7190 Billund 
Tlf. 75 33 89 07, Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, Instruktør, omskolinger, NBEG/BEG 

JAR-godkendt, PPL teori, PPL, CPL, IR, Class Ratings 
SE/ME Night qualificalions, FI, Proficiency Check 

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

Skoleflyvning til privalflyvercertifikal/PPL, Proficiency 
check, Træningsflyvning, Differences training, 
Familiarisation training på alle enmotorede. 
Teori til: PPL, N-BEG. 
Speciale: Veteranfly, Halehjulstræning. 

benair 
Benair a/s 
Stauning Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6900 Skjern, 
m. 96 e14447 

PPL, CPL, INSTRUMENT, lWIN 
Teori JAR-FCL-PPL (privatflyvercertifikat) 
PFC, typeuddannelse Jet og Turboprop 

r.I<=>: 
KARLOG AIR T ~ 
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog ..!........-"' 
TIi. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

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

PPL, CPL, Type and Class rating, SPA, SE and ME, IR, 
FI, slæb. BEG, N-BEG, GEN 

LÆR AT FLYVF ~=~ 
HELIKOPTER ~~~ 

HELIKOPTER-SERVICE AJS 
Lufthavnsvej 32, 4000 Roskilde 
Tlf. 46191511, Fax 46191533 
Teori til helikopter som Bridge course, 
(Overbygning til PPL(A) el. CPL(A) teori). 
PPL(H) certifikat på Schweizer 269C. 
Proficiency check på Schweizer 269C. 

A=privatflyver-certifikat. B=trafikflyvercertifikat af III klasse. l=instrumentbevis. VFR::sigtflyvning. PFT =periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. BEG=begrænset certifikat som luftfarts
radiotelefonist. N•BEG=nalionalt begrænset certifikat som luftfarts-ratiotelefonist. GEN=generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. INSTRUKTØR=flyverinst11.1ktøruddannelse. 
OMSKOLING=lypeomskoling. 
PPL=Private Pilot License. CPL=Commercial Pilot License. ATPL=Airline Transport License. IR=lnstrument rating. Nlght QualHicatlon=Retlighed til VFR-nat. Class Ratlng=Klasse
rettighed. lnstructor Rating=lnstruktørrellighed. MCC=Multi Crew Cooperation Course. Proficiency Check=Praklisk prøve for forlængelse af rettighed. 
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IN GPS 
Så er det for alvor tid 

til flyvning, og uanset om du 
flyver store eller små fly -

med eller uden motor - skal 
du vide hvor du er1 

Vi har hele Garmins program: - den ultimative 
GPS-MAP 295 Colour med tilhørende 
udstyrsprogram, ind. MAP SOURCE CD-rom, 

så du kan finde vej i luften. 
Samt GPS-I 95, GPS-III Pilot og GPS-92 

Nyhed for svæveflyvefolket! 
Avia Radio kan nu levere de tyske ILEC computere, til 

brug ved konkurrence flyvning og som er GPS kompatible. 

Besøg også vores hjemmeside: 
www.avia-radio.dk 

Flyv og naviger, ring så her - til Avia Radio 
og check prisen - før du handler! 

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

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 • E-mail: sales@avia-radio.dk 

I en Piper flyver tiden for dig 
- ikke fra dig ... 

Vi har en fabriksnye Piper Seneca V og en fabriksnye 
Piper Saratoga 11 TC klar til levering med New Genation 
Avionics, Garmin 340, S-Tec Autopilot med preselect og 
lædersæder. Kontakt os for brochure og fuld specifikation. 

~ ~ FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 
CLA C172 
RPJ C172 
BSV C172 
BIU C172 
PEW C172 
CYF PA28-140 
DZD PA28-140 
BLU PA28-181 
BRT PA28-181 
BTJ PA28-181 
BCL PA28-180R 
BSZ PA28-180R 
BEi C177R 
CRC C177R 
CFB SKCAB 

IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/RNAV 
IFR 
IFR 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
VFR/AEROBATIC 

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. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. AIRBORNE 

565.-
710,-
710,-
710,-
710,-
710,-
795,-
795,-
885,-
885,-
885,-
915,-min. 100 tim. 
915,- min. 101 lim. 
945,- min. 150 tim. 
945,- min. 150 tim. 
935,-+moms 

ASJ BE95 IFR/GPS/3-AKSET AUTOP. PR. AIRBORNE 1.800,-
BSI PA34-200 IFR/3-AKSET AUTOP. PR. AIRBORNE 1.800,-

SKOLEfLYVNING 
PPL + A, B, I & Twin skoling samt PFC. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT + PPL-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en vir1<elig fordelagtig pris på A-certifikat + PPL-certifikat: 
Cessna 172 • 1111,- incl. 25% moms pr. bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, eller forudbetaling. 
Som ny service kan vi nu tilbyde vore kunder med adgang til Internettet, 
mulighed for at booke fly til udlejning via vores hjemmeside, Ring eller 
e-mall så sender vi et password. 
Kontorets åbningstider: Perioden april-akt. 08.00-19.00 

Perioden nov .. -marts 08.00-17.00 

IKAROS FLY - ROSKILDE LUFTHAVN· 46191010 
Fax: 4619 0515. E-mail ikaros@ikaros.dk.www.ikaros.dk 

# A IRALPHA 
AIRCRAFT SALES A/S 

Odense Lufthavn 
5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 
Fax 65 954 955 
www.airalpha.com 

~- ~ .. .-_,.,_p_e,cfoo 
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Galaxy Aerospace's vedligeholdelses-
center på fabrikken i Fort Worth, 
Texas. Læs mere om Galaxy på 
side 16. 

Forsiden 
Den canadiske flyfabrik Bombardier 
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Cimbers 
nyeste 
Den 12. juli ankom Cimber Air's 
nye Regional Jet OY-RJA til 
Sønderborg Lufthavn efter en 
nonstop flyvning fra fabrikken 
i Montreal. Det er af typen 
CRJ200LR og er indrettet til 
50 passagerer. 

Cimbers anden Regional 
Jet OY-RJB blev leveret den 
17. august. Værdien af de to 
fly er ca. 48 mio. USD inkl. re
servedele og support. Cimber 
har desuden option på fire fly 
af denne type. 

De to fly flyver for Lufthan
sa ud af Berlin-Tegel til Bru
xelles, Dublin, Hamburg og 
Nice samt mellem Hamburg 
og Helsingfors. Bortset fra en 
enkelt er det ruter, der har et 
begrænset passagerunder
lag, men også er lovlig lange 
til propelfly. 

Cimbers første RJ blev sat 
i drift den 23. juli. 

Malibu Meridian 

Piper Malibu Meridian 003, det 
første seriebyggede eksem
plar, blev prøvefløjet den 30. ju
ni (001 og 002 var de to proto
typer). Den skal dog gennem
gå et ganske omfattende prø
veprogram, før den bliver gjort 
helt færdig ind- og udvendigt, 
og bliver derfor først afleveret 
til køberen sidst på sommeren. 

Der vil da være gået 3½ år 
siden Piper begyndte på ud
viklings- og certificeringspro
grammet. Det kan forekomme 
lang tid, men trods navnet er 
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Flymuseets 
depothangar 
Danmarks Flyvemuseum har 
ikke helt forladt Billund. Mu
seet har stadig sin depothan
gar på selve lufthavnen men 
med mere end dobbelt så stort 
udstillingsareal i Helsingør som 
i Billund har man ikke samme 
behov for plads til opbevaring 
affly og andre store genstande. 

Hertil kommer, at det ikke 
er rationelt at have et depot så 
langtfra museet, og depothan
garen er derfor udbudt til salg. 

Skoler 
samarbejder 
Skolen for Luftfartsuddannel
serne har indgået en strategisk 
samarbejdsaftale med lkaros 
Fly, HeliFlight og Aviation Assi
stance, så man kan tilbyde alle 
former for uddannelse, træ
ning, efteruddannelse og vide
reuddannelse til luftfartsbran
chen. 

Samarbejdet er i første om
gang bygget op om fælles ud
bud af alle JAA-godkendte pi
lotuddannelser. 

Malibu Meridian ikke bare en 
PA-46 med turbinemotor. Den 
har ændret krop samt større 
vinger og haleflader, og fabrik
ken siger da også, at det er det 
første helt nye Piper fly siden 
The New Piper Aircraft Ine. 
blev oprettet i 1995. 

Malibu Meridian har en 
Pratt & Whitney Canada PT6A-
42 motor på 500 hk. Den kan 
flyve med hastigheder op til 267 
knob (små 500 km/t), kan nå 
op i 25.000 fod på lige ved 17 
minutter og kan flyve med seks 

Drøm går i opfyldelse 
Flyvemuseet råder kun over 
en del af det store fabrikskom
pleks på Fabriksvej i Helsin
gør. Ejendommen er udmatri
kuleret som ejerlejligheder, og 
lige siden museet overtog de 
nuværende udstillingshaller, 
har man kastet længselsfulde 
blikke mod syd, hvor det lokale 
AMU-center havde lejet sig 
ind. 

Her var der 2.200 m2 gulv
areal, fordelt på to etager og 
indrettet med kontorer, kanti
ne, undervisnings- og møde
lokaler m.v. 

Lige det museet havde 
brug for! 

Og så skete det pragtfulde, 
at ikke alene flyttede AMU
centret, men det lykkedes og-

FRE 
ikke på nettet 
I juli-nummeret skrev vi, at man 
kunne følge Hans Kongelige 
Højhed Kronprinsens pilotud
dannelse på Internettet. Som 
mange læsere sikkert har erfa
ret, blev dette ikke tilfældet. 

Vi beklager at have videre
bragt en forkert oplysning. 

personer i en rejsehøjde på 
30.000 fod. 

Strukturdelene til 003 be
gyndte at tage form i april og i 
begyndelsen af juni blev de 
sammenbygget på samlelin
jen. Da man først var nået så 
langt, gik der kun tre uger, før 
flyet kunne afleveres til prøve
flyvning. 

Piper vil bygge yderligere 
34 Malibu Meridian i år og 
havde ultimo juni direkte ordrer 
på 102 og 137 fra forhandlere. 

så Danmarks Tekniske Muse
um at købe den pågældende 
lejlighed for 7 mio. kr. - og at få 
købet finansieret. 

Den blev overtaget pr. 1. ju
li, og i løbet af efteråret flytter 
museets administration, bibli
otek og arkiv ind i de nyerhver
vede lokaler og får derved en 
højst tiltrængt pladsudvidelse. 
Der vil også blive indrettet 
udstillingslokaler, depot for 
mindre museumsgenstande 
og lokaler for skoletjenesten. 

De derved ledigblevne lo
kaler i den oprindelige muse
umsbygning på Ole Rømers 
Vej vil blive brugt til depoter, 
som det er ved at ske med de 
lokaler sammesteds, der tidli
gere rummede Trafikmuseet. 

Pilot-aftale 
Den 29. juni indgik SAS og For
svaret en femårig samarbejds
aftale om uddannelse og brug 
af civile og militære piloter. 

Samarbejdet indebærer, at 
Forsvaret sideløbende med 
udvælgelsen af pilotelever til 
Forsvaret finder egnede ele
ver til Skolen for Luftfartsud
dannelserne, hvor den grund
læggende del af uddannelsen 
til civil erhvervspilot finder 
sted, hedder det i Forsvarsmi
nisteriets pressemeddelelse. 

Forsvaret giver desuden et 
tilskud til uddannelsen af de 
civile elever på 100.000 kr. pr. 
elev. Ordningen forventes over 
de næste fem år at koste om
kring 34 mio. kr., hvoraf cirka 
en tredjedel går til de øgede 
udvælgelsesomkostninger. 
SAS forpligter sig til gengæld 
til at ansætte 25 uddannede 
elever fra skolen om året. 

Aftalen betyder også, at 
SAS og Forsvaret laver en 
langsigtet planlægning vedrø
rende de erfarne piloter i 
Forsvaret, som efter endt ud
dannelse og tjenestepligt sø
ger ansættelse i SAS. 

Baggrunden for aftalen er 
de senere års store afgang af 
militære piloter til civile luftfarts
selskaber. Da SAS til stadighed 
har brug for tilgang af piloter, har 
begge parter fordel i samarbej
det, som koster cirka 500.000 
kr. pr. elev, mens uddannelsen 
af en militær F-16 pilot koster 
omkring 10 mio. kr. 
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KDA SERVICE ApS 
Lufthavnsvej 28 • 4000 Roskilde 

Telefon 46 14 15 07 
Telefax 46 19 13 16 

E-mail: butik@kda.dk 



Diamond Star 
JAH-godkendt 
Det firesædede østrigske pri
vatfly DM0-180 Diamond Star 
blev den 10. august typegod
kendt af JAA. Joint Aviation 
Authorities, og dermed af de 
29 medlemslande. Det er det 
første fly, der er blevet god
kendt efter JAR 23 reglerne. 

Det har taget tre år at nå fra 
de første tegninger til et serie
modent fly. 

Fabrikken i Wiener Neu
stadt fremstiller nu to fly om 
ugen, men vil næste år øge 
produktionen til tre. 

Penge tilbage 
DFS, Deutsche Flugsicherung, 
dvs. den tyske flyveleder
tjeneste, har haft et godt år og 
vil derfor betale 110 mio. DM 
tilbage til luftfartsselskaberne. 

Omsætningen i 1999 beløb 
sig til 1.487 mio. DM, overskud
det 19 mio. Investeringerne 
var 285,6 mio. DM især til en 
ny kontrolcentral i Langen og 
til modernisering og fornyel
sen af radarudstyr. 

Da flyveledertjeneste også 
venter et godt resultat i år, har 
man foreslået den tyske stat, 
at gebyrerne nedsættes bety
deligt. 
Obs! Det var altså i Tyskland! 

Billund bygger 
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Til vore løssalgskøbere 
Trafikministeriet har bestemt at uge- og månedsblade samt 
tidsskrifter, der tillige sælges i løssalg, ikke længere kan 
postbefordres til det ministeriet kalder "særligt lave takster". 

Langt den største del af FLYV's oplag går til medlemmer 
af Kongelig DanskAeroklub og tilsluttede unioner og klubber, 
mens løssalget desværre altid har været af meget beskedent 
omfang (10-15 eks. pr. måned). 

Fortsætter vi som hidtil, vil det betyde at vore distributi
onsudgifter stiger meget voldsomt (ca. 300 %). 

Vi beklager derfor meget at vi ser os nødsaget til at indstille 
løssalget med oktober-nummeret som det sidste. Man vil dog 
stadig kunne købe FLYV i KDA-butikken i Københavns 
Lufthavn Roskilde. 

Godttilbud 

Vi foreslår at de løssalgskøbere, der ikke har den mulighed, 
tegner abonnement på bladet. Det koster pt. 360,00 kr. om 
året - og så skal du ikke selv hente det i kiosken, men får det 
tilsendt. 

Ring til KDA-huset på 46 14 15 00, fax 46 19 13 16 eller 
e-mail flyv@kda.dk), så har vi et godt tilbud til dig: 

Betaler du dit abonnement for 2001 nu, forærer vi dig de 
resterende numre for i år. 

Med venlig hilsen 
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Supersonisk faldskærmsspring 
Michel Fournier, en 56-årig 
franskmand, vil i november 
gennembryde lydmuren - med 
faldskærm! 

En heliumballon skal løfte 
ham op i 40.000 meters højde, 

og i etfritfald herfra denne høj
de regner Fournier at nå en 
hastighed på Mach 1,672 
(1 .782 km/t) inden faldskær
men åbner sig efter knap seks 
minutter. 

T-6 til 
Grækenland 
Raytheon har leveret de tørste 
af 45 T-6 Texan li til Græken
land. Leverancerne fortsætter 
til 2003. 

De første 20 har samme 
konfiguration som de T-6, der 
anvendes af det amerikanske 
forsvar i Joint Primary Training 
Aircraft programmet og skal 
bruges til de første 100 timer 
af pilotuddannelsen. De øvrige 
indrettes efter græsk specifi
kation og får sigtesystem, lige
som de kan medføre let be
væbning. 

Flytning af fly 
I forbindelse med Danmarks 
Flyvemuseums afhændelse af 
depothangaren i Billund flyttes 
Flyvevåbnets Historiske Sam
lings (FHS) effekter til Vandel, 
hvor de opbevares i shelter 
sammen med øvrige genstan
de tilhørende FHS. 

Den 27. juli fik C-47 K-687 
således en tur på 12 km ad 
landevejen fra Billund til Flyve
station Vandel, hvor den i plad
sens østende blev kørt ind på 
rullebanerne til en shelter. Tu
ren forløb om natten uden dra
matik og varede i alt fire timer. 
Luftfartøjet er et af de tre tilba
ge i Danmark. 

Opførelsen af den nye terminal i Billund skrider godt frem
ad. De første facadeelementer er monteret og de søjler, der 
skal bære taget, er ankommet. De fremstilles ligesom taget 
i Polen. 

Tidsplanen holder, siger direktør Arne Nielsen. Nogle en
treprenører har endda bedt om lov til at begynde før det 
planlagte tidspunkt, fx Aarsleff og Arkil, der er i fuld gang 
med den nye torplads. 

Den længste af de rulleveje, der skal forbinde forpladsen 
med selve flyvefeltet, er færdig. 

ABB Electric, der i et halvt års tid har haft folk i Billund for 
at installere mere end 1.000 lysarmaturer langs de nye rulleba
ner, begyndte umiddelbart efter sommerferien på de elektriske 

installationer i selve terminalbygningen. Kontrak
ten er på 11,2 mio. kr. Installationerne, der dæ
kkeretområde på 40.000 etage-m2, udføres med 
miljøvenlige PVC-frie kabler. 

De ca. 4.500 belysningsarmaturer leveres 
af Thom & Jakobsson, Vejen. Et stort antal er 
downlights, og leverancen omfatter også lys
rørsarmaturer af typen Spine, der hvad angår 
energiforbrug, fremstillingsmetoder og genan
vendelse betegnes som et grønt produkt. 
Entreprisesummen er 2, 7 mio. kr. 
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To Challenger mere 

Den 25. juli skrev Bombardier 
Aerospace og Flyvemateriel
kommandoen kontrakt om le
vering af to Challenger 604 til 
Flyvevåbnet. Det foregik på 
Farnborough flyvepladsen 
sydvest for London, der den 
uge var sæde for det store in
ternationale airshow. 

Flyvevåbnet har i forvejen 
en Challenger 604, der blev 
leveret i november i fjor og ind
går i ESK 721 på Flyvestation 
Værløse. 

Rettelse 
Under overskriften "PEL hæd
ret" bragte vi i julinummeret en 
omtale af en dansk pilot, der 
var blevet nr. 1 på testpilotsko
len i Californien. 

Desværre var navnet ikke 
rigtigt. PEL's døbenavn er 
Casper B. Nielsen. 

Vi beklager meget og beder 
PEL modtage vor uforbehold
ne undskyldning. 

PEL ses her med The John 
Bishop Outstanding Test Pilot 
Graduate Award. 
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De to nye fly bygges på Ca
nadair-fabrikken på Montreal 
International Airport (Dorval) 
og ruller af produktionslinjen til 
efteråret. De flyves først til 
Bombardier's afdeling i Tuc
son, Arizona for at blive fær
diggjort indvendigt og derfra til 
Bombardier Services, Montre
al International Airport (Mira
bel), hvor det særlige danske 
udstyr monteres. De forventes 
at komme til Danmark omkring 
årsskiftet 2001-2002. De skal 
indgå i ESK 721, og de to Gult-

Flygvapnet 
75 år 
Det svenske flyvevåben blev 
oprettet den 1. juli 1926, og 
Flygvapnet kan altså fejre 75-
års jubilæum næste år. Det fej
res ved en række arrangemen
ter rundt om i Sverige. Den fore
løbige plan ser sådan ud: 
22 apr F 17 Ronneby 
13 maj F 7 Såtenås 
15-16 jun F 21 Luleå 
1 jul F 10 Ångelholm 
11-12 aug F 4 6 stersund 
25-26 aug F 16 Uppsala 

Nærmere oplysninger på 
Internettet: www.mil.se/flyg. 

Flyveulykker 
ved Nuuk 
Grønlandsflys MD500 (Hug
hes 500) OY-HGF havarerede 
den 17. juli, 32 km nord for 
Nuuk. Piloten, svenskeren Jo
han Nordquist, der var ene 
ombord, omkom. 

To dage tidligere havde 
Grønlandsfly mistet en anden 
MD500, OY-HGB ved et havari 
i Nuuk Lufthavn. 

stream G III vil derefter blive 
udbudt til salg. 

Challenger blev typegod
kendt af de canadiske luftfarts
myndigheder i august 1980, 
og der var medio juli 2000 le
veret 500 til operatører i over 
50 lande. 

Challenger 604, der er den 
femte og mest avancerede 
version, har en rækkevidde på 
4.077 nm (6.980 km). Den blev 
typegodkendt i september 
1995, og der var medio juli le
veret 149. 

Erhvervs
flyvning med 
ballon 
Luftfartstilsynet har udstedt 
den første tilladelse til er
hvervsmæssig flyvning med 
varmluftballon. Den er givet til 
svenskeren Roger Ceder
quist, der har fået sit svenske 
certifikat valideret. Han anven
der en ballon på 500.000 ku
bikfod, der kan medføre 28 
passagerer. 

Lavprisrute 
i Sverige 
Flyeuropean, et svensk lav
prisselskab oprettet af det 
engelske European Aviation, 
begyndte i maj en lavprisrute 
mellem Malmo-Sturup og 
Stockholm-Skavsta. 

Der er to daglige afgange 
med BAC Ona-Eleven 500, 
indrettet til 100 passagerer og 
prisen for en tur/retur billet er 
"fra 350 kr." (svenske) plus 
skat. 

I ØVRIGT 
Maersk Air har solgt sine to 
Super Puma til Nigeria. 

Lockheed KC-130J, tanker
versionen af den nye Hercules 
model, fløj første gang i juni. 
Den første af otte til U.S. Ma
rine Corps skal leveres inden 
årets udgang. 

Ernest Schweizer, medstifter 
af Schweizer Aircraft i New 
York, døde den 11. juni, 88 år. 
Hans byggede sit første fly, en 
skoleglider, i 1930. Siden har 
fabrikken bygget 5.700 svæ
vefly, motorfty og helikoptere. 

Fairchild Aerospace Corpora
tion har skiftet navn til Fairchild 
Dornier Corporation og har 
flyttet hovedkontoret fra San 
Antonio i Texas til Oberpfaffen
hofen ved M0nchen. Fabrik
ken indstiller 428JET-pro
grammet, men fortsætter med 
328JET, 728JET og 928JET. 

Dornier Luftfahrt GmbH fører 
nu navnet Fairchild Dornier 
GmbH. 

Star Alliance har optaget Bri
tish Midland og MexicanaAir
lines som medlemmer. 

FLSAerospaceskal lave stort 
eftersyn i London-Stansted på 
en Air Malta Boeing 737-200. 

Boeing C-40A, US Navy' s ud
gave af Boeing 737-700C (con
vertible) fløj første gang den 14. 
april. Den skal afløse C-9 (Mc
Donnell Douglas DC-9). 

Cessna Citation CJ2 blev ty
pegodkendt af FAAden 21. ju
ni. Leverancerne begynder til 
efteråret. 

Challenger nr. 500 blev rullet 
ud af monteringshallen den 
12. maj. Den første blev færdig 
i december 1980. Desuden er 
der fremstillet næsten 400 af 
den forlængede trafikfly-udga
ve CRJ, Canadair Regional 
Jet. 

Eurocopter har solgt tre EC-
135 til det svenske politi. 

Air France Concorde flight 
AF4590 havarerede den 25. 
juli under start fra Paris Char
les de Gaulle lufthavnen. Flyet 
styrtede ned to minutter efter 
start i et mindre hotel. Alle 109 
passagerer og besætning 
samt fire personer på jorden 
omkom. Både Air France og 
British Airways har indtil videre 
indstillet flyvningerne med 
Concorde. 
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Farnborough 2000 
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24-30 JULY 

Af Knud Larsen 

Ved flytte Farnborough Air 
Show til sidst i juli måned brød 
arrangørerne en 50 år gam
mel regel - at arrangementet 
skal finde sted den første uge 
i september måned. Begrun
delsen for at flytte er at det er 
længere lyst i sidst i juli, og at 
vejret er bedre! 

Det første er uomtvisteligt 
rigtigt - men at vejret skulle 
være bedre var absolut ikke 
rigtigt. Som det fremgår af bil
lederne var himlen lige så grå 
og kedelig som den plejer at 
være, og småregnede gjorde 
det også! 

Luftfartsudstillingen ILA i 
Berlin fandt sted kun seks uger 
tidligere, og det kan ikke und
gås at den tanke strejfer en at 
den skjulte dagsorden med 
flytningen også var at genere 
udstillingen i Berlin. ILA Berlin 
vil gerne placere sig på niveau 
med udstillingerne i Paris og 
Farnborough, således at luft
fartsudstillingerne finder sted 
efter tur hvert tredje år - men 
det ser franskmændene og 
englænderne ingen grund til. 

Et andet slag, der brød ud 
i lys lue, er kampen om mar
kedsandele mellem Airbus og 
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Det startede med Embraer ERJ145, så kom der en ERJ135 og nu er der også en ERJ140. De to 
sidste cifre i typebetegnelsen svarer omtrent til passagersædetallet. 

Der var en beskeden østeuropæisk militær deltagelse i flyveopvisningen. Kun denne Sukhoi Su-
32, hvor piloterne sidder ved siden af hinanden, var i luften. 



Boeing på trafikflyområdet. På 
et stort anlagt pressemøde of
fentliggjorde Airbus-chefen 
Noel Forgeard, at Emirates 
Airlines i Dubai som de første 
havde bestilt fem A3XX i pas
sagerudgave (575 passage
rer) og to i fragtudgave. Straks 
efter bekræftede Air France, at 
de vil købe ti A3XX fly. 

Men Boeing fik også deres 
del af ordrerne på nye fly. In
ternational lease and Finan
ce Company (ILFC) har såle
des afgivet 211 ordrer på nye 
Boeing 737 og 67 ordrer på 
Boeing 777. 

Kampen mellem Airbus og Boeing om markedsandele er nu for alvor gået ind efter at Airbus under 
udstillingen annoncerede starten på mega-jetflyetA3XX. Her ses et af Boeings seneste kampvåben, 
en 767-400. 

FLS Aerospace havde meget flotte stande. 

Ikke alt var militært isenkram og forretningsfly. En nyhed var også denne tosædede Summit Generation 2000 Powerchute. I brochuren 
står der "Giv gas og styr med rorpedalerne. Så let er det!" Startdistance 23-76 m. Leveres som samlesæt incl. motor, trailer etc. Pris: 
f 10. 000 plus moms. 



Der gik en skygge over 
Farnborough, da det blev 
kendt at en Air France Concor
de var havareret under start fra 
Paris Charles de Gaulle luft
havnen tirsdag eftermiddag. 

Udstillingen arrangeres af 
Society of British Aerospace 
Companies (SBAC). Udstil
lingsdirektør PeterTaylor siger, 
at en handelsudstillings succes 
måles i den mængde forretnin
ger, der bliver gjort. Og her slog 
FI 2000 alle rekorder. 

Flytningen til juli måned var 
populær hos udstillerne, der 
havde brug for 15% mere plads 
end i 1998. 1.287 udstillere fra 
30 lande fyldte 72.000 m2 

indendørs plads og 41.423 m2 

udendørs. 56 lande havde 
sendt officielle delegationer til 
udstillingen. 

I de fem handelsdage var 
der 170.000 besøgende, mens 
deriweek-enden, hvordervar 
offentlig adgang, var 133.000 
besøgende. 

167 fly fra 13 lande deltog i 
FI 2000. Heraf var 88 fly kun 
udstillet, 46 fly deltog i flyveop
visningen, mens 33 deltog i 
begge dele. 

Datoerne for Farnborough 
International 2002 erfastsattil 
perioden den 22. juli - 28. juli. 
Skriv det hellere i din kalender 
nu. • 

A3XX Airbus Industries (computer genereret billede) 

U.S. AIR FORCE 

r,o,,d, ..., ·-·-
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Radiostyret modelf/y ?-ikke lige frem, selvom principperne erde samme. Northrop Grumman Global 
Hawk Unmanned Aerial Vehicle (UAV) har en spændvidde på 40 m og en vægt på ca. 12 t. Den drives 
af en Allison (RR) AE3007 turbofanmotor, kan være i luften i 42 timer i en højde op til 65. 000 ft. Den 
styres via satellit. 

Dette fly var hot news. Boeing præsenterede for første gang uden for USA den nye FIA-1BF Super Hornet. Den deltog dog ikke i 
flyveopvisningen. 

- -
100 _,..._.___.--
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LUFTFARTSSKOLEN 

JAR-FCL MCC kursus. 

Multi-Crew Co-Operation kurser i henhold til JAR-FCL l.250(a)(3), JAR-FCL l.261(d) og tilsvarende 
krav i JAR-OPS. Kurset er fremover et krav for at kunne påbegynde den første typeuddannelse på 
flermandsbetjente fly. 
Kurserne omfatter 34 teorilektioner og 20 timers flyvning på DC 10 full-flight simulator. 
Kurset har en varighed på ca. tre uger. Pris pr. deltager inklusive alle materialer kr. 35.000,00. 
Kursus prisen bliver i år 2001 sat op til kr. 38.000,-. 

JAR-FCL integreret ATP-kursus. 

Kurset dækker alle krav i henhold til JAR-FCL l.160(c) og JAR-FCL l.165(a)(l) og opfylder dermed uden videre 
kravene til første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Uddannelsen varer ca. 22 måneder og omfatter minimum 1000 lektioner teori afsluttende med eksamen til Airline 
Transport Pilot License (ATPL), 170 flyvetimer på enmotoret fly, 15 flyvetimer på tomotoret fly afsluttende med 
opnåelse af Commercial Pilot License med Instrument Rating (CPL/IR) og Multi-Crew Co-Operation (MCC) 
kursus på 15 timer i DC 10 simulator. 
Psykotekniske optagelsesprøver d. 22. og 23 september, d. 29. og 30 september, d. 20. og 21. oktober, d. 27. og 28. 
oktober, d. 17. og 18. november samt d. 24. og 25. november 2000. 
Første ledige kursus starter d. 5. februar 2001. Derefter d. 7. maj og d. 30. juli, kursusprisen alt incl. kr. 550.000,
Informationsmøder bliver afholdt d. 6. sep., 23. sep., 4. okt., 7. okt., d. 1. nov. samt d. 4. nov. 2000. 

Modulare JAR-FCL 

Flyvekurser til CPL, IR, FI, ME og ME/IR vil løbende blive udbudt, kontakt skolen. 

JAR-FCL teoretisk flyveinstruktørkursus: -
Afdeling 
Billund 

start: 
9. oktober 

tilmeldingsfrist: 
8. sep. 

eksamen: 
medio december 2000 

AFIS kursus (Vejrobservator) 2000/2001: 

Afdeling 
Billund 

start: 
16. oktober 2000 

tilmeldingsfrist: 
15. sep. 

kursus afslutning: 
26. januar 2001 

Pris for AFIS kursus er ved 6 deltagere pr. kursist kr. 95.000,-, kurset kan udbygges med Vejrobservatør kursus, 
merpris pr. kursist kr. 25.000,- og 5 ugers ekstra varighed. 

Rekvirering af yderligere materiale og information om ovenstående kurser kan fås ved henvendelse til: Logo og 
adresse samt tlf. ! 

FLYV • SEP. 2000 
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Royal International Air Tattoo 

?ooo • 

RAF Cottcsmore 
Rutland 

BAE SYSTEMS 

22 & 23 July 

Her havde publikum mulighed for selv at være 
dropmaster på C-130. Flyet gled ophængt i 
wirer ind overdropzonen og publikum bestemte 
pr. fjernbetjening droptidspunktet for de tre 
tennisbolde. Hovedgevinst: E 100. 

Tekst og foto: Knud Larsen 

Det første tattoo fandt sted pi North Weald flyvepladsen den 31. maj 1971. Fra 
1973, indtil det blev flyttet til Royal Air Force flyvestationen Fairfordi 1985, 
blev det afholdt p;J RAF Greenham Common. 11996 fik tattooet tilladelse til at 
kalde sig kongelig og har siden heddet Royal International Air Tattoo (RIAT). 

• . 
..,__ .. 
• :-.. • • - • . - • ' ' • -~7 
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C-27J Spartan, der er Lockheeds og Alenias samarbejde om udvikling af en mini
Hercules/en maxi-G222 blev vist frem med 1st production aircraft med civil italiensk 
registrering. 

Dassault Mirage IV fløj første gang i 1959 som strategisk bombefly. I 1996 blev 
rollen omdefineret til langtrækkende overvågningsfly (betegnelse IV P) med diverse 
kameraudstyr etc. Det franske flyvevåben har fem i drift. 

En Airtech (GASA) 
CN-235MPA 
fra AER CHOR 
na h-EIREAAN. 

FLYV • SEP, 2000 



Arrangørerne er Royal Air For
ce Benevalent Fund, der er en 
velgørenhedsfond fortjeneste
gørende og tidligere tjeneste
gørende personel I Royal Air 
Force. 

I år var arrangementet flyttet 
til RAF Cottesmore øst for 
Leicester, idet Fairford skulle 
have lagt ny asfalt på banen. 

RIAT er det største militære 
air show med deltagelse fra 33 
nationer fra hele verden. Også 
det danske flyvevåben var re
præsenteret ved Lockheed C-
130H B-680, Lockheed F-16A 
E-180 (Holger Danske), Lock
heed F-16B MLU ET613 og 
ET614, Sikorsky S-61 A U-277 
samt Saab T-17 Supporter T-
404 og T-409. 

De danske fly deltog ikke i 
selve opvisningsflyvningen, 
der begyndte kl. 1000 og fort
satte uden pauser til kl. 1800. 
Desværre var vejret som en ef
terårsdag med lave skyer, der 
lagde begrænsninger på pilo
ternes udfoldelsesmuligheder. 

Det er ikke kun i Danmark 
at det kniber med at holde på 
piloterne. Det franske opvis
ningshold Patrouille de France 
skulle have afsluttet lørdagens 
program, men måtte melde af
bud. Det siges, at for mange af 
piloterne har fået job i Air 
France. • 

Et stort tilløbsstykke var denne ukrainske Tupolev Tu-22M-3 Backfire med variabel vingegeometri. 
Publikum kunne prøvesidde de to cockpits (bag hinanden), og der var lang kø dagen igennem. 

De tre danske Lockheed F-16 med "Holger Danske" bagerst. Den blev hurtigt et af de mest 
fotograferede fly. 

8-680 fra ESK 721 stod på fløjen af en lang række C-130 fra mange lande. 
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Arnborg Aben 2000 
Af Niels Voigt 

Marginalt vejr med 
kun en enkelt 1000 
points dag var det, 
som prægede Arn
borg Aben 2000. 
Samtidig var vejr
prognoserne helt 
usædvanligt dårlige, 
og der var mange 
dage, hvor konkur
rencelede/sen talte 
på knapper og måtte 
holde de deltagende 
piloter hen i uvished 
til langt ud på efter
middagen, før de 
kunne skrive en 
opgave ud eller af
lyse. 

Vanskelige vejrprognoser 

Årsagen var sandsynligvis, at 
lavtrykkene lå øst for Danmark 
og bevægede sig meget lidt. 
Ud over at de satte Sverige 
under vand, drillede de også 
klimamodellerne, som måske 
ikke er gearet til den situation. 
Meteorologerne er i hvert fald 
ikke vant til den. Det var svært 
ikke at ryste lidt på hovedet af 
dem, når de stod i fjernsynet 
og fortalte om vejret fem dage 
frem, men de indrømmede 
dog ofte, at udsigterne varme
re usikre end sædvanligt. 

Bertel fra Viborg havde det 
utaknemmelige job at skulle 
forudsige dagens konkurren-
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cevejr, men i betragtning af det 
materiale han havde at arbej
de med, klarede han det fint. 

Ledelsen 
Chef for Arnborg Åben var 
Mogens Hansen med vanlig 
autoritet og kompetence. Der 
var ikke synlig vaklen i hans 
geledder, og det må have 
krævet meget is i maven med 
det vanskelige vejr og de pir
relige piloter. Henning Hansen 
fra FFF og Palle Krantz fra 
Værløse var flyveledere på 
skift, mens kontoret blev be
styret af datter Mie og fader 
Helge Hald sammen med Sø
ren Wistisen, og Niels "Kok" 
Andersen fra Vejle var EDB
ekspert (læs: natteravn). Githa 
Hansen lavede et stort arbejde 
med AÅ-avisen. 

Grand Prix I klubklassen 
Arnborg Åben er en kombi
konkurrence, hvor der dystes 
i to grupper. Den ene grupper 
er klubklasse- og junior-DM, 
mens den anden er ren Arnborg 
Åben, hvor der også laves en 
særskilt pointberegning for Old 
Boys og 2-sædet. De to grup
per flyver hver sin opgave. 

· Præstationerne handicap
pes, dvs. at hastigheden eller 
distancen skal ganges med 100 
og divideres med flyets handi-

, cap-indeks. Det spændertem
melig vidt fra Libellernes 98 til 
Nimbus 4'erens 128, og det be
tyder i praksis, at Nimbussen 
skal flyve 128 km/t for at få lige 
så mange point som en Libelle, 
der flyver 98 km/t. 

Klubklasse DM havde hele 
29 deltagere, og det skyldes 
uden tvivl, at der var store 
"præmier'' på spil, nemlig de to 
billetter til klubklasse VM i 
Australien, som blev til overs fra 
sidste års ugyldige AÅ. Des• 
uden var der i år også to billetter 
til VM i World Class, som afhol· 
des i Spanien i forbindelse med 
World Air Games. Derfor var 
mange gamle Cirrus'er og Li
beller blevet støvet af og havde 
fået installeret GPS og moder
ne el-variometer, og transport
vognsflåden var præget af 
gamle, rygbrækkende vetera
ner fra hjemmebyggeriets tid. 

Juniorerne fløj deresDM 
parallelt med, og da økono• 
mien ofte strammer for de un• 
ge mennesker, var hovedpar• 
ten af de 11 deltagere også 
med i klubklassen. 

Op og ned ad højderyggen 
De to første dage blev aflyst, 
men om fredagen den 21. juli 
kom vi i gang. Der var udsigt 
til godt vejr over den jyske høj
deryg, så der blev udskrevet 
en 170 km via Brædstrup
Langå-Mattrup, og AÅ-feltet 
blev trukket i luften. En bræm• 
me af mellemhøje skyer lå og 
skyggede for første ben og 
gjorde det umuligt at starte, så 
i et par timer måtte man ligge 
og flyve rundt ude vestpå i stør
re og større afstand fra pladsen. 

Da der endelig kom termik 
over Arnborg, gik den kun til 
500-600 m, og da DM-feltet 
blev startet samtidig, blev det 
meget svært i den tætte trafik 

og kraftige nordenvind at 
komme i position. Det kostede 
en del omstarter, og nogen fra 
AÅ-feltet stod på jorden, da 
linien lukkede. 

Vejret var ellers fint nok på 
ruten at dømme efter hastig
hederne. Anders Møller Ander
sen kom rundt med 87 km/t, 
men han flyver jo også en Nim
bus 4. Vinder blev Peter Meil
hede i Janus med 82 km/t, 
men pga. mange udelandin
ger og ikke-startende, gav det 
kun 228 pts. I Old Boys vandt 
Søren Heerfordt, som gennem
førte i sin Libelle med 67 km/t. 

DM-klasserne blev ikke gyl
dige, men der var dog to som 
gennemførte. 

Byger fra nord 
Lørdag den 22. juli var det DM
feltettil at starte først. De skulle 
flyve en lille 135 km trekant via 
Holstebro og Ølgod. Lige da 
de var kommet i luften, angreb 
en massiv række cb'er fra nord 
med kraftig bygeaktivitet, så 
starterne måtte indstilles, og 
AÅ-feltet aflyses. 

DM-feltet kom dog af sted 
med hiv og sving, og de fleste 
fik da også vendt Holstebro, 
selvom det kostede omveje 
for at komme uden om byger
ne. Ingen gennemførte, men 
dagen blev gyldig med kun 
235 pts.til klubklassevinderen 
Johnny Andresen og 261 pts. 
til juniorvinderen Thorsten 
Mauritsen. 

Cats Cradle 
Søndag blev vejret endelig an
stændigt. Kun svag vind fra 
nord, men en del bygeaktivitet, 
hvis placering ikke lod sig for
udsige. Konkurrenceledelsen 
besluttede derfor at udskrive 
en Gats Cradle, selvom Niels 
Andersen krympede sig, for 
det koster mange timer ved 
computeren at finde resultatet 
i den type opgave. 

Der var tre timer til rådig
hed, og man måtte plukke sig 
op til 10 vendepunkter. Nogen 
synes det er herligt, at man 
selv kan bestemme ruten, 
mens andre hader det, fordi de 
kommer til at sigte mod et 
vendepunkt, som til sidstviser 
sig at være umuligt at nå. Un
der alle omstændigheder gæl
der det om at flyve frem og til· 
bage under gaderne, og det er 
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der nogen der er ganske 
skrappe til. 

De længste distancer i AÅ
feltet gik naturligt nok til de to 
langørede Tom Jørgensen i 
ASH-25 og Anders Møller An
dersen, som begge fløj knap 
325 km. Tom vandt på sit la
vere handicap, og da der kun 
var to udelandinger og alle øv
rige var over 100 km, så var 
der helt exceptionelt 1 000 pts. 
den dag. 

I Old Boys vandt Lars Han
sen med 200 km og 401 pts. 

Klubklassen blev vundet af 
Jan Hald, som fløj ikke mindre 
end 305 km i sin Libelle. Det 
var noget af en præstation, for 
regner man på handicappet, 
så svarer det til 400 km i en 
Nimbus 4. Jan havde primært 
fløjet på øst-vest kurser mel
lem Hovedgård og Arnborg, og 
det var altså vinderopskriften 
den dag. 

Torsten Mauritsen, som og
så flyver Libelle, vandt hos ju
niorerne med 274 km. Han 
havde været mod nordøst, 
hvor han havde haft rigtig godt 
vejr med 3-4 m/s i boblerne. 
Begge fik 1000 velfortjente 
points for deres sejr. 

Lavt og langsomt 

Tirsdag den 25. var vejret igen 
i drillehumør. Opgaverne gik 
ud til Ørnhøj og hjem via På
rup, og de var kun på ca. 125 
km, så 1000 pts. kunne der 
ikke blive tale om. Det gik fint 
med at starte ud med god ter
mik til 900 m, men vest for Vild
bjerg begyndte det at tynde ud. 
Et cirrus-lag spærrede for 
indstrålingen, og termikken 
blev meget svag. Det var en 
kamp for at overleve, og det 
var temmelig ubehageligt at 
ligge otte-ti fly i samme boble 
i250m. 

Nogen fik for meget af den
ne flokflyvning, som jo heller 
ikke er helt ufarlig, så de for
søgte at klare sig selv, hvad 
der i et par tilfælde førte til, at 
de ret hurtigt stod på en mark. 
De, der fulgte flokken havde 
bedre chancer, og ca. halvde
len kom hjem i begge felter. 

Ole Arndt vandt i klubklas
sen med 377 pts. og Steen 
Elmgaard vandt hos juniorer
ne med 352 pts. 

Niels Andersen havde fået 
orlov fra konkurrencekontoret 
og afløste Peter Meilhede i 
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Janus'en. Det blev til en dags
sejr i AÅ-klassen med 186 pts. 
I Old-Boys vandt Niels Sund
berg med 199 pts. 

Frem og tilbage 

Onsdag lignede lidt tirsdagen. 
Opgaverne var på ca. 160 km 
og gik frem og tilbage mellem 
Tamdrup I Østbirk / Nr. Snede 
i øst og Rind / Skarrild i vest. 
Det var meget publikumsven
ligt, når flyene på den måde 
passerede hen over Arnborg 
flere gange I løbet af dagen, 
men vejret var igen svagt no
gen steder på ruten. 

Det var fint at starte ud med 
god termik på første ben, men 
inde ved Nr. Snede blev det 
dårligt, og ved Rind var det 
regnvejr. Det gjaldt om at er
kende det i tide og skrue ned 
for blusset, ellers stod man på 
en mark eller på Ejstrupholm. 

Godt halvdelen gennem
førte, og foren gangs skyld var 
der forskellige vindere i alle 
fem klasser, nemlig Ole Arndt 
i klub, Peter Rasmussen i ju
nior, Anders Møller Andersen 
i AÅ, Tom Jørgensen i 2-sædet 
og Lars Hansen i Old-Boys. 

Der var nu fire dage i hus, 
selvom nogen af dem havde 
været kraftigt reduceret, og 
man begyndte at ane, hvem der 
skulle til Australien. Ole Arndt 
førte, men Jan Hald og Kristian 
Hansen var meget tæt på, og 
kun 83 pts. skilte 1. og 4. plad
sen. 

Cats Cradle igen 

Meteorologerne lovede godt 
vejr for torsdagen, og det bur
de jo vække enhvers mistænk
somhed. Mogens beordrede 
alligevel opspænding allerede 
kl. 1030 med første start kl. 
1045. Det gik der så noget tid 
med, inden aflysningen kom. 
Det er ikke let at være AÅ-chef. 

Fredag den 28. så dårlig ud 
og det så længe ud til aflys
ning. Mogens holdt dog fast 
ved, at vi skulle forsøge, og kl. 
1530 gik AÅ-feltet i luften på 
baggrund af nogen optimisti
ske meldinger fra nogen, der 
havde været i 850 m. Det så 
også fint ud i begyndelsen, 
men basen faldt til ca. 500 m, 
og det kunne vi ikke bruge. 

Lørdag var sidste dag, men 
der var risiko for byger, og af 
hensyn til afslutningsfest og 

ceremoni skulle vi helst ikke 
have for mange udelandinger 
langt fra pladsen. Der var 
derfor næsten ingen anden 
udvej end at prøve Gats Grad
le igen. 

Niels Andersen smilede an
strengt, men tappert, for den
ne gang havde han ikke hele 
natten til rådighed. Der var to 
timer at tage af og max. seks 
vendepunkter, og starten gik 
midt på eftermiddagen. 

Termikken fejlede ikke no
get, og selv en PIK-20 kunne 
stige med vand og fluer på 
vingerne. Torsten Mauritsen 
fløj 200 km og vandt i klub og 
junior, men Jan Hald var kun 4 
km og 1 minut bagefter, så han 
overtog den samlede første
plads i klubklassen fra Ole 
Arndt. Ole havde fløjet 7 km 
mindre og brugt 13 minutter 
mere, og de kostede 108 pts. 
og dermed et ryk fra første- til 
fjerdepladsen i den samlede 
stilling. Der er ind i mellem 
nogen snævre marginer i svæ
veflyvning. 

I AÅ-feltet vandt ØSF's Ja
nus med Arne Villy Sarring og 
Lars Hansen vandt i Old Boys. 

Udskilning 

De mange svage dage var 
med til at skille fårene fra buk
kene, og selvom man godt kan 
fornemme at der var situatio
ner, hvor det gjaldt om at være 

heldig, så er der ikke tvivl om, 
at det er de rigtige, der har vun
det. 

Retten til billetter til Austra
lien og Spanien blev placeret, 
men det er i skrivende stund 
ikke afgjort, hvordan den bliver 
udnyttet. 

Der var desværre et par u
held. En kombination af svagt 
slæbefly og kraftig turbulent si
devind, hvor slæbepiloten måt
te koble ud for at komme over 
hovedvejen, kostede en hava
reret Ventus, og den sidste dag 
brækkede en LS4 bagkroppen 
ved en udelanding. 

Der er altid risiko ved at lan
de på en mark, men høsten var 
i fuld gang mange steder, og i 
modsætning til andre år var det 
nogenlunde let at finde et sted 
at komme ned. Det er ikke rart 
at ligge i lav højde og spejde 
forgæves efter en mark uden 
raps ellerkorn, så lad os endelig 
holde fast ved at holde Arnborg 
Åben i slutningen af juli og ger
ne lidt ind i august. • 

Desvæ"e er alle digitalfotos 
traAA slettet i fotografens og 
DSvU's computer på nær det 
viste af de tre vindere. 
Redaktionen har derfor valgt 
at bringe et foto af Heming 
Svæveflyveklubs seneste 
Duo Discus fotograferet af 
Frede Østergaard. 

F.v. Jan Hald, Anders Møller Andersen og Torsten Mauritsen. 

Konkurrencens vindere blev: 

Arnborg Åben: Anders Møller Andersen, Aviator-Aalborg 
2-sædet: Tom Jørgensen m.fl., Midtsjælland 
Old Boys: Lars Hansen, Hjørring 
Klubklasse: Jan Hald, Midtsjælland 
Junior: Torsten Mauritsen, Midtsjælland 
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Galaxy 
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Astra SPX og Galaxy foran Ga/axy Aerospace's 
hovedkvarter i Fort Worth, Texas. 

- interkontinentalt jetforretningsfly 
2 4-3 0 JUL Y Af Hans Kofoed 

Blandt de mange amerikanske 
jetforretningsfly på Farnbo
rough 2000 var også Galaxy, 
et mellemstort og hurtigt jet
forretningsfly med en formida
bel rækkevidde , udstillet af 
Texas-firmaet Galaxy Aero
space. 

Men flyet er faktisk ikke 
amerikansk! Det er israelsk, 
konstrueret og bygget af IAI, 
Israel Aircraft Industries, men 
da det store marked for den 
slags fly ligger i Nordamerika 
- og vel også af politiske grun
de - blev Galaxy Aerospace 
stiftet som et amerikansk fir
ma, der varetager salg, mar
kedsføring, produktstøtte m.v. 
af den israelske flyproducents 
jetforretningsfly. 

Så hvis du vil du købe et af 
flyene, skal du altså ikke skrive 
til Tel Aviv! 

Omsætning 500 mio. USD 

Galaxy Aerospace blev opret
tet i februar 1997 og rykkede i 
juni 1999 ind i et til formålet 
opført domicil på Alliance Air-
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port, Fort Worth. Det er på ca. 
15.000 m2 og rummer bl.a. fa
brikkens servicecenter for alle 
IAl's jetforretningsfly, herunder 
Westwind og Jet Gom mander, 
der ikke bygges længere. Alt i 
alt beløber det sig til omkring 
400fly. 

Der er også et værksted for 
færdiggørelse af fly, inden de 
afleveres til kunderne. Desu
den er der reservedelslager 
(værdi over 35 mio. USD), ma-

lerværksted og kontorer for in
geniørafdeling, teknisk støtte, 
markedsføring og administra
tion. 

I løbet af de godt tre år, der 
er gået siden oprettelsen, er 
antallet af ansatte vokset fra 
omkring 15 til næsten 400, 
hvoraf hovedparten beskæfti
ger sig med en eller anden 
form for kundeservice. 

Til betjening af det europæ
iske marked er der opbygget 

Interiør fra Galaxy forretningsflyet. 

et reservedelslager til 6 mio. 
USD i Schweiz, hvor der inden 
årets udgang vil være fire 
Galaxy. 

De første år var salget af 
israelsk-byggede jetforret
ningsfly under 100 mio. USD. 
I regnskabsåret 2000 venter 
man at nå en halv milliard USD. 

18 mio. dollars 

Galaxy, der blev typegodkendt 
af FAAi december 1998, ligger 
med hensyn til pris- og stør
relse mellem de nuværende 
mellemstore fly (pris 10-12 
mio . USD) og de store til 
mellem 22 og 40 mio. USD. 

Flyet koster omkring 18 
mio. USD og kan i typisk lang
distance konfiguration medta
ge otte passagerer, men den 
kan også indrettes til at med
føre op til 18! 

Galaxy gør brug af den avan
cerede vingekonstruktion, der 
blev udviklet til den noget min
dre Astra. Rejsehastigheden er 
op til 4 70 knob (871 km/t) den 
største rækkevidde 3.620 nm 
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Galaxy 
Forretningsfly 
8-18 passagerer 

To Pratt & Whitney 
Canada 360A å 6.040 Ibs 

Spændvidde .................... 17,71 m 
Længde ........................... 18,97 m 
Højde ................................ 6,53 m 
Vingeareal ...................... 34,28 m2 

Kabinehøjde ...................... 1,91 m 
Kabinebredde .................... 2, 18 m 
Kabinelængde ................... 7,44 m 
Operationel tornvægt ..... 8.709 kg 
Max. vægt uden brænd-
stof ............................... 10.886 kg 
Max. startvægt ............. 15.808 kg 
Max. landingsvægt ....... 12.701 kg 
Max. betalende last ........ 1.496 kg 
Max. brændstof .............. 6.804 kg 
Typisk rejsehastighed .... 871 km/t 
Max. rækkevidde, IFR .... 6. 706 kg 
Tophøjde ..................... 45.000 fod 
Balanced Field Length .... 1.798 m 
Landingsstrækning .......... 1.036 m 

Astra SPX 
Forretningsfly 
6-9 passagerer 
To Honeywell TFE-731-40-200G 
å 5.250 Ibs 

Spændvidde .................... 16,64 m 
Længde ........................... 16,96 m 
Højde ................................ 5,54 m 
Vingeareal ...................... 29,47 m2 

Kabinehøjde ...................... 1,70 m 
Kabinebredde .................... 1,45 m 
Kabinelængde ................... 5,21 m 
Operationel tornvægt ..... 6.213 kg 
Max. vægt uden brænd-
stof ................................. 7.710 kg 
Max. startvægt .............. 11.179 kg 
Max. landingsvægt ......... 9.327 kg 
Max. betalende last ........ 1.496 kg 
Max. brændstof .............. 4.247 kg 
Typisk rejsehastighed .... 871 km/I 
Max. rækkevidde, IFR ... 5.465 km 
Tophøjde ................... .. 45.000 fod 
Balanced Field Length .... 1.644 m 
Landingsstrækning ............. 890 m 

(6.708 km) med IFR reserver. 
Ifølge producenten er Galaxy 
den eneste bizjet til under 22 
mio. USD, der kan flyve non
stop fra Paris til New York. 

Kabinen har ståhøjde, i 
hvert fald for de fleste af os, 
nemlig 1,91 m, og den er 2, 18 
m høj. Det er mere end man 
finder på nogle fly, der koster 

Ga/axy Aerospace bygger 
også Astra SPX. 
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Den schweizisk registrerede Galaxy under Farnboroughs skydækkede himmel. 

mindst 10 mio. USD mere, siger 
man hos Galaxy Aerospace. 

Flyet har to Pratt & Whitney 
Canada 306A digitalt styrede 
jetmotorer, hver på 6.040 Ibs. 
tryk (2.740 kp). Nordam rever
sere og Honeywell APU er 
standard. I cockpittet er der 
Collins Pro Line 4 EFIS med 
fire 7,25" skærme og en femte 
til Engine lndication and Crew 
Alert System. 

Leverancerne af Galaxy 
begyndte i januar i år, og der 
afleveres nu to om måneden. 

Det fly, der blev vist på 
Farnborough, var det tredje, 
der blev sat i drift. Det tilhører 
det schweiziske Lions Air, der 
vil bruge det langdistanceop
gaver og regner med at udnyt
te det 700 flyvetimer i år. Det 
er indrettet til 1 O passagerer og 
har konference-/spisebord ti l 
fire og en sofa til tre. Det fløj 
nonstop til Farnborough fra 
Fort Worth, hvor Galaxy Aero
space havde installeret en ny
lig introduceret "støjdæmp
ningspakke". 

Astra SPX 
Galaxy forhandler ogsåAstra, 
der er noget mindre (seks til ni 
passagerer) og blev introduce
ret i 1985. Den har en avance
ret, superkritisk vinge, der giver 
flyet transkontinental række
vidde (i USA) og stort hastig
hed. 

Astra SP, der blev introdu
ceret i 1990 og Astra SPX 
(1995) har aerodynamiske og 
motorrelaterede forbedringer, 
der giver endnu bedre præsta
tioner. 

Astra SPX har to Honeywell . 
731-40 fanjetmotorer, hver på 
4.250 Ibs. (l.927 kp.). Maximal
hastigheden er Mach 0.875, ty
pisk rejsehastighed Mach 0,82 
(470 knob, 871 km/t). Største 
rækkevidde (med !FA-reser
ver) er 2.949 nm (5.465 km). 

I cockpittet er der Collins 
Pro Line 4 EFIS med fire 7.25 
in. skærme. Motoroplysninger 
præsenteres på to centralt 
placerede paneler. 

Mere end 40 Astra SPX 
flyver som forretningsfly i Ar-

gentina, Brasilien, Canada, 
Cypern, Schweiz, Tyskland, 
United Kingdom, USA, Vene
zuela og Østrig. Den anven
des også af USAF og af US 
National Guard, og på Taiwan 
bruges en Astra SPX som mål
slæber. Der leveres nu et fly 
pr. måned. I alt er mere end 
100Astrai brug rundtorn iver
den. 

Supersonisk blzjet? 
Galaxy er nu i gang med en 
markedsundersøgelse for at 
identificere mulige fremtidige 
produkter. De strækker sig fra 
små lette jetfly til supersoniske 
fly, og man overvejer også en 
forlænget udgave af Galaxy (til 
brug som regionalt trafikfly). 

Firmaets præsident Brian 
Barents venter at se, at der vil 
være supersoniske forret
ningsfly inden for den næste 
halve snes år. Og et sådant er 
der teknisk set ikke nogen, der 
bedre til at lave end Israel Air
craft Industries, mener han. 

• 



Vejrstation Flyløse 
Forsvarsforliget og Flyvestation Værløse 
Tekst: Hans Kofoed 
Foto: Flyvev/Jbnets Historiske Samling 

Da den i mere end en forstand 
gamle redacteur i midten affor
rige århundrede aftjente sin 
værnepligt i Flyvevåbnet var al
le kampflyene (Meteor og Thun
derjet) stationeret i Jylland. 

Værløse brugtes hovedsa
gelig til skoler. Der var kun en 
halv snes propelfly (Firefly, Har
vard, Oxford og Spitfire) og de 
fløj vist ikke en gang hver dag, 
så den gik under navnet Vejr
station Flyløse. 

Det lo de meget af den vin
ter - ovre på de jyske flyvesta
tioner. 

Og historien gentager sig. 
Om et par år er Værløse atter 
en flyvestation uden ret megen 
flyvning, idet partierne bag 
Forsvarsforliget den 16. juni 
enedes om at nedlægge Vær
løse som operativ flyvestation. 

Det medførte en række in
teressante spørgsmål til for
svarsminister Hans Hækkerup 
fra folketingsmedlemmer. Af 
pladshensyn må vi dog nøjes 
med en redigeret (forkortet) 
gengivelse af nogle af disse -
og af svarene. 

De militære konsekvenser 
Spørgsmålet fra Peter Skaa
rup, Dansk Folkeparti, lød: 

Vil ministeren redegøre for 
forringelserne af dets samlede 
forsvar af Danmark, hvis Fly
vestation Værløse lukkes og 
Sjælland dermed er uden fly
vevåben? 

Ministeren svarede, at Vær
løse opretholdes om deploy
eringsflyvestation med henblik 
på modtagelse og underbrin
gelse afflyvende enheder samt 
modtagelse af luftbårne for
stærkningstyrker. 

Denne kapacitet reduceres, 
herunder Flyvevåbnets mulighed 
for at sprede egne fly, ligesom 
mulighederne for at gennemfø
re luftforsvar i den østlige del af 
Danmark og over Østersøen 
"vil være reducerede". 

Der vil dog fortsat kunne 
gennemføres militære luftope
rationer fra andre danske samt 
allierede flyvestationer samt i 
begrænset omfang fra civile 
lufthavne, herunder Kastrup. 
Luftbårne forstærkningsstyrker 
vil kunne modtages på andre 
flyvestationer eller civile luft
havne. 

Nedlæggelsen af Værløse 
som flyoperativ flyvestation 
begrundes i Forsvarskommis
sionens beretning fra decem
ber 1998, hvori kommissionen 
vurderer, at der ikke de 10 næste 
år vil opstå en direkte militær 
trussel mod Danmarks sikker
hed. Dette afspejler sig i aftale 
af 25. maj 1999 (Forsvarsforli
get), hvoraf fremgår, at det vil 
være muligt at foretage reduk
tioner af forsvarets kapacitet til 
forsvar af dansk territorium. 

Endelig bemærkede mini
steren, at Sjælland ikke bliver 
uden flyvevåben . Værløse 
videreføres i reduceret form, 

bl.a. som vært for Flyvemateri
e I kommandoen og Hoved
værksted Værløse, og der vil 
fortsat være enheder af Luft
værnsgruppen og Kontrol- og 
Varslingsgruppen på Sjælland. 

De økonomiske 
begrundelser 
Frank Dahlgaard, løsgænger, 
havde dette spørgsmål: 

Kan ministeren redegøre 
for de økonomiske begrun
de/ser for at fastholde forligs
projektet vedrørende Flyvesta
tion Værløse? 

I sit svar sagde ministeren, 
at ifølge rapporten fra imple
menteringsstyringsgruppen 
vedrørende Flyvestation Vær
løse vil forligsprojektet (ned
læggelse af Værløse som fly
operativflyvestation) resultere 
i en årlig driftsbesparelse på 
115 mio. kr. (prisniveau 1999). 

Såfremt forligskredsen hav
de valgt styringsgruppens alter
native model (at lade transport
flyene blive i Værløse), ville det 
have resulteret i et årligt mer
forbrug på ca. 22 mio. i årlige 
driftsomkostninger. 

Der ville ganske vist have 
været en umiddelbar besparel
se i byggeomkostningerne på 
ca. 137 mio. kr. , men på langt 
sigt ville den alternative model 
have resulteret i et tilbageven
dende årligt merforbrug på ca. 
22 mio. kr. 

Hvad kan afhændes? 
Svend Aage Jensby, Venstre, 
stilllede dette spørgsmål inden 
den endelige beslutning var 
taget: 

Kan ministeren dels oplyse 
hvor stor en del af Flyvestation 
Værløse, dvs. bygninger og 
areal, der vil kunne afhændes, 
hvis flyvestationen nedlæg
ges som flyoperativ flyvesta
tion, og der i øvrigt forholdes 
som aftalt i forligsaftalen fra 
maj 1999, dels give et forsigtigt 
skøn over hvilket provenu der 
vil kunne opnås derved? 

Af ministerens svar frem
går, at nedlæggelsen af Vær
løse som flyoperativ flyvesta
tion, herunder omplacering af 
dele af flyvestationens admi
nistrative og tekniske stab, 
depotfaciliteter mv. samt ud
flytning af Forsvarets Rekrut
tering vil medføre at hovedpar
ten af Nordlejren og et areal i 
den østlige ende vil kunne fra
sælges, i alt ca. 800.000 m2

• 

Heraf udgør det bebyggede 
areal ca. 28.500 m2 (admini
stration, belægningsstuer og 
depoter). Omkring halvdelen af 
depotbygningerne, ca. 3.200 
m2, vurderes at være kon
demnable. 

Ejendomsvurderingen for 
hele flyvestationen er 10,48 
mio. kr. Den del, der kan fra
sælges er ikke selvstændigt 
udmatrikuleret og indgår der
for i den samlede vurdering. 
Området vil i henhold til den 
gældende miljøgodkendelse 
alene kunne anvendes til er
hvervsformål. 

Da der endnu ikke har væ
ret kontakt til ejendomsmæg
lere, er det ikke muligt at sige 
noget om det forventelige pro
venu. • 

Den 13. april 1929 så lejren 
ved Værløse sådan ud foto
graferet fra syd. Flyvefeltet 
blev anlagt på marken forrest 
i billedet. 
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Premiair 
~i9et: Oat:vel til !)(!_ 70 

De fire McDonnell Douglas DC-10-1 O skal fremover 
flyve turister fra England til de populære rejsemål i Syd
europa. Til at erstatte DC-10-erne har har Premiair 
foreløbig fået leveret fire af fem fabriksnye AirbusA330-
300. Den sidste følger den 15. september. Flyene har 
hver plads til 405 passagerer. Samlet pris: 4,5 mia. kr. 

Flyvechef Franz Vinther mener, at DC-1 O sagtens 
kan flyve turister 10 år endnu og derefter tage 1 O år 
mere som fragtfly. 

De 379 stole i DC-10 har været udskiftet flere gange. 
Faktisk har der gennem årene siddet over otte milloner 
bagdele i hver fly. Flyene har hver tilbragt omkring 
70.000 timer i luften, hvilket svarer til ca. 1.500 gange 
rundt om jorden. Den sidste DC-1 O (OY-CNT) forlader 
Premiair den 31. oktober. 

På billedet kysser stewardesse Sannah Torp farvel, 
da hun havde fløjet sin sidste tur med DC-10, mens 
flyvechef Franz Vinther smilende ser på. (foto: Søren 
Holmberg). 

Still i t1 fJSCH1 t1ot1ce 

l!.uflfartsmedarbejctere til Grønland 
Statens Luftfartsvæsen søger et antal medar
bejdere til Ayvesikringstjenesren i Kanger
lussuaq/Søndre Strømfjord til ~ttelse ja
nuar måned 2001 . Uddannelsen foregår dels 
ved Statens Luftfaresvæsen, SLV-Skolen i 
København og dels ved Flyvesikringstjene
sten Søndre Strømfjord. Den samlede ud
dannelse varer ca. 10 måneder. Der afholdes 
optagelsesprøve i Danmark i uge 44 og i 
Grønland i uge 46. 

DINE ARBEJDSOPGAVER BLIVER: 
• Flyveinfonnationstjeneste. 
• Alanneringstjeneste. 
• Luftfaresinfonnationstjeneste. 
• Luftfanskommunikationstjeneste til luft

farten i det grønlandske område. 

VI FORVENTER, AT DU: 
• Har studentereksamen, HH, HTX eller 

HE 
• Kan bestå Statens Luftfaresvæsens opta

gelsesprøver med tilfredsstillende resultat. 

Trafikministeriet 

• Kan leve op til de fu$1:satte helbredslcr;iv; 
Ansøgere med luftfm:tserfaring, der ikke er 
fyldt 10 år, vil blive foretrukket. 

VI TILBYDER; 

• Ansættelse i et ungt &g dynamisk miljø 
med mtemationale berøringsflader. 

• Ansættelse som grønlandsk tjenestemand 
på prøve i lønramme 9, hvor lønnen p.t. 
er kr. 13.181,13 pr. måned. 

Efter endt uddannelse sker oprykning til 
overassistent i lønramme 17, hvor lønnen 
p.t. er kr. 14.473,35 pr. måned. 
Herudover ydes: 
• Kosttilskud under ophold i Kangerlus

suaq/Søndre Strømfjord. 
• Betaling for arbejde på ubekvemme tids-

punkter samt 
• Boligordning. 
Efter endt uddannelse ydes endvidere et 
rådighedstillæg på kr. 4.578,39 pr. måned 
stigende efter kvalifikationer til kr. 6.138, 16 
pr. måned. 

YDERLI6ERE OPLYSNINGER: 
Ansøgningsskema rekvireres ved henven
delse til Rekrutteringen, telefon 3247 8723, 
telefax 3252 7557 eller E-mail: lund@slv.dk. 
Skriftlig ansøgning indsendes til: 
Statens Luftfaresvæsen, SLV-Skolen, Blok 3, 
Maglebylille, 2770 Kastrup. 

Vi skal have din ansøgning senest den 25. 
september 2000. Du er også velkommen til 
at besøge vore hjemmeside på internettet. 
Adressen er www.slv.dk. 

SLV ønsker en medarbejdersammensæt• 
ning, der afspejler det omgivende samfund. 
Vi opfordrer derfor kvinder og mænd i alle 
aldre, uanset religion og emisk baggrund, 
til at søge. 

Statens Luftfartsvæsen 
Statens Luftfansvæsen (SLV) er en statsvirksomhed under Trafikministeriet. I SLV arbejder 
godt I 000 menru:sker med at skabe sikkerhed og effektivitet for den civile luftfan i Danmark Vi holder Danmark på vingerne 
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Forsvarsforligets betydning 
for Flyvevåbnet 
I forbindelse med 
gennemførelse af 
Forsvarsforligets be
slutninger er der i de 
tre værn igangsat en 
række projekter, der 
skal føre frem til målet. 
I Flyvevåbnet udgør 
de samlede reduktio
ner af fastansatte 938 
årsværk, mens den 
samlede reduktion af 
værnepligtige udgør 
105 årsværk. 

F-16 flyvetimeproduktionska
pacitet (vedligeholdelse) ned
sættes til 12.400 timer årligt. 

Årlig besparelse: ca. 13,8 
mio. kr. 

Reduktion I antallet af F-16 
eskadriller 
Reduktion fra fire til tre eska
driller (Eskadrille 723 på FSN 
Aalborg nedlægges) og de 
resterende eskadriller får hver 
20 fly. 

Årlig driftbesparelse: ca. 
22,3 mio. kr. Implementerings
omkostninger: ca. 1 mio. kr. 

Eskadrille 721 skal flytte til FSN Aalborg. 

Flyvestation Karup 
Flytning af Hærens Flyvetje
neste fra FSN Vandel til FSN 
Karup. Projektet er en del af 
det værnsfællesprojekt vedr. 
sammenlægning af de værns
vise helikoptertjenester. Ned
læggelse af FSN Vandel. 

Årlig besparelse: ca. 28,7 
mio. kr. Implementeringsom
kostninger: ca. 94 mio. kr. 

Flyvestation Skrydstrup 
Centralisering af F-16 vedlige
holdelse på flyvestationsnive
au. 

Årlig besparelse: ca. 11,5 
mio. kr. Implementeringsom
kostninger: ca. 1 mio. kr. 

HAWK-eskadrlller 
SammenlægningafseksHAWK
og seks Stinger-eskadriller. 
Eskadrille 531 (Odense) og 
ESK541 (Stevns) nedlægges. 
ESK 532 (Odense) flyttes til 
Karup. ESK 543 (Stevns) flyt
tes til Tune. 

Årlig besparelse: ca. 49,6 
mio. kr. Implementeringsom
kostninger: ca. 51 mio. kr. 

Søværnets Flyvetjeneste skal flytte til FSN Karup. 
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Kontrol-, Varslings- og 
Luftværnsgruppen 
Sammenlægning af Kontrol
og Varslingsgruppen og Luft
værnsgruppen til Kontrol- og 
Luftforsvarsgruppen. Place
ring på FSN Skalstrup. 

Årlig besparelse: ca. 14,1 
mio. kr. Implementeringsom
kostninger: ca. 13 mio. kr. 

Kontrol- og Varslings
gruppen 
Etablering af operationscentre 
i Vedbæk og Karup. Flytning 
af uddannelsesfacilitet fra 
Skagen til Karup. Opretholdel
se af FSN Bornholm indtil sty
ring fra operationscentre er 
mulig. 

Årlig besparelse: ca. 30, 1 
mio. kr. Implementeringsom
kostninger: 53 mio. kr. 

Flyvestation Værløse (1) 
Flytning af Eskadrille 722 
(Redningseskadrillen) og Sø
værnets Flyvetjeneste fra 
FSN Værløse til FSN Karup. 
Projektet skal ses i sammen
hæng med det værnsfælles
projekt vedr. sammenlægning 
af de værnsvise helikoptertje
nester. 

Nedlæggelse af FSN Vær
løse og ændring til militær luft
havn. 
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Årlig driftsbesparelse: ca. 
59,9 mio. kr. Implementerings
omkostninger: ca. 180 mio. kr. 

Flyvestation Værløse (2): 
Flytning af Eskadrille 721 
(Transporteskadrillen) fra mi
litær lufthavn Værløse til FSN 
Aalborg. Ændring af militær 
lufthavn Værløse til en AFIS. 

Årlig besparelse: ca. 55,5 
mio. kr. Implementeringsom
kostninger: ca. 190 mio. kr. 

FTK-myndlghedsområde 
Centralisering af den decen
trale mobiliseringsforvaltning, 
personelreduktion og redukti
on af generel drift. 

Årlig driftsbesparelse: ca. 
7,4 mio. kr. 

Uddannelser 
Centralisering af uddannel
sesansvaret for Flyvevåbnets 
Survive-to-Operate struktur og 
sammenlægninger af skoler 
på FSN Karup. 

Årlig besparelse: ca. 20,3 
mio. kr. lmplementeringsom
kost'ninger: ca. 52 mio. kr. 

Skoler 
Arbitrære personelreduktioner 
ved Specialskolen, Operati
onsstøtteskolen, Sergent- og 
Reserveofficersskolen og Fly
veskolen. Årlige besparelser: 
5,1 mio. kr. 

Fredsstøttestruktur 
Nedlæggelse af flyvevåbnets 
tre eksisterende forsyningsde
poter i Skrydstrup, Værløse og 
Aalborg og oprettelse af Flyve
våbnets Hoveddepot på FSN 
Skrydstrup. Reduktion og om
organisering af Flyvemateriel
kommandoens centralledelse 
og hovedværkstederne. 

Årlig besparelse: ca. 45 mio. 
kr. Implementeringsomkost
ninger: ca. 90 mio. kr. • 

(fra Forsvarskommandoens 
Væmskontakt) 
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Chefskifte 
Flyvevåbnet • 

I 

Tekst og foto: Oluf Eriksen 

Ved en flot enkel ceremoni i 
Flyveskolens hangar på Flyve
station Karup overdrog for
svarschef, general Christian 
Hvidt den 3. juli kommandoen 
over Flyvertaktisk Kommando 
(FTK) til generalmajor Leif Si
monsen. 

Indledningsvis talte den fra
trædende chef, generalmajor 
Kurt Ebbe Rosgaard og afle
verede paraden til Forsvars
chefen, der herefter overdrog 
kommandoen til generalmajor 
Simonsen. I fortsættelse heraf 
overdrog chefen for NATO's 
Allierede Flyvestyrker Nord 
(AlliedAir Forces North) gene
ral G. S. Martin (USAF) kom
mandoen over NATO's Com
bined Air Operations Centre 1 
(CAOC 1) til generalmajor Si
monsen. 

Generalmajor Rosgaard 
har i tre år været chef for FTK 
og NATO's Combined Air Ope
rations Centre 1 og overtager 
still ingen som chef for For
svarskommandoens Perse-

nelstab, hvorfra generalmajor 
Simonsen kom. 

Generalmajor Simonsens 
karriere har en righoldig bag
grund i forsvaret med uddan
nelse til elektroniktekniker som 
begyndelsen og efterfølgende 
uddannelse til officer, pilot og 
senere testpilot samt stabs
kursus og -studier i ind- og ud
land. Generalmajor Simonsen 
har bl.a. været pilot i ESK 725, 
stabsofficer i FTK, chef for ESK 

727, operationsofficer på FSN 
Skrydstrup, chef for Operations 
divisionen i FTK, stabschef FTK 
og chef for Forsvarskomman
doens Planlægningsafdeling 
og sidst chef for Personelsta
ben. 

Paraden, der omfattede fa
nekommandoer og militære 
tjenstgørende ved stabene, 
blev bl.a. overværet af nære 
medlemmer af de to generalers 
familie, stabenes civile per
sonel samt flere NATO-landes 

Chefen for Allied Air Forces North (NATO) general G. S. Martin 
(USAF) taler for fratrædende og tiltrædende general (General
major Simonsen til højre nærmest). 

forsvarsattacheer og 
bl.a. tre tidligere che
fer for FTK, general
majorerne (pens.) 
Børgesen, Fogh og 
Tophøj. 

Det musiske i
slæt blev på fortrin
lig vis givet af med
lemmer af Prinsens 
Livregiments musik
korps. Orkesterets 
farverige "gamle" 
hæruniformer, der 
er fremstillet for ind
samlede midler, gav 
et flot islæt til den øv
rige parade "i blåt''. 

• 

Chefen for Allied Air Forces North (NATO), general G. S. Martin (USAF) overdrager NATO
estandarden for CAOC 1 til generalmajor Simonsen, der ses med ryggen til. 
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SAR-beredskabet og Forsvarsforliget 
Af Hans Kofoed 
Foto: Knud Larsen 

Partierne bag Forsvarsforliget har besluttet, at 
hel/kopterberedskabet P' Flyvestation Skryd
strup flyttes til Karup. Det er naturllg følge af 
beslutningen om at flytte redningseskadrillen 
(ESK 722) til det jyske højland, men den plan
lagte flytning har fået folketingsmedlem Ebbe 
Kalnæs, CD, til at bede forsvarsministeren om 
at redegøre for den fremtidige helikopterbetje
ning af Det fynske Øhav og for Sønderjylland. 

Længere flyvetid 
I sit udførlige (skriftige) svar 
oplyser Hans Hækkerup indled
ningsvis, at der også efter 722's 
flytning til Karup vil være heli-

kopterberedskab på Værløse. 
Flyvetiden derfra til sydspidsen 
af Langeland er 45 minutter 
mod 30 fra Skrydstrup, altså 15 

minutter mere. Fra Karup er fly
vetiden 55 minutter. 

I tidskritiske situationer vil 
man kunne anmode den tyske 
helikopter i Warnem0nde om 
assistance. 

Det oplyses vderligere, at 
Skrydstrup-helikopteren i 1998, 
der betegnes som et typisk år, 
udførte ca. 200 operationer. 
Heraf var de 27, altså 13,5%, 
til Det sydfynske Øhav. 

Tysk assistance? 
Det sønderjyske område er 
hidtil blevet betjent af Skryd
strup, men her tager Karup 
over, når 722 er på plads. Den 

Verdens største svævefly i luften 
Den 1. august gik motorsvæveflyet ETA med en 
spændvidde på 30,8 m for første gang officielt i luf
ten. Flyet, der har registreringen D-KETA, startede 
fra Cochstedt flyvepladsen syd for Braunschweig. 

Jaxida Cover vNerner Jaksland, der har leveret 
overtræk til ETA, har sendt disse billeder. 

maksimale forøgelse af flyve
tiden ved denne flytning får 
man i området mellem Skryd
strup og Padborg, hvordetkan 
tage op til 34 minutter længere 
for helikopteren at nå frem. 

I 1998 havde Skrydstrup
helikopteren dog kun fem (af 
ca. 200) operationer i dette 
område, og man vil også her 
kunne bede tyskerne om as
sistance (fra Helgoland). 

Flyvetiden til Padborg-om
rådet er 10 minutter fra Skryd
strup, 44 fra Karup og 31 fra 
Helgoland. 

Højere rådighedsgrad 
Endelig fremhæver ministeren 
at en samplacering af et heli
kopterberedskab med SAR
eskadrillen medfører en høje
re rådighedsgrad for det på
gældende helikopterbered
skab, idet der ved tekniske fejl 
på beredskabshelikopteren 
umiddelbart vil være adgang 
til reservehelikoptere og til he
le eskadrillens tekniske appa
rat. 

Ministeren slutter sin rede
gørelse således: 

Sammenfattende er det 
min vurdering, at redningshe
likopterbetjeningen af Det syd
fynske Øhav og Sønderjylland 
vil være tilfredsstillende, selv
om helikopterberedskabet på 
Skrydsrup flyttes til Karup. • 

En ASW 20 placeret under 
ETA's ene vinge. 

ETA var et tilløbsstykke for 
pressen og andre interesse
rede. 

FLYV • SEP. 2000 



Berlin · Brandenburg 

2000 

Hvis man laver en 
skønheds
konkurrence for fly 
vil Fleseler Storch 
ikke vinde første
præmien, men den 
vil let kunne vinde 
konkurrencen om 
den korteste start
og landings
distance. Og det var 
den italienske dikta
tor Mussolini meget 
glad for (i et par ;Jr). 

Australieren Nestor Slepcev 
har i mange år interesseret sig 
for fly fra Anden Verdenskrig. 
Især har Fieseler Stoch med 
sin meget korte start- og lan
dingsdistance betaget ham. 
Så meget at han for syv år 
siden besluttede at bygge en 
kopi af den, dog kun i 75 % 
størrelse. 

Den originale Fieseler 
Storch fløj første gang i 1936. 
Den var da udstyret med en 
luftkølet otte cylindretArgusAs 
1 0c motor på 240 hk. I "Stor
ken" sidder man i tandem. 
Versioner fremstillet under 
Anden Verdenskrig havde 
plads til tre personer og et 
maskingevær bagerst. 

På grund af sin særlige vin
gekonstruktion med faste for
kantslots, meget store krænge
ror og andre snedigheder var 
Storken i stand til atflyve meget 
langsomt - i vindstille ned til 27 
kts. De lange understelstele
skopben til hovedhjulene kun
ne sammentrykkes 25 cm og 
var i stand til at optage den 
nedadgående bevægelse i en 
landing med 1.000 ft/min. 
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Slepcev Storch 
Af Knud Larsen 

Landingshastigheden ved 
en modvindskomponent på 3 
m/s var 41 km/t {22 kts) og lan
dingsaflø bet 15 m! Det tilsva
rende startløb var 50 m! 

Gran Sasso 

Alle disse egenskaber har Nes
tor Slepcev videreført i sin 
Slepcev Storch. Samtidig har 
anvendelsen af moderne 
materialer simplificeret kon
struktionen, der er godkendt 
efter JAR-VLA reglerne. Vin
gerne kan afmonteres på 30 
min, og hele flyet kan trans
porteres på en autotrailer. 

Flyet leveres med hel metal 
vinger, døre på begge sider, 
skivebremser og halehj1:1I. Det 
kan leveres flyveklart med Ro
tax 912S motor, men kan også 
leveres i samlesæt uden mo
tor. 

Redningen af den tilfange
tagne italienske diktator Mus
solini fra Gran Sasso bjerget i 
1943 med en Fieseler Storch 
bragte flyet over i historien . 
Nestor Slepcev fik efter an
søgning lov til at gentage hi-

storien i 1996 med en Slepcev 
Storch udstyret med en Rotax 
912. På stedet, der ligger i 
10.000 ft, var det på grund af 
bebyggelser, veje og el-led
ninger kun muligt at skaffe 70 
m grusbelagt landingsplads, 

Slepcev Storch Mk4 

Motor: Rotax 912S 100 hk 

men det var også tilstrække
ligt. 

Der var to Slepcev Storch 
på Berlin-udstillingen. Det ene 
var fabriksfremstillet, men det 
der er vist på billedet kom til 
Tyskland som samlesæt • 

Længde: ..................................................................... 6,8 m 
Spændvidde: ... ..... .............................. .................. ....... 10 m 
Vingeareal: ................................ ......... ........................ 16 m2 

Rejsehastighed: ................................. ... .... .................. 70 kt 
Tophastighed: ............................................ .................. 78 kt 
Stallhastighed: .. .. ........................................................ 22 kt 
Stigehastighed: ......... .. ..... ................................... 700 ft/min 
Startløb: ................................................................. 30-50 m 
Landingsafløb: .................. ............... .... .. .. .............. 30-50 m 
Tornvægt: ................................................................. 340 kg 
Fuldvægt: ............. ........ .. ......... ........... ...... .. .... .......... 550 kg 

Fabrik: 
Storch Aviation Australia Pty Ltd. 
113 Koree Island Road 
Beechwood NSW 2446 
Australia 

www.storch.com.au 

Repræsentant i Tyskland: 
Storch Team 
Georg Engmann 
Waldweg 18 
D-92436 Bruck 
Tyskland 

tel: 09434 2837 
mobil: 0171/7381215 
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Konstruktionsændringer 
på Sikorsky S-92 
Af Hans Kofoed 
Fotos: Knud Larsen og fabrikken 

For at imødekomme et ønske 
fra mange potentielle kunder 
til Sikorsky S-92 om mere plads 
i kabinen og en større kabine
dør har fabrikken øget kabine
længden med 41 cm, mindsket 
højden på halepylonen og 
flyttet den vandrette stabilisator. 

Forlængelsen af den for
restdel af kabinen gør det mu
ligt at installere en 127 cm bred 
dør, og det bliver derved nem
mere at arbejde med hoist og 
båre. 

. For at kompensere for den 
øgede vægt i den forreste del 
af kroppen er højden på hale
pylonen mindsket med ca. en 
meter. Disse og andre ændrin
ger flytter tyngdepunktet frem
ad, hvorved S-92 får en fladere 
hover attitude, og det giver 
bedre udsyn ved landing i 
snævre områder og på skibe, 
ligesom der bliver større frihøj
de under bagkroppen. 

Disse konstruktionsænd
ringer vil blive indført på proto
_typerne nr. 3-5 og på alle pro
duktionsfly, og de indvirker ik
ke på prisen, siger man hos Si
korsky. 

Computergeneret foto af S-92 med ændret halebom og forlænget krop. 

Sikorsky regner med at 
skulle bruge ca. 1.400 timer 
frem til typegodkendelsen. 

Prototype nr. 1 flyver ikke, 
men har som Ground Test 

Vehicle afsluttet en FAA udhol
denhedsprøve på 200 timer 
med henblik på typegodken
delse af drevsystem og gear
kasser. 

Nr. 2. har fløjet ca. 175 ti
mer. 

Nr. 3 fløj første gang i okto-

Sikorsky prototype nr. 1 udstillet pA. Famborough. 
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ber i fjor og har logget ca. 150 
timer. Den har stærkere motor 
(CT7-8) med FADEC, FullAu
thority Digital Engine Control. 
Prøverne med den drejer sig 
især om motorinstallationen og 
Automatic Flight Control Sy
stem. 

Nr. 4 samles først i år og 
skal især bruges til afprøvning 
af avionics. 

Nr. 5 i utility konfiguration 
var udstillet på Paris Air Show 
i fjor. Den vil senere i år indgå 
i flyveprogrammet. • 
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, I forgrunden selskabets første fly KZ III OY-DMO. Foran hangaren ATR42-300 OY-CIG. 

Cimbers 50 års jubilæum 
Af Hans Kofoed 
Foto Knud Larsen 

Den 4. august markerede 
Cimber Air sit 50 års jubilæum 
med en stor reception (med 
underholdning) i hangaren i 
Sønderborg Lufthavn. 

Om det lige var den dato, 
selskabet startede på, er må
ske lidt usikkert, men Cimber 
Air har altid fejret sin fødsels
dag omkring den første week
end i august. 

Uden for hangaren stod det 
fly, som det hele startede med, 
KZ III OY-DMO- og den er sta
dig luftdygtig - sammen med 
repræsentanter for den nuvæ
rende flåde: ATR42, ATR72 og 
Cessna Citation. 

Men det allernyeste fly, Re
gional Jet, var der ikke. Det er 
ude at tjene penge, sagde ad
ministrerende direktør Jørgen 
Nielsen i sin tale. Han venter i 

øvrigt, at der også kommer jet 
på indenrigsruterne, men 
sagde ikke noget om hvornår. 

Flyvevåbnets gave til jubi
laren var et luftbillede af Søn
derborg Lufthavn, taget fra en 
F-16. Oberst M. Fleischer ville 
ikke undskylde, at kontorhuset 
ikke var kommet med - der er 
for meget administration i luft
farten. Han var også tilfreds 
med at der kun stod et fly på 
forpladsen, for det betød at de 
andre var der, hvor fly skal væ
re: oppe i luften! 

Borgmester Andersen sag
de, at mens der mange steder 
var pøset offentlige midler i luft
havnene, havde man i Sønder
borg stræbt efter at skabe over
skud, så man selv kunne betale 
de krævede investeringer. 

Den bedste af disse varter-

Adm. direktør Jørgen Nielsen holder talen, mens jazzorkestret 
hviler sig. Talerstolen er udsmykket med jubilæumslogoet. 

roristhegnet. Efter at man hav
de fået det, havde der ikke 
været et eneste terroristan
greb på Sønderborg Lufthavn! 

heller ikke været før hegnet 
kom op. 

Senere i tale oplyste borg
mesteren, at det havde der 

Og lørdag fortsatte festlig
hederne med stor middag i 
hangaren for personale og 
særligt indbudte. • 

Hvordan opnår De 
den bedste forsikring? 

Vælger De Codan som samarbejdspartner inden 
for Fly-, Industri- og Erhvervsforsikring, får De 
automatisk professionelle rådgivere og konsulen
ter med i lasten. 

Hertil kommer en højt specialiseret stab af tekni
kere, som kan vejlede Dem i forbindelse med 
skadeforebyggelse og ved eventuelle skader. 

Velkommen hos Danmarks stærke forsikrings
partner! 

@dan 
Sådant 

Luftfartsafdelingen • Gammel Kongevej 60 • 1790 København V 
Telefon 33 21 21 21 • www.codan.dk 
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Af Bo Brunsgaard 

Rødvin er noget 
farligt stads. Egentlig 
skulle der først have 
været Tour de Dan
mark igen i år 2001. 
En aften i efteråret 
ringede min telefon: 
det var resten af 
Tour-ledelsen, der 
sad til PR-seminar på 
Arnborg. Blødt op af 
en flaske god rødvin 
var slænget så småt 
ved at være overtalte, 
og ville lige høre, 
om ikke alligevel vi 
skulle ... ? 

Og sådan blev det så. Og godt 
det samme for også i år 2000 
blev det en skøn oplevelse at 
være med til at få 13 svævefly 
og godt 55 piloter og hjælpere 
rundt fra den ene ende af lan-

Hovedparten af feltet er klar til start p/J. Nørre-Felding på Tourens første dag. 

det til den anden i løbet af en 
uge, der helt overraskende 
bød på det smukkeste svæve
flyvevejr. Touren gik i år fra Hol
stebro svæveflyveklub til Lol
land-Falster svæveflyveklub 
med ophold undervejs hos 
Vestjyllands, Silkeborg, Vejle, 
Fyn og Tølløse svæveflyve
klubber. 

Deltagerne 

Igen i år var det et blandet felt, 
der stillede op til velkomsten 
hos Holstebro svæveflyve
klub. Touren er tilrettelagt så 
alle typer fly og alle niveauer 
af piloter kan deltage. Igen i år 
var der en mange tosædede 
fly med, og næsten alle fly hav
de skiftende besætninger. 

Både blandt deltagere og 
fly var der en mange gengan
gere fra sidste år, men også 
mange nye ansigter, som vi 
kunne byde velkommen. I år 
havde vi også en udenlandsk 

deltager: Christer Ost, der var 
kørt hele vejen fra Orebro i 
Sverige med en Ventus på 
slæb. 

Deltagerne blev opdelt i fire 
hold, der tilsammen skulle 
planlægge og tilbagelægge så 
lange distancer som muligt 
mellem start og slut på hver 
etape. Efter et sindrigt system 
blev der tildelt point efter antal 
km og antal vendte vende
punkter. Hvis holdene ikke 
kunne flyve mere end en be
stemt procentdel af deres 
opgave vankede der strafpo
int. Alle aspekter af en svæve
flyvers kunnen, både i luften og 
på jorden, skulle i spil. 

Første etape: Nørre
Felding til Ejstruphede 

Dagene op til starten havde 
været præget af småregn og 
lave skyer, men udsigten for 
den første dag lovede opkla
ring og flyvevejr. Så flyene var 

klar og de første forsigtige 
opgaver var skrevet ud da Hol
stebros borgmester åbnede 
Touren ved at tage den første 
start. 

Opklaringen kom, men ter
mikken var ikke overbevisen
de og skybasen var ikke me
get for at løfte sig over 6-700 
m. Lidt efter lidt kom feltet dog 
afsted. 

Pludselig rullede en trans
portvogn med en skrigende 
gul Ka6 ind på pladsen, og 
Lars Kristensen hoppede ud 
af bilen. Han var landet godt 
20 km ude, og var hastet 
tilbage for at starte forfra. Flyet 
blev samlet og synet, og godt 
1 ½ time efter landingen var 
Fox-6 igen i luften og på vej. 

Sidste år var vejret på Tou
ren ikke med os, så jublen på 
afgangspladsen var stor da 
KK (LS1 c fra Lemvig) kunne 
melde, at være det første fly i 
Tourens historie, der kom i mål 
på en etape. Rapporterne fra 
målet på Ejstruphede var 
lovende efterhånden som flere 
og flere fly ankom efter at have 
været rundt på opgaverne. 

I altfik vi syv fly frem, mens 
resten måtte bide i græsset 
rundt om på opgaverne. Fox-
6 havde mere held i anden 
omgang, men måtte ned 8 km 
før målet, mens TL (LS4 fra 

Ryenesam/es. Ennydagrned 
lange opgaver er på vej. 
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Kolding) endte kun 6 km fra Ej
struphede efter at have fløjet 
rundt om pladsen uden at 
kunne finde den. 

Vores svenske deltager, 
Christer, stod for den længste 
hjemhentning. Ventus'ens mo
tor ville ikke starte da han lå 
lavt ved Give , så han var 
landet på hvad hjemhenterne 
mente var "den største mark i 
Midtjylland". De flinke værter 
på Ejstruphede sørgede hel
digvis for at gemme aftensmad 
til Christer og hjælpere til de 
kom hjem. 

Efter at have set en flot 
kunstflyvningsopvisning med 
Stampe var det en flok forvent
ningsfulde deltagere, der kun
ne lyne soveposerne. Udsig
ten for anden etape så rigtigt 
godt ud. 

Anden etape: Ejstruphede 
til Christianshede 

Der blev drømmevejr til den 
anden etape, der førte feltet 
langt omkring inden ankomst
en til Christianshede. Skyba
sen kom op omkring 1.800 m 
og piloterne kunne rapportere 
om 3 og 4 m/s i boblerne. Efter 
at have talt med journalister på 
Ejstruphede skulle jeg forlæg
ge lejren til målet ad landeve
jen, men måtte flere gange ind 
på en rasteplads for at kunne 
stå ud af bilen, lægge nakken 
tilbage og kigge misundeligt 
op. 

Fynboerne kom også i luf
ten med deres medbragte 
DG500/22 (TS). En dejlig fly
vemaskine, men ikke noget, 
man lige løfter i en hånd. Så 
for at være sikre på, at de kun
ne komme i luften, havde de 
selv medbragt 1.000 kilos 
sprængstykker, der hver dag 
højtideligt blev boltet fast på 
wiren hos værtsklubben. Når 
DG'en var sendt i luften blev 
sprængstykkerne pænt de
monteret og kørt videre til den 
næste klub. Når da ellers der 
var noget at køre i. Hørt på 
radioen: "Fax 6, kan du ikke li
ge kalde TS og spørge, hvor
dan man starter en Volvo?". 

Kun et enkelt fly måtte ned 
før målet, så stemningen var 
høj over aftensmaden hos 
Silkeborg Flyveklub. Per Otte
sen fra FFF (DG100) havde 
ekstra grund til at glæde sig: 
han var startet fra Ejstruphede 
uden nogen sølvbetingelser, 
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og landede godt 5 ½ time se
nere på Christianshede med 
alle tre betingelser i hus. 

På Christianshede var der 
arrangeret flyvning med 
DASK's 2G, og en del afTou
rens piloter fik deres første 
smag af, hvordan det føles at 
flyve uden bundbrædder til at 
tage udsigten. Det kunne de 
snakke længe om bagefter. 

Tredje etape: 
Christianshede til Hammer 

På tredje etape var feltet på 
mystisk vis vokset. To med
lemmer af konkurrenceledel
sen havde fået nok af at høre 
om det gode vejr, og havde i 
nattens mulm og mørke skaf
fet sig et fly hver. 

Tourens gule førertrøjer 
havde hidtil siddet fast på 
"Førsteholdet", som de med 
klædelige beskedenhed hav
de navngivet sig selv. De an
dre tre hold, "Kavisund", "10-
4" (motto: ''li-fi'r, det eros, der 
sti'r") og "De Jysk-Fynske Luft
huller" havde nu fat i de lange 
linealer for at planlægge de op
gaver, der skulle vriste trøjerne 
fra dem. 

Der arbejdes Mrdt med dagens taktik. Vejretbedømmes, skumle 
planer lægges og rævekager mod de andre hold bages. 

Det kræver sit arbejde at fodre Tourens mange deltagere. Her er 
Ivan Nielsen og Niels Andersen fra Vejle Svæveflyveklub godt 
igang. 

Vejret var knapt så godt 
som dagen før, men op til 
1.400 m var muligt inde over 
højderyggen, mens vejret 
længst vestpå var præget af 
sammenklapninger og lav 
skybase. Holdene havde ud
skrevet lange opgave med 
mange vendepunkter, så der 
var nok at gå i gang med. Den
ne dag fik vi både Touren 
længste udskrevne holdopga
ve på 940 km, og den længste 
gennemførte holdopgave på 
635 km. 

Da der, ud over distance
point, gives point for vende
punkter, uanset hvilke af et 
holds fly, der har vendt dem, 
fik holdkaptajnerne nok at gøre 
med både at flyve og holde styr 
på, hvilke vendepunkter, der 
endnu Ikke var blevet indkas
seret. Der blev ført længere 
forhandlinger i luften om hvem, 
der skulle have lov til at samle 
hvilke punkter op. 

Hen på dagen blev der blåt 
på det sidste stykke mod Ham
mer, så et par piloter valgte at 
lande på en flyveplads, I stedet 
for at risikere en udelandlng. 
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En træt men glad Per Ottesen efter at have taget alle tre sølvbetinge/ser, 50 km distance, 1. 000 m 
højdevinding og fem timers varighed, på anden etape. 

Kavisund-holdet kunne~ den sidste dag modtage pokalen for 
flest point. 

Da Touren både er for er
farne og mindre erfarne piloter 
gives der bonuspoint for lan
ding på en flyveplads, så både 
sikkerhedsmæssigt og taktisk 
var det fornuftig flyvning. De 
blev hentet hjem i flyslæb af 
Tourens medbragte slæbefly, 
der samtidig blev brugt som 
fremskudt kommandopost af 
Tourledelsen. 

Hørt efter landing: "pokkers 
også, jeg manglede to vende
punkter. På den anden side 

Point og distancer: 

har jeg aldrig fløjet så langt 
før". 

Fjerde etape: 
Hammer til Vøjstrup 

De efterhånden noget nusse
de førertrøjer forblev hos "Før
steholdet". Da Touren er et lav
prisarrangement er der kun et 
sæt førertrøjer, med pligt til at 
blive båret af det til enhver tid 
førende hold - også sidst på 
ugen! 

Hold 
Kavisund 
Førsteholdet 
Ti-fire 
Jysk/Fynske lufthuller 

2/7 
1336(174/144) 
3724(403/370) 
2846(409/359) 
2064(208/190) 

3/7 
44 72(37 4/300) 
3536(422/372) 
3678(454/454 

3282(342/322) 

Igen lovede udsigten godt 
flyvevejr, men dagens etape 
havde det ekstra krydderi, at 
feltet skulle over Lillebælt til 
Fyn. God disciplin hos piloter
ne og venlig smidighed hos fly
veledelsen i Billund gjorde, at 
flyvningen i Billunds luftrum 
forløb let. 

Christer, der ikke følte sig 
helt hjemme i det danske 
sprog, valgte at kommunikere 
på engelsk. En svæveflyver, 
der taler engelsk, kom lidt bag 
på Billund, så efter at være ble
vet klareret fik Christer for en 
sikkerheds skyld besked på 
"and maintain VFR". Nok er 
hans Ventus godt udstyret, 
men IFR-udrustning, njaeee, 
lige knapt. 

På Vøjstrup var vejret rigtigt 
godt, men det var ikke helt let 
at komme over fra Jylland, når 
opgaverne rundt i det jyske var 
overstået. SK (Ventus), KF 
(Janus) og VA (Twin III SL) 
kom hele vejen, mens resten 
valgte at lande i Jylland. Pilo
terne i VA blev så glade for tu
ren, at de klappede motoren 
ud, fløj tilbage til Hammer, skif
tede en mand ud, og svævefløj 
det meste af turen tilbage til 
Vøjstrup igen. 

4/7 
4740(305/285) 
5145(500/445) 
3865(940/635) 
4244(553/463) 

Tallene i parentes er planlagt distance/gennemført distance for holdet på den pågældende dag. 
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Femte etape: 
Vøjstrup til Tølløse 

I løbet af natten skiftede vejret. 
Normalt er svæveflyvere jo i 
forvejen i tæt kontakt med na
turen. På Touren bliver kontak
ten endnu tættere af, at næs
ten alle bor i telt. Da næsen for
sigtigt blev sendt uden for so
veposen var der ingen tvivl om, 
at de foregående dages høje 
temperaturer var et overstået 
kapitel. 

Et enkelt hold måtte sande 
omslaget i vejret mere end de 
fleste. På briefingen måtte 
"Førsteholdet" under megen 
hujen aflevere førertrøjerne til 
piloterne fra "Kavisund"-hol
det. Det havde de vist ikke helt 
regnet med, så nogle af dem 
måtte fryse med anstand i bar 
mave resten af briefingen. 
Pressechefen var godt tilfreds 
med, at den fotograf, der skulle 
komme, var en halv time for
sinket... 

Dagen blev aflyst, hvilket 
vist passede piloterne meget 
godt. Efterfiredage med mas
ser af flyvning var der flere, der 
var ved at være godt møre, så 

Ib Overgaard afleverer en 
"urinprøve" til dopingtest. Efter 
at Tour-ledelsen havde prøve
smagt måtte det konstateres 
at Ib lider kraftigt af saftevand. 

5/7 
3450(295/245) 
428 (545/205) 
297 (568/214) 
-1353(477/68) 

total 
13998 
12832 
10685 
8237 
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Forfatteren: 
Bo Brunsgaard startede 
som svæveflyver i 1988, 
en "karriere", der siden har 
ført til mange smukke 
naturoplevelser og en del 
ufrivillige besøg på jyske 
marker. Efter to år som 
pressechef for Tour de 
Danmark er han begyndt 
at møde alle fremmede 
mennesker med udsagnet 
"nej, vi falder ikke ned fordi 
det holder op med at blæ-
se." 

en fridag blev hilst velkom-
men. Nogledrog mod Tølløse, 
mens andre tog på sightseeing 
i det sydfynske. 

Tourens slæbepilot, Micha-
el Olsen, tilbragte en stor del 
af dagen med at prøve at op-

~-
~ 
llA 
Berlin • Brandenburg 

2000 

Mange af de fly, der vises på 
de store internationale flyud
stillinger, debuterede for 20-30 
år siden eller mere. Det gælder 
fx Partenavia P.68, der, som 
cifrene antyder, er en ægte ot
te-og-tredser. Den blev vist i to 
udgaver, den klassiske "luftta
xa" og overvågningsversionen 
Observer. 

Større tekniske ændringer, 
om overhoved nogen, synes 
der dog ikke at være tale om. 
Den største forandring synes 
at være sket med firmanavnet, 
og herom kunne man fortælle 
en dramatisk historie. 

Partenavia har i de senere 
år har haft en noget turbulent 
tilværelse, som vist endte med 
betalingsstandsning/fallit/re
konstruktion, måske det alt
stemmen. 

Men nu går det åbenbart 
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spore dem, der var taget på Rapporter sydfra talte om godt udsatte KDA-præmie, der ud-
sightseeing. En af dem havde flyvevejr, men i sidste ende deltes for "good airmanship", 
nemlig nøglen til den bil, hvor måtte vi dog opgive at komme gik til Per Ottesen fra FFF. 
nøglerne til slæbeflyet var fra Tølløse" 
blevet låst inde. Lars i Fox-6 ville komme fly-

Om aftenen havde Tølløse vende til Lolland, så han bed Tak 

Svæveflyveklub stillet an til sig fast i halen på slæbeflyet Igen i år kunne Touren kun lyk-
hangarfest med levende mu- og lod sig trække hele vejen. kes på grund af de mange fri-
sik under ophængte svævefly. Da han først blev sluppet løs villige, der i vores værtsklub-
Som noget helt særligt var der over Lolland ville han til gen- ber knoklede løs med utallige 
arrangeret ballonopstigning, gæld ikke ned, så han fløj rundt praktiske gøremål. Det er im-
og tre heldige deltagere vandt et par timer og beså det meste ponerende at se, hvordan alt 
en tur i varmluftballon. Gid en af øen. er klar når feltet ankommer, og 
af dem havde været mig! Lolland-Falster Svævefly- hvordan alle problemer løses 

veklub havde arrangeret en i en håndevending. Fra både 

Sjette etape: Tølløse til 
flot afslutningsfest for delta- arrangører og deltagere skal 
gerne, der kunne fejre en vel- der lyde en stor og varm tak til 

Lolland-Falster Alrport lykket Tour med godt flyvevejr værtsklubberne og deres 
Vejret var heller ikke rigtigt og masser af gode og sjov op- medlemmer-det var flot gjort! 
samarbejdsvilligt til den sidste levelser i godt selskab. P.S. Og bliverderetTourde 
etape, der skulle føre feltet De gule førertrøjer kom Danmark næste år? Hold øje 
frem til afslutningen hos Lol- med Kavisund-holdet fra Ka- med organisationssiderne her 
land-Falster Svæveflyveklub . lundborg, Aalborg-Aviator og i FLYV - der kunne jo gå hen 
Der blev ved med at dukke Frederikssund-Frederiksværk og dukke noget op. • nogle drillende blå huller op i hjem, og slæbepilot Michael fik 
skydækket, så piloterne blev lov til at glæde sig over Tou-
sat til at skrive opgaver ud. rens Kvajepande-pokal. Den 

Italiensk gensyn 
Af Hans Kofoed 
Foto Knud Larsen 

Partenavia P.68. 

godtigen. Der er kommetfrisk 
kapital til, og fabrikken i Napoli 
hedder nu , Vulcanair -den lig
ger jo ved foden af Vesuv. 

En tid foregik produktionen 
i Indien, og måske bygges der 
stadig P.68 derude. Der kører 
i hvert fald en retssag mellem 
den indiske licenshaver og 
Vulcanair om retten til at frem
stille og forhandle reservedele. 

Vulcanair har i øvrigt over
taget rettighederne til SIAI 
Marchetti SF600A Canguro, 
der er konstrueret af den be-

kendte freelance konstruktør 
Stelio Frati. Det tager ni pas
sagerer og minderganske me
get om Britten Norman lslan
der, men har bredere krop og 
har to 450 hkAllison 250b17f1 
turbinemotorer. 

Stifteren af Partenavia, Lui
gi Pascale, professor ved det 
napolitanske tekniske univer
sitet, er ikke tilknyttet Vulcan
air, men har nu sin egen lille 
fabrik, også i Napoli-området, 
hvor han fremstiller UL-flyet 
P.90. 

Det virker nu lidt stort af et 
ultralet fly at være, og P.90 er 
da også blevet omklassificeret 
til VLA-kategorien (Very Light 
Aircraft) - eller er ved at blive 
det - så det kan komme på det 
"rigtige" luftfartøjsregister. 

Hos Vulcanair var man nu 
tilbøjelig til at mene, at en væ
sentlig årsag var at så kunne 
den stedlige flyvepladschef ik
ke forbyde professoren at bru
ge flyvepladsen. Det kan han 
åbenbart, når det drejer sig om 
UL-fly. • 
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Når flyvning bliver til litteratur 
Af Agnete LangglJrd 

Den franske forfatter 
og pilot Antoine de 
Saint-Exupery -
faderen til "Den lille 
Prins"- ville i år være 
blevet 100 år. Hans 
litterære værker 
hænger uløseligt 
sammen med hans 
aktive liv som pilot. 

litteratur og flyvning kan hæn
ge rigtig godt sammen. Det 
gjorde de i høj grad for flyveren 
og forfatteren Antoine de 
Saint-Exupery. Han skrev i 
sine fiktive værker om de 
erfaringer, han gjorde som 

pilot, først som postflyver i 
20'erne og 30'erne og siden 
som rekognosceringspilot i 
Anden Verdenskrig. Bøgerne 
bærer titlerne "Postflyver", 
"Flyver i Natten" og "Krigsfly
ver". Her møder vi piloterne 
under deres farefulde flyvnin
ger, hvorvenskaber, ansvar og 
pligter står deres prøve. »Dybt 
i deres hjerter følte piloterne 
sig under denne kamp knyttet 
til Riviere (flyvelederen) i et 
tavst broderskab. En dyb 
samhørighed gjorde fraser 
overflødige.» En typisk be
mærkning hos Saint-Exupery 
om det, der knytter piloter sam
men. Om selve faren skrev 
han bl.a. følgende : "Det drejer 
sig ikke om at leve farligt. Det 
er meget prætentiøst. Jeg kan 

HKH Prinsen deltog i åbningen af mindeudstillingen "Saint
Exupery- 100 år" den 31 . maj på Det Franske Kulturinstitut i Kø
benhavn. 

ikke lide toreadorer. Det er ikke 
faren, jeg elsker. Det er livet". 

Den lille prins 
Saint-Exuperys mest berømte 
bog er nu ikke en, der handler 
specifikt om flyvning, men dog 
om en pilot, der falder ned i 
ørkenen. Den hedder"Den lille 
Prins". Ude i ørkenen møder 
den nødlandede pilot pludselig 
en lille fyr med lyst hår og 
prinsetøj, der blot spørger: "Vil 
du ikke nok tegne mig et får?" 
Sådan fortsætter historien på 
mystisk vis, og flere af bogens 
sætninger er gennem tiden 
blevet almen kendte. Den 
kendteste er nok: "Kun med 
hjertet kan man se rigtigt". 
Bogen er oversat til mere end 
120 sprog og er en af de mest 
solgte pr. indbygger i både 
Frankrig og Danmark. 

100 år 

Saint-Exupery blevfødt i 1900 
og døde i 1944 under en rekog
nosceringflyvning over Syd
frankrig . Det antages, at hans 
fly ligger på bunden af Mid
delhavet, men trods mange 
eftersøgninger er det stadig 
aldrig blevet fundet. 

I år er det altså 1 00-året for 
hans fødsel. Det er blevet 
højtideligholdt på mange må-

Forfatteren har skrevet 
universitetsspeciale om 
Antoine de Saint
Exupery og skrevet flere 
artikler og holdt foredrag 
om ham. Sidst har hun 
arrangeret den store 
mindeudstilling på Det 
Franske Kulturinstitut i 
København, der fandt 
sted i hele juni måned i 
år. 

der i hele verden. I Frankrig er 
f.eks. den store internationale 
lufthavn i Lyon "Lyon-Satolas" 
blevet omdøbt til "Lyon-Saint
Exupery", og i Danmark har 
der bl.a. været afholdt en stor 
udstilling om forfatteren på Det 
Franske Kulturinstitut i Køben
havn. HKH Prins Henrik var 
protektor for udstillingen og 
deltog også i selve åbningen. 
Nogle af de udstillede fly var 
udlånt af Danmarks Flyvemu
seum i Helsingør. 

Centralt i Saint-Exuperys 
livsfilosofi står begrebet "at 
knytte bånd". Han skriver bl.a.: 
"Mennesket er ikke andet end 
de bånd, det har knyttet. Det 
er nødvendigt at knytte bånd". 
I begyndelsen af hans karriere 
var det alle de breve, han frag
tede, der udgjorde båndene. 
Et brev er jo i høj grad et bånd! 
Senere var det de passagerer, 

han fløj med. Passa
gerer, der kunne kom
me frem til dem de 
kendte og elskede. At 
knytte bånd - det var 
for ham at se i høj grad 
det, flyvningen hand
lede om. • 
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Den lille prins - fra 
bogen af samme 
navn - fejer 
omhyggeligt på sin 
lille planet. 
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VANKE 
Kommentarer 
Arrow III OY-ELL er fra 1978, 
ex D-EJRG, Warrior OY-TFL 
fra 1974, ex SE-GBV. 

ASK 23B OY-XUD hentet i 
Finland, ex OH-699, og kom til 
Silkeborg ad landevejen den 
1. maj. 

OY-RJAer af den type, som 
nogle måske kender bedre 
som Canadair Regional Jet. 
Den kom til Sønderborg den 
14. juli, direkte fra fabrikken. 
Fabriksnye er også OY-JOX, 
OY-LAB og OY-XUD. 

Bemærk, at K8B OY-XME 
blev slettet i 19971 

Udover de i rubrikken an
førte ejerskifter er der pr. 11 . ju
li registret ejerskifte fraAviation 
Assistance NS, Roskilde til 
Aviation lease & FinanceNS, 
også Roskilde: Beech F33A 
Bonanza OY-BVR og BW,A36 
BonanzaOY-TFB, 'C, 'Dog'E, 
Beech Super KingAirOY-BVB, 
Champion Citabria OY-CFB, 
Piper PA-28-151 Warrior OY
BLN og TOH. 

På redaktionen vil vi gerne 
være lidt forud og kan derfor 
allerede nu bringe et foto af 
MUK Air's seneste fly: VFW 
614 med midlertidig registre
ring OY-RRW. MUK Air mod
tager yderligere to VFW 614. 
Foto: Søren Holmberg. 

TIigang 

OY- Type Fabr. nr. Røg.dato Efer/bruger --- ----
ELL Piper PA-28R-201 
JOX Rolladen LSB-18 

LAB Piper PA-34-220T 

7837229 17.7. 
8323 18.7. 

3449168 7.7. 

Henrik Ellegaard, Vedbæk 
Niels, Lars og Jens Ove Ternhalt
Pedersen, Horsens 
Air Alpha, Odense 

RJA Bombardier CL600-2B19 
SHX SH Ventus-2b 

7413 14.7. 
96 24.2. 

Cimber Air, Sønderborg 
Dansk Svæveflyver Union, Arnborg 
Aviation lease & Finance, Roskilde 
Silkeborg Svæveflyveklub 

TFL Piper PA-28-151 28-7415650 7.7. 
XUD Schleicher ASK 23B 27.6. 

Slettet 

OY- Type Dato e,ern,,uger ---- ----
DKF Musketeer 

DNT Cessna F 172F 
HMW AS 365 Super Puma 
HMY AS 365 Super Puma 
KKP Boeing 737-600 
XME Schleicher K8B 

'1997 

Ejerskifte 

Type Reg.dato 

AGL Cessna F 172H 22.6. 
AKE Cessna FA 150L 21.6. 

BLB PA-28-151 28.6. 

CFH Wilga35 28.6. 
CPZ Cessna F 172F 19.6. 
DEW Cessna F 172D 4.7. 
FRO American AA-1 19.6. 
VRX ASK13 28.6. 
VXK St. Libelle 6.7. 
XHT PIK-20D 21.6. 

29.6. R. Hove-Christensen, 
Nakskov 

7.7. 
22.6. 
22.6. 
14.8. 

Jørn Erik Schmidt, Birkerød 
MaerskAir 

Solgt til England 
Havareret 
Solgt til Nigeria 
Solgt til Nigeria MaerskAir 

1.5.* 
SAS Danmark 
Fr.sund-Fr.værk Flyveklub 

Overført til norsk register 
Solgt til Tyskland 

Nuværende eløn'bruger lldllgere ete,/bruger 

Majken Bjerre, Esbjerg F.O. Flyservice, Herning 
Yrsa Stenild Christiansen, Bertel Kring, Risskov 
Padborg 
Aviation lease & Finance, Jan Ove Myckleburst, Vedbæk 
Roskilde 
Bjorn Ronjom, Ry Adventure Sport, København 
I/S C-172, Hundested Peder Brøchner, Brande 
Peter Pedersen, Ålborg Henrik Kornmaaler, Lystrup 
Allan Juul Larsen, Nuuk Peter Bjerre, Sdr. Strømfjord+ 
Vestjysk Svæveflyveklub Tønder Flyveklub 
Uhre Air Unlimited, Silkeborg Kalundborg Flyveklub 
Agnete Olesen, Brande Bent Daugaard Pedersen, 

Kalundborg 
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}lB~l~E RAF's flyvende murske 
I den militære jetflyv
nings pure ungdom -
det vil som bekendt 
sige i slutningen af 
fyrrene - var verdens 
militærstrateger 
generelt nok ikke set 
optaget af, hvor 
meget eller hvor lidt 
datidens jetdrevne 
kampmaskiner fyldte 
på fjendens radar
skærme. 
Set i nymodens nøg
terne Stealth-per
spektiv må det natur
ligvis indrømmes, at 
Gloster-fabrikkens 
markante Javelin 
nat/ager bogstaveligt 
talt fyldte godt op i 
landskabet, på 
skærmbilledet - og i 
luttrummet. 
Verdens første tomo
torede deltavingede 
jagerfly måtte på 
grund af sin facon 
uofficelt døje med 
øgenavnet "mur
skeen". Fra februar 
1956 indgik værktøjet 
i RAF's altvejrs- og 
natjagerforsvar. 

Tredje prototype blev udstyret 
med "krumknivformede" vin
geforkanter. 

Af Wilhelm Wlllersted 

Første prototype til Jave/in fløj 26. november 1951. 

Gloster Javelin havde højderoret anbragt øverst på halefinnen. 

Gloster Javelin, der ifølge ord
bogen betyder "kastespyddet" 
- vandt kampen med de Havil
land 11 O om pladsen som Ro
yal Air Force's nye nat- og alt-

vejrsjager til afløsning af Me
teor og Vampire. 

Første prototype fløj den 
26. november 1951, og i au
gust 1952 fulgte anden proto-

type, efterfulgt den 7. marts 
1953 af den tredje maskine. 
Der var altså ret stor spred
ning mellem de første eksem
plarer af flyet. 

Javelin var et stort fly. 
Spændvidden var godt 16 m 
og længden over 17 m. 

De store dybe deltavinger 
og kroppen gav indvendig 
tankkapacitet til store mæng
der brændstof, og det tunge fly 
- startvægten lå på godt tyve 
tons - havde derfor en rimelig 
stor rækkevidde. 

Tredje prototype blev ud
styret med en modificeret 
krumknivformet vingeforkant, 
og det var også den første Ja
velin , der fik kanon-bevæb
ning. Kanonerne var fire 30 
mm Aden kanoner med en efter 
datidens forhold formidabel ild
kraft. 
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Produktion 
Første produktionsudgave af 
Javelin fløj den 22. juli 1954. 
Motorerne var to Armstrang 
Siddeley Sapphire motorer på 
hver godt 5.000 kg tryk - for de 
senere versioner stigende til 
5.900 kg med efterbrænderen 
sat til. 

De seneste versioner hav
de en nyudviklet, amerikansk 
radar indbygget i næsen. Be
væbningen var fire Firestreak 
luft-til-luft missiler, der var an
bragt på specielle ophæng, 
hvis udformning betød, at Ja
velin kunne flyve i topfart med 
missilerne siddende klar på 
disse pylons. 

Flyet kunne også medføre 
udvendige ekstratanke place
ret under kroppen. De aller
sidste versioner af Javelin -
F(AW) Mk. 9 - kunne desuden 
tankes i luften. 

Fire Javelins fra 23. Sqn. 
fløj således i sommeren 1960 
non-stop fra England til Singa
pore. Gloster Javel in var i 
RAF-tjeneste indtil april 1968. 

lil de otte versioner, som 
Gloster har leveret af nat- og 
altvejrsjager-udgaverne, kom
mer T. Mk.3 træneren. Der er 
i alt bygget 395 Javelins af alle 

Data for Gloster F(AW) Mk.9 Javelin: 

Motorer: To Armstrang Siddeley Sapphire 204 
på hver 4.994 kg tryk 
Spændvidde: .......................................... .. ........... 15,86 m 
Længde: ................... ........... ................................ 17,18 m 
Højde: ................................................................... 4,88 m 
Maksimal startvægt: ......................................... 19.490 kg 
Tophøjde: ......................................................... . 17.100 m 
Flyvestrækning med interne tanke: ................... 1.497 km 

Denne Gloster Jave/in i rød-hvid bemaling er udstillet i Duxford. 

Gloster Javelin F (AW) Mk.9. 

marks inklusive prototyperne. 
En række Gloster Javelins 

er bevaret for eftertiden og kan 
ses på museer i England og 
Italien. 

Nærmest tilgængelig er 
den F.(AW) Mk. 9, som står på 
Imperial War Museum i Dux-

Modellen af Gloster Javelin F 
(AW) Mk.9 i RAF standard-ca
mouflage er i skala 1 :72 fraAir
fix. 

Modellerne: 
Gloster Javelin er udsendt i 
skala 1 :72 fra Airfix og Heller. 

ford og en F.(AW) Mk.1 i Cos
ford. 

Den italienske Javelin er 
udstillet på Museo dell' Aviazi
one i Rimini - det er iøvrigt en 
forholdsvis velbevaret F.(AW) 
Mk.9. • 



Gripen status 
Tekst: Hans Kofoed 
Foto: Knud Larsen 

Saab afleverede i juli JAS 39 
Gripen nr. 90 til Flygvapnet, 
som derved har modtaget 
henved halvdelen af de 21 0 fly, 
der er skrevet kontrakt om, og 
det er næppe sandsynligt at 
der bliver bygget flere til det 
svenske forsvar. 

Tre Gripen-divisioner (es
kadriller) er erklæret operatio
nelle. 

Skaraborgs Flygflotilj (F 7), 
var den første Gripen-flotilje i 
Flygvapnet. Dens to divisioner 
blev operationelle i henholds
vis november 1997 og januar 
1999. 

Den 15. maj i år blev Skån
ska Flygflotiljen (F 1 0) god
kendt til at udføre såvel teknisk 
som operativ virksomhed med 
JAS 39 Gripen. Flotiljen har 
haft det tekniske luftdygtig
hedsansvar siden dens første 

Dødsfald 

Fabrikant Allan 
E. Paulson 
Allan E. Paulson, der døde 
den 19. juli, blev 78 år. Han var 
uddannet som flyvemekaniker 
og var en tid flyvemaskinist i 
Trans World Airlines. I 1952 
oprettede han et firma, der 
modificerede fly, handlede 
med reservedele mv., og en tid 
var han Learjet forhandler. 

I 1978 købte han Grum-
mans almenflyprogram og op-
rettede Gulfstream Aerospace 
Corporation, der nu ejes af Ge-
neral Dynamics. 

Forfatteren 
Poul Folkersen 
Forfatteren og eventyreren 
Poul Folkersen er død. Han 
blev 65 år. 11996 påbegyndte 
han en jordomflyvning med 
UL-fly, men målte opgive efter 
at være nået til Ægypten. Han 
skrev en meget fornøjelig bog 
om turen. 
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Gripen den 1 . oktober i fjor, 
hvorimod det operative ansvar 
til at begynde med påhvilede 
F 7 i Såtenås, der varetager 
omskolingen af samtlige Gri
pen-enheder i Flygvapnet. 

"Johan Blå", den først om
skolede division fra F 10, og 
den tredje i Flygvapnet, flyver 
nu fra hjemmebasen i Ångel
holm. F 1 O's anden division "Jo
han Rod", der hidtil har fløjet 
Viggen, har begyndt sin omsko
ling til Gripen i Såtenås og kom
mer hjem igen til næste forår. 

De to divisioner påregnes 
dog kun at skulle flyve fra Ån
gelholm til efteråret 2003, hvor 
de sammen med den tekniske 
vedligeholdelse flytter til Ble
kinge Flygflotilj (F 17) i Ron
neby, idet F 1 0 spares væk. 

Man får altså ikke megen 
glæde af de ca. 200 mio. SEK, 

75 IJr 

Flyvenavigatør 
Kjeld Mahler 
Sasbye 
Den 11. september fylder Kjeld 
Mahler Sasbye 75 år. Han blev 
uddannet som radiotelegrafist 
i 1944-45 og var tillige aktiv i 
modstandsbevægelsen. 

Efter ansættelse ved Blå-
vand Radio sejlede han i han-
delsflåden til 1952, da han blev 
flyvetelegrafist i SAS. lmidler-
tid overflødiggjorte den tekni-
ske udvikling denne professi-
on, og i 1954 blev han flyve-
navigatør. 

Sasbye oprettede i 1958 
Den Danske Luftfartsskole og 
varforstandertil 1983,dasko-
len blev overtaget af staten og 
omdannet til Luftfartsskolen. 

Han bor nu i Skagen og har 
i sit otium udgivet to digre bø-
ger, i 1995 Operation Cartag-
he om besættelsestiden (nu 
udsolgt) og i 1998 Over the 
Pole om nordpolsflyvninger. 

' . --- . ·- - . ' --.... :- .. ' - ·- . - -.. ...- ·• 
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der er investeret i nye hanga
rer m.v. i Ångelholm. 

Lukningen blev besluttet i 
den svenske rigsdag den 30. 
marts i år, da man vedtog at 
reducere antallet af kampfloti
ljer fra de planlagte fem til fire. 
Antallet af divisioner forbliver 
som planlagt otte (nu er der 
12). 

Tredje Gripen-flotilje bliver, 
Bodens Flygflotilj (F 21, der 
begynder omskoling af perso
nel i år. Den fortsætter med at 

701Jr 

Major 
PaulE.Ancker 
Paul E. Ancker, bedre kendt 
som POL, bliver 70 år den 11 . 
september. Han begyndte 
som flyveelev på Avnø i 1950, 
var på Flyveskole i USA og fløj 
derefter en tid F-84G Thunder-
jet i ESK 726 og ESK 728. 

Han har dog især fløjet 
transportfly i ESK 721, og som 
eskadrillecheffra 1971 til 1976 
forestod han indfasningen af 
C-130 Hercules. 

I 1978 lod han sig førtids-
pensionere og begyndte at 
studere historie ved Køben-
havns Universitet, hvor han 
erhvervede den akademiske 
grad cand. phil. på en afhand-
ling om dansk militærflyvnings 
udvikling, et digert trebinds-
værk. 

Det er også blevet til et par 
bøger om flyvning og Grøn-
land, hans store interesser, 
samt talrige og velskrevne ar-
tikler i fagblade. 

POL var med til at starte 
Danmarks Flyvemuseum i 
1973 og var museets direktør 
fra 1985 til 1988. Inden da var 
han landsformand for Dansk 

- !·. 

flyve Viggen operationelt til 
2003. 

De første skulle blive de 
sidste, som skrevet står (eller 
er det omvendt?). Fjerde og 
sidste Gripen flotilje bliver 
Jåmtlands Flygflotilj (F 4), der 
får sine første i 2002. Flotiljen, 
der er baseret i Ostersund, er 
Flygvapnets ældste flotilje og 
den den eneste af de oprin
delige flygflotiljer, der endnu 
findes -den og Flygvapnet fyl
der 75 år den 1. juli næste år. 

• 

Flyvehistorisk Forening (1978-
1985), og han er nu en sær-
deles dynamisk formand for 
lokalafdelingen i København. 

I anledning af 70-års dagen 
holder POL reception mandag 
den 11. september kl. 14.00 til 
17 .00 i SAS klubhus, Tomme-
rup Stationsvej 10 (hjørnet 
Amager Landevej/f ommerup-
vej). 

Ansættelser 

AFIS-operatør 
Mogens Dejbjerg 
Mogens Dejbjerg, 56 år, er pr. 
1. august ansat som AFIS-ope-
ratør ved Koldingegnens Luft-
havn, Vamdrup. Han er uddan-
net pilot og var i årene 1969 
til 1990 ansat som pilot ved 
Grønlandsfly, hvor han fløj så-
vel Sikorsky S-61 som De Ha-
villand DHC-7 turbopropfly. 

I årene fra 1992 sejlede han 
ved rederiet A.P. Møller som 
styrmandsaspirant. I 1999 
vendte han tilbage til lufttrafik-
ken, idet han blev uddannet til 
AFIS-operatør på lufthavnene 
i Billund og Vamdrup. Efter et 
halv års tjeneste i Narsarsuaq 
er han nu ansat i Vamdrup. 
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Generalsekretariat 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbningstider mandag til fredag kl. 0900-1600 
E-mail: kda@kda.dk 

KDAhuset 
Jørn Vinther, generalsekretær 
Knud Larsen, redaktør af Flyv 
Lise Jensen, bogholder 
WEB-adr. 
Telefax 

KDA Service ApS - BUTIKKEN 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
SE-nr. 63 66 28 28 

Telefon 
46141503 
46141502 
46141506 

46191316 

E-mail 
jv@kda.dk 
flyv@kda.dk 

www.kda.dk 

Åbningstider mandag til fredag klokken 1 000-1400 

Telefon E-mail 
Charlotte H. Andersen, leder af butikken 46 14 15 07 bulik@kda.dk 
Thomas B. Sylvest 46 14 15 01 
Telefax 4619 13 16 

Telefon KDA's bestyrelse 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 
Vagn Jensen (næstfmd.) 
Jan Schmeltz Pedersen 
Finn Larsen 
Palle J. Christensen 

96 96 96 96 +98 29 36 36 
86441133 
48175058 
86 40 33 23 
8667 4048 

Ansvarsomr;}de 
Internationalt 
Uddannelse 
Teknik 
Miljø 
PR 

KDA i juli 
4. Juli 
Præmie tilsendt Bolhede Fly
veplads og Faldskærmsklub
ben DFC for miljøbesvarelser. 

6. Juli 
Rundskrivelse til alle unioner 
om at indstille klubber til god
kendelse til privatflyvning mod 
betaling. Deadline er den 15. 
september 2000. 

7. Juli 
Opsigelse af postbefordring af 
FLYV til særligt lave takster 
modtaget fra Posttilsynet. 

14. Juli 
Navne på FAI delegates og al
ternates til kommissioner til
sendt FAI. Disse navne findes 
nu også på KDA hjemmeside 
under ,.bestyrelse". 

17. Juli 
Forslag til .restructuring of 
FAI" videresendt til bestyrelse 
og unioner. 

17. Juli 

20. Juli 
KDA får besøg af Michael Ras
mussen. Muligvis dannes en 
Simflight (simulatorflyvning) 
klub. 

24. Juli 
KDA indstiller samtlige DMU 
klubber til foreløbig godken
delse iht. Lov om luftfart L62. 
Årsagen er afvikling af Young 
Eagles projektet i august må
ned i samarbejde med KZ& V. 

27. Juli 
Halvårsregnskab forberedes. 

30. Juli 
KDA indstiller undtagelsesvis 
KZ&V klubberne til foreløbig 
godkendelse iht. Lov om luft
fart L62. Årsagen er igen af
vikling af Young Eagles pro
jektet. KDA forventer at KZ& V 
fremover selv bliver godkendt 
som landsdækkende organi
sation. 

.. og nu vejret! 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 
WEB-adr.: www.dansk.ballonunion.dk 
E-mail: ballon@post5.te1e.dk 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 
WEB-adr.: www.danskdrageflyverunion.dk 
E-mail: ddu@image.dk 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Poul Erik Nielsen 
Ellesletten 12, Trørød 
2950 Vedbæk 
Telefon 45 66 12 21 

10th European 
Gliding 
Championships 
Det 1 o. EM fandt sted i Losse 
sydvest for Berlin i begyndel
sen af august. Der deltog 1 03 
piloter i konkurrencen. Fra 
Danmark deltog i 15 m-klas
sen: Henrik Breidahl, Niels Erik 
Skærlund og Mogens Hoel
gaard. I Standard klasse deltog 
Arne Boye-Møller, Niels Tem
holt og Lars Temholt. I Åben 
klasse deltog Jan S. Pedersen. 

Der var desværre ingen 
danske piloter på vinderpodier
ne. 

Resultaterne blev i 15 m
klasse: Mogens Hoelgaard nr. 
29, Niels Erik Skærlund nr. 30 
og Henrik Breidahl nr. 33. 

Standard klasse: Niels 
Ternholt nr. 16, Arne Boye
Møller nr. 19 og Lars Ternholt 
nr. 22. Jan Schmeltz Pedersen 
blev nr. 10 i Åben klasse. 

Nyt brev sendt til Vestsjæl
lands Amt vedr. tilsynsgebyr 
for Ringsted og Kalundborg 
Flyvepladser. 

DMI og Danmarks Radio genoptager udsendelsesrækken om 
vejret på DR 2 med genudsendelse på DR 1. De planlagte datoer 
er den 14. september, den 12. oktober og den 7. december. 
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Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 
Smålodsvej 43 
41 oo Ringsted 
Telefon 57 61 52 50 
WEB-adr.: www.kda.dk/drnu 
E-mail: rm@tnm.dk 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7400 Herning 
Telefon 9714 91 55 
Fax 9714 91 08 
Resultatservice: TIi.: 97 14 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Frltflyvnlngs-Unlonen 
Tom Oxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 56 39 85 95 
E-mail: oxager@vip.cybercity.dk 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Jens Geschwendtner 
Lundeager 28, 2791 Dragør 
Telefon 32 94 74 47 
WEB-adr.: www.modelflyvning.dk 

RC Sport Danmark 
Benthe Nielsen 
Amlundsvej 4, Lindballe skov, 
7321 Gadbjerg 
Telefon 75 88 54 54 
E-mail : rotordisc@teknik.dk 

Foreningen Danske Flyvere 
Proteklor: Hans Koogøflge Højhed Prinseo 

Formand: General Chr. Hvidt 
Generallakr-.: Lullkaplajn Erik Thrane 

Sekratarlal: Vester Farimagsgade 7.4., 
1606 København V, tit, 3313 06 43 

Danske 
Flyveres Fond 
Den 18. august blev der I an
ledning af foreningens fød
selsdag I de landsdækkende 
aviser annonceret om mulig
heden for at søge et legat fra 
fonden. 

Legater fra Danske Flyve
res Fond skal fortrinsvis tilfalde 
forulykkede danske flyvere eller 
deres efterladte, men kan også 
tildeles forhenværende danske 
flyvere og deres efterladte som 
er værdige og trængende. 

Ansøgningsskemaer til ud
delingen i 2000 kan rekvireres 
gennem foreningens sekreta
riat (Vester Farimagsgade 7,4. 
1606 København V. Telefonnr. 
33 13 78 79 bedes anvendt. 
Skemaet skal, bilagt kopi af 
årsopgørelse for 1999, være 
sekretariatet i hænde inden 
den 1. oktober 2000. 

Næste arrangement er et fo
redrag den 10. oktober 2000. 
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Formane!: Ricard Ma12en 5761 5250 

Næstlonnand: Peter Andersen 74 75 31 01 

Dansk Motorflyver Union Kasserer: Kresten Dalum 97182050 

Adresse: Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 56 5773 05 

Smålodsvej 43 Konkurrencer: Vagn Jensen 86441133 
4100 Ringsted Uddannelse: Bjarne E. Hammer 46 59 0402 
www.kda.dk/dmu Louis Rovs Hansen 98421599 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Skive Motorflyveklub afholdt 
onsdag den 5. juli årets lan
dingskonkurrence. Der var et 
meget stort fremmøde i forhold 
til tidligere år, da man havde in
viteret andre end egne piloter 
med ved mund-til-øre metoden. 

Nr. Point Pilot 

1 18 Edvard Liin 

I alt deltog der 16 piloter i ni 
forskellige fly, heraf otte piloter 
og fire fly fra Skive, seks piloter 
og tre fly fra Viborg, og to pilo
ter og to fly fra Varde. 
Placeringerne blev som følger: 

Klub 

Viborg 
2 30 Johan Friis Møller Varde 
3 66 Allan Hansen Viborg 
4 68 Uwe Østergård Skive 
4 68 Johannes Pedersen Skive 
6 84 Kai Toft Skive 
7 108 Mogens Lind Viborg 
8 126 P. Adser-Larsen Viborg 
9 136 Hagbard Storegård Skive 

10 140 Katarina Byskov Varde 
11 168 Bent Jensen Skive 
12 170 Marie Søe-Knudsen Skive 
13 188 Hans Rasmussen Viborg 
14 230 Ole Jørgensen Skive 
15 258 Erik Gjørup Kristensen Skive 
16 260 Mogens Kornum Viborg 

Nye regler for arrangementet. Der var 2.300 

lægecheck 
internationale besøgende fra 
61 lande og 917 pressefolk fra 

JAR-FCL komiteen har den 4. fem kontinenter rapporterede 

juli 2000 besluttet at ændre om Oshkosh. 

intervallet for lægeundersøgel-
se (klasse 2) for personer over 
65 år. Kravet til halvårlig under- Projekt Gratis 
søgelse er bortfaldet og al-
dersgrænsen på 65 år fjernet. Startafgift 

De nye regler er således: 
I sidste nr. af FLYV startede indtil 30 år: undersøgelse 

hvert femte år, fra 30 år til 50 projektet med gratis startafgift 

år: undersøgelse hvert andet på Fur i august måned, hvor 

år og over 50 år: hvert år. Poul-Erik Haubo stillede plad-
sen til rådighed. 

I september måned 2000 er 

Stort! der gratis startafgift på Lind-
torp flyveplads ved Holstebro. 

Det årlige EAA AirVenture Det eneste du skal gøre er 
2000 i Oshkosh, USA blev af- at medbringe dette nr. af FLYV 
holdt den 26. juli - 1. august. og skrive dit abonnements-
Og som sædvanlig er der sto- nummer (øverst på bagsiden) 
re tal i statistikken: i flyvepladsjournalen. 

Antal besøgende: 765.000, Ordningen administreres af 
pesøgende fly: 10.500, 2.292 SAi/Erik Gjørup Kristensen 
fly deltog i den daglige flyve- Bådsgårdsvaj 88, Hald, 7840 
opvisning eller var udstillet. Højslev, der gerne modtager 
40.000 camperede på områ- henvendelser fra andre flyve-
det, over 4.000 frivillige lagde pladser, der har lyst til at være 
over 200.000 timers arbejde i med i projektet. 
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Verdensmesterskabet 
i Præcisionsflyvning 
Det 14. World Precision Flying Championship blev afholdt i Ves
terås i Sverige i begyndelsen af august. 20 nationer deltog i 
navigations- og landingskonkurrencerne. Danmark deltog med 
Dagmar Theilgaard, Allan Hansen og Hans Birkholm. Hans 
Møller Hansen beskadigede nogle ribben under badning og blev 
erstattet af Dagmar Theilgaard. 

De Individuelle resultat: 
1. Jiri Jakes, Tjekkiet 182 point, 2. Mats Warstedt, Sverige 195 
point, 3. Janusz Darocha, Polen 232 point. 

Holdresultatet: 
1. Polen 771 point, 2. Sverige 838 point, 3. Tjekkiet 958 point. 

Fly Ændring af 
Cessna 172, OY-DCW luftfartsloven Grumman M-5A, OY-GTE 
Cessna 152, OY-TVA Opmærksomheden henledes 
Cessna 150, OY-CGL på den af Statens Luftfartsvæ-
Cessna 172, OY-BFK sen udsendte AIC B nr. 24/ 
Cessna 172, OY-BFI 2000 dateret den 15. juni 
Cessna 172, OY-DCW 2000. 
Cessna 205, OY-DPF AIC omhandler regler for 
Scintex CP 301C, OY-AIE firmaflyvning (anmeldelses-
Cessna 172, OY-AGL blanket mm.) og privatflyvning 
Cessna 150, OY-CGL mod betaling. 
Cessna 172, OY-BFK 
Cessna 152, OY-TVA 
Cessna 150, OY-CGL 
Piper PA28, OY-BDU 
Piper PA28, OY-BDU 

Dansk Drageflyver 
Union 

Dansk 
europamester 

Vindere i Cog- i paragliding 

nac Rally, men Louise Crandal vandt suve-
rænt europamesterskabet i 

ingen cognac paragliding for kvinder. Euro-

Kruså-Padborg Flyveklubs pamesterskaberne blev af-

medlemmer Johannes Slot og holdt i Garmisch Partenkirc-

Svend lassen deltog i det hen i begyndelsen af august. 

årlige franske Cognac Rally. Der deltog i alt 140 piloter af 

Navnet har det fået fra den 
begge køn. 

franske by Cognac, hvor ralliet Det danske hold bestod ud 

ender. De to fik en fornem 1. over Louise Crandal af Mads 

plads i navigationskonkurren- Syndergaard, Henrik Jen-

cen, men prøvesmagningen sen, Morten Reindel og Sten 

af fire forskellige slags cog- Lavætz. 

nac, som er en del af konkur-
rencen, gik galt for Svend Las- Placeringerne i det samlede 

sen. Johannes Slot siger el- resultat blev 

lers at Svend havde øvet sig Mads Syndergaard nr. 19 

hjemmefra. De fik dog en Louise Crandal nr. 28 (og 

samlet 5. plads og fine præ- kvindelig europamester) 

mier. Turen foregik i MS Rally Henrik Jensen nr. 37 

100 OY-DTS og varede 21 Morten Reindel nr. 66 og 

timer hver vejl Sten Lavætz nr. 104. 
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Landbrugsjord 
ti? landingsbane 
Peder Brøchner har et sommerhus i Vile i Sallingsund 
Kommune. Når man bor i Fasterholt ved Brande er den hur
tigste måde at komme derop på at flyve. Start og landing 
sker fra et areal der ligger 80-200 m fra sommerhusområdet. 

Viborg Amt blev i foråret 1999 af en nabo gjort opmærk
som på, at et markareal på 30 x 500 m blev anvendt til lan
dingsplads. Amtet meddelte ejeren, der ikke selv flyver, at 
den ulovlige tilstand skulle lovliggøres, og at dette kunne 
ske enten ved at ophøre med at anvende arealet som flyve
plads eller ved at indgive ansøgning om landzonetilladelse 
efter planlovens §35 til den ændrede anvendelse. 

Viborg Amt har den 20. august 1999 meddelt afslag efter 
planlovens §35 til bibeholdelse af landingsbanen. 

Denne afgørelse påklagede Peder Brøchner til Naturkla
genævnet. 

Afgørelsen fra Naturklagenævnet lyder således: 

"Afgørelse 
I sagens behandling har 12 af Naturklagenævnets 13 med
lemmer deltaget (Lars Busck (formand), Bent Hindrup And
ersen, J. J. Solvig, Leif Hermann, Svend Aage Jensen, Hans 
Kardel, Per Larsen, Eva Møller, Hans Christian Schmidt, 
Jens Steffensen, Poul Søgaard, Svend Taanquist). 

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale: 

Det følger af planlovens § 35, at der ikke uden tilladelse fra 
landzonemyndigheden må ske ændring i anvendelsen af 
ubebyggede arealer. 

Et af formålene med landzonebestemmelserne er at sikre, 
at arealanvendelsen sker i overensstemmelse med region
og kommuneplanlægningen. 

Planloven skal desuden sikre, at de landskabelige, natu
rbeskyttelsesmæsslge og rekreative hensyn varetages i 
tilstrækkelig grad. 

For så vidt angår flyvepladser har Naturklagenævnet 
tidligere fastslået at den regelmæssige anvendelse af et areal 
til start og landing med mindre flyvemaskiner kræver land
zonetilladelse - selvom der ikke foretages anlægsarbejder, 
sker bebyggelse mv. på arealet. Disse afgørelser har konkret 
vedrø rt et større antal operationer - ca. 400 - på årsbasis og 
adskiller sig således fra nærværende sag, der alene vedrører 
30 operationer på årsbasis. 

Start og landing foregår fra et forholdsvis lille areal, der 
samtidig anvendes til græsning. Det er alene klager, der be
nytter arealet til flyvning med eget fly, og der er ingen tekniske 
installationer på marken der indikerer, at arealet i øvrigt kan 
benyttes af små flyvere. Der er tale om et meget begrænset 
antal operationer på årsbasis. Indflyvningen til arealet vil blive 
foretaget på en sådan måde, at dyrene på de omliggende 
marker ikke generes. 

På denne baggrund ændres amtets afgørelse således, 
at den meget begrænsede anvendelse af arealet til brug for 
start og landing ikke kræver landzonetilladelse. 

Såfremt der senere sker en forøgelse af antallet af 
flyvninger må amtet på ny tage stilling til om det kræver 
landzonetilladelse. 

Det bemærkes, at de støjmæssige krav efter miljølovgiv
ningen skal være overholdt, og at det påhviler kommunen 
som miljømyndighed at påse dette." 

Kopi af afgørelsen kan fås ved henvendelse til KDA-huset. 
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KALENDER 
Svæveflyvning 

2-3/9 
8-10/9 
16-24/9 
19/10 
14/11 

25-26/11 
5-26/1 
24/5 - 3/6 
18/6-1/7 
18-28/7 
3-19/8 
11-31/12 

Nationalholdstræning, Arnborg 
Nordisk svæveflyvemøde, Brøndby 
Hjælpeinstruktørkursus Hl-2, Arnborg 
Flysikudvalgsmøde 
Team Danmark samarbejdsudvalgsmøde, 
Arnborg 
Hovedbestyrelsesmøde 
VM i klubklasse, Australien 
Danmarksmesterskab, Arnborg 
World Air Games, Spanien 
Arnborg Aben, Arnborg 
Junior VM, lssodun, Frankrig 
Verdensmesterskaber, Mmabatho, Sydafrika 

Drageflyvning 
Nov. 2000 Lanzarote HG + PG (skoling), Dragen 77 

Ret til ændringer forbeholdes. 

Faldskærmsspring 

3-12/9 

3-12/9 

6-16/10 
3-12/11 
3-12/11 

World Cup i FS 4-way og 8-way, Eloy, Arizona, 
USA 
World Cup i Freestyle, Skysurfing og Freefly, 
Eloy, Arizona, USA 
VM, stil & præcision, lse-Shima, Japan 
World Cup, formation skydiving, Arizona 
World Cup, freestyle, skysurfing og freeflying, 
Arizona 

Motorflyvning 
9/9 
okt. 

DM i præcisionsflyvning, Tønder 
18111 Rally Toulouse-Senegal-Toulouse 

Til unionerne 
Godkendelse af klubber til privatflyvning mod betaling. 
Husk at indsende navne på klubber til godkendelse 
senest den 15. september 2000.08.15 

Jørn Vinther, KDA 

Møde 
Flyveteknisk Selskab under Ingeniørforeningen i Dan
mark indbyder til møde den 4. september kl. 1900 - 2230 
i Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 København. 

Mr. Roland Riede!, Cargolifter GmbH præsenterer 
Cargolifter Airship. 

Tilmelding straks på telefon 33 18 48 18 eller fax 33 18 
4887 
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FLYTILSALG 
Fabriksnye fly: 
2000 Piper Seneca V 
2000 Piper Seneca V 
2000 Piper Saratoga Il TC 
1999 Piper Saratoga Il TC 

Brugte fly: 
1989 Piper Cheyenne IIIA 
1990 Piper Seneca m 
1981 Piper Seneca II 
1975 Piper Seneca Il 
1999 Piper Archer m 
1995 Piper Archer m 
1982 Piper Archer II 
1979 Piper Archer Il 
1962 Piper Colt 

1989 King Air B200 C 
1984 King Air C90A 
1974 King Air E90 

1979 Cessna 340A RAM IV 
1977 Cessna 177 RG Cardinal 
1974 Cessna F172 M 

Odense Alrport Denmark .... 
Plper Phone +45 65 954 954 Fax +45 65 954 955 
~00(} www.alralpha.com marlenen@alralpha.com 

PA-21-110 Cherokee 
sælges 

Årg. 1967, TT 4500, motor og 
propel ca. 700 tim. Fuld IFR. 

Henv. 9863 1625 

FLYFORSIKRING 

Tryg-Baltica 
Klausdalsbrovej 601 
DK 2750 Ballerup 
Tel. +45 44 20 20 20 
Fax +45 44 20 66 55 
e-mail: fly.industri@tryg.dk 

Medlem af Nordisk 
Flyforsikringsgruppe (NFG) 
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TIi salg 
Anpart/anparter DHCl 
Chipmunk årg. 
1954 OY-ALD. Flot og velholdt 
(se forside FLYV nr. 5/2000). 

Tlf. 4016 9206 

Hangarplads 
På EKRK til leje. Single 

Engine - ikke udlejningsfly. 
Sabro 

Tlf. 4055 3020 

DH Chipmunk 
Årg. 1952 sælges. 

Henv. dag: 7562 2818 
Aften: 7565 7360 

Hangarplads udlejes 
på Jerlevgård Flyveplads 

ved Vejle. 

Henv. Jørgen Larsen 
Tlf. 7586 5912 

Piper PA-18-18 I 
ARCHER li 

1976, fuld IFR sælges. 

Henu. tlf. 5 944 0 7 I 7 

Cessna 150 
til salg - privat. 

Tlf. 5537 1168 

A1111011ce
tele/011 ~ 

75801018 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
I USA 

Hellcopter Adventures, Ine (HAi) 
San Francisco - Califomia 

• Verdens største og ledende 
helikopterskole 

• Godkendt også som britisk 
helikopterskole i marts 1999 

• Uddannelse til både amerikanske 
og britiske certifikater 

• FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 visa 
• Privat Pilot - ATPL helikopter 
• Høj kvalitet på uddannelsen 
• Fordelagtige priser 
• ingen forudbetaling 
• Mange skandinaviske elever 
• Meget gode jobmuligheder 
• Internet: www.heli.com 

ComalrAvlationAcademy, Ine 
Orlando - Aorida 

• Ejes og drives af Comair Airlines 
en "Delta Air Lines Connection" 

• En af USA's største og ledende 
flyskoler 

• "Airline" baseret uddannelse 
• FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 visa 
• Privat pilot - ATPL fly 
• Skolen har lejligheder til eleverne 
• "Internship" progammer med 

instruktørjob på skolen efter 
uddannelsen 

• 1.500 og 700 flytimers "Intern-
ship" programmer 

• Internet: 
www.comairacademy.com 

Scandinavisk repræsentant for 
HAJ og Comair: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4309 Sandnes, Norge 
Tlf & Fax: + 47 - 516208 96 
E-mail: seglend@online.no 

RD EQUIPMENT 
Skowej 40 . 4622 Havdrup 

Telefax 4618 68 46 

46186909 

Se vores hjemmeside med over 150 titler om flyvning og flyvningshistorie. 
Læs Chris Gross 'The Fighters Battle" og 'The Bombers Battle', 

fortællinger om tyske flyvere fra WW2 og andre engelske og danske 
fortællinger fra WW2. 

Katalog fremsendes, send din adresse eller mail til os 

BUCCARNEER 
Lundgårdsvej 29, OK-8800 Viborg, 86 64 55 04 

e-mail: evn@buccarneer.com 
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MCC 
KURSUS 

Ring for info 

NyMCC 
simulator 
BE 200 King Air 

på EKRK 

Instruktør
kursus 

FI/IRI opstart 
6. november 

JAR FCL ATPL 
Teori 

Ring for info 

Tilmelding 
Tlf. 4619 191 9 

-$:NTER ATR 
Lufthavnsvej 44, 4000 Roskilde 

Tlf. 46 19 08 37 / 46 19 19 19 • www.centerair.dk 

[&J @@@~ 
~ [J'{Jj][m@~ '/? 

KDA AIRFIELD MANUAL DANMARK 

dækker HELE Danmark 

Revisions-blade 
tilsendes 13 gange årligt 

Pris medlemmer: kr. 850,00 ~ 
~ Pris ikke-medlemmer: kr. 875,00 

FLYV • SEP. 2000 

incl. 1 års rettelser 

KDA Service ApS 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde ,.,,.. 

Tlf.: 46 14 15 07 . Fax: 46 19 13 16 ~~ 
www.kda.dk butik@kda.dk 

JAR-FCL 
ATPL kursus 

Skolen for Civil Pilot Uddannelse 
starter teorikursus på aftenhold. 

Opstart september 2000. 

Undervisningen vil foregå 2- 4 aftener om ugen 
på Roskilde Lufthavn. 

Eksamen for indehavere af A-certifikat/PPL i marts 2002. 
For indehavere af B+I teori i september 2001. 

Ring for pris, tilmelding og/eller yderligere oplysninger. 

MCC-kursus 
IR-kursus 
Ring for oplysninger. 

Skolen for civil ' Q 
Pilot Uddannelse' 
College of airline pilot education Denmark 

Roskilde Lufthavn - 4000 Roskilde. Tlf.: 46 19 16 30 Fax: 46 19 11 15 

,æ-..-~•~ 
JFlliglhlt Acooemy 

ATP 
300 timers kursus med start 5. september, 

undervisning 3 gange om ugen 

ATPL 
650 timers kursus med start 4. september, 

undervisning 3 gange om ugen 

Instrument Rating 
228 timers kursus med start i oktober 

Ring eller mail for tilmelding! 

GEN radiokursus 
Begynder i september. 

Instruktør teori 
Ring til Freddy! 

Distance Learning 
Hvis du ikke har mulighed for 

at deltage på vore dag- eller aftenkurser. 

Roskilde - Tlf. 46 19 15 55 
Karup -Tlf. 97 10 01 55 

www.jetair.dk 
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PRIS KR. 35,

Postbesørget blad 0900 KHC 

Center Air ApS Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde Tlf. 46 19 08 37 / 46 19 19 19, 
fax 461918 37, Internet: www.centerair.dk 
E-mail: centerair@post.tele.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE/ME), Flight lnstructor, MCC 
Teori: Center Air Groulid School ApS 
PPL, CPL, IR, ATP, Communicalion 

.ci~rra11-
COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tlf. 46191114, Fax 46 191115 
E-mail: cat@aircat.dk, www.aircat.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE-ME) ATPL-integrated, MCC 
kursus, FUght lnstructor, Communicalion, Class Ratings, 
Proficiency check. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
Tlf. 54 60 62 37, Fax 46 19 1115 
PPL, Klasserettigheder, Proficiency check. 

IKAROSApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 461910 10, fax 4619 0515 
E-mail: ikaros@ikaros.dk, Internet: www.ikaros.dk 

Teori: PPL 
Skole/PFC: PPL+A, B, I, twin, instruktør, omskoling, 
procedure træner, bannerslæb. 
Kommunikation: N-BEG/BEG VHF og morse. 

,æ-.-~•n 
ffiglblt Acoolemy 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde, Tlf. 46 1915 55 
E-mail: jetalr@jetair.dk, Internet: www.jetair.dk 

Karup Lufthavn, 7470 Karup, Tlf. 97 10 01 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, lntemet:www.jetair.dk 

Jetair FUght Academy tilbyder teori undervisning til CPL, 
IR og ATPL. Desuden tilbyder vi JAR OPS CRM, JAR 
FCL kurser og GEN radiokurser. NYHED • Distance 
Leaming, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 

11201 KHC 0000094427 
FLYlJEVABNETS BIBLIOTEK 

HANSA. SCHRØDER 
._IONSTRUPVE..J 240" ._IONSTRLIP 

000 

2750 BALLERUP 2750 o 

Skolen for civil ' 

Pilot Uddannelse 
L 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 461916 30, Fax 46 191115 
E-mail: cpu@aircat.dk 
Teori: PPL, CPL, I-Rating, ATPL, JAR-OPS, JAR-FCL, 
Flight lnstructor, Communication, Undervisning primært 
klasseundervisning. Enkelte hold og specialkurser 
oprettes eller behov 

ALLERØD FLYVEPLADS w= = c.o ~- - ,-

ALLERØD FLYVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
PPL: Teori, Skoling og Proficiency check 
Communicalion: N-BEG/BEG VHF 

Tlf. 48 17 79 15, fax 4814 01 48 

Email: ekal@post5.tele.dk,Internet:www.ekal.dk 

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
Lufthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, Uf. 75 33 23 88 

Teori: JAA ATPL, GEN, flyveklarerer, flyveinstruktør- og 
konverterings-kurser. Andre luftfartsuddannelser tilbydes 
efter aftale ATS-, AFIS- og radarkurser m.v. 
Tenniner og betingelser som angivet i skolens 
undervisningsprogram 

Bil~~ 
=:::,Air Center AIS -
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lufthavnsvej 47, 7190 Billund 
Tlf. 75 33 89 07, Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, Instruktør, omskolinger, NBEG/BEG 

JAR-godkendt, PPL teori, PPL, CPL, IR, Class Ratings 
SE/ME Night qualifications, FI, Proficiency Check 

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

Skoleflyvning til privalflyvercertifikat/PPL, Proficiency 
check, Træningsflyvning, Differences training, 
Familiarisation training på alle enmotorede. 
Teori til: PPL, N-BEG. 
Speciale: Veteranfly, Halehjulstræning. 

bena1r 
Benalr a/s 
Stauning Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6900 Skjern, 
Hl. 96 814447 

PPL, CPL, INSTRUMENT, TWIN 
Teori JAR-FCL-PPL (privatflyvercertifikat) 
PFC, typeuddannelse Jet og Turboprop 

r.-r~ 
KARLOG AIR T ~ 
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog .L.....-"' 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, Ul. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, tlf. 7516 05 85 
Tønder Flyveplads, tlf. 74 72 26 55 

PPL, CPL, Type and Class rating, SPA, SE and ME, IR, 
FI, slæb. BEG, N-BEG, GEN 

LÆR AT FLYVF ~~ 
HELIKOPTER ~~ 

HEUKOPTER-SERVICE AJS 
Lufthavnsvej 32, 4000 Roskilde 
Tlf. 4619 1511, Fax 4619 1533 
Teori til helikopter som Bridge course, 
(Overbygning til PPL(A) el. CPL(A) teori). 
PPL(H) certifikat på Schweizer 269C. 
Proficiency check på Schweizer 269C. 

A=privalflyver-certifikat. B=trafikflyvercertifikat af III klasse. l=instrumentbevis. VFR=Sigtflyvning. PFT =periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. BEG=begrænset certifikat som luftfarts
radiotelefonist. N-BEG=nalionall begrænset certifikat som luftfarts-ratiotelefonist. GEN=generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. INSTRUKTØR=flyverinstruktøruddannelse. 
OMSKOUNG=typeomskoling. 
PPL=Private Pilot License. CPL--Commercial Pilot License. ATPL=Airfine Transport License. IR=lnstrument rating. Nlght Quallflcatlon=Rettighed til VFR-nat. Class Ratlng=Klasse
rettighed. lnstructor Ratlng=lnstruktørrettighed. MCC=Multi Crew Cooperalion Course. Proflclency Check=Praktisk prøve for forlængelse af rettighed. 
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IN GPS 
Så er det for alvor tid 

til flyvning, og uanset om du 
flyver store eller små fly -

med eller uden motor - skal 
du vide hvor du er? 

Vi har hele Garmins program: - den ultimative 
GPS-MAP 295 Colour med tilhørende 
udstyrsprogram, ind. MAP SOURCE CD-rom, 

så du kan finde vej i luften. 
Samt GPS- I 95, GPS-III Pilot og GPS-92 

Nyhed for svæveflyvefolket! 
Avia Radio kan nu levere de tyske ILEC computere, til 

brug ved konkurrence flyvning og som er GPS kompatible. 

Besøg også vores hjemmeside: 
www.avia-racfio.dk 

Flyv og naviger, ring så her - til Avia Radio 
og check prisen - før du handler! 

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

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 • E-mail: sales@avia-radio.dk 

I en Piper flyver tiden for dig 
- ikke fra dig ... 

Vi har en fabriksny Piper Seneca V og en fabriksny 
Piper Archer III klar til levering med New Genation 
Avionics, Garmin 340, S-Tec Autopilot med preselect og 
lædersæder. Kontakt os for brochure og fuld specifikation. 

FLYUDLEJNING 
AYF AA·1 IFR/GPS PR. TACHO 565,-
CLA C172 IFR/GPS PR. TACHO 710,-
RPJ C172 IFR PR. TACHO 710,-
BSV C172 IFR PR. TACHO 710,-
BIU C172 IFR PR. TACHO 710,-
PEW C172 IFR/GPS PR. TACHO 710,-
CYF PA28-140 IFR/GPS PR. TACHO 795,-
DZD PA28-140 IFR/GPS PR. TACHO 795,-
BLU PA28-181 IFR/RNAV PR. TACHO 885.-
BRT PA28-181 IFR PR. TACHO 885,-
BTJ PA28-181 IFR PR. TACHO 885,-
BCL PA28-180R IFR/GPS PR. TACHO 915,-min.100tim. 
BSZ PA28-180R IFR/GPS PR. TACHO 915,-min. 101 lim. 
BEi C177R IFR/GPS PR. TACHO 945.- min. 150 tim. 
CRC C177R IFR/GPS PR. TACHO 945,- min. 150 tim. 
CFB BKCAB VFR/AEROBATIC PR. AIRBORNE 935,- + moms 

ASJ BE95 IFR/GPS/3-AKSET AUTOP. PR. AIRBORNE 1.800,-
BSI PA34·200 IFR/3-AKSET AUTOP. PR. AIRBORNE 1.800,-

SKOLEFLYVNING 
PPL + A, B, I & Twin skoling samt PFC. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT + PPL-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-cerlifikal + PPL-certifikat: 
Cessna 172 - 1111 - incl. 25% moms pr. bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, eller forudbetaling. 
Som ny service kan vi nu tilbyde vore kunder med adgang Ul Internettet, 
mulighed for at booke fly til udlejning via vores hjemmeside, Ring eller 
e-mail så sender vi et password. 
Kontorets åbningstider: Perioden april-ok!. 08.00-19.00 

Perioden nov .. -marts 08.00-17.00 

IKAROS FLY - ROSKILDE LUFTHAVN· 461910 10 
Fax: 4619 0515. E-mail ikaros@ikaros.dk.www.ikaros.dk 

~ AIRALPHA 
AIRCRAFT SALES ;\IS 

Piper Seneca V 

Odense Lufthavn 
5270 OdenseN 
Tlf. 65 954 954 
Fax 65 954 955 
www.airalpha.com 

r9- ~ ... r1per 
- -2~000 

Piper Garanti: 
Alle nye P1pe1 fly bhver leveret med en udvidet to års "Spinner to Tail" garanti, som gives af henholdsvis PIPER. 

Text1 on Lycoming. Teledyne Continental, Hanzell Propeller og Garmin/S-Tec Av1onics 
Dit lokale P,per Setv1ce Center v,I kunne /ase ethvert problem, som matte opsto. So enkelt og so fuldstændigt er det-
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Odense Lufthavn havde den 20. august 
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Blandt de udstillede fly var 

28 Ballonlandskamp mellem Sverige og Danmark 

30 Med DMU til England 

Fyns Svæveflyveklubs Ka6CR. 
Foto: Knud Larsen 

Forsiden 
Flyvevåbnet 50 år. 
Douglas C-54 løftede de tunge læs i 
60-erne og 70-erne. Her er N-586 på 
Kap Harald Molkte i det nordligste 
Grønland den 24. juni 1974. 
Foto: Knud Larsen. 
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MD Draken på Flybyggernes 
Helicopters internettet supermarked 
Da Boeing købte McDonnell En 18-årig svensk gymnasie- Aircraft Spruce and Specialty 
Douglas, overtog man også elev har på en internet-auktion kan i år fejre 35-års jubilæum 
helikopterfabrikken i Mesa, købt en tidligere dansk Dra- som leverandør af materialer, 
Arizona (tidligere Hughes). Af- ken for 40.100 USD. Det dre- værktøj, instrumenter og pilot-
delingen for lette helikoptere jer sig om en tosædet TF-35, hjælpemidler til hjemmebyg-

OMF Symphony blev dog solgt fra i februar i fjor dansk nr. AT-156, der opere- gere, veteranfly-genopbygge-

typegodkendt og er nu et datterselskab af det redes af firmaet Flight Test Dy- re afveteranfly og ejere af cer-
hollandske RTM Holding og namics. Under en prøveflyv- tificerede fly. 

OMF-160C Symphony, der hedder nu MD Helicopters. ning den 26. juni 1998 løb den Firmaet, der nok er det stør-

fremstilles af den nye tyske Den har fortsat hjemme i Mesa tør for brændstof. Piloten skød ste supermarked i verden for 

flyfabrik OMF Aircraft i Neu- og har nu købt de fabriksbyg- sig ud, hvorefter flyet landede den slags produkter, blev op-

brandenburg, er blevet type- ninger, som man hidtil har lejet af sig selv. rettet i 1965 af - en dame! Flo 

godkendt af Luftfahrt-Bundes- af Boeing. Køberen erklærede for- lrwin havde fundet ud af, at der 
Amt, de tyske luftfartsmyndig- Siden udskillelsen har MD trøstningsfuldt, at hans bedste- var et behov for træ til flybyg-
heder. Dokumenterne blev Helikopters solgt 50 enheder far ville betale, men det med- ning, så hun købte et billæs 
overrakt den 29. august af sel- og leveret 37. Årsproduktio- deles dog i skrivende stund, at spruce og fik trykt en ensidet 
veste forbundskansler Ger- nen planlægges øget til næs- flyet er sat på internetauktion løbeseddel om at hun havde 
hard Schroder. ten 100 årligt i 2002. Der er for igen. træ til salg. 

Firmachefen Tim Wright be- tiden ca. 300 ansatte. Produk- Næsten lige så hurtigt som 
mærkede med stolthed at det tionen er i høj grad baseret på 

Boeing og 
hun fik afsendt de første ordrer 

kun var 11 måneder efter den underleverandører, fx frem- kom der forespørgsler på alu-
første flyvning (6. oktober 1999) stilles kroppene af en anden Jeppesen minium og stålrør. Dem ville 
- og 872 dage efter firmaets helikopterproducent, Kaman. Flo også gerne effektuere, så 
oprettelse. Boeing har for 1,5 milliarder hun udvidede sortimentet og 

Kansleren overværede og- USD -kontant - købt Jeppesen ændrede firmanavnet fra Air-
så at der blev indgået en for-

Helikopter-
Sanderson, der har 80% af craft Spruce til Aircraft Spruce 

handleraftale om 50 fly i de verdensmarkedet for flyve- & Specialty. 
næste 12 måneder (6 mio. beredskabet kort, pilothjælpemidler o.l. og Flos søn Jim har fra den 
USD). De er specielt beregnet en årlig omsætning på 235 første dag taget aktiv del i fir-
for flyveskoler på den ameri- Partierne bag forsvarsforliget mio. USD. maet. Han begyndte i 1965 
kanske vestkyst. besluttede i juni at gennemfø- Baggrunden for købet er som tiårig med at feje gulv, og 

Amerikansk typecertifikat re projektet vedrørende ned- Boeings ønske om at komme i 1980 blev han direktør. 
ventes at foreligge senere på læggelse af Flyvestation Vær- ind i den voksende service Antallet af produkter er i 
året. løse som operativ flyvestation sektor. Man har for nylig er- årenes løb vokset fra et (spru-

Symphony er baseret på som oprindelig planlagt. Det hvervet andre firmaer i forlags- ce)til over30.000, og hvad der 
den amerikanske GlaStar, indebar bl.a. at Eskadrille 722 og konsulentbranchen, og må- en gang kunne rummes i et 
men i modsætning til denne fa- (forsvarets redningseskadril- let er at kunne tilbyde "totalløs- kælderrum i en beboelses-
briksbygget og typegodkendt le), flyttes til Karup. I fortsæt- ninger" inden for luftfart. ejendom, fylder nu 5.750 m2 i 
(se Flyv nr. 8, s. 28). telse heraf blev forligsparterne Det skal blive interessant at en moderne bygning, der blev 

enige om, at helikopterbered- se, om det gode danske navn taget i brug i 1995. Der er over 
skabet på Flyvestation Skryd- Jeppesen vil blive bevaret en million enheder på lager, og 
strup inden for nogle år skulle (stifterens forældre var dans- kataloget er vokset fra et en-
flyttes til Karup. Dette ville in- kere). De flyfabrikker, Boeing kelt duplikeret ark til en bog på 
debære en generelt bedre har erhvervet, har alle fået den over600 sider. Det er gratis nu, 
dæknings- og rådighedsgrad nye ejers navn . dog tager man 15 USD for at 
for helikopterberedskabet samt sende det til udlandet. Det kan 
en række andre fordele. bestilles ved at kontakte 

Isoleret set var beslutnin- NATO firmaet på (909) 372 9555, 
gen hensigtsmæssig og vur- flyveskolen www.aircraftspruce.com, e-
deredes ikke at medføre en 
uacceptabel forringelse af ef- Den 6. juli var officiel åbnings-

mail: info@.aircraftspruce. 
com. 

tersøgnings- og redningstje- dag for Nato flyveskolen på 
nesten i de sydlige områder. Moose Jaw i den canadiske 

Forholdene omkring efter- delstat Saskatchewan. Fore- Rygeforbud søgnings- og redningstjene- løbig er fem lande med i 
sten har i den seneste tid væ- NATO Flying Training in Cana- Det amerikanske trafikministe-
ret genstand for en del debat. da (NAFT) programmet, Ca- rium har bestemt, at det totale 
Især forholdene i den sydlige nada, Danmark, Italien, Sin- rygeforbud på rutefly ikke blot 
del af Fyn og Jylland har været gapore og United Kingdom . skal gælde amerikanske sel-
udsat for kritik, og det har med- Skolen anvender Raytheon skaber, men også udenlandske 
ført, at forligspartierne er ble- /Pilatus T-6A Texan 11, USAF selskaber på flyvninger mellem 
vet enige om at bevare heli- og US Navy's nye skolefly, og USA og byer i andre lande. 

HKH Kronprins Frederik (pilot- kopterberedskabet på Flyve- har foreløbig bestilt 24. Den 97.7% af sidstnævnte var al-

navn FREJ, der lærer at flyve station Skrydstrup, skriver Ny- canadiske udgave er lidt æn- lerede røgfri (og 100% af de 

på Flyvevåbnets Flyveskole, hedsbrev fra Forsvarets Op- dret pga det koldere klima og amerikanske). Rygeforbudet 

Karup, gik solo den 28. august. lysnings- og Velfærdstjeneste. betegnes CT 156 Harvard li. gælder også i cockpittet. 
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Calling Earth 

• Mini-M Aero 

Thrane & Thrane now introduces 

the Mmi-M Aero which is based 

an the well-proven lnmarsat 

constellation. 

This system g ives you the best 

single channel satcom solution 

ideal for military and b usiness 

aviation. 

• Telephone calls, fax and 

data/ email transmission 

• Interface: 2 phones 

I fax, and data 

• Calls without cockpit po•::er-up 

• Intercom calls & call transfer 

• Ultra compact (2MCU) 

• Lightweight only 12.8 Ibs. 

• Easy to install and ope rate 

• Secure voice operation 

(STU-IIB/ STU-III inte rface) 

• Several global service 

providers 

• Lower airtime cost 

• Upgrade path to our 

AERO-1 multi-channel system 

We are the world leading 
manufacturer of satcom 
• home in all three elements · 

meet us at www.tt.dk 

Thrane & Thrane 
We bring satellite communication down to earth 

Thrane & Thrane A/ S • Tobaksvejon 23A • DK -2 860 Sob or g • Denmark 

Te!+ 45 39 55 88 00 , Fax+ 45 39 55 88 88 • E-Mail: Info@tt.dk • ·::ww.tt.dk 



Nye vinger Flere Nyt flymuseum Chefskifte 
Northrop Grumman har fået passagerer Selv om National Air and Spa- Flyvevåbnets flyveskole på 
bestilling på konstruktion af en 

Juli var en god måned for År- ce Museum i Washington D.C. Karup fik ny chef den 3. juli, 
forbedret vinge til jettrænings-

hus Lufthavn. Passagertallet er verdens største, er der kun oberstløjtnant C.S. Simmels-
flyet T-38 Talon. Den skal laves 

steg med 20% i forhold til juli plads til at udstille under halv- gaard (SIE), der kommer fra tje-
af nye legeringer, der er mere 

1999, først og fremmest tak- delen af museets samlinger. neste i ICAOC, Interim Control 
modstandsdygtige mod metal-

ket være Ryanairs lavprisrute Men nu er man gået i gang Air Operation Center, Finderup. 
træthed og have dobbelt så 

til London, der havde sin hidtil med et anneks, der skal kunne Han afløser oberstløjtnant F.M. 
lang strukturel levetid som den 

bedste måned med mere end rumme en væsentlig del af de Sveigaard (FRO), der nu er 
nuværende. 

15.000 passagerer. fly, der nu er på depot. Det bli- chef for Flyvertaktisk Kom man-
Leverancerne af T-38 be-

Men også på chartersiden ver dog ikke i tilknytning til det dos flyvesikkerhedssektion. 
gyndte i 1961. USAF har mere 

går det tilfredsstillende, bl.a. nuværende museum midt i 
end 500 i drift og vil fortsætte 

på baggrund af stor efter- Washington. 
Ny vej med at bruge typen langt ind i 

spørgsel efter Århus Charters Annekset placeres i Was-
dette århundrede. Omkring 

nye destination Zåkynthos, hingtons lufthavn (Dulles In- Det bliver lettere at komme til 
100 flyver i andre lande. 

siger lufthavnsdirektør Ole ternational) og får navnet Ste- og fra Billund Lufthavn. Vejle 
Northrop Grumman har i 

Paaske. ven F. Udvar-Hury Center efter Amt og Ribe Amt har godkendt 
forvejen en kontrakt på frem-

Ruten til København er ved hovedsponsoren. Han er præ- anlæg af en omfartsvej nord stilling af 55 sæt T-38 vinger 
at ændre karakter fra at være sident og Chief Executice Of- om Billund med direkte ad-af den "gamle" konstruktion. 
overvejende indenrigsrute til ficer for ILFC, International gang til lufthavnen. Den skal 
international føderute. Direk- lease and Finance Corpora- være færdig i 2002 samtidig 

Billund tør Paaske skønner således, tion og har sænket 60 mio. med den nye terminal. 
at 75-80% af samtlige de pas- USD til det nye museum. Det 

statistik sagerer, der i juli passerede forventes dog at ville komme 

gennem Århus Lufthavn, rej- til at koste tæt ved 190 mio. Tog til Billund? Trafikken på Billund Lufthavn USD, og heraf har man nu de ste til/fra en international luft-viser desværre tilbagegang, 
havn - blot rejste nogle af dem 97 mio. Fhv. trafikminister Kaj Ikast 

om end beskeden. For dem, der har ikke har mener at trafikken på Køben-
I årets første syv måneder via Københavns Lufthavn. 

så mange penge at spendere, havns Lufthavn Kastrup vil sti-
var antallet af starter og lan- har museet opført National ge så meget at det om fem år 
dinger 31.353, en tilbagegang Premiair Aviation and Space Explorati- bliver nødvendigt at satse me-
på 4,3% i forhold til samme pe-

omskoler SAS on Wall, der fører hen til ind- re på Billund. Det kan bl.a. gø-
riode i fjor. 

piloter 
gangen. På den kan man få res ved at anlægge en jernba-

Det totale passagertal gik opført sit navn mod et bidrag ne direkte til lufthavnen. 
2,2% tilbage og blev 1.101.591 

SAS har i august indgået en på ned til 100 USD - men en Det har jo været en succes, 
(rutetrafik indland 86.690, -

otte måneders aftale med talsmand for museet siger at vi lavede en jernbaneforbin-
10,3%,rutetrafikudland 399.281 

Premiair om uddannelse af dog, at det nok vil koste lidt me- delse til Kastrup, siger han til 
+ 4, 7%, charter 598.295, -

28 SAS-piloter på Premiairs re at få det med en læsbar DR Syd. 
4, 1 %, anden trafik 14.408, • 

fem fabriksnye Airbus A330. skriftstørrelse. 
23,6% og lokal trafik 2.917, -

De er alle chefpiloter eller in- Annekset skal åbnes den Vought 13,6%). 
struktører. 17. december 2003, på 100- genopstår Lufthavnschef Jørgen Krab 

Uddannelsen omfatter et to års dagen for brødrene Wrights 
Jørgensen mener, at tilbage-

ugers kursus i Premiairs ho- første styrede flyvning med Vought er et af de gamle navne 
gangen bl.a. skyldes vigende 

vedkontor i Dragør samt flyv- motorkraft. i amerikansk flyindustri · tænk 
salg af charterrejser tidligere 

ning med Premiairs fly i Euro- bare på typer som Corsair og 
på året, hvor der endda blev 

pa samt til det fjerne Østen, Crusader. Det forsvandt for en 
aflyst flere flyvninger. 

USA og Caribien. SAS piloter- Rygeforbud lille snes år siden, da fabrikken 
ne vil under disse flyvninger Det amerikanske trafikministe- fik nye ejere. 

Airbus ACJ bære Premiair uniformer. rium har bestemt, at det totale Det er snart en del år siden 
Aftalen, der løber frem til rygeforbud på rutefly ikke blot fabrikken i Dallas har bygget 

Den italienske regering harfor maj næste år, betyder, at pilo- skal gælde amerikanske sel- egne fly. Den har i mange år 
nylig modtaget den anden af terne kan flyve fra deres hjem- skaber, men også udenlandske virket som underleverandør og 
to ACJ, Airbus Corporate Jet. mebaser og at instruktørerne er selskaber på flyvninger mellem fremstiller nu strukturdele til de 
Den første blev afleveret i færdiguddannede til at under- USA og byer i andre lande. fleste Boeing trafikfly, C-17 og 
marts. vise deres kolleger, på et tids- 97.7% af sidstnævnte var al- Gulfstream V. 

ACJ er baseret på Airbus punkt, som passer med leverin- lerede røgfri (og 100% af de Den nuværende ejer, North-
A319, mentagerfærrepassa- gen af A330 og A340 til SAS. amerikanske). Rygeforbudet rop Grumman, har solgt den til 
gerer og har større tanke. Den A330 har to motorer, A340 fire, gælder også i cockpittet. et stort amerikansk investe-
er certificeret til "offentlig trans- men er ellers identiske og kan ringsfirma The Carlyle Corpo-
port", herunder kategori 38 au- flyves på samme type rating. ration, og det har besluttet at 
toland og 180 min. Extended dens navn fremover (igen) 
Twin -Engine Operation. skal være Vought Aircraft. 

De to italienske fly er indret- Flyveulykken ved Fjerritslev Årsagen til salget er at fa-
tet til 40 passagerer og har brikken ikke passer til Northrop 
med fuld last en rækkevidde Den 23. august havarerede Robinson 22 OY-HFI ved Grumman's nuværende stra-
på 7.800 km, men nøjes man Klim, nord for Fjerritslev. Piloten, den 51-årige Keld Boje tegi, der fokuserer på militær 
med 12 passagerer, bliver Jensen fra Ringkøbing og en passager omkom. elektronik og informationstek-
rækkevidden over 11.000 km. nologi. 
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Explorer 
Explorer er et let transportfly, 
der minder ganske meget om 
Cessna 208 Caravan. Det er 
dog lidt mindre og kroppen er 
af komposit, mens den på Ca
ravan er af aluminium. Vinger
ne og den øvrige primære 
struktur er på begge typer af 
aluminium. 

Flyet er konstrueret i Au
stralien, men markedsføres af 
et amerikansk firma, Explorer 
Aircraft i Denver, Colorado. 

Prototypen, der havde en 
350 hk stempelmotor og tre
bladet Hartzell propel, blev 
præsenteret på EAA'sAir Ven
ture i Oshkosh i fjor. Explorer 
350 synes dog opgivet til fordel 
for Explorer 500T, der fløj 
første gang den 9. juni og blev 
vist i Oshkosh i år. Den har en 
600 hk Pratt & Whitney PT6A-

Ottebladet propel 
U.S. Navy har indledt flyveprø
ver af en ottebladet Hamilton 
Sundstrand propel, betegnet 
NP2000 Den er installeret på 
en Grumman Norhrop E-2C 
Hawkeye, hangarskibsbaseret 
kontrol- og varslingsfly, der nor
malt har firebladede propeller. 

N P2000 anvender et 4, 7 m 
langt propelblad fra den fran
ske propelfabrik Ratier Fige
rac. Det er baseret på det blad, 
der anvendes på ATR42/72 -
500, der dog kun har seks 
blade og er helt af komposit. 

FLYV • OKT. 2000 

1358 og firebladet Hartzell 
propel. Kabinen er 3,35 m 
lang, 1,35 m høj og 1,55 m 
bred og det største antal sæ
der er 11 , heraf to i cockpittet, 
hvoraf det ene kan bruges til 
passagerer. 

Eksplorer Aircraft sigter 
mod samtidig certificering i 
USA, Canada og Australien. 
Det tager åbenbart tid , selv 
med et så forholdsvis enkelt fly 
- man regner nemlig med at få 
flyet typegodkendt i slutningen 
af 2003. 

Under forberedelse er Ex
plorer 500R med 600 hk Oren
da OE-600A, en væskekølet 
V-8 stempelmotor og Explorer 
750T, en forlænget udgave til 
op til 16 passagerer og med en 
750 hk PT6 turbinemotor. 

Det er meningen at NP2000 
skal installeres ikke blot på de 
24 Hawkeye 2000, som flåden 
nylig har bestilt, men også på 
de eksisterende fly, og man 
regner med at den kan gå i 
tjeneste i 2001. 
· Årsagen til udskiftningen er 
bl.a. at vedligeholdelsen af 
den nu anvendte propel er me
get tidkrævende. På NP2000 
kan bladene udskiftes enkelt
vis i forbindelse med linjeved
ligeholdelse. 

Explorer Aircraft, 357 Madi
son St., Denver, CO 80206, 
USA. Tlf. (303) 388 0600, fax 
(303) 388 1005. 
www.explorereraircraft.com. 

Explorer 500T 

11-sædet transportfly 
En 600 hk Pratt & Whitney 
PT6A-135B 
Spændvidde ........... 14,43 m 
Længde .................. 10,14 m 
Højde ........................ 4,76 m 
Tornvægt ................ 1.723 kg 
Max. startvægt ....... 2.812 kg 
Tankindhold .............. 1.060 I 
Rejsehastighed ...... 335 km/t 
Stigehastighed ......... 5, 1 m/s 
Tjenestetophøjde 25.000 fod 
Startløb ...................... 366 m 
Maximal rækkevidde1. 757 km 

Havari
kommissionen 
Flere måneders uro omkring 
Havarikommissionen for civil 
Luftfart kulminerede den 31. 
august, da trafikminister Jakob 
Buksti fritstillede kommisio
nens chef, overhavariinspek
tør Jørn Madsen med øjeblik
kelig virkning. 

Kommissionens souschef 
PeterThulesen fungerer indtil 
videre som chef. 

Se også side 44. 

I ØVRIGT 
FLS Aerospace, London
Stansted, har udført C
check på en Maersk Boe
ing 737-500 på rekordtid, 
18 dage. Det var anslået 
at skulle tage 29 dage. 

Patria Finavitec har afle
veret den sidste af 57 Bo
eing F / A-18C Hornet, den 
har samlet af amerikansk
fremstillede dele, til det 
finske flyvevåben, der 
desuden har købt syv fær
dige tosædede F/A-18D 
af Boeing. 

Generalmajor Leif Simon
sen er tildelt Medaljen for 
udmærket Lufttjeneste. 

Boeing 737-900fløj første 
gang den 3. august. Leve
rancerne af denne den 
længste 737 variant be
gynder til foråret, bl.a. til 
KLM; der har bestilt fire. 

Maersk Air åbner til no
vember direkte ruter Kø
benhavn-Cairo og Køben
havn-lstanbul med Boe
ing 737-500, henholdsvis 
fire og tre gange om ugen. 

Brasilien har købt det fran
ske hangarskib FOGH. 

Sterling åbner 1 . novem
ber ruter mellem Køben
havn og Spanien, tre gan
ge ugentligt til Malaga, to 
til Alicante. 

Rettelse: Maersk Air har 
solgt to Dauphin til Nige
ria, ikke Super Puma som 
angivet i nr. 9, s. 7. 

Cirrus vil øge produktio
nen af SR20 fra to om 
ugen til fem ved årets ud
gang. 

Mercedes Smartmotoren 
(600 cm3, 55 hk) er blevet 
prøvefløjet i et tysk Funk 
FK9 UL-fly. 

Grækenlandhar bestilt 15 
Dasault Mirage 2000-5 
Mk. 2 jagere til levering fra 
2003 og opdatering til 
samme standard af 10, 
der allerede er leveret. 

t 



Et halvt århundrede 
og stadig på vingerne 

7t'l'vevli- 61-1--etJ kf J tc-i-ie 
- kc-i-t rc-i-t~lt 

Flyvevåbnet blev oprettet som 
selvstændig enhed i det dan
ske forsvar ved en lov, der tråd
te i kraft den 1. oktober 1950. 
Forsvarsministeriet blev i øvrigt 
oprettet ved samme lejlighed 
som afløsning for det daværen
de Krigsministeriet og Marine
ministenet. 

Den danske militærflyv
nings historie strækker sig dog 
helt tilbage til december 1911, 
hvor to premierløjtnanter og en 
underbådsmand fra Marinen 
samt en premierløjtnant fra 
Hæren indtrådte som aero
planførerelever på Aeronau
tisk Selskabs Aerodrom. 

Fra 1912 og frem til Flyve
våbnets oprettelse blev for
svarets flyvende opgaver va
retaget af Hærens Flyvertrop
per og Søværnets Flyvevæ
sen. Erfaringerne fra Anden 
Verdenskrig talte imidlertid for 
en selvstændig organisering 
af de luftbårne styrker og sam• 
tidig betød Danmarks indtræ• 
den i NATO i 1949 en lang ræk
ke nye opgaver til forsvaret ge
nerelt, der gjorde det hensigts
mæssigt at oprette et selv
stændigt værn for luftforsvaret. 

Til at begynde med bestod 
det nye værn af 1 .400 mand 
og 180 fly fordelt på 14 flytyper. 

De følgende år voksede Flyve
våbnet eksplosivt, så ved 1 0-
års jubilæet i 1960 toppede det 
med en størrelse på 10.000 
mand og 285 fly. 

I 1960'erne var den kolde 
krig på sit højeste, og Flyve
våbnet levede i et konstant højt 
beredskab. Konstante øvelser, 
natflyvninger og øvelsesalar
meringer var en del af livet i 
Flyvevåbnet i de år. 

I 1962 blev missilforsvaret 
overført fra Hæren til Flyve
våbnet og samtidig påbegynd
te NATO opbygningen af et 
omfattende luftvarslingssy-

stem, som også det danske 
flyvevåben bidrog til. 

Flyvevåbnet råder i dag over 
7 .222 mand og 11 O fly fordelt 
på fem flytyper. Derudover be
står det danske luftforsvar af 
et kontrol- og varslingssystem 
med seks radarstationer og 
otte Hawk-missil eskadriller. 

Danmark har siden januar 
1996 haft en F-16 eskadrille til• 
meldt NATO's umiddelbare re
aktionsstyrke og en Hawk-es
kadrille tilmeldt NATO's hurti
ge reaktionsstyrker. • 

Supermarine Spitfire HF Mk. lXe var med fra Flyvevåbnets start. 41-422 tilhørte Eskadrille 725 og er her fotograferet den 29. maj 
1951. Den 1. september 1953 blev den ophugget. Foto: Via FHS. 
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Congratulations to the Royal Danish Air Force on its 50th 
anniversary and looking forward to the next 50 years. 

O" Pratt & Whitney 
_:. Uni:cc1 Tcc•1:'o·oc1c~ Co;•1tJdJ1'.' 



Hvad skal afløse F-16 
Af Fritz Krag 

Når F-16 flyenes 
tekniske og operatio
nelle levetid formo
dentlig udløber om
kring år 2010 - 2015 
bliver det nødvendigt 
med en ny jagertype 
til Flyvevåbnet. 

Traditionelt nedsætter Flyve
våbnet nogle år før en flytype 
bliver forældet en arbejds
gruppe eller en projektorgani
sation, som ser på hvilke flyty
per, der kan komme på tale 
som erstatningsfly. Disse un
derkastes en grundig gransk
ning og afprøvning, og tilbud 
indhentes på normalt tre flyty
per - tre, så man kan spille le
verandørfirmaerne ud mod 
hinanden - for at forhandle pri
sen ned. Og det plejer også 
normalt at gå godt på den må
de, hvis der ikke går for meget 
politik i det. 

allerede så interessant ud for 
Danmark, at Flyvevåbnet har 
valgt at følge udviklingsarbej
det på nærmeste hold. Dan
mark deltager derfor med en 
repræsentant i JSF Program 
Office. Det er (midlertidig) 
oberst Poul Skjold Hansen fra 
Flyvematerielkommandoen 
(FMK), der desuden repræ
senterer ErhvervsfremmeSty
relsen i etforsøg på atfå dansk 
industri involveret som under
leverandør til JSF. 

I øvrigt deltager også re
præsentanter fra Norge, Hol
land, Canada, Italien, Tyrkiet, 
Israel og Singapore på forskel
lige niveauer, medens Eng
land deltager direkte i udvik
lingsarbejdet som samarbejds
partner med amerikanerne. 

Det etablerede behov er: 
- Til den amerikanske flåde 

(USN): Et alsidigt stealth 
kampfly til supplement af F/A-
1 BE/F. 

· Til det amerikanske flyvevå
ben (USAF): Et alsidigt kamp
fly til erstatning af F-16 og A-
10 samt supplement til F-22. 

? 
• 

Som det ser ud i dag, kan 
måske den tomotorede Euro
fighter, en opdateret udgave af 
SAAB Gripen, måske en fransk 
type og den amerikanske Joint 
Strike Fighter (JSF) komme på 
tale. 

· Til det amerikanske marine
korps (USMC): Et alsidigt 
kort startende, lodret landen
de (STOVL) angrebsfly til er
statning af AV-88 og F/A-
1 BC/D. 

Boeings forslag til JSF. Flyet har et noget særpræget luftindtag 
i næsen. 

Danmark med 
JSF er under udvikling som F-
16 afløser i USA, og den ser 

· Til den engelske flåde (RN) 
og Royal Air Force: Super
sonisk STOVL erstatning for 
Sea Harrierog HarrierGR.7. 

Flyene skal produceres på 
en fælles produktionslinie i tre 
grundversioner, og man reg
ner med, at det amerikanske 
behov alene bliver på 3.000 fly. 

X-35A er Lockheed Martins »proof of concept« forsøgsf/y i JSF programmet. Den er bygget i de 
berømte Skunk Works i Californien. 

Det første operationelle 
JSF fly er planlagt til levering 
i 2008 , og serieproduktion 
planlægges frem til mindst år 
2027. 

JSF bliver et meget avan
ceret fly med mange nye og 
uprøvede systemer, teknologi
er og automatik, så for at teste 
de nye ideer er der afgivet or
drer til Lockheed Martin på to 
eksperimentalfly X-35A og til 
Boeing på to X-32A for af
prøvning af de spændende 
koncepter. X-32A og X-35A 
prototyperne er klar til flyvning 
i nær fremtid. Og det skal blive 
meget spændende at se, hvad 
der dur og ikke dur ! 

Hele JSF programmet kø
rer i meget stramme økonomi
ske rammer, og en af de vig
tigste parametre er, at flyene 
ikke må koste mere end $40 
millioner pr. stk. • 
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Fra den kolde krig til 
internationalt samarbejde 
Af N.M. Schaiffel-Nielsen 

Den 1. oktober 1950 blev det nye værn Flyve
våbnet oprettet. Det var ikke sket uden sværd
slag. Værnsjalousi, frygt for en dårlig indplace
ring af den enkelte i gradsrækkefølgen og 
bureaukrati havde gjort vejen lang og vanske
lig. Verdenssituationen gjorde, at man måtte 
blive enige, politikere og forsvarets folk med 
rødder tilbage i 30'ernes flyvning. Ikke den 
bedste start. 
Organisationen havde indbyggede svagheder, 
og erfaringsniveauet var lavt eller ikke eksiste
rende. Dette forhold kostede alt for mange 
unge piloter livet gennem værnets første fire år. 
Startpengene blev høje. Hjælp fra England i 
form af Air Marsha/I Hugh Saunders og hans 
omstrukturering af værnet ledte ind på den 
rette vej. Fra midten af 50'erne udviklede Flyve
våbnet sig til det professionelle værn vi kender, 
og som i 1999 for første gang anvendte sine 
våben i vrede. 

Vestjylland var i 50'erne fly
vevåbnets tumleplads. Lav
flyvningsområdet over alle lav
flyvningsområder. Lavflyvning 
skal forstår ganske bogstave
ligt. Forfatteren, der dengang 
havde, en ikke-ønsket tilvæ
relse som landbrugsmedhjæl
per, så ganske ofte sværme af 
F-84G jagerbombere passere 
i meget lav højde på vej mod 
øvelsesområdet i Oksbøl. 

Ofte kunne man dagen efter 
i Ringkøbing Amts Dagblad 
læse, at nu var der igen en af 
piloterne, der var faldet ned 

med sit fly og var blevet dræbt. 
Det blev til 79 totalhavarier og 
62 dræbte avisen kunne beret
te om fra 1950 til 1955. Befolk
ningen begyndte at blive be
tænkelig over de mange trage
dier, der måtte gøres noget. 

Dette noget blev til, at 
forsvarsminister Rasmus Han
sen i foråret 1954 bad den en
gelske regering om lov til at lå
ne en højtstående officer med 
krigserfaring som sin private 
rådgiver. Den 7. juli 1954 kom 
Air Chief Marsha! Sir Hugh 
Saunders til Danmark og blev 

tilknyttet Flyverstaben som 
rådgiver og kommitteret. 

"Det første han gjorde", 
fortalte pensioneret oberst 
O.W. Jensen (OWE) mange år 
senere, "var, at forbyde enhver 
form for flyvning. Det var vi 
rasende over. Derefter fil vi lov 
til at flyve indenfor kontrolzo
nen, og senere igen blev re
striktionerne så ophævet". 

Det var tydeligt, at OWE 
ikke var begejstret for den den
gang nødvendige beslutning. 

Hvorfor 

Nu mange år efter er der gjort 
mange tanker om, hvorfor det 
kunne gå så galt. Årsagerne 
var mange. Indtil 1. oktober 
1950 havde man et miniput 
flyvevåben fordelt på Hæren 
og Søværnet med 1.200 mand 
og nogle få fly af typen KZ li, 
III og VII, Percival Proctor, 
Spitfires, Meteor Mk. 4, Har
vard, Airspeed Oxford, Conso
lidated Vultee PBY-5A Catali
na og en enkelt 8-17G Flying 
Fortress. 

Militærflyvning i Danmark 
havde ligget brak fra den 9. 
april 1940 til 30. november 
1945, hvor den første Proctor 
Mk. III ankom til Danmark. He
le udviklingen indenforflyvnin
gen under den Anden Ver
denskrig, var gået udenom 
Danmark. Danske teknikere 
og piloter stod, med få undta
gelser, med den viden man 
havde i 1939. Op gennem 20' -
erne og 30'erne havde man ik-

Artiklens forfatter, dengang 
i 1958, mathelev 365785 
N.M. Schaiffel-Nielsen. Det 
lidt mutte udseende skyldes 
givet de tørste dages kultur
chok. Nu næsten 42 år se
nere er chok'et overvundet. 

Det blev til et spændende 
liv i forsvaret. Først som le
der at Flyvevejrtjenesten på 
Flyvestation Vandel og se
nere leder af Materielafde
lingens Afdelingskontor 
samme sted. Fra 1973 til 
1984 som ansvarshavende 
redaktør af Vandets ljene
stestedsblad Guldøksen og 
fra 1987 medlem af FLY
NYT's redaktion, de sidste 
tre år som bladets redaktør, 
journalist og fotograf. 

ke etableret systemer på det 
flyvesikkerhedsmæssige om
råde, snarere tværtimod, u
held var noget man måtte leve 
med. Værnsrivaliseringen 

Percival Pembroke C.Mk.52. halenummer691 som var kommet til Danmark den 8. oktober 1956. Pembroken var vel ikke det klogeste 
køb Flyvevåbnet gjorde. I hvert fald blev den sidste Pembroke allerede udfaset allerede 27. april 1961. 



mellem Marinens Flyvevæsen 
og Hærens Flyvertroppergjor
de ikke situationen bedre. 

Den 31 . juli 1945 blev "Kon
toret for Luftmilitære Sager" 
oprettet med det danske flyve
res fra RAF, oberstløjtnant Kaj 
Birksted, som leder. Hans ke
mi passede ikke ind i det klima 
de tidligere officerer fra Mari
nens Flyvevæsen og Hærens 
Flyvertropper bragte med sig 
ind i arbejdet. Den 1. decem
ber samme år kom kontoret til 
at hedde "Det Luftmilitære Ud
valg". 

Den 1 . maj 1946 åbnede 
Hærens og Søværnets fælles 
Flyveskole på Luftmarinesta
tion Avnø, et resultat af udval
gets arbejde. I det hele taget 
skulle tingene nu ske i fælles
skab. 11947 kom "Harvardsko
len" på Flyvestation Karup i 
gang; den fik senere navne
ændring til "Flyveskolens 
Overgangskursus". Imens gik 
arbejdet trægt i "Det Luftmili
tære Udvalg". Det ledte dog til 
oprettelsen af Hærens og Sø
værnets Fælles Flyvevæsen. 

Der var store problemer 
mellem Kaj Birksted og gene
ralmajor C.C.J. Førslev. Sidst
nævntes flyveerfaring lå tilba
ge fra før besættelsen, hvori
mod hans fortrin på det admi
nistrative område var til at få 
øje på. 

Omsider oprettedes Flyve
våbnet som selvstændigt værn 
den 1. oktober 1950. Førslev 
blev udnævnttil generalløjtnant 
og flyvevåbnets første chef, 
medens Birksted blev ud
nævnt til oberst og chef for Fly
verstaben. Ikke nogen god 
kombination, der da heller al
drig kom til at fungere. Det 
endte med, at Birksted søgte 
sin afsked - en ansøgning der 
blev afslået, men Birksted blev 
i stedet sendt til NATO hoved
kvarteret i Paris. Birksted tog 
sin afsked i 1960, hvorefter 
han fortsatte som civil rådgiver 
indenfor NATO. 

Vanskelig organisation 
Flyvevåbnets organisation var 
fra starten uhensigtsmæssig 
med en Flyverkommando og 
en Flyverstab. Herunder blev 
der oprettet et Østre Flyveba
siskommando på Flyvestation 
Værløse og et Vestre Flyveba
siskommando på Flyvestation 
Karup. Målsætningen var at 

FLYV • OKT. 2000 

Det var en noget mere heldig hånd, der styrede, da Flyvevåbnet købte F-16 i begyndelsen af BO'eme. 
Her er daværende chef for Flyvestation Skrydstrup, oberst 8. V. Larsen i snak med ''svendene•: 
som han kaldte teknikerne. Hvad de talte om den 11. august 1984? - Vedligeholdelse af F-16! 

skabe et luftforsvar efter britisk 
forbillede. Derimod blev der 
ikke lagt megen vægt på støtte 
til hær og flåde. 

Østre Flyvebasiskomman
do havde flyvestationerne Kø
benhavn og Værløse samt 
Sector Operation Centre Øst 
under sig. Vestre Flyvebasis
kommando rådede over flyve
stationerne Karup, Aalborg, 
Tirstrup, Vandel og Skrydstrup 
samt Sector Operation Centre 
Vest. 

I denne delte organisation 
var det svært at få øje på, 

0 

hvem der skulle tage sig af de 
nødvendige støttestrukturer, 
som skoler, flyvesikkerhed, 
nærforsvar og meget andet, 
der skal til før et så kompliceret 
værn som et flyvevåben til at 
fungere. De var der, men uden 
samlet styring og udviklede 
ofte efter, hvor energisk den 
enkelte chef var. Til vanskelig
hederne skal lægges person
stridigheder på et højt niveau, 
hvilket ikke tjente værnet vel. 

Air Chief Marsha) Hugh Sa
unders indtræden på scenen 
ændrede betydeligt på organi-

sationen, som det fremgår af 
"Lærebog for hærens menige 
- Fælles for alle værn" fra ja
nuar 1958. 

Hugh Saunders indflydelse 
betød, at Flyvertaktisk Kom
mando (FTK) oprettet den 16. 
februar 1955 med generalma
jor Kurt Ramberg som chef. 
Den 1. april samme år blev de 
to basiskommandoer nedlagt. 
Den 1. maj 1955 blev Træ
ningskommandoen oprettet. 
Flyvevåbnet havde fået en 
struktur, der i mangt og meget 
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lignede RAF's, og som i hoved
sagen har holdt sig til i dag. 

Ind imellem er der sket ju
steringer, især den der stam
mer fra lov nr. 334 fra 1969, 
hvor Flyverkommandoen blev 
nedlagt, og den værnsfælles 
Forsvarskommando (FKO) 
blev oprettet. Ved samme lov 
blev Træningskommandoen 
nedlagt og opgaverne fordelt 
til FKO, den nyoprettede stil
ling Chefen for Flyvevåbnet 
(CHF), FTK og flyvevåbnets 
øvrige enheder. 

Senere blev CHF nedlagt 
og erstattet af Inspektøren for 
Flyvevåbnet. Denne stilling 
blev nedlagt i 1988 og opga
verne blev stort set lagt over 
til FTK. Hermed er ringen næ
sten sluttet, da FTK's opgaver 
i dag ligner dem Flyverkom
mandoen havde for godt 40 år 
siden. 

Ind i Flyvevåbnet 
Medens Flyvevåbnet således 
var under opbygning blev 
forfatteren ved at se på jetfly i 
Vestjylland. En dag var der en 
annonce i Ringkøbing Amts 
Dagblad, der fortale at Flyve
våbnet søgte mathelever. 

Da alt andet end landbruget 
kunne være bedre, blev der 
sendt en ansøgning om at 
komme til optagelsesprøve. 
Denne fandt sted i sommeren 
1958, blev bestået, og der kom 
besked om, at møde ved For
skolen til Flyvevåbnets Math
skole på Flyvestation Karup 
den 2. december 1958. Det var 
en tirsdag, og det var over
skyet. 

En ny verden åbnede sig. 
En verden, hvor alle med vink
ler og streger på syntes at råbe 
og skrige efter alle dem, der in
gen af de to typer insignier bar. 
Fra klokken 11.00 til klokken 
11.01 blev man forvandlettil et 
nummer, hvis tale, ifølge fly
verløjtnant H. Mogensen, der 
var bibelstærk, skulle være: 
"Ja, ja, eller nej, nej, alt andet 
er af det onde". At han selvføl
gelig mente javel, og ikke an
det blev vi snart klar over. 

Forskolen til Flyvevåbnets 
Mathskole var en barsk affæ
re. 1 løbet af ganske kort tid for
lod mange af de frivillige mat
helever skolen. Var man ikke 
tilfreds, kunne man blot bede 
om at komme hjem, hvad 
mange gjorde. Men hvem ville 

14 

Efter at have gjort tjeneste siden 1959, var det i 1982 tid at sige 
farvel til F-100, som desværre ikke kun efterlod gode minder. 
Her melder daværende oberst B. V. Larsen (BAV) de sidste F-
100 af til generalmajor Niels Holst-Sørensen. 

tage det nederlag det ville 
være at vende tilbage til sta
tionsbyen, hvor alle kendte al
le, og indrømme, at man ikke 
kunne stå for mosten? Ikke 
denne forfatter i hvert fald. 

Rekrutskolen var også kam
meratskab og hjælpsomhed 
langt ud over alle grænser. Det 
er svært at huske, hvor man
ge kilometer vi slæbte "lille
bror" og hans udrustning, hvor 
mange gange han måtte "bom
me" tobak hos os andre. Eller 
32, den lange københavner, 
der kunne den militære straf
felov udenad og fik de "stak
kels" officerer og befalings
mænd til næsten at gå amok, 
med sine "frækheder". 

Vi andre syntes har var en 
god kammerat, og en "fandens 
karl". 

Detvarham,derkunnefå 
fenrik Lund, som den gode gud 
ikke havde begavet med no
gen stor fysiognomi, til at gå 
fuldstændig amok, når han 
ude øst for Ged hus ( eller min
dre romantisk) ved "Tyrens 
Røvhul", kunne finde på under 
måludpegningen højt at råbe: 
"Lige for, 200 m enligt stående 
træ, tre fingersbredder til højre 
herfor "lille Lund". Den arme 
fenrik var ikke i tvivl om, hvad 
32 mente, men hvad skulle 
han gøre. 

En dag, da Fader Frost 
havde sørget for, at stilleplad
sen ved det nu værende BAL
TAP var meget glat, havde 
Lund besluttet sig for at sparke 

32 bagi. Det kunne man den
gang stadig gøre ustraffet. Det 
var en fatal beslutning. 32 var 
mindst 1,90 m høj, og lunds 
højde lod, som nævnt, en del 
tilbage at ønske. Resultatet af 
forsøget var, at da lunds ven
streben var på vej op mod 32 
bagdel, ja så forlod højre ben 
terra firma, og han landede på 
ryggen foran 30 grinende 
mathelever. 32 - ja, han for
svandt ind i bygningen, og 
Lund forsøgte forgæves at 
stoppe vore "dumme" grin. 

De opgav 32 - han var for 
vanskelig. 

Farvel Karup 
På Flyvestation Karup kunne 
matheleverne næsten hver 
dag se og høre F-84G, RF-
84F, T-33, Meteor og DC-3 
Dakota i luften. Der blev fløjet 
utroligt meget. Eskadrillerne 
konkurrerede indbyrdes om, 
hvem der kunne flyve flest ti
mer pr. måned. Alene af typen 
F-84G Thunderjet havde Dan
mark modtaget 239 stk. som 
våbenhjælp fra USA. 

Matheleverne var gamle 
nok til at huske Berlinkrisen i 
1948, krisen i det besatte Øst
tyskland i 1952, krisen i Un
garn i 1956 og krisen ved Suez 
samme år. Den kolde krig 
rasede, og Danmark havde i 
1949 meldt sig ind i NATO. Ik
ke fordi de danske politikere 
egentlig ønskede det. Der var 

tale om ren realpolitik, sporene 
fra den 9. april 1940 skræmte, 
neutralitetspolitik var ikke 
mere in. 

Rekrutskolen lakkede mod 
enden. Flyverløjtnant li af 
Reserven Pedersen fik sin 
afsked ved juletid, og flyverløjt
nant H. Mogensen overtog an
svaret for, som han selv ud
trykte det: "At have fået den 
tvivlsomme opgave at skulle 
lave soldater ud af "det", der 
stod foran ham". 

Han var en god soldat. 
Han gik foran med det gode 
eksempel, og vi fulgte efter. 
Oversergent K. Sørensen 
havde en humor, han ikke 
kunne undertrykke, hvad der 
ofte gav anledning til et godt 
grin. Eksempel, 80 havde igen 
tabt sine øvelsespatroner. 
Sørensen blevforstilt rasende. 
Han hev sin hue af, og blottede 
sin skaldede isse. "Kan De se, 
hvad jeg er 80?" "Javel, hr. 
oversergent, De er skaldet!" 
Sørensen skruede endnu en 
tak op for lydstyrken og råbte: 
Og ved De hvorfor 80?" "Nej, 
hr. oversergent!" "Det er math
elever, der har skylden, jeg 
hader mathelever, pas på, at 
jeg ikke også kommer til at 
hade Dem 80. Og se så for 
H ... .. . at få samlet de patroner 
op". Som sædvanligt søgte 
alle at holde grinet tilbage, 
men det var svært under disse 
optrin. 

Endelig var der afskedspa
rade. Det skulle foregå på "lille 
Plads", der hvor man i dag er 
ved at bygge nye huse til Fly
vertaktisk Kommando. Det var 
hvinende koldt, og forestillin
gen skulle ske i fuld feltmæs
sig og uden pjækkert, vi skulle 
jo ikke stå der så længe. 
Troede ledelsen. 

De blev klogere, "nogen" 
var næsten en time forsinke
de. Hele Forskolen frøs med 
mere end anstand. Og da vi 
endelig kom hjem på stuerne i 
varmen, var der to der besvi
mede. Af med udrustningen og 
få dem til live igen. Vi var ikke 
kede af, at vi skulle rejse, men 
vi var også usikre på, hvad 
fremtiden ville bringe. 

Goddag Værløse 
Jonstruplejren var et kultur
chok. Nok var der enkelte offi
cerer, der forsat skreg op, som 
kunne de ikke andet, men ge-
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Repræsentant for en svunden tid. De var med fra flyvevåbnets barndom, disse U60 håndrettede 40 mm luftværnskanoner. I år blev 
de solgt som skrot. 

nerelt blev man talt til som et 
voksent menneske. Skolen for 
vejrobservatører var noget heft 
specielt. Vi havde en civil læ
rer, hr. flyvemeteorolog Chri
stiansen, der var leder af Fly
vevejrtjenesten på Flyvestati
on Værløse. Lyspunkterne 
var, når ''Terndrup", med det 
borgerlige navn Christensen 
kom for at undervise; det hav
de han forstand på. 

Undervisningen foregik på 
den gamle brandstation på 
Værløse, i faldefærdige tyske 
barakker, men skidt, vi stillede 
ikke de store krav. Der var bå
de rindende vand og indlagt 
toilet. Opholdet på brandstati
onen blev en dag krydret af, at 
alarmklokken gik fire gange på 
en formiddag. Det havde reg
net længe og voldsomt. Så 
voldsomt, at regnorme i titu
sindvis var kravlet ind på lan
dingsbanen. Ved første alarm 
måtte brandfolkene rykke ud 
til en F-84G, der var havnet i 
nettet. Anden gang var et til
svarende fly kørt i mosen for 
enden af startbanen, og ende
lig var der to der kørte af banen 
på grund af regnormene. Vi fik 
ikke lært meget den formid
dag. 

Turen ud til brandstationen 
foregik i lastbil. Hver morgen 
kørte vi forbi værkstederne ne-
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de ved Flyvematerielkomman
doen, her stod adskillige Har
vard fly og varmede op. Det var 
en fantastisk lyd disse fly pro
ducerede. Årsagen var at pro
pelspidserne løb så hurtigt, at 
de gennembrød lydmuren, fik 
vi fortalt. 

I det fjerne kunne vi fra 
brandstationen se et Fairey 
Firefly fly parkeret, det var 
malet gult og blev brugt til 
slæbemålsflyvninger. Ellers 
var flytrafikken på Værløse 
præget af DC-3, DC-4, S-55, 
Pembroke, Harvard og Cata
lina'erne. Det var før miljøreg
ler og klager fra befolkningen 
gjorde Værløse "tavs". 

Tiden i Jonstruplejren og på 
Værløse lakkede mod enden. 
Selv om vi gik i skole, så slap 
vi ikke for øvelser som flyver
skjul til højre og venstre, sving
vis fremrykning over plø jemar
kerne syd for Flyvemateriel
kommandoen, fremrykning 
gennem grøfterne udenfor 
Jonstruplejren, angreb på 
"Stentanken" ved Søndersø, 
såvel som ''botanisering" nær 
ved og i Søndersø, altså en 
rigtig fornuftig infanteriuddan
nelse med "Postbudet" som 
chefinstruktør. Han elskede, 
som alle officerer og befalings
mænd i de dage, våde og 
snavsede soldater. 

Goddag igen Karup 

Det var forår 1959 og dejligt 
varmt, da forfatteren sammen 
med 86 Bille besluttede at 
spare pengene til togbilletten 
og blaffe til Karup. Det viste sig 
sværere end som så. Vi til
bragte natten på et bart kon
torgulv på Vejle Politistation; 
de syntes detentionen var for 
snusket til sådan et par pæne 
unge mennesker. Vi var tak
nemmelige bare for tag over 
hovedet. 

Tilbage på Karup meldte vi 
os hos Jordforsvarsofficeren, 
bare kaldet JFO. Det blev 
aldrig noget lykkeligt samliv. 
Infanterister havde ikke me
gen forståelse for, at der var 
noget der hed operativ tjene
ste, som ikke foregik mellem 
klokken 0700 og 1700, og hvor 
der ikke var nogen der råbte. 

I Flyvevejrtjenesten skulle 
vi lære at omsætte teorien i 
vejrmeldinger som omfattede 
vindretning- og hastighed, 
sigtbarhed, skyhøjde samt 
antallet af ottendedel delt ind i 
tre lag, lave-, mellemhøje- og 
høje skyer. Vi prikkede vejrkort 
det bedste vi havde lært, det 
vil sige at vi ved hjælp af tal og 
symboler tegnede vejroplys
ninger fra hele Europa ind på 
et vejrkort, vel og mærke hver 
3. time. 

Det var en herlig sommer i 
1959. Oberst P. Zigfer var chef 
for Flyvestation Karup, og 
arbejdstiden svarede nogen
lunde til 48 timer om ugen, 
fordelt på vagter på alle ugens 
dage og døgnets forskellige 
timer. Det gav tid til at tjene lidt 
penge ved småjobs ved siden 
af. 28 kr. om ugen var jo ikke 
nogen formue, når billetten 
hjem til kæresten kostede otte 
kr., en pakke cigaretter 1,65 
eller en pakke tobak to kr. 
Arbejdet i Ffyvevejrtjenesten 
blev meget hurtigt rutine, men 
heldigvis skete der så meget 
andet interessant. 

Tiden på Karup var spæn
dende. Detforlød, at de gamle 
F-84G skulle skiftes ud med 
den nye jagerbomber F-100 
Super Sabre. 

Året før var Meteor NF Mk. 
11 blevet skiftet ud med F-86 
Sabre. I juni 1959 kom så de 
første. Stor var overraskel
sen, da den første slog efter
brænderen til under start. Du 
store for et brag. Vi kunne dog 
stadig se F-84G'erne øve 
"Skip Bombning" mod et om
råde ude mod nord, men de
res dage var ved at være talte. 

Der blev stadig fløjet med 
Meteor på Karup i 1959. En af 
disse prentede sig ind i forfat
terens bevidsthed, da den un 
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der start, medens der blev af
læst temperatur ved den en
gelske vejrhytte, gik i luften 
medens næsehjulet fortsatte 
ned ad banen. Stor panik. I 
vildt løb ind i Vejrtjenesten for 
over intercom'en at meddele 
det skete til flyvekontrollen. "Vi 
ved det godt, BOR har allerede 
givet besked", lød svaret. Pi
loten landede flyet i en skum
stribe, det så flot ud. 

Herefter startede han i en 
F-86 Sabre mod Flyvestation 
Aalborg. Da han skulle lande, 
kunne han ikke få understellet 
ud. Det endte med en mave
landing. Dagen efter kunne 
historien læses i Jyllands-Pos
ten, illustreret med et billede 
af piloten, der dansede med 
sin hustru på en danseskole i 
Aalborg. Vi syntes han var en 
helt. 

Så fik de navne 

Kundgørelse 8-2 for Hæren og 
Søværnet udsendt den 8. fe
bruar 1951 gav en række nav
ne- og organisationsændrin
ger til det nye værn. Flyveplad
ser og marinestationer blev til 
flyvestationer, luftflottillerne 
blev til eskadriller og eskadril
lerne fik numre, som var koor
dineret med de øvrige NATO
lande, og endelig blev der op
rettet en række nye eskadriller. 

Eskadrille 721, tidligere 1. 
Luftflotille, som også modtog 
materiellet fra 2. Luftflotille. 
Eskadrille 722, baseret på 
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materiel fra 4. Eskadrille. 
Eskadrille 723, tidligere 3. Luft
flotille, udrustet med Meteor F. 
Mk. 4. (nedlægges næste år) . 
Eskadrille 724, nyoprettet og 
udrustet med Meteor F. Mk 8. 
(Nedlagt 1. april 1974). 
Eskadrille 725, nyoprettet og 
udrustet først med Spitfire, 
senere F-84E og G. (Nedlagt 
december 1992). 

Herefter fulgte i hurtig række
følge oprettelsen af : 

Eskadrille 726, 1. august 1952 
Eskadrille 727, 1. november 
1952 
Eskadrille 728, 22. maj 1953 
(nedlagt 31. marts 1966) 
Eskadrille 729, 1. september 
1953 (nedlagt 23. december 
1993). 
Eskadrille 730, 1. januar 1954 
og 
FR/PR-flighten , 3 . januar 
1955, (nedlagt 1. marts 1960, 
opgaver overført til Eskadrille 
729). 

Løbende tilpasning 

Siden 1966, hvor Eskadrille 
728 blev nedlagt, har flyvevåb
nets liv været en lang omstruk
turering og tilpasningsperiode. 
Den nuværende forsvarschef, 
general Christian Hvidt (VIT}, 
har sagt det meget klart: "Det 
eneste sikre i verden er - for
andringen". En sandhed flyve
våbnets personel altid har haft 
svært ved at leve med, men 
altid har måtte tåle. 

11960, 10 år efter værnets 
grundlæggelse gjorde lidt over 
10.000 mænd og kvinder tje
neste i Flyvevåbnet, heraf var 

Fra flyvevåbnets "fødsel" og 
frem til 1990 var det den kolde 
krig, der bestemte hvilken type 
og hvor mange øvelser der 
skulle gennemføres. Denne 
Republic A-1 0 Thunderbolt li 
fotograferet på Flyvestation 
Vandel i 1989 varden ypperste 
repræsentant for modfor
holdsreglerne mod det davæ
rende Sovjetunionens over
vægt i kampvogne. Ingen 
kampvogn ville overleve mø
det med A-1 0'erens 30 mm 7-
løbede Gatling maskinkanon. 

ca. 3.000 civilt ansatte. Værnet 
havde 286 fly, heraf var de 201 
jetfly. De fordelte sig på fø Igen
de typer: 

Jagerfly: 
Jagerbombere: 

F-86 D Sabre, Hawker Hunter F.51 
F-1 00D Super Sabre, 

Rekognosceringsjagere: RF-84F Thunderflash 
Transportfly: 
Helikoptere: 

DC-3 Dakota og DC-4 Skymaster 
S-55 

Træningsfly: Hawker Hunter T.53, F-1 00F Super 
Sabre, de Havilland Chipmunk, 
Gloster Meteor T. 7, Lockheed T-33A, 
PBY-5A/6A Catalina 

Artilleriobservation 
og forbindelsesfly: Pi per L-18C Super Cub, KZ VI I 

Lærke 
Forskellige typer: Gloster Meteor TT Mk. 20, Gloster 

Meteor F.8 og F-84G Thunderjet. 

Altså ikke mindre end 18 
forskellige typer fly. I dag ville 
noget sådan give enhver med 
mindste sans for økonomi og 
logistik gåsehud. De mange 
forskellige typer var ikke an
skaffet, fordi man bestemt 
havde ønsket dem, men fordi 
de var blevet givet Danmark 
som våbenhjælp i de allerfle
ste tilfælde. 

Nok har tilpasningerne væ
re strenge, men også meget 
nødvendige. I dag kan dansk 
militærflyvning "nøjes" med F-
16, C-130, G-I11, Challenger, 
S-61 , Lynx, H-500 , AS-550 
Fennec og T-17. Antallet af ty
per er altså faldet til det halve 
og vil falde yderligere. I løbet 
af få år vil G-11I , S-61 og H-500 
været faset ud og en transport-

helikopter faset ind, hvilken vi
des ikke i skrivende stund. 

Ikke bare antallet af flytyper 
er faldet, det samme er antallet 
af flyvestationer. Først lukkede 
Flyvestation Avnø i 1993, så 
fulgte Flyvestation Tirstrup i 
1997 og den 1. juli 2003 for
ventes Flyvestation Vandel at 
dreje nøglen rundt. Flyvesta
tion Værløses fremtid er i skri
vende stund noget med at ste
det forbliver en militær luft
havn, men kun med AFIS tje
neste. Tilbage i uniform i Fly
vevåbnet er der ca. 5.000 
mænd og kvinder og 2.000 ci
vile. 

Flyvestation Karup får sin 
renæssance med placeringen 
af alle forsvarets helikopteren
heder, hertil kommerflytning af 
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Flyvevåbnets Sergent- og Re
serveofficersskole til Karup, 
som nu ser er gylden fremtid i 
møde efter de "magre år" efter 
udfasningen af Draken-syste
rnet. 

Verdenspolitikken 
og den enkelte 

Den kolde krig satte sig sine 
tydelige spor i hverdagen. 
Hver gang det trak op til balla
de mellem supermagterne, 
Sovjetunionen og USA, kunne 
det mærkes nede på gulvet. 
Måden det kunne mærkes på 
var at antallet af øvelser steg. 
Var det rigtigt slemt, steg også 
antallet af deltagere i øvelser
ne. For de jyske flyvestationer 
var det altid noget med at le
vere jagerstøtte og luftforsvar 
over det sjællandske område. 

Ind imellem blev der, ikke 
mindst på deployeringsflyve
stationerne Tirstrup og Van
del, trukket næsten urimelige 
veksler på den i forvejen tynde 
bemanding. Noget man var 
sikker på de overordnede 
myndigheder så glat hen over. 

En af de værste perioder 
under den kolde krig var da 
"Foråret i Prag" blev nedkæm
pet i 1968. Da blev der plud
seligt udleveret skarp ammu
nition, og man måtte ikke for
lade flyvestationen. Det var en 
uvirkelig situation. De menige 
kunne ikke begribe, at de ikke 
kunne tage hjem. Informatio
nerne om, hvad der skete var 
kun dem man kunne få i radi-

oen eller på fjernsynet. Heldig
vis blev beredskabet efter få 
dage reduceret, og verden 
undgik endnu engang en krig, 
der ville have været altøde
læggende. 

Næste gang verdenspoli
tikken spillede kraftigt ind var 
det den mere glædelige begi
venhed: Murens fald i Berlin i 
november 1989. Det blev også 
signalet til de mange redukti
oner og omstruktureringer Fly
vevåbnet siden har været midt 
i. 

Nu var der så fred i Europa, 
indtil man begyndte at røre på 
sig på Balkan igen. Først var 
det borgerkrigen i det gamle 
Jugoslavien og senere fulgte 
så de etniske udrensninger i 
Kosovo. Pludselig så Flyve
våbnet sig involveret som en 
del af den styrke, der skulle 
"forklare" den serbiske mini
sterpræsident Slobodan Milo
sovic, at verdenssamfundet 
ikke længere ville tolerere 
etniske udrensninger. Det korn 
dertil, hvor danske F-16 fly 
måtte kaste bomber, i vrede, 
mod mål både i Kosovo og i 
Serbien. Denne kraftanstren
gelse korn til at involvere hele 
Flyvevåbnet. Nok var det Es
kadrille 730, der var udpeget 
til opgaven, men der måtte 
hentes folk til alle poster fra he-
1 e Flyvevåbnet for at holde 
eskadrillens otte fly på Flyve
station Grassanize i Italien 
operative. En opgave der blev 
løst tilfredsstillende. 

Var det det hele værd ? 

Hvordan har det så været at 
været at gøre tjeneste i mere 
end de 4/5-dele af flyvevåb
nets levetid? 

Det har været enormt spæn
dende. Især har det været 
spændende at opleve, hvorle
des professionalismen har 
udviklet sig fra "de glade Klon
dike dage", der syntes at slutte 
hen mod slutningen af 60'er
ne. 

Langsomt begyndte der at 
komme facon på værnet. Man 
uddannede ikke længere folk 
til befalingsmænd, fordi de 
skulle have lidt mere i løn. Der 
skulle dog gå til indførelsen af 
personelordningen af 1983, 
før der virkelig korn styr på 
forholdet mellem uddannelse 
og kompetence, og man ikke 
mere skulle se flere seniorser
genter i dok og lave manuelt 
arbejde. Hele uddannelsessy
stemet på ledelsessiden fik et 
gevaldigt løft både for befa
lingsmænd og officerer. 

Det er ikke nogen hemme
lighed, at i opbygningsfasen i 
50'erne tog man det ikke så 
nøje med kvalifikationerne. Et 
forhold der havde konsekvens 
i de efterfølgende årtier. Det si
ger også noget om, hvorfor 
man havde de store vanske
ligheder i værnets barndom, 
og om hvor svært det er at fin
de ind i en udvikling der fører 
frem mod de forbedringer man 
nu ser. 

Det har været spændende 
at arbejde i et internationalt 
klima og møde kollegaer fra 
mange lande. Ikke mindst har 
det været spændende at måle 
det danske flyvevåbens kun
nen mod de andres. Det har of
te styrket bevidstheden om, at 
det hele ikke var så dårligt end
da. Og, at "fattigdommen" må
ske alligevel ikke var så udpræ
get som man selv troede. 

Noget af det mest spæn
dende har været PfP {Partner
skab for Fred) øvelserne, hvor 
man pludselig kunne få lov at 
interviewe polske officerer, fly
ve med svenske fly, møde en 
tidligere officer fra Volksarrne 
i det gamle Østtyskland, som 
nu var Overstabsfeldwebel i 
Luftwaffe. 

Samtidig kan man konsta
tere, at flyvevåbnets personel 
på alle niveauer gør sig gæl
dende i fredsbevarende ope
rationer på Balkan og andre 
steder og er respekteret af de
res overordnede for deres go
de rolige og solide indsats. 

Man kan sige det sådan -
Flyvevåbnet korn aldrig til at 
udkæmpe den krig mod stor
magten i øst, som man fryg
tede i ·mange år, i stedet brød 
stormagten sammen i sit eget 
forsøg på at beherske verden. 

Flyvevåbnet fik i stedet lov 
til at sætte kræfterne ind for at 
skabe fred og senere bevare 
den. Det er vel den bedste fød
selsdagsgave et værn kan få. 

Til lykke til Flyvevåbnet. • 

Flyvestation Avnø blev det første offer på fredens alter. Flyvestationen lukkede i 1993, senere fulgte Flyvestation Tirstrup efter. 12003 
lukker Flyvestation Vandel og Flyvestation Værløse bliver til en AFIS-betjent landingsplads. 



Erindringer fra Flyvevåbnets 
Elementær kursus li -1951 
Tekst og foto: M. F. Jørgensen 

Facts om EK li - 51: 
I Værløse var vi i starten .. ... ..... .. 53 flyverkadetaspirantelever 
I Aunø var vi i starten ................. 45 flyverkadetaspiranter 
Til USA rejste i januar 1952 ........ 33 flyverkadetter 
Fra USA kom i årene 1952-53 ... 30 uddannede piloter 
I dag ca. 49 år senere er vi ........ 9 pensionister 

I billedteksten betyder (A) efter personnavnet at vedkommende I 
har bestået flyveskolen påAunø, men er senere død. (0) betyder 
dumpet før afgang fra Værløse, Aunø eller USA. 

c._ ____________ __J 

Tjene penge og få en 
uddannelse 

Da jeg blev 18 år måtte jeg 
som alle andre til session, der 
foregik på kasernen i Sønder
borg. Man skulle i undertøj vise 
at man kunne baske lidt med 
vingerne, stå på et ben mm. 

Derefter blev det mere eller 
mindre tilfældigt afgjort at jeg 
skulle aftjene min 18 måne
ders militærtjeneste i Train-af
delingen i Ryvangen i Køben
havn. 

Jeg blev således klar over 
at jeg skulle ind til militæret for 
at aftjene værnepligten i forå
ret 1951. Jeg var også klar 
over at jeg ikke havde nogen 
penge, så det kunne måske 
være en god ide at få en vi
deregående uddannelse sam
tidig med at jeg aftjente vær
nepligten. 

Da et par af mine venner 
havde søgt ind til det nye Fly
vevåbens Mathskole · og hav
de udtrykt stor begejstring for 
denne effektive skole, så var 
det bare om at få fat i papirerne 
for at ansøge om optagelse. 

Artillerivejens Kaserne. 

Det var i hvert fald bedre end 
at skulle ende som almindelig 
soldat i Train-afdelingen i Ry
vangen. 

Jeg sendte således papi
rerne ind i eftersommeren 
1950 uden at have nogen vi
den om hvornår skolen starte
de. Der gik måske en måned, 
hvorefter jeg på en meget uor
todoks militær måde blev rin
get op af Mathskolens leder, 
en oberstløjtnant "Fanden ta' 
mig Poulsen", derfortalte mig 
at skolen lige var begyndt, så 
det ville vare næsten et år in
den jeg kunne komme ind med 
det næste hold. 

Han foreslog i stedet, at jeg 
med de "fine" papirer jeg hav
de fremsendt kunne søge ind 
som pilot, hvis jeg var interes
seret. Jeg skulle blot give ham 
besked om min stillingtagen, og 
han ville derefter sende papi
rerne videre til Flyvevåbnets 
Flyveskole eller retur til mig, 
afhængigt af mit svar. 

En af mine klassekamme
rater fra Statsskolen, Vagn 
Christensen fra Elstrup, en na-

boby til Hundslev, var søgt ind 
til Hæren lige efter sin studen
tereksamen, var blevet uddan
net til officer og havde derefter 
søgt job i Flyvevåbnet som pi
lot. 

Jeg ringede til hans mor, 
som jeg kendte fra tidligere 
besøg, og spurgte hvor jeg 
kunne få fat i Vagn. Hun fortal
te at han netop var hjemme på 
juleorlov, så vi aftalte at jeg 
skulle besøge dem næste dag. 
Jeg mødte Vaps, som han blev 
kaldt, og fik snakket om fordele 
og bagdele, og han fortalte 
mig, udenfor moderens høre
vidde, at han i realiteten ikke 
var på orlov, men at han på 
denne måde afsonede en straf 
for at have lavet nogle flyve
øvelser som var forbudte. 

Jeg mener at han havde 
fløjet under Lillebæltsbroen i 
en Meteor, og det giver auto
matisk en straf som han så 
kunne afsone hjemme hos sin 
mor og far. 

Da det lød rimeligt interes
sant så besluttede jeg mig til 
at tage udfordringen op og gav 
beskeden videre til oberstløjt
nanten i Værløse. Jeg mener 
at jeg, efter at have indsendt 
en almindelig lægeerklæring 
med udvidede syns- og høre
prøver, blev indkaldt til de obli
gatoriske undersøgelser i Kø
benhavn i april 1951 . 

Vi var en gruppe på fire ud 
af ca. 150 der fra den 16. • 21. 
april skulle gennemgå de om
fattende prøver, fysiske såvel 
som psykologiske og psykotek
niske. Det blev nævnt at det 

~ rfatteren l 

M. F. Jørgensen er født 
14. marts 1930 på Als, 
uddannetelektromekani
ker 1950, gennemgik Fly
vevåbnets flyveskole i 
1951 og flyvetræning i 
USA 1952-1953. Efter 
hjemkomst ti/komman
deret ESK 728 i Skryd
strup. Grounded pga. 
.,/ow G tolerance" i 1954, 
var Fighter marsha/1 i 
Karup 1954-55 og forlod 
derefter Flyvevåbnet. 
Færdiguddannet som in
geniør i svagstrømstek
nik i 1959 og har derefter 
arbejdet over næsten he
le verden med tekniske 
installationer, i Danmark 
bl.a. med etablering af 
over 25 EDB-centraler. J 

samlede antal ansøgere hav
de været ca. 400 • 500 perso
ner, men at de fleste var dum
pet på de indsendte lægeer
klæringer eller andre mang
lende kvalifikationer. Om disse 
tal er rigtige ved jeg naturligvis 
ikke, men jeg ved at vi senere 
var ca. 50 personer der be
gyndte i Værløse. 

I forbindelse med prøverne 
boede vi først et par dage på 
Artillerivejens kaserne på Ama
ger og derefter nogle dage på 
Bådmandsstrædes kaserne 
på Christianshavn. 

Undersøgelserne foregik 
på Flyvemedicinsk Institut på 
Rigshospitalet , forskellige 
steder på Universitetet, i Vær
løse og andre steder som jeg 
ikke erindrer. Jeg husker at det 
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B. Hansen (A), B. T. Friis (A), 
Houman (D) foran Flyvemedi
cinsk Institut på Rigshospitalet 
på Tagensvej. 

var meget koldt, og at vi måtte 
fyre op i kakkelovnene i vores 
opholdsrum på begge kaser
ner og at sporvognene ligele
des var meget kolde. 

Ryvangen 

Jeg hørte derefter ikke en lyd 
fra Flyvevåbnet og regnede ik
ke med at jeg var blevet opta
get, så da jeg i maj måned fik 
min indkaldelsesordre til Hæ
ren, pakkede jeg min tandbør
ste, rationeringskort og barber
maskine og flyttede til Trainaf
delingens 2. rekrutkompagni i 
Ryvangen som befalet. 

Kasernen, der havde ind
gang fra Ryvangs Alle i Helle
rup, bestod af nogle røde ty
skerbarakker i træ for os re
krutter og nogle store garage
anlæg i form af telte og træ
bygninger til lastbilerne. Ka
sernen lå imellem den ældre 
kaserne til Telegraf- og lnge
niørtropperne og den nyopfør
te Hærens Gymnastikskole. 
Bagved lå Vognmandsmarken 
og endnu længere ude Minde
lunden Ryvangen. 

Der var gode trafikale for
hold fra kasernen, idet S-tog 
station og sporvognsstoppe
sted lå indenfor 200 meters af
stand fra bygningerne. 

Vi lærte at komme i løbe
træning ved at løbe frem og til
bage ad vejen, der går paral
lelt med S-togslinien og Ry
vangsAlle. Vi lærte at marche
re og gå i flyverskjul på ekser-
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cerbanen i Vognmandsmar
ken bag Telegraftroppernes 
kaserne. Vi lærte at pudse ge
været og det store antal spæn
der på uniformen og vi lærte 
at pudse de store lastbiler som 
en train-afdeling naturligvis 
består af. 

Efter ca.14 dages træning 
fik vi første orlov, hvor jeg be
søgte min onkel i Ordrup. Der
efter havde vi mere eller min
dre fri hver weekend, og jeg 
lånte så min onkels cykel for 
at kunne se lidt mere af om
egnen. Jeg nåede på en cykel
tur ad Strandvejen til Smid
strup, tog derefter en tur på 
Bakken og nåede at knække 
den ene pedal så jeg måtte, af 
min slunkne soldaterløn få den 
repareret hos en cykelsmed. 

På en weekend kunne man 
dengang ikke nå at rejse fra 
København til Sønderborg og 
retur, idet rejsen frem tog 12 
timer og tilbage det samme. 

Oplæringen hos militæret 
fortsatte med skydeøvelser og 
håndgranatkast på skydeba
nerne ude på Amager, der hvor 
Bella-centeret ligger i dag, og 
til min forbavselse også med 
køkkentjeneste. Efter ca. 1 
måneds tjenestetid fik vi så 
den længe ventede første for
længede orlov, og jeg kunne 
dermed drage til Sønderborg i 
min nye uniform for at hilse på 
familien og kæresten. 

Kort tid efter orloven (28. 
juni 1951 ), medens jeg var i 
gang med det daglige arbejde 
kommer en kornet på motor
cykel kørende hen til mig, og 
siger på den sædvanlige mili
tæriske bryske måde: "Hvad 
fanden laver De her 926 Jør
gensen, De skulle jo have væ
ret i Flyvevåbnet og ikke her". 
Jeg var målløs, men han fort
satte: "Sæt Dem op på motor
cyklen, så De kan få afleveret 
Deres udrustning og gevær til 
officiantkontoret, og jeg kører 
Dem derefter til Værløse". 

Parade af Train-afdelingens biler. 

Starten i Flyvevåbnet 

Jeg gjorde hvad manden sag
de, og en time efter var jeg i 
Værløse uden at få sagt farvel 
til vennerne i Ryvangen. De 
andre elever på Flyveskolen 
havde allerede påbegyndt lø
be- og marchtræningen et par 
dage før jeg ankom, og fem mi
nutter efter at jeg kom dertil var 
jeg med i geleddet. 

Jeg kan nu af papirerne se 
at jeg skulle have været i Vær
løse den 25. juni 1951 og jeg 
kom den 28. Hvorfor jeg ikke 
vidste, at jeg var blevet optaget 
på Flyveskolen, og hvorfor jeg 
skulle ind til Train-afdelingen 
først er den dag i dag en gåde 
for mig, idet jeg i dag har papi
rerne, som fortæller mig hvor
dan det forholder sig. 

Fra at have været en almin
delig rekrut i Hæren var jeg nu 
blevet flyvekadetaspirantelev 
i det netop startede Flyvevå
ben i Værløse. 

Vi var 53 flyvekadetaspiran
telever der begyndte den nye 
uddannelse. Nogle kom fra 
andre militære enheder i Fly
vevåbnet, Hæren og Søværnet 
som officerer, underofficerer, 
menige eller som jeg rekrut og 
andre kom direkte fra det civile 
liv med forskellige uddannelser. 
Alderen på eleverne var fra ca. 
18 år som de yngste til ca. 25 
år for nogle af officererne. 

På det tidspunkt, seks år 
efter krigen, var der stadig en 
udbredt rationering af alle 
former for madvarer, så vi 
skulle naturligvis medbringe 
vore rationeringsmærker til 
militæret for at vi kunne leve 
et nogenlunde liv derinde 
svarende til det udenfor. 

Vor kaserne, igen en rød 
tysk træbarak, lå lige indenfor 
vagten i Værløse lejrens nord
østlige hjørne, langt fra desto
re murstensbygninger der er 
lejrens hovedbygninger hvor de 
indkaldte rekrutter og mather 
boede. 

Vi blev af hensyn til under
visningen straks opdelt i to 
klasser med ca. 25 i hver klas
se. Vi var som soldater helt 
anonyme idet vi ikke, som ind
kaldte rekrutter i andre værn, 
havde distinktioner med infor
mationer om det værn man var 
optaget i. Nogle af vore office
rer og underofficerer var selv 
elever, men det gik først op for 
os da vi begyndte med den te
oretiske undervisning vedr. 
flyvning. 

Da det som tidligere nævnt 
gik meget hurtigt med over
førslen fra Trainafdelingen til 
Flyvevåbnet, måtte jeg senere 
tage tilbage til Ryvangen igen 
for at få alle flytningsformalite
ter i orden. Jeg kom derind an
tagelig i en weekend, og plud
selig var alle de tidligere ube
hagelige overordnede blevet 
til ualmindelig almindelige flin
ke mennesker. Jeg fik min 
mundering afklaret og udleve
ret mine personlige ejendele 
og tøj. 

Denne situation, først at ha
ve været i Train-afdelingen og 
nu i Flyvevåbnet resulterede i 
den positive situation at jeg to 
gange fik udleveret undertøj, 
skjorter og sokker - en luksus 
som var af stor økonomisk be
tydning dengang. Kvaliteten af 
det udleverede undertøj var 
desværre ikke særlig høj, men 
det dobbelte antal gjorde at 
brugstiden dog blev fordoblet. 

Foran mig var der, udover 
deh allerede gennemgåede 
rekrutuddannelse i Trainafde
lingen på ca. en måned, nu 
igen en fire måneders rekrut
tjeneste, som jeg mildest talt 
ikke var meget begejstret for. 

Der var dog ikke andre mu
ligheder end at klø på med 
krum hals, hvis jeg ikke ville re
turnere som almindelig elektro
mekaniker efter militærtjene
sten. Man må jo desværre ta
ge det onde med det gode. 

... 



Al gang foregår i løb 

Da jeg er 186 cm høj viste det 
sig at jeg var en af de højeste 
i klassen. Dette medførte uhel
digvis at jeg blev udset til at 
slæbe rundt med et stort Mad
sen maskingevær. Det var et 
ubehageligt skarpkantet appa
rat at have over ryggen, og 
stropperne gnavede sig ind i 
huden når man skulle løbe med 
det. Jeg havde et par hjælpere 
der bar affutagen og ammuniti
onen, og de havde en ligeså ge
nerende tjans som jeg. 

Man må huske på, atvi, når 
der blev råbt alarm, det vil sige 
antrædning på appelpladsen, 
skulle stille med fuld udrust
ning, dvs. rygsæk med beklæd
ningsgenstande, det tunge oil
skins regnslag, spade, koge
kar, ammunitionsposer, Mad
sen maskingevær mm. og sam
tidig vort almindelige gevær. 
Senere fik vi endvidere udleve
ret maskinpistoler, men jeg hu
sker ikke hvornår og hvordan 
vi slæbte rundt på alle disse 
mærkværdige krigsapparater. 

I geleddet blev vi af ordens
hensyn opstillet med de stør
ste personer i den ene ende 
og de mindste i den anden en
de. Da de største altid var i 
spidsen, når der skulle marc
heres eller løbes, har de mind
ste ikke haft det spor morsomt, 
når vi blev jaget af vore befa
lingsmænd som naturligvis 
hverken bar våben eller anden 
oppakning. 

På en af de første løbeture, 
med fuld oppakning, til og fra 
skydebanen ved Ganløse 
Orned, varder på tilbagevejen 
en af eleverne, Jæger, som 
simpelthen faldt om på vejen 
af træthed. Det gjorde naturlig
vis et stort indtryk på os at of
ficererne bare lod os løbe vi
dere, men de vidste naturligvis 
at vi skulle kunne klare stra
badserne, så derfor lod de 
ham bare ligge. Han har anta
gelig kun ligget på vejen en 
kort periode indtil han fik vejret 
tilbage og har så luntet tilbage 
til lejren i sit eget tempo. 

Vi løb næsten altid; vi løb til 
morgen-, middags- og aftens
mad og til undervisning iført 
alm. uniform, mens vi til skyde
øvelser i Ganløse eller ekser
cits og gravning af skyttegrave 
i området mod Søndersø løb 
med fuld oppakning. De hår
deste belastninger var løbetu
rene, med fuld oppakning, til 
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Vores drøm dengang, en Spitfire i Værløse. 

Ganløse og til den sydlige del 
af flyvepladsen, strækninger 
på 5-1 O km afhængig af leder
nes forgodtbefindende. 

Jeg husker specielt en dag, 
hvor vi på skrænten ned mod 
Søndersø, havde gravet skyt
tegrave hele dagen i regnvejr. 
Vi brugte ovenikøbet mit regn
slag som "transportvogn", 
hvorved jeg naturligvis blev 
gennemblødt. For at gøre da
gen til et surt minde blev vi 
ydermere om aftenen, kl. 
2300, kaldt ud for at marchere 
30 km. Vi var først hjemme 
igen kl. 0400 om morgenen og 
skulle så op igen kl. 0600 til 
normal tid for at gå i gang med 
næste dags arbejde. Efter den 
lange march om natten var 
uniformen blevet tør, men da
gen derpå var det specielt 
svært at holde sig vågen i teo
ritimerne. 

Teori og praktik 

Uddannelsen omfattede na
turligvis de militære discipliner 
som militær anstand, tjeneste
forhold, skydning, adskillelse 
og samling af geværer og se
nere derudover de mere teore
tiske fag som engelsk, meteo
rologi, motorlære, aeroplan-

lære og aerodynamik. De teo
retiske fag blev afholdt i sko
lelokaler i Værløse syd. Da vi 
var blevet lidt mere trænede 
blev natlige terrænløb en al
mindelig foreteelse, og jeg 
måtte sende bud til Sønder
borg efter min regnestok, kom
pas og stopur. 

Man fik to kroner om dagen 
i løn, udbetalthver 14. dag, og 
kan roligt sige at der ikke på 
noget tidspunkt var højvande 
i kassen. Jeg husker ikke om 
jeg dengang havde en bank
bog og om der var et indestå
ende på kontoen, men jeg hu
sker at en returbillet til Sønder
borg for en soldat kostede 30 
kr. 

Noget af det sidste vi skulle 
lære i Værløse var at kaste 
med håndgranater og at be
væge sig rundt med gasmas
ke på. Dette at afsikre en vir
kelig håndgranat, stå med den 
i hånden og tælle til tre før man 
kaster den, er mere psykolo
gisk end fysisk svært, så man 
er glad når man hører det store 
brag. 

Vi skulle også lære at gå 
rundt i gasfyldte rum med gas
maske på, og det var ikke var 
så let som jeg troede. Det fore
gik i et lille rum, hvor man kas-

tede nogle patroner med tå
regas ind, mens vi gik rundt 
med gasmaske på, og da vi 
havde været derinde nogle mi
nutter fik vi besked på at tage 
maskerne af og så vældede tå
rerne straks frem. Der var så 
stor en modstand i filteret at 
man virkelig skulle bruge lun
gerne kraftigt for bare at få luft 
nok. 

På det idrætsmæssige om
råde skulle vi tage et idræts
mærke med discipliner som: 
80 m/14 sek, 1.500 m/5min, 20 
km på cykel/40 min, højde
spring 1,25 m og længde 
spring antagelig fire m. Jeg 
klarede prøverne, som absolut 
ikke er på olympisk niveau, 
men har først nu fundet et be
vis for at de blev udført. 

Der var elever som meldte 
sig ud fordi de ikke kunne klare 
de hårde strabadser, andre 
fordi de ikke kunne klare den 
hårde disciplin og igen andre 
som simpelthen havde hjem
ve. Da vi den 18. september 
1951 var færdige med de for
skellige eksamener i Værløse 
var vi steget i rang til flyverka
detaspiranter, og vi kunne af 
listerne se at elevantallet efter 
de 3-4 måneders træning var 
reduceret fra 53 til ca. 45 ele
ver. 

Dette at have klaret sig 
igennem skulle naturligvis fej
res, og da vi lige havde modta
get en efterbetaling pa ca. 50 
kr. på grund af en generel 
lønforhøjelse, var vi virkelig øko
nomisk skarpe. Vi, dvs. en grup
pe pa seks mand, var blevet eni
ge om at leje et par hotelvæ
relser inde i byen, købe en kas
se øl og nyde dem inden vi tog 
på restaurant "Gold Oigger". 
Alt gik efter planen, blot kunne 
jeg kun klare de seks øl, men 
ikke de yderligere på Gold Dig
ger og måtte derfor tilbringe 
det meste af aftenen på Gold 
Diggers toilet. Den sidste 
hjemkomne til hotellet arrive
rede først om morgenen, da vi 
andre var ved at stå op for at 
tage afsted til Værløse. 

I Værløse skulle vi have 
pakket vore ejendele sammen 
således at de kunne være klar 
til transporten til Aunø. Jeg hus
ker ikke om vi medbragte vort 
ubehagelige Madsen maskin
gevær, geværet og vores mas
kinpistoler, men under alle om
stændigheder kom vi til Aunø 
den 19. september 1951. 

Fortsættes næste nr. 
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Flying Legends 2000 
Tekst og foto: Jennifer Gradldge 

Fiat G.598 I-MRSV deltager regelmæssigt i Flying Legends, hvor den kommer fra Italien med et 
følgefly. 

Bristol Blenheim IV UX-N ved siden af Westland Lysander III V9441/G-AZWT med ekstra tank og 
stige. 

Flying Legends Air Show i 
Duxford nær Cambridge, Eng
land er en af de største opvis
ninger af warbirds i verden, 
måske kun overgået af Con
federate Air Force Show i Mid
i and, Texas. 

Piloter og fly kommer fra 
hele verden for at flyve. Fra 
Frankrig kom otte fly anført af 
Boeing B-17 "Pink Lady". Fra 
Italien kom den sjældne Fiat 
G.59, en North American B-25 
Mitchell fra Holland, en Mus-

Flightlinen viser her Vought FG-1 D Corsair G-FGID/KD345 og 
en fransk Corsair, to Douglas Skyraiders og en amerikansk regi
streret Douglas A-26 Invader. 

tang fra Norge, en Invader fra 
USA og fra Tyskland kom en 
LufthansaJu 52/3m, enArado 
Ar 79 og en Messerschmitt Bf 
108. 

Det engelske Shuttleworth 
Collection i Old Warden kom 
med deres Westland Lysan
der udstyret med ekstra tank 
og udvendig stige, så de hem
melige agenter under Anden 
Verdenskrig hurtigt kunne 
komme af og på. Endvidere 
sås Royal Aircraft Factory 
SE.5A, Gloster Gladiator, Bri
stol Fighter F.2B og Hawker 
Hart blot for at nævne nogle. 

Den kendte B-17G "Sally 
B" fløj sammen med "Pink 
Lady", og opvisningen var el
lers delt op i typer med grupper 
af Spitfire, Hurricanes (der var 
fire i år), Mustangs, Grummans 
Gat-fighters osv. Tungt hæn
gende skyer lagde desværre 
en begrænsning på flyenes 
udfoldelsesmuligheder. 

Også museum 

Ud over den store flyveopvis
ning er er Duxford jo også et 
museum og har flere restau
reringsværksteder, hvor man 
for tiden er i gang med opga
ver som en australsk Bristol 
Beaufighter, en Gloster Gladi
ator, en Avro York, en tidligere 
portugisisk Ju 52/3m, en Air-

Gloster Gladiator flankeret af tre Bristol Fighters. De er 08096 fra Shuttleworth, E2581 fra Imperial War Museum og den nyrestaurerede 
G-ACAA tilhørende Fighter Col/ection. 

t 



OAUNTLET ENDURANC 
AT NORMAL CRU I S I NC SPE 

Denne Messerschmitt Bf 109E blev skudt ned i Sussex under Battle of Britain og udstilles nu delvist 
restaureret. 

speed Ambassador og ikke 
mindst resterne af en japansk 
Mitsubishi A6M "Zero", der 
blev reddet fra en øde ø i det 
sydlige Stillehav. 

The American Air Museum 
er en forholdsvis ny afdeling, 
der viser amerikanske flytyper 
lige fra Første Verdenskrigs 
Spad VII til Lockheed U-2. I lø
bet af kort tid forventes en 
McDonnell Douglas F-15 og 
en Lockheed SR-71 Blackbird 
at tilgå, men der er næppe 
plads til dem indendørs. 

Duxfords udstillinger ænd
rer sig hele tiden, og der er altid 
noget at se på. Der er åbent året 
rundt, og man kan komme kø
rende eller flyvende, og der er 
gratis bus fra jernbanestatio
nen i Cambridge. • 



Med tre motorsvævefly 
til Korsika 
Af N. E. Klemmensen, Herning Svæveflyveklub 

Pinsedag den 11. juni 
i år blev dagen, hvor 
jeg skulle påbegynde 
mit livs flyvetur. 

I vinterens løb 
havde seks piloter fra 
Herning Svæveflyve
klub fattet den skøre 
ide at ville flyve til 
Korsika til sommer. 
Vi har før været på 
kortere og længere 
flyveture enten to fly 
sammen - eller en
keltvis. Vi har f.eks. 
været i Slovakiet, og 
vi har været i Slsteron 
i Sydfrankrig. Men 
denne gang ville vi af 
sted i tre fly med 
seks piloter. 

I januar måned anskaffede vi 
os de nødvendige flyvekort og 
Bettlang-blade til turens gen
nemførelse, og vi holdt adskil
lige planlægningsmøder for at 
blive enige om rute, dagsture
nes længde, hotelstandard, 
økonomi og meget andet. 

Vi var enige om, at det ikke 
bare drejede sig om at flyve fra 
Herning til Korsika, - men også 
om at opleve noget undervejs. 

Ferie p~ Korsika. Henry og to æsler (det er Ove til højre). 

Den korteste rute ville være 
ned gennem Frankrig - og så 
tværs over Middelhavet fra 
Monaco til Korsika, men vi blev 
snart enige om, at distancen 
over vand (170 km) ville være 
for langt for et motorsvævefly. 
Ruten blev derfor fastlagt til : 
Herning - Tjekkiet - Østrig -
Venedig - Bologna - Livorno 
- Elba - Korsika. 

Og på hjemrejsen ville vi 

forsøge at flyve via Brenner
passet. Alt sammen kun en 
plan, idet vi fra tidligere flyve
ture havde erfaring for at dår
ligt vejr undervejs nemt kunne 
ændre på de planlagte ruter og 
dagsmarcher. 

Men, altså pinsedag kl. 
09.00 startede vi i tre motor
svævefly, to Grab 109 og en 
Super Dimona med følgende 
deltagere: 

Jørgen Peter Jensen og 
Jens Ole Mølgaard i ZM, Ove 
Clausen og Peer Bak i NC og 
N. E. Klemmensen og Henry 
Kristensen i MW. 

Første stop var Sønder
borg, hvor vi skulle tolde ud af 
Danmark, idet EKHG var luk
ket for udenrigsflyvning p.g.a. 
helligdag. Turen gik godt, og 
inden længe havde vi passeret 
både Billund og Skrydstrup 
CTR. Opholdet på EKSB vare
de heller ikke længe, idet vi 
kun skulle have skrevet flyve
plan til Braunschweig, som var 
vor første destination. 

Efter ankomst til Braun
schweig indhentede vi vejrop
lysninger for den videre flyv
ning til Karlovy Vary i Tjekkiet, 
og snart var vi på vingerne 
igen. Men meteorologerne og 
Vorherre var den dag ikke helt 
enige, idet vi efter en times 
flyvning øjnede kraftige CB'e-

Holdet er klar til afgang i Her
ning. 
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De to Grob 109 afventer bedre 
vejr på Kapfenberg. 

re ude i horisonten. Vi ændre-
de hurtigt kurs til lidt mere vest-
lig retning, men måtte imidler-
tid opgive videre flyvning, da 
vi nåede til Th0ringer Wald og 
valgte at lande i Erfurt, hvor vi 
indlogerede os på Airport Ho-
tel. 15 min. efter landing kom 
det første tordenskrald - og 
regnen stod ned i stænger. 

2.dag 
Efter et solidt tysk morgenbord 
og udtjekning på hotellet be-
gav vi os straks til briefings-
rummet på lufthavnen. Vejrud-
sigten for den videre tur til Kia-
genfurt var ikke for god. 

Men da vejret her til morgen 
var ganske godt, besluttede vi 
at flyve så langt, som det var 
muligt, og vi nåede da heller 
ikke længere end til Weiden, 
før de lave skyer tvang os i 
knæ. 

Efter 1 ½ times venten kun-
ne vi dog flyve videre mod Kia-
genfurt, men også denne gang 
måtte vi opgive - ved Wells -
få km sydvest for Linz. Dette 
blev således en kort 2. dag, 
men hellere lande i god behold 
end udsætte sig selv for hava-
ri. 

Når vi således skulle træffe 
et valg om hurtig landing på 
nærmeste flyveplads, undlod 
vi ikke at give hinanden en hur-
tig besked på netop den trek-
vens, vi p.t. befandt os på (kun 
et enkelt sted i Italien fik vi be-
mærkning herom). 

3.dag 
I Linz fik vi en ganske god vejr-
melding, og præcis kl. 1 0 gik 
starten til Klagenfurt. Men nu 
begyndte de høje sten at mel-
de sig, og skyerne blev lavere 
og lavere. Vi kunne også godt 
mærke, at de to Grob'er med 
80 hk i næsen ikke havde sam-
me stigeevne som Super Di-
monaen, der jo har 115 hk at 
gøre godt med. 

Resu ltatet blev også , at 
OY-XZM nåede over bjergene 
til Klagenfurt, hvorimod OY-
XNC og OY-XMW måtte fore-
tage en mellemlanding i Kap-
fenberg og afvente lidt større 
afstand mellem skyer og bjer-
ge. Og ved 16-tiden var de tre 
fly atter samlede i Klagenfurt. 

Under hensyn til udsigten til 
natligt tordenvejr, fik vi alle tre 
fly sat i hangar. Flyene trængte 
til både vaskekost, pudsegrej 
og benzin, hvilket blev ordnet, 
inden vi begav os til et nærlig-
gende hotel. Som sædvanlig 
var vi til prøvesmagning på de 
stedlige okser og den lokale 
landvin. 

4.dag 
Endelig vågnede vi op til en 
dag med skyfri himmel og 100 
km sigt, og netop i dag skulle 

Mellemlanding på Venezia/San Nicolo. 

vi gennemflyve turens måske lufthavn en halv times flyvning 
smukkeste natur: Klagenfurt- herfra i vestlig retning, og så 
Tarvissio - Trieste - Venezia fløj vi videre til Modena. 
-Bologna. Her fik vi en meget gæstfri 

Turen levede op til forvent- modtagelse, og et medlem af 
ningerne, og vi oplevede vel den lokale klub tilbød at køre 
nok de flotteste syn nogensin- os ind til byens bedste hotel*** 
de. Og efter 45 min. flyvning La Corte, som nok hotelmæs-
var vi igennemAlperne, og Po- sigt var turens højdepunkt. 
sletten åbnede sig foran os. 
Imidlertid skiftede vejret plud-

5. dag: selig, da vi kom om på sydsi-
den af Alperne, hvor vi fik diset Så er vi kommet til torsdag, og 
vejr med en sigt på kun 6-7 km vi skulle allerede have været på 
- men ved hjælp af GPS og Korsika tirsdag aften. Mon det 
dygtig kortlæsning nåede vi til nu skal lykkes for os i dag ? 
San Nicole airport udenfor Ve- Som sædvanlig var vi klar 
nezia (på Lidoen). Vejret var til afgang kl. 10.00 - og nu gik 
varmt og diset og efter indta- turen ned til Firenze VOR og 
gelse af diverse antal soda- igen direkte ud til Elba. Men 
vand fløj vi videre til Bologna. kort efter vi havde meldt os ind 

Det viste sig snart, at dette hos Pisa Approach fik vi mel-
var en noget større lufthavn dingen: ,,You can't continue on 
end vi havde regnet med. Efter present heading. You are 
at være fulgt på plads af "Fol- coming into parachuting area. 
low-me"-bilen kom en flink luft- Turn right heading 250 de-
havnsmedarbejder og spurg- grees via Livorno and follow 
te, hvad der fik sådanne tre the coastline southbound in 
småfly til at lande i Bologna? 1.000 teet or below." 
Ja, - vi skulle bare tisse og På denne omrutning havde 
finde et overnatningshotel. vi en del misforståelser med 

Men manden var meget Pisa Approach - idet han på et 
flink og fortalte, hvor dyrt det tidspunkt forvekslede OY-XZM 
var at lande og opholde sig her med OY-XMW, fordi han havde 
og anbefalede, atvi straks for- tildelt os samme squawk-kode, 
svandt fra dette eksklusive og ZM havde udenom hans 
sted. Der fandtes en mindre bevågenhed overhalet MW. 



OY-XZM i flot selskab 
p~ Bologna. 

Brennerpasset set fra 
OY-XMW 

Men kl. 11.30 nåede vi pyn
ten, hvorfra vi skulle forlade 
det italienske fastland, og 
heldigvis kunne vi nemt se 
over til Elba - trods en sigt på 
under 20 km. Elba er en klippe
ø, som rager ganske godt op i 
vejret og var let synlig over de 
omkringliggende skyer. 

Efter ca. en times pause og 
efter udfyldning af flyveplan 
m.v. samt betalt landingsafgift, 
(der viste sig endnu dyrere end 
i Bologna) fortsatte vi turen ud 
over det store hav - ca. 60 km 
- til Bastia VOR - videre ind 
over bjergene på ca. 1.500 
meters højde til vort endelige 
mål Calvi Airport på Korsika. 

Selv om der er noget for
skel i motor-kraften på Dimo
na'en og de to Grob'er var der 
faktisk ikke meget forskel på 
ankomsttiden. Efter ca. to ti
mers flyvning var der højst 15 
minutters forskel. 

Pia 
Efter landing fik vi flyene tøj
ret på græsarealet, og nu fik 
Klemme til opgave at finde et 
hotel eller godt pensionat at bo 
i de næste tre-fire dage. På en 
tavle i ankomsthallen var der 
en oversigt over byens hotel
ler, og efter opringning til flere 
med indledningen: ,,Good af
ternoon, you are speaking with 
Mr. Klemmensen from Den
mark. I am looking for three 
double rooms etc ... " svarede 
en sød pigestemme: ,,God
daw, jeg hedder Pia, hvorfor 
taler du engelsk til mig? Selv
følgelig kan du få tre dobbelt
værelser hos mig". 
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Det var på Hotel Calvi, der 
ligger i byens udkant og direk
te ned til stranden. Der var kun 
15 minutters gå-afstand til cen
trum. 

Hvad der skete i de næste 
tre dage var almindelige ferie
oplevelser - og må betragtes 
som hørende til privatlivets 
fred. 

8.dag 
I dag startes på hjemturen. Vej
ret er godt, og vejrmeldingen er 
også OK. 

Vi blev snart enige om at 
planlægge en tre-timers flyv
ning og denne gang springe 
Elba over (kr. 500) og flyve di
rekte til Bologna via Elba-Li
vorno-Pisa og Firenze. 

I Bologna måtte vi gå "i hol
ding" p.g.a. ankommende IFR
trafik, men snart blev det vor 
tur til landing ind imellem de 
store rutefly. Vi fik tanket op -
og fik selv lidt at spise, og snart 
gik turen videre til Bolzano, der 
ligger ved foden af Alperne. 

Turen gik op over Verona 
og MW + NC valgte at flyve 
hen over Gardasøen for at se 
de steder, hvor man tidligere 
havde tilbragt gode ferier. 

Klokken var efterhånden 
blevet 16 - og hvis vi skulle nå 
Salzburg i dag, måtte vi skyn
de os. Ruten gik op forbi Eu-

ropa-broen og ind over Bren
nerpasset - via lnnsbruck -
Kufstein til Salzburg. 

Denne rute vil jeg betragte 
som værende den smukkeste 
på hele turen. 

Kl. ca. 18 landede vi i Salz
burg og indlogerede os på 
Airport Hotel. Om aftenen fik 
vi en god middag på en mexi
cansk restaurant. 

9.dag 
Atter var vi færdige til start kl. 
10.00, og turen gik nu fra Salz
burg op forbi M0nchen til Mag
deburg. 

Her ville vi lave flyveplan til 
Billund, men efter præsentati
on af en bunke papir så stor 
som ..... , valgte vi at tolde ud i 
Flensborg (det vidste vi, hvad 
var) - og derfra flyve hjem via 
Billund til Herning, hvortil vi an
kom ca. kl. 21. Alt i alt en vel
lykket tur på ca. 5.500 km. • 
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Fri konkurrence 

Fra Grønlandsflys magasin SUL UK har vi fået lov at brin
ge dette indlæg skrevet af Grønlandsflys adm. direktør 
Peter Fich. 

Liberaliseringen af den interne trafik i Grønland har længe 
figureret på Grønlands Hjemmestyres og Grønlandsflys 
ønskeliste. 

Som den interne trafik har været organiseret indtil nu 
har dette imidlertid ikke været muligt. Det skyldes at 
priserne på DASH-7 rutenettet har været sat kunstigt højt 
for sammen med et årligt tilskud fra Landskassen at være 
med til at betale for underskudsgivende helikopterbe
flyvning. 

I længere tid har der således foregået et arbejde med 
at udskille helikopterbeflyvningen i selvstændige service
kontrakter. Kontrakter vedrørende Upernavik og Uum
mannaq distrikter samt Grønlands Østkyst er allerede 
indgået, og de sidste kontraktervedrørende Disko Bugt, 
Sydgrønland og Thule distrikt forventes at blive udbudt 
i licitation i år. 

Idet de indgåede servicekontrakter fuldt ud finansieres 
af Grønlands Hjemmestyre kan priserne på DASH-7 rute
nettet sættes ned til markedsrigtige priser, og der kan 
åbnes for fri konkurrence på det fastvingede interne ru
tenet. Den fri konkurrence bør indeholde en fri markeds
adgang og en fri prissætning, for eksempel efter samme 
retningslinjer som ved liberaliseringen af luftfarten i Eu
ropa. Her griber myndighederne alene ind ved særlig 
høj prissætning (grov udnyttelse af monopolstatus) eller 
ved særligt lave priser (prisdumpning). 

Grønlandsfly hilser den frie konkurrence meget vel
kommen. Som eneste operatør på det fastvingede rutenet 
er Grønlandsfly en naturlig skydeskive for kritik af det 
nuværende prissystem. Når de kunstigt forhøjede priser 
er fjernet, fordi de ikke længere skal være med til at fi
nansiere underskud på helikopterbeflyvningen, vil det væ
re frit for et hvert andet luftfartsselskab at udfordre de lavere 
priser, som Grønlandsfly anser for at være markedsrigtige. 

Fri konkurrence indebærer at ens forretning skal drives 
på et frit markeds vilkår. Grønlandsfly er parat til at tage 
denne udfordring op, men forventer til gengæld så også, 
at der virkeligt bliver tale om et frit marked. 
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Luftkaptajm til 
Operativt Kontørr 
Statens Luftfurtsvæsen 
søger en erfaren luftkaptajn 
til interessant arbejde som 
luftfartsinspektør ved Luft
fartstilsynets operative kon
tor. 

Du skal indgå i et team på 
9 inspektører og du vil opnå 
et grundigt kendskab til og 
indsigt i alle former for ope
rative luftfartsmæssigc be
stemmelser og intematio
nale aftaler samt admini
strationsrutiner. 

DINE ARBEJDSOPGAVER BLI
VER: 
• Kontrol af danske luft

fartsselskabers kvalitets
og sikkerhedsniveau i 
Danmark og i udlandet, 
samt at sikre at nationale 
og intemationale bestem
melser bliver overholde. 

• Godkendelse af flyvevirk
somheder. 

• Sagsbehandling af opera
tivt relaterede henven
delser fra luftfartsselska
ber og enkeltpersoner. 

• Koordinering/fortolk
ning/evr. udarbejdelse af 
danske bestemmelser med 
tilsvarende intemationale 
bestemmelser. 

• Evt. deltagelse i intema
tionalt samarbejde om 
vilkår for luftfart. 

Der må p,iregnes nogen rej
seaktivitet. 

VI FORVENTER, AT DU: 
• Har gode kommunikati

onsevner og vi lægger 
væge på dine evner til at 
formulere dig skriftligt på 
både dansk og engelsk. 

• Har stor erfaring i tung 
luftfart ( cvr. fm Forsva
ret). Vi er indsullet på at 

finde en løsning, så du 
kan opretholde din ope
rative status. 

• Godt kendskab til EDB 
på brugerniveau og nogen 
administmtiv erfaring er 
en naturlig forudsætning. 

• Er i stand til at mødes og 
forhandle med luftfarts
personale på højt niveau. 

• Har kendskab til det dan
ske bestemmelseskom
pleks for civil luftfart. 

TILBYDER: 
• Kontraktansættelse på 

åremål (5 - 7 år). 
• Aflønning i forhold til 

kvalifikationsniveau fra 
kr. 40.000/md. ved fuld
tidsbeskæftigelse (3 7 
timer ugentlig). Hertil 
kommer indbetaling af 
10% til en pensionsord
ning. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER: 
Har du behov for yderligere 
oplysninger, kan du kontak
te chef for Operativt Kon
tor, Asho Holse på tlf. 36 
44 48 48, lokal 340. 

Skriftlig ansøgning indsen
des til Statens Luftfarts
væsen, Personalekontoret, 
Ellebjergvej SO, 2450 
København SV. Vi skal 
have din ansøgning senest 
den 16. oktober 2000 kl. 
12. Mærk ansøgningen 
TO. 

SL V ønsker en medarbej 
dersammensætning, der 
afspejler det omgivende 
samfund. Vi opfordrer der
for kvinder og mænd i alle 
aldre, uanset race, religion 
og etnisk baggrund, til at 
søge. 

Statens Luftfartsvæsen 

Srarcns Lufrfarrs,·æscn (SL V) er en sratsnrksumhc<l umlcr 
Traf,knumstt:ncr. I SLV ,uht:,Jcr guJr 1000 mcnncskcr mc,I at 
skaht: s,kkcrhcJ ug cffckm·ucr f.,, Jcn c,v,lc lufrfarr , Danmark 

27 



Ballonlandska 
Sverige og Dan 
Tekst: Bjarne Jensen 
Fotos: Tina Schuleit 

Sverige havde 
udfordret os. Tænk at 
de gad. En af verdens 
bedste ballonnationer 
mod os. Og ikke nok 
med det. De ville 
arrangere teoriunder
visning i forbindelse 
med landskampen, 
der også skulle virke 
som træningslejr op 
til EM. Noget helt 
uhørt for os dan
skere. 

Verdens første landskamp 
mellem Sverige og Danmark 
foregik i Kristianstad i Skåne 
den 7.- 9. juli. Fra hvert land 
skulle deltage fem hold, og fra 
Danmark meldte de tre EM-til
meldte sig plus to mere fra 
ranglisten. Desværre måtte et 
af vore hold melde afbud, men 
det lykkedes Henrik Vedel Jør
gensen at få etableret et hold 
i løbet af to dage, så vi stillede 
fuldtalligt. 

Ballonsport tages alvorlig 
i Sverige 

Kristianstad er grundlagt af 
Christian IV, og landskampen 

indgik i Christianstadsdagene, 
som er en uges byfest, hvor vi 
havde indtryk af at alt hvad der 
kunne krybe og gå i hele kom
munen deltog. Den lokale avis, 
Kristianstad Bladet omtalte 
fyldigt landskampen, både ved 
foromtale med interviews og 
ved oplysninger om forløbet. 

Især var det glædeligt, at 
omtalen var på sportssiderne. 
Af omtale fremgik også, at 
svensk ballonsport er med i 
Sveriges svar på Dansk Idræts
forbund (DIF). Tilsvarende er 
ikke tilfældet i Danmark på 
grund af Dl F's rigide regler om 
den enkelte idrætsgrens stør
relse, for at den kan blive med
lem • og uden medlemsskab, 
ingen støtte til ungdomsarbej
de, internationale turneringer 
etc. 

Teoriundervisningen var 
interessant. Bl.a. øste Janne 
Balkedal (Nr. 4 på verdens
ranglisten) af sine erfaringer, 
og det var lærerigt at høre, 
hvorledes han tilrettelægger 
sine konkurrenceflyvninger, 
og hvorledes han analyserer 
forløbet af gennemførte flyv
ninger. 

Men det var jo landskamp, 
detdrejedesigom. Førsteflyv
ning var fredag aften i en let 
vind, dvs. vi var ikke ret højt 
oppe, før vi fløj 20 - 25 knob. 
Af samme grund ventede alle 
balloner så længe som muligt 
med at starte, i håb om at vinde 
lagde sig lidt. 

Flying Flag i luften (Torben Hansen) og Flying Flag på jorden 
(Henning Sørensen). Stor forvirring med ~o næsten ens balloner. 

Af sted kom vi da. Første 
konkurrence var en "fly in", 
dvs. vi valgte selv startsted, så 
vi mente, at vi kunne ramme 
et mål, som stævneledelsen 
havde udpeget - det var udpe
get, så vi skulle flyve over by
en, mens byfesten var på sit 
højeste. 

Uden for landskampen var 
der en anden konkurrence, 

hvor vinderen var den ballon, 
der passerede tættest på lod
ret over byens torv, nærmere 
bestemt det dansegulv, der var 
udlagt. Fra Fly in var der en 
"Fly on", dvs. vi skulle flyve vi
dere efter et selwalgt mål. 

Olm tyr og landmand 

Vi straffedes for den sene start. 
Landingsstederne var få, og 
jeg tror, at adskillige havde 
svært ved at komme ned før 
solen gik ned, men heldigvis 
var det i de lyse nætters tid. Vi 
fandt en mark med mange kø 
er og klipper, men selv med 
den høje hastighed landede vi 
uden at ramme hverken klip
per eller køer. 

En enkelt olm tyr var der og
så. Den kiggede på os, skra
bede i jorden, men valgte hel-

Flere fra det danske hold sam
let om Henning Sørensen, der 
måler vindhastighed og ret
ning. 
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Stor pressedækning. Her in
terviewer Sveriges Radio Jan
ne Balkedal. 

digvis at gå, da den opdagede, 
at alle dens køer og kalve var 
gået. - Måske skulle vi få ud
skiftet vore røde dragter og 
den røde ballon. 

Men så var der en olm 
landmand! En bil kom kørende 
i rasende fart, standsede ved 
stengærdet, og en mand steg 
ud - fulgt af fire børn. Med me
get målbevidste skridt gik han 
over mod os. Jeg sank en 
klump og gik ham i møde. Ca. 
100 m fra mig råbte han: "Hej, 
Bjarne". Den olme landmand 
viste sig at være Kim fra Oden
se. 

De havde stået på torvet, 
og da vi krydsede lige hen over 
det, råbte han "Det er Bjarne". 
De løb til deres bil og kørte ef
ter os. Med børnene hængen
de ud af vinduerne og råbende 
"Kom så, Bjarne" lykkedes det 
ham at finde os. Ganske godt 
gjort i den vind - også selv om 
de må kaldes lokalkendte med 
et sommerhus ved Kristian
stad. 

Lørdag morgen var der for 
meget vind til at flyve. Lørdag 
aften var der igen en del vind, 
men vi kom af sted til en flyv
ning med tre konkurrencer. At
ter var den første tilrettelagt, 
så vi kom lige ind over byen. 
Efter otte km flyvning ramte jeg 
fem m fra målet midt i byen. 
Det rakte til en 7. plads. Vinder 
blev Poa med 0,14 m! Dårlig
steresultatvar 19,4m. Det var 
skrappe folk, de havde fået 
samlet til den landskamp. 

Hvor fik vi bank 

Sverige vandt alle fem konkur
rencer, altså 5 - O til Sverige. 
Individuelt vandt Poa (to før
ste, to anden og en tredje
plads) foran Janne. Bedste 

Danmark 

Henning Sørensen 
Torben Hansen 
Bjarne Jensen 
Christoffer Mundt 
Henrik Vedel Jørgensen 

FLYV • OKT. 2000 

dansker blev den mangeårige 
danske mester Henning Sø
rensen, der formåede at slå to 
af svenskerne. Jeg selv formå
ede at slå en, mens de øvrige 
danskere placeredes efter alle 
svenskerne. 

Det var en spændende og 
lærerig tur. Formanden for 
vores sportsudvalg Christoffer 
Mundt var da også så begej
stret, at han ved afslutningen 
inviterede til en returmatch til 
næste år og lovede at samle 
en mappe med teori og gode 
råd til konkurrenceflyvninger. 

Endnu en nyskabelse for os 
danskere var der. Gaver til alle 
piloter, formodentlig skænket 
af byens handlende. De lå på 
et gavebord, og vi blev kaldt 
op i rækkefølge, hvorefter vi 
kunne vælge blandt de tilba
geværende gaver. Ikke nogen 
let opgave, når jeg var taget af 
sted uden min kone. Jeg valg
te en T-shirt, som jeg har fået 
meget ros for. Jeg har nu heller 
ikke orienteret hende om alter
nativerne. 

Endnu en gave fik vi med 
hjem. Præmien for at være flø
jet lodret over byens torv. En 
stor og flot købmandskurv 
med masser af spændende 
specialiteter - og en flaske kil
devand - vi var vel i Sverige. • 

Sverige 

Janne Balkedal 
Tore Wandel 
Poa Ekeblad 
Henrik Odman 
Dan Kjellander 

lad fantasien få vinger! 

,- ' ...;., .. - ~.-~·.--.·,· .. •'' 
. . .. 

;·- ·.• .. . 

Besøg 
Danmarks Flyvemuseum 

i Helsingør 
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Med DMU til England 
Af Jens Jørgen Svenningsen, Sindal Flyveklub 

Vi var nogle stykker i Sindal, der drøftede 
muligheden for deltagelse, og efter kontakt til 
tur/eder Rovs Hansen blev det klart, at det var 
der mulighed for. Yderligere to fly mere fra 
Sindal blev tilmeldt. 

I ugerne op til den 18. maj blev meget af tiden 
brugt til planlægning, herunder indhentelse af 
relevante kort, planlægning af flyverute, alter
native ruter, flyvetid samt den samlede vurde
ring af omkostningerne ved turen. 

Deltagerne samlet med udsigt til Tower Castle medens der gives 
oplysninger om Londons historie. 

Endelig oprandt den 18. maj, 
hvor vi alle 13 fly med 34 per
soner skulle samles i Hader
slev kl. 10.00, hvor Rovs Han
sen var mødt i god tid og havde 
samlet relevante oplysninger 
om turen, herunder de sidste 
vejrmeldinger for strækningen 
til Lelystad i Holland og videre 
derfra til Elstree i den nordlige 
del af London. 

Over Kanalen 

Efter alle havde tanket benzin 
på flyene og kaffe og rundstyk-

Forfatteren Jens Jørgen Svenningsen i OY-AJM taxier til start i Elstree før hjemflyvning. 

ker på piloterne, vartiden kom
mettil take-off, hvor vi alle kom 
af sted i løbet af ca. en halv 
time. 

For vores vedkommende 
gik turen via den dansk/tyske 
grænse øst for Tønder og vi
dere ned over Nordtyskland 
med kurs mod Elbens mun
ding ved Cuxhaven, herfra vi
dere til Eelde VOR og Lely
stad. 

Vejet var på den første del 
af turen godt med god sigt og 
skyhøjde, men ved grænsen 
mellem Tyskland og Holland 
stod der nogle ~raftige CB'er, 
som var meget tætte. For at 
undgå at komme for langt ud 
over havet, valgte vi at gå ven
stre om, hvilket resulterede i, 
at vi måtte så langt sydpå, at 
vi igen kom ind i Tyskland, ef
ter at vi havde krydset græn
sen til Holland. Pludselig v~r 
der hul mellem skyerne, og vi 
kunne igen sætte kursen mod 
Lelystad, hvor vi landede 
sikkert med ca. en halv times 
forsinkelsen. 

Efter tankning, paskontrol, 
afregning samt frokost var vi 
klar til at fortsætte turen mod 
Elstree. Den første del afturen 
foregik i max. 1.500 ft pga. 
TMA'erne ved Amsterdam og 
Rotterdams lufthavne. Ved 
den belgiske grænse fik vi mu
lighed for at stige til 2.500 ft og 
fik besked på at følge kysten 
ned til Oostende, hvorfra vi 
satte kursen direkte mod Do
ver. 

Over kanalen havde vi en 
god flyvehøjde, men ved Do
ver var der igen kraftige CB'er, 



... 

og vi måtte ned i ca. 1.500 ft. 
Turen fra Dover og videre 
nordpå mod London foregik i 
ca. 1.500 ft med kryds mellem 
CB'erne. Øst for London kla
rede det lidt op igen, og vi hav
de en fin anflyvning til Elstree 
via LAM VOR og videre derfra 
på en vestlig kurs med ven
strehåndsanflyvning til bane 
26 på Elstree. 

I England 
Efter parkering og sikring af 
flyet blev vi afhentet af Bill 
Watson, som var Rovs Han
sens kontaktperson i Elstree. 
Herefter var der tiltrængt af
tensmad med tilhørende one 
pint lager beer. 

Flyvetiden fra Sindal til El
stree ville i vores fly, en Cess
na C-172, kunne klares på ca. 
seks timer ved vindstille. Imid
lertid havde vi over Holland og 
Belgien en kraftig modvind og 
flyvetiden blev ca. otte timer. 

Elstree er en tidlige militær
plads fra Anden Verdenskrig, 
nu anvendt til mindre fly. Der 
er en meget stor aktivitet på 
pladsen, og efter mit skøn stod 
der ca. 60 til 80 fly parkeret. 
Det skal siges, at det "kun" er 
en radioplads, og mange AFIS 
pladser her i landet har helt sik
kert mindre aktivitet end El
stree. 

Godt ankommet til vort ho
tel i Hatfield ca. 30 min bus
kørsel fra Elstree trængte vi til 
at komme i seng (nogle be
søgte dog den lokale pub.) 

Næste dag var afsat til be
søg i London, hvor vi ankom 
til Kings Cross station med 
lokaltog fra Hatfield (en tur på 
ca. 30 min). Videre herfra med 
Underground til alle seværdig
heder, som man nu skal se i 
London - Tower Hill, Tower 
Bridge, Tower of London, St. 
Katarine Decks, Covent Gar
den, Piccadilly Cirkus, Tra
falger Square, House of Parli
ament, Westminster Abbey, 
Buckingham Palace, Hyde 
Park Corner, Science Muse
um og meget meget mere. Om 
aftenen var nogle i teatret for 
at se Gats og andre Le Mise
rable. Dagen sluttede for vores 
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vedkommende med en god 
middag på en restaurant inde 
i byen inden vi tog toget hjem 
til Hatfield. 

Lørdag den 20. var der et 
meget spændende program 
med besøg på Imperial War 
Museum i Duxford, hvor der er 
udstillet fly fra Anden Verdens
krig og senere. Vi kunne have 
brugt flere dage her, hvis det 
havde været muligt, og for fly
veinteresserede er det helt 
klart en god ide ved næste 
London-besøg at afsætte en 
dag til at besøge dette muse
um. 

Om eftermiddagen besøg
te vi The Shuttleworth Collec
tion på Old Warden, mest fly 
fra Første Verdenskrig og tidli
gere, bl.a. så vi et fly fra 1912 
i luften. 

Lørdag aften var der arran
geret grillparty hos Rovs Han
sens datter og svigersøn, der 
bor i byen Potters Bar nord for 
London. Et meget flot arrange
ment, der dog desværre blev 
lidt generet af et vedvarende 
regnvejr. Alle slap næsten tør
re fra partyet, idet der var sør
get for telt samt overdækket 
spiseplads. Alt i alt et vellykket 
arrangement, hvor vi skylder 
stor tak til Celia og hendes 
mand Chris. 

Søndag var til fri rådighed. 
Nogle brugte dagen til familie
besøg i London, mens andre, 
herunder vi, besøgte igen 
London, hvor vi bl.a. så Green
wich. For vores vedkommen
de blev aftensmaden indtaget 
på vort hotel, således atvi kun
ne være friske til hjemturen da
gen efter. 
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Hjemad 

Mandag skulle vi vende næ
sen hjemad, og bussen hen
tede os ved hotellet kl. 9. Der 
blev sendt flyveplaner, tanket 
benzin, afregnet med flyve
pladsen, indhentet vejroplys
ninger og meget mere, for så 
ca. kl. 11 at starte mod Gronin
gen i Holland og videre derfra 
til Esbjerg for toldbehandling 
og så direkte hjem til Sindal, 
hvor vi ankom ca. kl. 19. 

Andre af deltagerne valgte 
andre ruter, heraf nogle direk
te London- Esbjerg. Et par af 
deltagerne var taget hjem da
gen i forvejen og atter et andet 

fly skulle nordpå i England til 
et forretningsmøde. 

Alt i alt en meget vellykket 
og meget veltilrettelagt tur, 
som med fire i flyet ikke blev 
dyrere end alle har mulighed 
for at deltage. 

Jeg har hørt rygter om, at 
Rovs Hansen vil arrangere 
endnu en tur i foråret 2001. 
Jeg ved ikke hvorhen, men 
hold øjnene åbne i jeres flyve
klub og benyt jer af mulighe
den for at deltage. Jeg vil råde 
jer til en hurtig tilmelding, da 
jeg tror at mange af deltagerne 
i år vil være gengangere næ
ste år. • 

The Shuttleworth Collection ved Old Warden var et spændende kapitel, hvor gamle fly var opstillet 
og øvede sig til aftenflyvning i meget flot vejr. 
På fotografiet ses Hawker Tomtit, Supermarine Spitfire og Hawker Hurricane. 



Nordisk mesterskab 
i præcisionsflyvning 
Oplevet, fortalt og fotograferet af Dagmar Theilgaard 

Vi sad på restaurantens uden
dørs terrasse og spiste mid
dag, medens vi diskuterede 
hvad taget på den modsatte 
side af gården var lavet af. 
Møller måtte bagefter op ad 
den udvendige stige for at fin
de ud af det. I samme øjeblik 
som jeg tager billedet med 
blitz, bliver jeg overgået at 
Thor, som kommer med et 
vældigt lyn og efterfølgende 
tordenskrald, så det nok kan 
være Møller kommer ned igen 
i en fart. 

Lynene fortsætter og farver 
aftenhimlen smukt violet - men 
med dramatiske skyformatio
ner. 

CB'erne kendte vi også fra 
træningsturene, som gik forud 
for dette års nordiske mester
skab i præcisionsflyvning i og 
omkring Pari i Finland i slutnin
gen af juni. 

De finske søer 
Hvis man ikke er lige på track er det svært at se fotomålene i de store finske skove. 

Pari er en by med ca. 70.000 
indbyggere og ligger et par hun
drede km op ad vestkysten. 
Lufthavnen ligger kun 2,5 km 
fra centrum, hvor vi er installeret 
på Sokos Hotel med udsigt over 
torvet, hvor markedsboderne 
højlydt bliver stillet op i de 
tidligere morgentimer. 

Temperaturen er omkring 
29 grader, og livet på gaden, 
torvet - og om aftenen og 
natten i hotellets barer - giver 

mere fornemmelsen af en 
sydlandsk by end en nordisk i 
..... Finland! 

Landskabet omkring Pori er 
typisk finsk med store skove 
og masser af søer i alle stør
relser. Hvis vi synes, at plan
tagerne omkring Herning kan 
være drilske at navigere i, er 
det intet at regne mod de 
finske skove ....... og dog, vi 
har søerne. Ganske vist gem-

mer de små sig bag træerne, 
men vi kan da se dem, når vi 
kommer tættere på og afpasse 
vores tid efter minutmærkerne. 

Vi flyver efter et færdsels
kort 1 :200.000 som i Danmark, 
blot er kortet ikke grønt, som 
man skulle forvente med sko
vene, men hvidt. Alt det hvide 
er skov- lysninger og agerjord 
er markeret med gult. Det er 
noget, man skal vende sig til! 

Derfor var vi - det danske 
team, som bestod af Kurt 
Gabs, som også var holdleder, 
Hans Møller Hansen , Kjeld 
Hjorth og Dagmar Theilgaard 
- også taget derop så tidligt, at 
vi havde to hele dage at træne. 

Afsted 

Kurt fløj i OY-BYE, Møller og 
jeg skulle dele OY-AGI - begge 
Cessna C-150'ere, og Kjeld 
fløj i OY-TVA, som er en C-
152'er med long rangetanke. 

Vi lettede fra Haderslev kl. 
18.30, mødtes i luften over 
Anholt med TVA og landede 
1 :45 efter i Varberg for at tanke 
og planlægge, hvor vi skulle 
overnatte. Over Sydsverige lå 
der noget regnvejr, men lige 

Vi venter på at landingstesten 
skal begynde. Hjulskærmene 
er afmonterede så man lettere 
kan se hvornår hjulene begyn
der at rulle ved landingen. 
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netop i retning mod Visingsø 
var der blå himmel og fin, fin 
sigt. 

Derfor kunne vi ca. en time 
senere sætte telte op under 
vingerne på Visingsø og spise 
vor medbragte mad i klubhu
set, som vi havde fået opsnust 
adgangskoden til. Her var og
så køjesenge, kaffemaskine 
og varmt vand, som vi benyt
tede os af. 

Næste morgen havde vi 
fantastisk godt vejr til at fort
sætte turen i. Vi ringede til 
Eskilstuna, hvor Monica som 
vi kendte fra NM sidste år, sag
de vi var velkomne. Her tan
kede vi igen og blev beværtet 
med kaffe og kage. Da der ikke 
var bemanding i tårnet, synes 
Monica ikke vi skulle betale 
startafgift! 

Vi fortsatte vores formati
onsflyvning gennem Stock
holmsområdet med kun en 
transponder tændt og en til at 
klare korrespondancen. Det 
gik fint, og det smukke vejr 
gjorde turen til en stor og smuk 
oplevelse - specielt ude over 
Ålandsøerne. 

Ved 15-tiden landede vi i 
Pori, hvor en delegation på tre 
var mødt op med minibus i 
lufthavnen for at tage imod os 
og køre os til hotellet. Klokken 
var jo 16 i Finland, og vi syntes 
alle vi havde fløjet nok den 
dag, så resten af dagen og af
tenen gik med at hvile, se lidt 
på byen og spise en god mid
dag. 

Træning 

Konkurrenceledelsen solgte 
nogle træningsture med fotos 
fra det finske mesterskab 
sidste år. Det var en lang tur, 
som - når man flyver med en 
TAS på 70 kts-tager 1 :40 time. 
Hen på eftermiddagen var der 
kommet en del CB'er på him
len, vinden drejede, og det 
blæste op. 

Møller var først ude i AGI, 
så da det blev min tur, hobede 
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der sig nogle kæmpe, sorte og 
regnfulde CB'er op foran mig 
på 3. sidste ben. Lynene blit
zede, og her måtte jeg opgive 
at komme videre til målpunk
tet, som lå nordvest for Pari, 
og i stedet flyve øst om torden
vejret hjem. 

Pori Airport er en kontrolle
ret lufthavn, og tårnet ville 
have en skriftlig flyveplan for 
hvertræningsflyvning- endda 
også for landingsrunder! Det 
fik de så. 

Fredag var der ANA-møde 
- møde mellem de nordiske 
motorflyverunioner - som tra
ditionelt afholdes dagen før 
NM-konkurrencedagen. For at 
deltage i dette møde var Vagn 
Jensen og Peter Andersen fra 
DMU 's bestyrelse kommet 
torsdag aften. 

Efter mødet foreslog Vagn 
Peter at deltage i flyvningen 
dagen efter, når han nu allige
vel var der. Peter var frisk og 
sagde ja! 

Peter er medlem afTønder 
Flyveklub, som er medejer af 
OY-BYE, så der var ingen pro-

blemer i at dele den med Kurt. 
Kun det, at Peter ikke havde 
fløjet Cessna i seks år, ikke 
havde haft mulighed for at 

træne i det fremmede land
skab endsige træne landinger. 

Det blev hurtigt ordnet så
dan, at han kunne overtage 

Thors hammer lyner i sommernatten. 
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Rank Competltor Country Special 
Observation Test 

Test Penalties Penalties 

1 Våhåmaa Harri Finland 20 
2 Hjulstad Bror-Eric Norway 20 
3 NvlenJohan Sweden 40 
4 SuokasAki Finland 40 
5 Friskman Jan-Olof Sweden 80 
6 Kauooila Olavi Finland 60 
7 Stram Biorn Norwav 40 
8 Halonen Hannu Finland 80 
9 Fosso Håkon Norway 80 

10 Warstedt Mats Sweden 60 
11 Theilgaard Dagmar Denmark 40 
12 Gjems Aleksander Norwav 120 
13 Gabs Kurt Denmark 60 
14 Hålinen Mauri Finland 80 
15 Hansen Hans M Denmark 100 
16 NvlenArne Sweden 140 
17 Andersen Peter Denmark 180 
18 Johansson Claes M Sweden 230 
19 Lvshaugen Kjell Norwav 320 
20 Hjorth Kjeld Chr. Denmark 290 

Kurts udregningsgrej i bereg
nerrummet, og en personlig 
flyveplansformular blev rekvi
reret pr. fax hjemme fra Brøns. 

Nu gælder det 
Konkurrencedagen oprandt 
med et temperaturfald på godt 
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EN BOKS MED ... 
• GPS og moving map i farver 

• COM med 8,33 kc. kanalafstand 

• VOR, LOC og Glideslope 

Vi vil geme øt1sl(e fl'lvevd/?t1et 
t!lllfkke med 50 drsj11/?tlt,eet/ 

DANSK FLY ELEKTRONIK APS 
KØBENHAVNS LUFTHAVN ROSKILDE 

TLF 46 19 00 91 . FAX 46 19 07 05 

Navigation Landing Total 
Test Penaltles 

Penalties 

33 
30 
35 

/ 60 
71 
90 
99 
69 
93 
18 

129 

190 
178 
315 
141 
307 
306 
577 
677 
710 

10 grader - og nu med fem 
danske piloter. 

Nu skulle både AG I og BYE 
gå to gange. Møller og Kurt 
skulle starte. Jeg frygtede, at 
CB'erne skulle dukke op, in
den det blev min tur til at flyve 
navigationsturen. Der kom 
imidlertid kun enkelte fredelige 
regnbyger, og turen gik fint. 

De, der har deltaget i DM 
og BP-rally, kender ruteplan
læggernes lumske metoder til 
at stresse piloterne. Få mær
ker og fotos på de første 
ben ...... man bliver stresset 
over ikke at finde noget... og 
så pludseligt ...... et kort ben 
med tre-fire fotos og ligeså 
mange mærker! Jeg blev me
get glad ved debriefingen, da 
jeg erfarede, at jeg kun havde 
overset et mærke og et foto. 
Så blev det endnu merespæn
dende at se tiderne. 

Det eret dygtigt selskab vi 
er iblandt! Et enkelt sted var 
jeg 15 sekunder for tidligt - an
dre steder kun få, men allige
vel blev det til 129 strafpoints 
på tiderne, og det er for meget. 

At jeg blev den bedste dan
sker var en ringe trøst- jeg ville 
megetgerne have set en af de 
andre danske piloter på po
diet... .... jeg ville megetger
ne have delt problemerne med 
at transportere de store poka-
ler med hjem .. ...... ! 

13 66 
52 102 
36 111 

22 122 

8 159 
14 164 
43 182 
35 184 
21 194 

182 260 

159 328 
21 331 

121 359 
0 395 

212 453 
21 468 
32 518 
34 841 

177 

198 
1174 
1198 

Landingskonkurrencen blev 
et historie for sig. Efter regn
byger - erfarede jeg allerede, 
da jeg kom hjem fra navigati
onsturen -blev banen glinsen
de våd, så man ikke kunne se 
landingsfeltet. Man prøvede at 
gøre det bedre med en lodret 
markering ud for nulfeltet, men 
banen var - efter regnen, der 
afbrød landingerne - igen 
blank, så den blændede de 
landende piloter. Trodset ihær
digt forsøg, lykkedes det mig 
ikke denne gang at tage livet 
af dommerne! 

Fest 
I Finland kan man godt finde 
ud af at holde et festligt prize
giving party - og i Pari, som er 
center for jazz'en i Finland - til
lige med god underholdning. 

Resultaterne kan man se 
nedenfor. Alle var dog glade 
for Bobo's gode placering -
han har jo trænet så meget! 

Hjemad var vi igen heldige 
med vejret - tankede i hen
holdsvis Våsterås og Varberg 
og fandt vore forskellige mål fra 
en høj, høj blå himmel søndag 
sidst på eftermiddagen, -endnu 
en stor og spændende flyve
oplevelse rigere - for Kjeld og 
Peter for første gang - men 
mon det er sidste? • 
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Tilgang 

OY- Type Reg.dato Ejer/bruger ------Fabr. nr. 

GFL Cessna TR 182 R18200659 27.7. Fiberline Composites A/S, Kolding 
GON Cameron N-120 4836 14.8. DONG A/S, Hørsholm 
GOT Cameron V-77 4974 1.8. Arne Jakobsen, Assens 

Kommentarer 
OY-GFL er en Turbo Skylane 
RG bygget i 1979 og hidtil re
gistreret D-EWYY. 

IIB North American Harvard IIB 14A-966 17.8. Dansk Veteranflysamling, Stauning 

OY-IIB har fået sine bogsta
ver efter typebetegnelsen, 
Harvard Mark IIB. Flyet er byg
get i 1943 af Noorduyn Aviati
on i Montreal for amerikansk 
regning og derfor tildelt USAAF 
nr. 43-12667, men har næppe 
fået nummeret påmalet, da det 
blev videregivet på Låne- og
Lejelovsbasis ti l Royal Air For
ce som nr. FS826. 11947 blev 
det solgt til Danmark og fik nu 
nummeret 31-309. 

Harvard udgik af Flyvevåb
net i 1959. De fleste blev skrot
tet, men nr. 309 blev bevaret 
som museumsgenstand og 
var udstillet på Flyvemuseet i 
Billund, men det sidste par år 
har en gruppe pensionerede 
flyteknikere har sørget, at flyet 
atter blev luftdygtigt (se FLYV 
nr. 1 /2000) og efter mere end 
30 år på jorden gik det atter i 
luften den 4. juni i år. 

Super King Air 300 OY-JVL 
er ny, bygget i 2000, men har 
dog nået at være på ameri
kansk register som N4473E. 
Det flyver ikke, som man må-

JVL Beech B300 

LAA Piper PA-32R-301 T 

XVP SH Ventus 2cM 

Slettet 

OY- Type 

KAG Fokker 50 
KAI Fokker 50 
SVR BAe Jetstream 31 

Ejerskifte 

OY- Type Reg.dato 

GAB Beech 200 10.8. 
JAR Beech 200C 17.8. 
CBN M.S. 894A 23.8. 

CDS Socata TB20 18.8. 

DPF Cessna 205 23.8. 

DRZ PA-28-140 25.8. 
GAN AA-5 20.7. 
TOU PA-28R-200 23.8. 

FL-273 1.8. Bulgar Operational Service ApS, 
København K 

3257151 31.7. Air Alpha Aircraft Sales A/S, 
Odense 

86 21.8. Bent Skou Mogensen, Holstebro 

Dato Ejer/bruger Årsag 

11 .8. SAS Commuter Lejemål ophø rt 
1.8. SAS Commuter Lejemål ophørt 
9.8. Sun-Air, Billund Solgt til Estland 

Nuværende ejer/bruger Tidligere ejer/bruger 

Niels Bruel, Langebæk Air Alpha, Odense 
Aviation lease & Finance, Roskilde Air Alpha, Odense 
J.P. Brøchner Nielsen, Brande Maskinfabrikken H.P. 

Hansen, Odder 
Airborne ApS, Frederiksberg Copenhagen Airtaxi, 

Roskilde 
NAC Nordic Aviation Contractors, Midtjysk Faldskærmsklub, 
Skive Viborg 
Erling Jensen, Billund I/S Cherokee, Vejle 
Tonny Brohus Christiansen, Hillerød TBC Automatik, Farum 
Schwarz Holding, Herning Aircraft v/Tue Friis Hansen, 

Hvidovre 

ske kunne tro, i Bulgarien, men Arne Moesgaard starter Harvard OY-1/B under lufthavnens dag i Odense den 20. august. 
opereres på dry lease i Italien. Foto: Knud Larsen 



Aerofair 2000 North Weald, 
England 
Tekst og foto: 
Jennifer Gradidge 

Da arrangørerne af 
Farnborough Air 
Show tidsmæssigt 
besluttede at flytte 
fra starten af sep
tember til sidst i juli 
måned gav det 
problemer for mange 
andre arrangemen
ter, bl.a. kom 
Aerofair og Biggin 
Hil/ Air Fair til at 
ligge i samme week
end i juni. 

SOCATA Trinidad GT har fået ændrede vinduer, sorte vinduesrammer, ændrede vingetipper etc. 
GT betyder Generation Two og ikke Gran Turismo. 

En Yak 52 er krøbet i ly under den ene vinge på en PBY-SA Catalina. Gad vide hvordan den "nose 
art" under den blå plet så ud ? 

Cirrus SR20 havde travlt med demo-flyvninger. 

y -

• 

På trods af dette var der alli 
gevel nyheder på pladsen. Le
vering af Cirrus Designs SR20 
til Europa er nu kommet i gang 
med en hollandsk agent. SR20 
er et firesædet kompositfly 
med fast understel, og der er 
pt. leveret otte til Europa fær
gefløjet via New Foundland og 
Island. Tre af disse fløj demon
strationsture hele week-en
den. 

Franske SOCATA Trinidad 
GT (Generation Two) blev ty
pecertificeret den 21. januar 
og erstatter den hidtidige TB-
20. Udseendet er i store træk 
uændret, men der lavet nogle 
aerodynamiske raffinementer. 
Prototypen F-WWRG havde 
travlt hele showet igennem. 

Fra Tyskland kom UL-flyet 
COMCO lkarus C42 med fol
devinger og næsehjulsunder
stel. C42 har en max. start
vægt på 450 kg og plads til to 
personer. Vingearealet opgi
ves til 134,75 kvadratfod. Mo
toren er en firetakts Rotax 912 
UL på 80 hk. Den har hydrau
liske skivebremser på hoved
hjulene. Bremserne aktiveres 
med et håndtag på pinden. 

Ud over rækker af Cessna, 
Piper, Mooney, Yakolev etc. 
var der en Yak 52 i Empire Test 
Pilots Schools særlige rød
hvid-blå bemaling. Flyet tilgik 
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lkarus C42 er meget populær 
i Tyskland, og den engelske 
importør præsenterede den 
første gang i England på UL
showet i Popham i maj. 

ETPS i september, og elever
ne har nu en "ny" flytype på un
dervisningsprogrammet. Der 
er nu over 130 Yak modeller i 
England - de fleste stadig 
registreret i Litauen eller 
Rusland. 

Også to Catalinaer var på 
pladsen. Den ene har været 
der flere år, men den anden 
med registreringen N9521 C 
kom i foråret fra Sydafrika via 
Saudi Arabien med motorpro
blemer. Den blå plet på næsen 
(se foto) dækker over "nose 
art", der ikke faldt i god jord 
(sand!) i Saudi Arabien. • 

LY-AOZ er en Yakolev Yak 52 
i Empire Test Pilot Schools 
farver. 

Dødsfald 

Overassistent 
Lise Clausen 
Den 23. august afgik overas
sistent Lise Clausen ved dø
den. Hun blev 85 år. 

Frøken Clausen, som hun 
foretrak at blive kaldt, var en 
meneskealder administrativ 
medarbejder i Flyverkomman
doen og Forsvarskommando
en. Her var hun en institution 
i institutionen. Hun var den, der 
havde styr på hvor sagerne var 
henne og hun kendte som in
gen anden alle de administra
tive procedurer. Hun var en 
dame af format, kunne også 
være en barsk dame, men og
så meget hjælpsom. 

Efter at være blevet pensio
neret var frøken Clausen nog
le år ulønnet sekretær for Fly
vemuseet, og hun fortsatte 
med at passe kontoret for 
Dansk Flyvehistorisk Fore
ning, til hun var over 80. 
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Redaktør 
Walther Næsh 
Walther Næsh, der døde den 
12. august, blev 84 år. Han var 
i mange år medarbejder ved 
Politiken, hvor han især skrev 
om den kørende og den fly
vende trafik. 

Sidst i 1940'erne var han 
også medarbejder ved FLYV, 
og han var i adskillige år kas
serer i Danske Flyvejournalis
ters Klub. 

"Den lille trafikfyr" var en 
smilende og venlig mand. Jeg 
blev altid glad, når jeg mødte 
ham. 

H.K. 

100år 

Jens Emil 
Lindholm 
En forsinket lykønskning til 
Danmarks ældste pilot, Jens 
Emil Lindholm, der fyldte 100 
år den 18. august. 

Lindholm er nok den ene
ste nulevende, der har lært at 
flyve på Kløvermarken. Det 
var i 1921 i Hærens Flyvesko
les regi på det såkaldte tra
fikflyverhold, hvis uddannel
sen blev bekostet af Ministeriet 
for Offentlige Arbejder. 

Ingen af holdet fik dog an
sættelse i luftfarten. Lindholm 
var en tid politimand (det var 
ham, der arresterede "Det bo
rende X"). Efter krigen overtog 
han faderens manufakturhan
del og var derefter leder af Es
bjerg Kommunes Feriehjem 
ved Rendbjerg. 

75år 

Fhv. minister 
Arne Christiansen 
Arne Christiansen, der har en 
lang politisk karriere bag sig 
som folketingsmand (Venstre) 
og minister for handel og in
dustri, var oprindelig journalist 
ved dagspressen. Han lærte 
at flyve kort efter Anden Ver
denskrig og brugte i udstrakt 
fly i sit journalistiske arbejde. 

Den 9. oktober fylder han 
75 år. 

Pensionering 

Direktør 
S.P. Thorning 
Den 30. september afgik tek
nisk direktør i Københavns 
LufthavneAS/S S.P. Thorning 
med pension. Han er 65 år, 
blev civilingeniør i 1962 og var 
en årrække ansat i DSB. Her
fra blev han hentet til lufthav
nen i 1985 som teknisk chef, 
og han forestod den omfatten
de udbygning af Kastrup, der 
blev igangsat efter at Saltholm 
projektet var droppet og som 
nu nærmer sig sin afslutning. 
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Flyvevåbnets 
hjerte 

Hans A. Schrøder: Menneske
ne bag Flyvevåbnet. Flyvertak
tisk Kommando 2000. 157 s. 29 
x 24 cm. ISBN: 87-987748-1-
6. 248, 00 kr. Fås hos Flyvevåb
nets Bibliotek, tlf. 44 89 37 02. 

En rigtig god ide er her bragt 
til udførelse: at fortælle om 
personerne og deres arbejds
opgaver i et Flyvevåben , hvor 
det ellers er nemt kun at tænke 
på flyene og eskadrillerne. 

Men hvad nu hvis en flyra
dar ikke kunne repareres, at 
banebelysningen ikke var i or
den, at katapultsædet ikke 
blev efterset - ja, alle disse 
funktioner, der er så væsentli
ge for at Flyvevåbnet kan fun
gere, tænkes der ikke så ofte 
på uanset hvor vigtige de er. 

50 års jubilæet er en god 
lejlighed til at hylde disse men
nesker, der får det hele til gå 
op i en større helhed. 

Det er Flyvevåbnets egne 
fotografer, der er gået tæt på 
deres kolleger i dagligdagen, 
og det er der kommet en mas
se flotte billeder ud af. Chefen 
for Flyvevåbnets Bibliotek, 
oberstløjtnant H. A. Schrøder, 
har udarbejdet billedteksterne. 

Blandt de mange flotte 
"skud" er der et billede, der 
bliver ved at dukke op ihukom
melsen: FSPC B. Jacobsens 
foto af FOKS T. Jørgensen og 
hans hund Buller fra bevogt
ningseskadrillen i Skrydstrup. 
Det billede er der virkelig "bid" 
i på alle måder - det er lige før 
man trækker hånden til sig 
igen, når man vil blade videre! 

K.L. 
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Birksted-myten 
Hans Kofoed har læst Peder Hoves nye bog om dansk militærflyvnings mest 
omdiskuterede person. 

Peder Hove: Tre flyvere. Poul 
Kristensens Forlag, Herning 
2000. 104 s., 14 x 22 cm. ISBN 
87-7851-118-6, 168,00 kr. 

Hovedparten af Peder Hoves 
nye bog handler om Kaj Birk
sted, der var den fremmeste 
danske jagerpilot under Anden 
Verdenskrig og efter krigen var 
hovedperson ved udformnin
gen af Flyvevåbnet i Forsvars
ordningen af 1950. 

Det skete ikke uden sværd
slag. Der var ikke blot den tra
ditionelle værnsrivalisering 
mellem Hærens folk og Sø
værnet, men også modsætnin
ger mellem de, der havde gjort 
tjeneste i Royal Air Force, og 
de, der ikke havde. 

Da ordningen skulle føres 
ud i praksis, gik det slet ikke. 
Der opstod hurtigt samarbejds
vanskeligheder, ikke mindst på 
allerhøjeste plan, og det endte 
med at Birksted tog sin afsked 
og forlod Danmark som en bit
ter mand. 

Det er nok den gængse op
fattelse, at Birksted blev dårligt 
behandlet af den hjemlige "jun
ta". Det mener i hvert fald Pe
der Hove, der selv har været 
pilot i Flyvevåbnet, dog efter 
Birksteds tid (han fløj F-86D 
Sabre). 

Hove argumenterer med 
glød for sin helt, som han al
drig har truffet, og ved første 
gennemlæsning virker hans 
synspunkter da også meget 
overbevisende. 

Men har han nu ret? Heller 
ikke jeg har truffet Birksted, og 
jeg vil ikke påberåbe mig større 
kendskab til hverken luftkrigs
førelse eller ledelse og styring 
på højt plan. Alligevel drister 
jeg mig til at mene, at der er 
ganske stor forskel på at lede 
en flok jagere i luftkamp og på 
at planlægge og administrere 
en stor statsinstitution (for det 
er Flyvevåbnet også). Det 
første var Birksted eminent til 
(10 luftsejre, højest-dekore
rede danske pilot), det andet 
savnede han forudsætninger 
for. 

- Men hvor skulle han have 
dem fra? Han havde en dansk 
reserveofficersuddannelse, da 
han indtrådte i Royal Air Force, 

og de kommende år var der 
ikke tid til officersskole - der var 
lige en krig, der skulle overstås 
først. 

Jamen, han var da Wing 
Commander, dv. oberstløjt
nant, i Royal Air Force, vil nogle 
måske indvende. Korrekt, men 
med al mulig respekt for denne 
høje grad vil jeg dog gøre op
mærksom på, at det var der nu 
ganske mange andre, der og
så var. Ved henvendelse til Fly
vevåbnets Bibliotek har jeg få
et oplyst, at Royal Air Force i 
1945 havde 106.000 officerer. 
Hvordan de fordeler sig på de 
forskellige grader, fremgik ik
ke, men mon der ikke har væ
ret i hvert fald 1.000 Wing 
Commanders, snarere flere? 
Og det var nok de færreste af 
dem, der havde været på 
Royal Air Force College. Næ
sten alle havde "krigsgrader", 
og ville de fortsætte i Royal Air 
Force i fredstid, måtte de 
belave sig på at sprætte nogle 
snore af distinktionerne. 

Da Birksted i 1945 kom til
bage til Danmark, blev han 
mødt med en velfortjent hyl
dest. En højtdekoreret oberst
løjtnant på kun 30 år! For
svarsministeren gjorde ham til 
sin luftmilitære rådgiver og 
senere til formand for Det 
luftmilitære Udvalg, men den 
luftforsvarsekspertise, Birk
sted kunne bidrage med, var 
der ikke rigtig behov for på det 
tidspunkt. Det gjaldt først og 
fremmest om at få gang i ud
dannelsen af piloter og jord
personel. 

Mange mener at Birksted 
burde have været chef for Fly
vevåbnet, ikke Førslev, men 
udover den manglende teore
tiske uddannelse havde Birk
sted et andet alvorligt handi
cap - alderen! 

Han var simpelthen for ung! 
Var han blevet chef for Fly
vevåbnet i 1950, da han var 35 
år, havde man risikeret at have 
ham siddende på posten i 30 
år! Den gang kendte man ikke 
til åremålsansættelse og 60-
års aldersgrænse. 

Derfor var det rigtigt at væl
ge Førslev. Han var teoretisk 
velfunderet, havde som chef 
for Hærens Flyvertropper er-

hvervet stor administrativ og 
ledelsesmæssig erfaring og 
som forsvarsattache i Was
hington siden 1945 ikke delta
get i den voldsomme "dog 
fight" om nyordningen af den 
militære flyvning . 

Og så skulle han snart pen
sioneres! 

Men Peder Hove kommer i 
øvrigt selv med forklaringen 
på hvorfor det gik, som det 
gjorde: Birksted var pilot, ikke 
officer. 

Man kan ikke lade være 
med at drage sammenlignjng 
med en anden dansk krigs
helt, der godt 200 år tidligere, 
efter afslutningen af Store 
Nordiske Krig, viste sig at væ
re sømand, ikke officer. Han 
hed Tordenskjold. · 

Og hvem blev den første 
chef for det nye Luftwaffe? Ik
ke som ventet af mange, og
så ham selv, den 44-årige fan
denivoldske jagerflyver Adolf 
Galland, men den 59-årige skri
vebordspilot Josef Kammhu
ber, der under Anden Verdens
krig havde organiseret det ef
fektive tyske natjagerforsvar. 

Den anden pilot, der por
trætteres, er også en Wing 
Commander, P.A. Kleeboe. 
Ved angrebet på Shellhuset i 
1945 kolliderede han med en 
lysmast og styrtede ned i Den 
franske Skole. Han og hans 
navigatør omkom. 

Velskrevet i bedste Hove 
stil, men egentlig brød jeg mig 
ikke om læse hvordan et men
neskes sidste minutter sand
synligvis er foregået. Havde 
der været katapultsæde i Mos
quito, havde Kleebo sandsyn
ligvis overlevet. 

Den tredje pilot er major 
K.E. Simonsen, den eneste af 
de tre, som Hove har mødt. 
Som næstkommanderende 
på Avnø var det ham, der 
sendte Hove på soloflyvning. 
Det omtales dog kun med nog
le få linjer. Temaet er Simon
sens virke som flyver i Zone 
Redningskorpset, specielt 
flyvningerne for grev Folke 
Bernadotte i de allersidste da
ge af Anden Verdenskrig. Det 
ergodtatdeterenforfatterog 
flyver, der sørger for at beret
ningen herom bliver bevaret. 
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LUFTFARTSSKOLEN 

JAR-FCL MCC kursus. 

Multi-Crew Co-Operation kurser i henhold til JAR-FCL l.250(a)(3), JAR-FCL l.261(d) og tilsvarende krav i 
JAR-OPS. Kurset er et krav for at kunne påbegynde den første typeuddannelse på flermandsbetjente fly. 
Kurserne omfatter 34 teorilektioner og 20 timers flyvning på DC 10 full-flight simulator. 
Kurset har en varighed på ca. tre uger. Pris pr. deltager inklusive alle materialer kr. 35.000,00. 
Kursus prisen bliver i år 2001 sat op til kr. 38.000,-. 

JAR-FCL integreret ATP-kursus. 

Kurset dækker alle krav i henhold til JAR-FCL l.160(c) og JAR-FCL l.165(a)(l) og opfylder dermed uden videre 
kravene til første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Uddannelsen varer ca. 22 måneder og omfatter ca. 1000 lektioner teori afsluttende med eksamen til Airline 
Transport Pilot License (ATPL), ca. 210 timer på en- og tomotoret fly og syntetisk træner, afsluttende med 
opnåelse af Commercial Pilot License med Instrument Rating, til flermotoret fly, (CPL/IR/ ME) og Multi-Crew 
Co-Operation (MCC) kursus på 15 timer i DC 10 simulator. 
Psykotekniske optagelsesprøver d. 20. og 21. oktober, d. 27. og 28. oktober, d. 17. og 18. november samt d. 24. 
og 25. november 2000. 
Første ledige kursus starter d. 5. februar 2001. Derefter d. 7. maj og d. 30. juli, kursusprisen alt incl. kr. 550.000,
Informationsmøder bliver afholdt d. 4. okt. og 1. november kl. 1800 og 7 okt. Og 4. nov. kl. 1000. 

Modulare JAR-FCL 

Flyvekurser til CPL, IR, FI, ME og ME/IR vil løbende blive udbudt, kontakt skolen. 

Rekvirering af yderligere materiale og information om ovenstående kurser kan fås ved henvendelse til: 

~ 
~ 
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Bølgeflyvning over Danmark 
Af Niels Andersen, Vejle Svæveflyveklub 

Dette er beretningen over mit første bekendt
skab med bølgeflyvning. Dagen var søndag 
den 25. juli 1999. Jeg havde været så heldig 
at vinde lodtrækningen ved morgen
briefingen og valgte mit favorit fly, LS7'eren. 
Vejrudsigten så rimelig ud, dog ville der være 
en del vind, som yderligere ville tiltage i løbet 
af dagen. Men lidt modvind har nu aldrig 
generet LS7'eren, si jeg vovede en 190 km 
mangekant: Hammer, Videbæk, Nørre Snede, 
Engesvang, Rind og hjem til Hammer. 

Jeg startede lidt over tolv og 
tærsklede ud på opgaven kl. 
12.41 . Det gik dog meget trægt 
ud til Videbæk, hvilket til dels 
skyldes den meget turbulente 
termik, påvirket af den kraftige 
blæst, og til dels den meget 
tynde termik ude ved vende
punktet. Til gengæld gik det 
noget bedre hjem mod Nørre 
Snede. 

I grunden havde jeg be
stemt mig for at afbryde turen, 
når jeg igen kom i nærheden 
af Hammer, men termikken 
var nu ikke så ringe herovre 
østpå. Jeg skulle nok ikke for
vente at modtage nogen po
kaler for hastigheden på opga
ven, men opgaven ville afgjort 
være et velkomment indslag i 
træningen mod det ultimative 
stræk. 

Ikke til Rind Kirke 
Jeg forsatte derfor mod Enge
svang Station, men løb ind i me
get store vanskeligheder ved 
Christianshede, hvor jeg med 
sved på panden og et cockpit 
fyldt med ukvemsord, med 
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nød og næppe udgik at skulle 
ned og hilse på piloterne fra 
Silkeborg. 

Termikken var aldeles for
revet og jeg drev voldsomt med 
fare for at komme ind over 
ulandbart område. Jeg måtte 
flere gange sætte den vundne 
højde til, for igen at kunne nå 
i sikkerhed over Christianshe
de, hvorefter hele hurlumhejet 
kunne begynde forfra. 

Efter 20 minutter kamp kom 
redningen i en 4,5 m/s boble 
til 1.500 meters højde, hvoref
ter jeg kunne fortsætte mod 
Engesvang. Først på dette 
tidspunkt fik jeg overskud til at 
tjekke vindgradienten på min 
GPS. Den viste vind fra NV 
med omkring 50 km/t, hvilket i 
den grad påvirkede LS7'erens 
vilje til at ville frem. Jeg nåede 
Engesvang Station og satte nu 
kursen ud mod Rind Kirke. 

Den skulle vise sig, at være 
håbløs at vende, da blæsten 
fuldstændig flåede termikken 
i stykker. Jeg kæmpede alt jeg 
havde lært med den forrevne 
termik godt blandet med kraf
tige synkområder. 

Termik 

Bølgen 

Syd for Ikast lød så den nyhed 
over radioen, der skulle løfte 
denne kampens dag til uanede 
højder. "Til alle svæveflyvere i 
det midtjyske område, jeg har 
fået fat i en bølge. Jeg ligger 
lige over Nørre Snede og den 
giver omkring 1 m/s." Det var 
Claus Nedergaard Jacobsen 
fra Aarhus Svæveflyveklub, 
der var den lykkelige pilot, der 
havde hafttommelfingeren på 
tasteknappen. Indtil da havde 
alle strækpiloterne haft nok at 
se til, og derfor ikke brugt ra
dioen mere end højst nødven
digt. Men jeg skal love for, at 
der kom gang i foretagendet. 
Alle der havde hørt meldingen 
ville vide præcis, hvor og i hvil
ken højde Claus havde obser
veret bølgen. Snart meldte 
Mogens Hoelgaard (Herning) 
sig også fra bølgens berusen
de stig, og jeg valgte øjeblik
keligt at afbryde mit stræk og 
slutte mig til de heldige. 

Jeg fik kæmpet mig ind til 
Nørre Snede, hvor der efter
hånden vrimlede med svæve
fly. Termikken var meget nem
mere at holde styr på herinde, 
og jeg var igen oppe ved 
basen, der på det tidspunkt lå 
i ca. 1.650 meters højde. Sky
erne lå her tillige pænt ordnet 
i korte skygader. Jeg havde i 
mellemtiden fået øjenkontakt 
med de to fly, der allerede var 
begyndt opstigningen i bølgen 
og på dette tidspunkt havde 
nået en højde på ca. 2400 me
ter. De lå højt oppe side om 
side i det krystalklare luft, og 
begge med næsen rettet mod 
vsv. 

Jeg havde under et DM talt 
med meteorologen Søren 

Brodersen, der havde 
fortalt, hvor man skulle 
søge efter bølgen. Jeg 
viste derfor, at det var 

oppe i vindsiden af skyga
den, og da Claus og Mogens 
havde fortalt, at vinden over 
skyerne kom fra VSV, måtte 
bølgen stå ude på vestsiden 
af skyen. 

Jeg havde Christian Skov 
(Herning) lige i nærheden og 
holdt godt øde med ham. Han 
havde vist stor interesse over 

radioen og var måske mere 
dreven i bølgeflyvning end jeg, 
da jeg aldrig tidligere havde 
prøvet det. Jeg vovede dog at 
forsøge selv og forlod skyen, 
da jeg var i top. 

Jeg fløj ud til kanten af sky
en og fløj nu parallelt med sky
en i håb om at finde bølgen. 
Jeg mødte dog kun synk i min 
søgen og måtte snart ind un
der skyen, for igen at vinde 
den tabte højde tilbage. Chri
stian så også til at have lidt be
svær med at lokalisere bøl
gen. 

Men så fik jeg øje på endnu 
et svævefly i noget større af
stand fra skyen og ude på den 
side af skygaden, hvor jeg 
ventede bølgen ville stå. Jeg 
forlod snart basen igen og fløj 
nu meget længere ud fra 
skyen i håb om, at bølgen lå 
helt derude. 

Bingo, der varden. Ikke no
get varsel med urolig luft og lidt 
synk, som jeg var vant til fra 
den gammel kendte termik, 
men derimod det mest beha
gelige smørluft man kan fore
stille sig. Hvis ikke el-variome
tret havde været tændt, kun
ne jeg sagtens være fløjet 
igennem bølgen uden at have 
bemærket den. Christian så 
ud til at have brugt samme tak
tik som jeg og så også ud til at 
have ramt bølgen. 

Laminar 
Først turde jeg næsten ikke 
foretage mig noget i frygt for 
at skulle miste forbindelsen til 
bølgen, men begyndte så 
småt at flyve på langs af sky
en. Bølgen gav ca. 1 m/s, og 
det fantastiske syn at stige op 
på siden af skyerne var en re
alitet. Skygaden var ikke sær
lig høj vertikalt og var blæst 
meget flad i vindsiden (VSV). 
Vinden var markant ændret 
heroppe. Det blæste ganske 
rigtigt fra VSV og vindhastig
heden var tiltaget med 40 -
50%. Dog var det svært at 
forholde sig til den kraftige 
blæst, da luften var fuldstæn
dig laminar og derfor ikke gav 
det mindste tegn på turbulens. 
Meget berusende. 
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spring fra den ene bølge over -~-----,,,---"--- --,.,..c."-+'--'"'r-- , -~ -~ :~: • ~ \ 
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Uha, det her kunne da gå 
hen og blive stærkt vanedan
nende. 

Temp fra Ekofisk den 25. juli 1999. 
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Dagens kamp med den 
kraftige blæst, havde jeg 
fuldstændig fortrængt, og nød 
nu suset fra bølgerne i fulde 
drag. Flyveturen virkede efter
hånden som en stille sommer 
aftentur i det skønneste smør
luft. Men pludselig vendte vir
keligheden tilbage. Da jeg ser 
ned på jorden, opdager jeg til 
min store overraskelse, at jeg 
er drevet helt ud til Horsens. 
Jeg var steget op i bølgen ved 
Nørre Snede og havde kun 
været heroppe i ca. 25 minut
ter. Og nu lå jeg allerede ude 
ved Horsens. Så gik der for 
alvor op for mig, hvor meget 
det egentlig blæste heroppe. 

forlod jeg også den laminare 
luftmasse i og over invasionen 
og kom nu ned til det velkendte 
turbulente luftrum. En herlig 
dag var ved at nå sit endeligt, 
og der ventede en aften, hvor 
der skulle berettes om dagens 
bedrift og ikke mindst analyse
res, hvordan det havde kunne 
lade sig gøre. 

efterfølgende få udskrevet en 
Tamp-prognose for koordina
tet. Prognosen udskrives i 6, 
12, 24 timers gyldighedsperi
oder. 

Af og til får man gevinst ved, 
både at surfe på nettet og i 
bølgerne. • 

Hjem 

Jeg var i mellemtiden nået op 
i 2.400 meters højde. Jeg kun
ne høre på Claus og Mogens 
at de havde nået bølgens top i 
mellem 2.700 og 2.900 meters 
højde, så jeg besluttede mig for 
at vende næsen hjemover. Jeg 
førte pinde frem i kontoret, da 
bedste glid ikke bragte mig 
meget nærmere Hammer i den 
modvind. 150 km/t indikeret 
airspeed var lig med en ground
speed på kun 75 km/t. Men 
fremad kom jeg da. Og snart 
havde jeg igen nået skyernes 
toppe og fortsatte nedstignin
gen til under skyerne. Dermed 
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Efterfølgende har jeg mod
taget to temp'er fra DMI fra 
henholdsvis Ekofisk og Kø
benhavn. De viser tydeligt, at 
bølgerne ikke var opstået til
fældigt. Man kan tydeligt se 
invasionen i ca. 800 hPa 
højden og vindspringet i ca. 
820 hPa højden. 

Jeg har indset, at hvis jeg 
skal have en chance for at bli
ve advaret om forekomsten 
bølger, er det vigtigt at have 
adgang til en temp, og helst fle
re af slagsen. Jeg har i mel
lemtiden fundet et godt link på 
den tyske svæveflyveunions 
hjemmeside www.segelflug. 
de, der under deres "flugwet
ter" har et emne, der netop om
handlertemp'er (http://home.t
online .de/home/G. Rampe/ 
flugwetter.htm) . Her kan man 
få udskrevet temp'er for hele 
Europa. Men det mest spæn
dende på siden er et punkt, 
hvor man kan indtaste koordi
naterne for f.eks. Hammer og 

Hvordan opnår De 
den bedste forsikring? 

Vælger De Codan som samarbejdspartner inden 
for Fly-, Industri- og Erhvervsforsikring, får De 
automatisk professionelle rådgivere og konsulen
ter med i lasten. 

Hertil kommer en højt specialiseret stab af tekni
kere, som kan vejlede Dem i forbindelse med 
skadeforebyggelse og ved eventuelle skader. 

Velkommen hos Danmarks stærke forsikrings
partner! 

@dan 
Sådan! 

Luftfartsafdelingen • Gammel Kongevej 60 • 1790 København V 
Telefon 33 21 21 21 • www.codan.dk 
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MODEL
.flDERNE 
Da det fransk-britiske 
Jaguar-projekt blev 
lanceret i midten af 
tredserne kunne 
ingen af de implice
rede naturligvis 
forudse, at konstruk
tionen udviklede sig 
til at blive et særdeles 
effektivt kampfly, der 
kom til at gøre første
linie-tjeneste i flere 
verdensdele ogsl1 
efter årtusindskiftet. 
RAF havde dengang 
behov for en mo
dernejettræner, og 
Frankrig ønskede et 
nyt kampfly til sup
plering af luftvåbnets 
nationale fly
konstruktioner. 
Jaguar blev til i 
samarbejde mellem 
Dassault-Breguet og 
British Aerospace I 
SEPECAT konsortiet, 
der I al sin franske 
enkelthed stir for 
Societe Europeenne 
de Production de 
/'Avion d'Ecole de 
Combat et d'Appul 
Tactique - oversat 
Det europæiske 
selskab for produk
tion af skolefly og 
taktiske fly. 

Royal Air Force fik ganske vist 
ikke bare en avanceret jettræ
ner ud af SEPECATsamarbej
det mellem British Aerospace 
og Dassault-koncernen, der i 
øvrigt undervejs i forløbet hav
de opslugt Breguet-fabrikken. 
Jaguar-flyet kom også til at be
tyde en vigtig styrkelse af eng
lændernes luftbårne taktiske 
angrebsstyrker. 

Den første af otte(!) Jaguar
prototyper fløj første gang den 
8. september 1968. Jaguar-
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Luftens vildkat 
Af Wilhelm Wlllersted 

SEPECAT Jaguar fra RAF med to Sidewinder missiler placeret oven på vingerne og den maksimale 
våbenlast under vingerne. 

programmet udviklede fem for
skellige en- og tosædede ver
sioner af flyet. 

Første produktionseksem
plar fløj den 2. november 1971. 
RAF bestilte i alt 202 eksem
plarer af en- og tosædede fly, 
og det franske flyvevåben af
tog tilsvarende 200 Jaguarer. 
Flyene blev leveret til og med 
midten af 1979. Den engelske 
ensædede version bar beteg
nelsen Jaguar GR.Mk.1 . 

Attackversionen kom først 
i eskadrilletjeneste i Frankrig, 
og i vinteren 1977 satte fransk-

mændende flyet ind under 
kampene i Mauritanien. 

Der blev bygget 40 eksem
plarer af den tosædede ver
sion. Franskmændene be
nævnte dem Jaguar E -for Eco
le - i RAF var betegnelsen 
T.Mk.2, og flyetblev her udeluk
kende benyttet til omskoling. 

Jaguar M 
Dassault i Frankrig følte at Ja
guar var en konkurrent til Eten
dard-flyet, og da SEPECAT 
udviklede Jaguar M (Marine), 

som var tiltænkt den franske 
flåde, skete der det for Das
sault Etendard heldige, at flå
de-udgaven af vildkatten hav
de udtalte problemer med ef
terbrænderne til flyets to Rolls
Royce Adour turbofan-moto
rer, som havde svært ved at 
gentænde under starter fra 
hangarskibsdækket. Og det er 
jo ikke så heldigt! 

En Jaguar M var faktisk af 
denne grund ved at styrte ned 
i Middelhavet, og SEPECAT 
(og Dassault) valgte at over
lade valpladsen til Super Eten-

Jaguar i den seneste RAF-version (GR. Mk.3) fotograferet under Royal International Air Tattoo på 
RAF Cottesmore i England i år. 



dard, der ikke havde den to
motorede Jaguars akutte mo
torproblemer. 

Forskellige motorer 

De franske og britiske Jagua
rer har i øvrigt forskellige ver
sioner af Rolls-Royce motorer
ne. RAF følte i begyndelsen af 
flyets karriere i eskadrillerne, 
at deres Jaguarer var under
powered, og de blev derfor se
nere udstyret med Adour-mo
torer på hver godt 4.000 kg 
tryk. 

Det er i øvrigt den samme 
motor, der sidder i de Jagua
rer, som Indien har anskaffet, 
og som Hindustan Aeronau
tics derpå har licensfremstillet 
til landets luftforsvar. 

Eksportversionen af det 
fransk-britiske kampfly, som 
kaldes Jaguar International, er 
desuden i mindre antal solgt 
til Ecuador, Nigeria og Oman. 

Frankrig vil beholde sine 
Jaguar i tjeneste indtil 2005, 
hvor man regner med at de 
sidste 40 fly skal udgå. Flyet 
har til dato deltaget aktivt i alle 

Data for SEPECAT Jaguar 

franske luftoperationer i Euro
pa og Mellemøsten. Som re
kognosceringsfly har fransk
mændene udstyret deres Ja
guarer med det nyeste avan
cerede digitale kameraudstyr. 

Royal Air Force benyttede 
under Golf-krigen Jaguarer 
udstyret med avanceret infra
rødt-sansende udstyr til at op
spore og derpå nedkæmpe 
irakernes Scud-missiler. En
gelske Jaguarer har også net
op deltaget i NATO
operationerne i Bos
nien. RAF vil efter 
planerne beholde 
deres Jaguar-fly 
til 2008, hvor Eu
rofighter over
tager pladsen. 

Modellerne 

SEPECAT Jaguar 
(i GR-1 versionen) 
er netop udsendt i perfekte 
samlesæt fra såvel Revell 
som ltaleri i skala 1 :72. • 

Motorer- .................... To Rolls-Royce Adour på 3.810 kg tryk 
Spændvidde: ............. ............................. .. .................. 8,69 m 
Længde: ..... .. .......... .. ... .. .... ...... .... .. .... .... 16,83 m incl. pitotrør 
Højde: ......... .. .................... .. ........................... ........ .... 4,89 ;:1 
Startvægt: ·························································· ·· ·· 15.700 g 
Max. hastighed: ................................. ...................... Mach 1,6 

Tophøjde: ···· ·· ·························· ··· ·· ··· ·· ·· ········· ·········· 14.000 m 
Rækkevidde med internt brændstof: ............. ...... ...... . 850 km 
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Model i 1:72 af en Jaguar fra RAF. 

SEPECAT Jaguar GR.Mk.1 

.-Jaguar i sin favoritposition i 
lav højde over landskabet. 

Et sjældent foto af den 
enlige flådeudgave af 
Jaguar, som efter sigende 
blev opgivet på grund af 
efterbrænder-problemer. 
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Generalsekretariat 

Protektor: 
Hans Kongelige HøJhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbningstider mandag til fredag kl. 0900-1600 
E-mail: kda@kda.dk 

KDAhuset 
Jørn Vinther, generalsekretær 
Knud Larsen, redaktør af Flyv 
Lise Jensen, bogholder 
WEB-adr. 
Telefax 

KDA Service ApS • BUTIKKEN 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
SE-nr. 63 66 28 28 

Telefon 
46141503 
46141502 
46141506 

46191316 

E-mail 
jv@kda.dk 
llyv@kda.dk 

www.kda.dk 

Åbningstider mandag til fredag klokken 1000-1400 

Telefon 
Charlotte H. Andersen, leder af butikken 46 14 15 07 

E-mail 
butik@kda.dk 

Thomas B. Sylvest 46 14 15 01 
Telefax 46 19 13 16 

Telefon KDA's bestyrelse 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 
Vagn Jensen (næstlmd.) 
Jan Schmeltz Pedersen 
Finn Larsen 
Palle J. Christensen 

96 96 96 96 +98 29 36 36 
86 44 11 33 
48175058 
86 40 33 23 
86 67 40 48 

Ansvarsområde 
Internationalt 
Uddannelse 
Teknik 
Miljø 
PR 

KDA i august 
1. august 

plan-og motorlære/Hans Bag-
KDA's revisor Henning Olsen gendorff; Præstationer og plan-fejrer 50 års jubilæum. For-

lægning af flyvning/Hans Bag-mand og Generalsekretær 
gendorff; Menneskelig Ydeev-deltager. 
ne og Begrænsning/Mogens 
Hannibalsen; Meteorologi/Finn 

1. august Brinch; Navigation/Ole Stig Jo-
hannesen; Operationelle Pro-Brainstormingmøde om butik-
cedurer/Hans Baggendorff; Ae-ken i KDA-huset med deltaget-
rodynamik/Karl Erik Widell; se af hele personalet plus For-

manden. Resultat 136 punkter Kommunikation/Jørgen Jør-

som prioriteres i tre grupper. En gensen. 

aktionsplan er udarbejdet. 

25. august 
7. august Møde i Trafikministeriet om 
Uddannelsesudvalgsmøde i Havarikommissionen for civil 
KDA-huset. Mødet koncen- luftfart. Trafikministeriet v/de-
trerede sig om en ny motorfly- partementschef Karsten Dyb-
vehåndbog. Strukturen bliver ni vad havde indkaldt repræsen-
sektioner som kan opdateres tanter for luftfartssektoren til et 
individuelt. Strukturen følger møde for at drøfte branchens 
nøje de nye JAR bestemme!- holdningen til HCL's virksom-
ser dateret 1. juni 2000. Der er hed. Baggrunden for mødet var 
fundet forfattere til alle sekti- den i medierne rejste kritik af 
ener, og et redaktionsudvalg er HCL. I mødet deltog fra den of-
blevet nedsat. Møder planlæg- fentlige forvaltning Ministeriet, 
ges løbende gennem vinteren HCL og SLV. Alle større flyve-
med det første møde mandag selskaber var repræsenterede 
den 2. oktober i KDA-huset. ved deres flyvechefer. Alle rele-

Slagelsetryk NS v/Frank vante personaleforeninger var 
Hansen har tilbudt at udføre repræsenterede. Rådet for 
.lay-out" og trykke bogen uden Større Flyvesikkerhed, Er-
udgift for KDA. Forfatterne er hvervsflyvningens Sammen-
følgende: Love og Bestemme!- slutning, AOPA og DULFU var 
ser/Jørgen Jørgensen; Aero- tilstede. 
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Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
KronhjortveJ 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 
WEB-adr.: www.dansk.ballonunion.dk 
E-mail : ballon@post5.tele.dk 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
GI, Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 
WEB-adr.: www.danskdrageflyverunion.dk 
E-mail : ddu@1mage.dk 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Poul Erik Nielsen 
Ellesletten 12, Trørød 
2950 Vedbæk 
Telefon 45 66 12 21 

KDA deltog med DSvU/H. 
Hald og J. Schmeltz og DMU/ 
Peter Andersen samt FLYV og 
generalsekretæren. Omtrent 
45 personer var tilstede ialt. 

Cimber, Mærsk, Sterling, 
Premiair og SAS havde udar-
bejdet en skriftlig fælleserklæ-
ring, som tilkendegav mistillid 
til HCL. Resten af luftfartssek-
toren uden undtagelse tilslutte-
de sig kritikken. SLV havde dog 
noteret sig en positiv udvikling 
i samarbejdet med HCL. 

De store selskaber havde 
foreslået at give HCL en peri-
ode på seks måneder til at de-
monstrere en ny holdning. 

Der var dog ikke tegn på 
indrømmelser fra HCL på mø-
det. 

Efter godt to timer frem lag-
de departementschefen et løs-
ningsforslag, som gik på at ind-
kalde til nyt møde om HCL om 
ca. seks måneder. Ministeriet 
ville i disse måneder foretage 
en tæt opfølgning af HCL samt 
i perioden konsultere bran-
chen løbende. 

Således foranlediget bedes 
unionerne notere sig alle kon-
takter med HCL, som finder 
sted i løbet af det næste halve 
år med henblik på at konstate-
re ændrede relationer til HCL. 

Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 
Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 
Telefon 57 61 52 50 
WEB-adr.: www.kda.dk/dmu 
E-mail : rm@tnm.dk 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7 400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Fax 97 14 91 08 
Resultatservice: Tlf.: 97 14 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Fritflyvnings-Unionen 
Tom Oxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 56 39 85 95 
E-mail: oxager@vip.cybercity.dk 

Lfnestyrfngs-Unionen 
Jens Geschwendtner 
Lundeager 28, 2791 Dragør 
Telefon 32 94 74 47 
WEB·adr.: www.modelflyvning.dk 

RC Sport Danmark 
Benthe Nielsen 
Amlundsvej 4, Lindballe skov, 
7321 Gadbjerg 
Telefon 75 88 54 54 
E-mail: rotordisc@teknik.dk 

29. august 
Bestyrelsesmøde i afholdt i Ål-
borg. 

31. august 
Rapport om omstrukturering 
af Statens Lufthavnsvæsen 
modtaget. Svarfrist 22. sep-
tember. 

Indkaldelse til brainstor-
mingsmøde med SLV/Sven E. 
Andresen den 8. september 
2000 med emnet: .,Forbedring 
afflyvesikkerheden, med sær-
lig vægt på privatflyvning." 
DMU/R. Matzen, DSvU/H. 
Hald og KDNJ. Vinther delta-
ger i mødet. 

Møder 
Dansk Flyvehistorisk Fore-
ning, Lokalafdeling Køben-
havn) har følgende arrange-
menter, der afholdes i Forsvars-
akademiets lokaler på Svane-
møllens Kaserne, Ryvangs 
Alle 1. 

Onsdag den 18. oktober 
kl. 19.30 

Foredrag over emnet: .Dan-
marks første charterpilot" ved 
fhv. vicedirektør Jens Greger-
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sen (SPIES-koncernen/CON
AIR). 

Jens Gregersen var en af 
de første piloter, der i begyn
delsen af tresserne forlod 
Flyvevåbnet for at skabe sig 
en karriere inde for dansk 
charterflyvning. 

Onsdag den 15. november 
kl.19.30 

Foredrag over emnet: .,Det 
europæiske luftrum og brugen 
deraf i de nærmeste årtier" 
Foredragsholder er adm.dir. 
Val K.H. Eggers, der vil være 
kendt af mødedeltagerne fra 
tidligere foredrag. Val Eggers 
var direktør for SLV fra 1977 
til 1997, men forlod stillingen 

~u-
Formand: 

Næstformand: 
Kasserer: 

Dansk Motorflyver Union Sekretær: 
Adresse: Konkurrencer: 
Smålodsvej 43 Uddannelse: 
4100 Ringsted 
www.kda.dk/dmu 

for at hellige sig arbejdet i 
EUROCONTROL for at få til
vejebragt en strategi for inte
gration af de europæiske luft
trafiksystemer med sigte på at 
smidiggøre trafikafviklingen 
og imødegå forsinkelser - den 
såkaldte ATM-2000 strategi. 

Onsdag den 13. december 
kl.19.30 

Causeri over emnet: .Museer
ne i Normandiet''. Indlæg fra del
tagere i Flyvevåbnets Soldater
forenings besøgsrejse til in
vasionsstrandene i Normandi
et i 2. kvartal af d.å. I tilslutning 
til mødet vil der blive budt på 
et beskedent traktement i an
ledning af den tilstundende jul. 

Ricard Matzen 576152 50 
Peter Andersen 74 75 31 01 
Kresten Dalum 97182050 
Ove Dyvad Jørgensen 56 57 73 05 
Vagn Jensen 86441133 
Bjarne E. Hammer 46 59 04 02 
Louis Rovs Hansen 98 421599 

Projekt Gratis Startafgift 
Meningen med dette projekt 
er at give piloter mere rutine 
ved at besøge en ny flyve
plads i stedet for altid at flyve 
rundt om flagstangen. 

I september måned var det 
Holstebro/Lindtorpflyveplads, 
der lagde bane og gratis start
afgift til besøgende fly. 

Hele oktober måned har 
Sønderborg Lufthavn gratis 
startafgift, hvis du medbringer 
dette nr. af FLYV og skriver dit 
abonnementsnummer (øverst 

på bagsiden) i flyvepladsjour
nalen. 

Sønderborg Lufthavn har 
netop fået forlænget banen til 
1.798 m. Forlængelsen er af 
praktiske årsager sket mod 
syd. 

Projekt Gratis Startafgift 
administreres af SAi/Erik Gjø
rup Kristensen Bådsgårdsvej 
88, Hald, 7840 Højslev, der ger
ne modtager henvendelser fra 
andre flyvepladser, der har lyst 
til at være med i projektet. 

DANSK KUNSTFLYVER UNION 

Nordisk mesterskab 
i kunstflyvning 
Mesterskabet blev afholdt den 
25.-27. august i Odense Luft
havn med 19 deltagere fra 
Danmark, Norge og Sverige. 
Desværre var der ikke finske 
deltagere. 

Konkurrencen afvikles i fire 
klasser med forskellig svær
hedsgrad. De fire klasser hed
der Basic, Sportsman, lnter
mediate og Advanced. 

I Basic deltog de to danske
re Peter Wraa og Kirsten Rung
holm, begge fløj Yak 52. Peter 
Wraa vandt denne klasse. 

Sportsman var klassen med 
flest deltagere. Af de otte 
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deltagere var to danskere, 
nemlig Poul E. Nielsen og Paul 
M0nsberg i hhv. Christen Eagle 
og Ultimate. Svenskeren An
ders Olsson vandt i Zlin 526. 

I lntermediate var der også 
to danske deltagere, nemlig 
Søren Dolriis og Søren Kjær, 
der begge fløj Yak 52. 

Her vandt svenskeren Joa
kim Grepe i Bellanca. Nord
manden Bjø rnar Vollstadt del
tog i en AV 4! 

I Advanced klassen var der 
ikke dansk deltagelse. Sven
skeren Gabor Varga vandt i en 
Yak 55. 

KALENDER 
Svæveflyvning 

19/10 
14/11 

Flysikudvalgsmøde 
Team Danmark samarbejdsudvalgsmøde, 
Arnborg 

25-26/11 
5-26/1 
24/5 - 3/6 
18/6-1/7 
18-28/7 
3-19/8 
11-31/12 

Hovedbestyrelsesmøde 
VM i klubklasse, Australien 
Danmarksmesterskab, Arnborg 
World Air Games, Spanien 
Arnborg Aben, Arnborg 
Junior VM, lssodun, Frankrig 
Verdensmesterskaber, Mmabatho, Sydafrika 

Drageflyvning 

Nov. 2000 Lanzarote HG + PG (skoling), Dragen 77 
Ret til ændringer forbeholdes . 

Faldskærmsspring 

6-16/10 
3-12/11 
3-12/11 

VM, stil & præcision, lse-Shima, Japan 
World Cup, formation skydiving, Arizona 
World Cup, freestyle, skysurfing og freeflying, 
Arizona 

Motorflyvning 
okt. 181h Rally Toulouse-Senegal-Toulouse 

Foreningen Danske Flyvere 

Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Formand: General Chr. Hvidt 

Generalsekretær. Luftkaptajn Erik Thrane 
Sekretanal: Vester Fanmagsgade 7,4 .• 1606 København V, tlf. 3313 06 43 

Kontingentindbetaling 
Sommeren er gået, og endnu 
er der 169 medlemmer ud af 
foreningens 870 medlemmer, 
som ikke har betalt skyldigt 
kontingent. Det er kr. 52.390, 
som dermed er udestående. 
Hertil kommer over 2.000 kro
ner som ikke er betalt for porto 
til udlandet for FLYV. 

Det er alt for mange penge 
foreningen dermed har til 
gode. Må jeg minde om geby
ret som tilkommer ved rykkere 
fra nu af. 

Der er også lyspunkter. En 
del medlemmer glemmer, når 
de på postkontor eller i bank 
indbetaler kontingent, at sæt
te afsender på. Disse indbe
talinger er næsten umulige at 
spore, hvorfor beløbet ender i 
Blomsterfonden. Tak for det! 
Desværre bliver indbetaleren 

ikke krediteret for betalingen, 
men får senere en rykker. 

Danske Flyvere forventer 
at skyldigt kontingent snarest 
bliver indbetalt. Er man i tvivl 
om, hvorvidt man har betalt el
ler ej, kan man få det oplyst 
hos mig på tlf. 44 95 98 70. 

Søren Danielsen, regn
skabsfører. 

Der var dog mange som 
betalte kontingentet inden den 
5. april, som var den af besty
relsen fastsatte frist for rettidig 
indbetaling. Traditionen tro 
trak vi på Skovturen lod blandt 
disse, og lykkens gudinde -
Rosy Møller - trak luftkaptajn 
Thorsten Gjerulff ud som vin
der af et kontingentfrit år 2001. 
Bestyrelsen siger tillykke. 

Næste arrangementerfore
dragsaften den 10. oktober 
2000. 
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PiAr 
2000 

!J-AIRALPHA 
AIRCRAFT SALES AIS 

FLY TIL SALG ---
Fabriksnye fly: 
2000 Piper Seneca V 
2000 Piper Seneca V 
2000 Piper Archer m 

Brugte fly: 
1989 Piper Cheyenne 111A 
1990 Piper Seneca m 
1981 Piper Seneca II 
1975 Piper Seneca II 
2000 Piper Archer m 
1999 Piper Archer m 
1995 Piper Archer m 
1982 Piper Archer II 
1979 Piper Archer II 
1962 Piper Colt 

1989 King Air B200 C 
1974 King Air E90 

1979 Cessna 340A RAM IV 
1977 Cessna 177 RG Cardinal 
1974 Cessna F172 M 

Odense Alrport Denmark 
Phone +45 65 954 954 Fax +45 65 954 955 
www.alralpha.com marlenen@alralpha.com 

,æ-.-,.•6« 
lFlliiglhlt Acsidlemy 

Jetair vil gerne ønske Willie, Lisbeth, Rasmus, 
Nikolaj og Finn, et stort til lykke med de flotte 

resultater og fuldt bestået eksamen 
JAR-ATPL/IR - WELL DONE! 

ATPL 
650 timers dag/aftenkursus med start i uge 1 år 2001, 

forventet eksamen, september/december. 
Sidste frist for tilmelding 20. november. 

ATP 
300 timers dag/aftenkursus med start i uge 2 år 2001, 

forventet eksamen, juni/september. 
Sidste frist for tilmelding 20. november. 

INFORMATIONSMØDE 
Afholdes d. 14. oktober i Roskilde og d. 15. oktober 
i Karup, begge dage kl. 1400. Ring for tilmelding. 

Distance Learning 
Hvis du ikke har mulighed for 

at deltage på vore dag- eller aftenkurser. 

Roskilde - Tlf. 46 19 15 55 
Karup - Tlf. 97 10 01 55 

www .jetair.dk 

3 fly fil salg 
Cessna 206 OY-CJG 
Cessna 206 OY-TRZ 
Cessna 207 OY-CHP 
Henvendelse: 
Tlf. 9818 3032 / 4063 3032 

Arnborg hytter 
til salg 
Wall Street 108 og 110. 
Indlagt vand og el. Husene 
sælges far henholdsvis 
kr. 30.000 og kr. 125.000. 
Tlf. 4731 3857 el. 4731 0201 

BEECH KINGAIR C90 
for salg. Serienr. LJ768L LNKCG. 

Tlf. Norge: Mobil 9075 6500 
Fax 6678 0205 

- Kontor 6715 2310. 
E-mail: ivar@jorgensen

transport.no 

FLYUDLEJNING 
Piper Archer III årgang 1999 udlejes i Karup. 

OY-JAA er fuld IFR udrustet med Deluxe King Avionics 
incl . IFR GPS og Autopilot. 

Pris 900,- pr. tachotime. Henvendelse til Freddy 
hos Jetair i Karup Lufthavn, tl f. 971001 55. 

Grumman AA-1B 
Anparter sælges, 

stationeret på EKKL. 

Tlf. 5929 0407 

MCC 
KURSUS 

Ring for info 

NyMCC 
simulator 
BE 200 King Air 

på EKRK 

Instruktør
kursus 

FI/IRI opstart 
6. november 

Købes 
Piper PA28 købes 

uanset stand! 

Tlf. 2082 8209 

JAR FCL ATPL 
Teori 

Ring for info 

Tilmelding 
Tlf. 46191919 

~~NTERA~ 
Lufthavnsvej 44, 4000 Roskilde 

Tlf. 46 19 08 37 / 46 19 19 19 • www.centerair.dk 

FLYV • OKT. 2000 
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TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
I USA 

PROFESSIONEL PILOT? 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 
Helkopter Adventures, Ine (HAi) 

San Francisco - Califomia - optagelse i A-kasse. 
• Verdens største og ledende 

helikopterskole 
• Godkendt også som britisk 

helikopterskole i marts 1999 
- at være med i det gode selskab. 

• Uddannelse til både amerikanske 
og britiske certifikater 

• FAR Part 141 skole 

Er du under uddannelse, husk da indmeldelse i A-kasse 
indenfor 14 dage efter du er færdig. 

RD EQUIPMENT 
Skovvej 40 . 4622 Havdrup 

Telefax 46 18 68 46 

• J-1 og M-1 visa 
• Privat Pilot -ATPL helikopter 
• Høj kvalitet på uddannelsen 
• Fordelagtige priser 
• Ingen forudbetaling 
• Mange skandinaviske elever 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. Ø, tlf. 35 47 34 IO 

46186909 
• Meget gode jobmuligheder 
• Internet: www.heli.com 

Comair Aviatlon Academy, Ine 
Orlando - Aorida 

• Ejes og drives af Comair Airlines 
en "Delta Air Lines Connection" 

• En af USA's største og ledende 
flyskoler 

• "Airline" baseret uddannelse 
• FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 visa 
• Privat pilot - ATPL fly 
• Skolen har lejligheder til eleverne 
• "lntemship" progammer med 

instruktørjob på skolen efter 
uddannelsen 

• 1.500 og 700 flytimers "lntem
ship" programmer 

• Internet: 
www.comairacademy.com 

Scandinavisk repræsentant for 
HAi og Comair: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4309 Sandnes, Norge 
Tlf&Fax: +47-51620896 
E-mail: seglend@online.no 

Annonce
telefon 

75801018 

Se vores hjemmeside med over 150 titler om flyvning og flyvningshistorie. 
Læs Chris Gross 'The Fighters Battle" og 'The Bombers Battle". 

fortællinger om tyske flyvere fra Wl/v2 og andre engelske og danske 
fortællinger fra Wl/v2. 

Katalog fremsendes. send din adresse eller mail til os 

BUCCARNEER 
Lundgårdsvej 29, OK-8800 Viborg, 86 64 55 04 

e-mail: evn@buccarneer.com 

benair 
JAR-FCL PPL teorikursus 
(privatflyvercertifikat) 
Holdstart 16. oktober på 
Staunlng Lufthavn. 
Eksamen feb. 2001 
Sidste tilmelding 09. okto
ber på 96 814447 

FLYV • OKT. 2000 

PILOTSHOP DK 
Månedens tilbud: 
»FLIGHT TIME CALCULATOR« 
lægger timer og minutter sammen til 
logbogen. Kr. 299,
www.pllotshop.dk 
59181484 / 40511484 
(leverandør af »Pilots Atlas Europe« 
og nu også »Pilots AHas USA«. 

HANGAR ROSKILDE 
En enkelt plads er ledig I ELITE • AIR/GORM Niros Hangaren 

på Hangarve1 B2 1 Roskilde. 
Der er i alt kun 4 pladser I hangaren, herved er det muhgt at tage hvert 

enkelt fly ud uden at rokere med fremmede fly. 
Pnsen er beregnet efter en Twm, men single er naturhgv1s også velkommen. 
Hangaren er isoleret og opvarmet (thermostatstyret kalonfære) og desuden 

forsynet med et MUNTER's affugtningsanlæg, der nedsætter luftfugtigheden 
og derved sparer de dyre elektrornkregnmger 

Der er adgang til kontor/mødelokale samt toilet med bruser. 
Der er fm belysning I hangaren såvel som på forpfadserne. 

Egen/særskilt parkeringsplads. 

Henvendelse: Mobil: 2421 3234, Fax 4585 0128 
E-mail: niros@post6.tele.dk 

Velbeliggende kontorlokaler udlejes 
11 0 m2 lokaler udlejes i KDA-huset. Arealet består af 
fire tæppebelagte separate rum. Fællesarealer 15 m2 

består af entre med garderobe samt separat herre
og dametoilet. 
Pris kr. 6.000 pr. måned plus varme m.v. 
Ledigt pr. 1. oktober. 

Henvendelse til KDA-huset 
Jørn Vinther, tlf. 461415 03. 

FLYFORSIKRING 

Tryg-Baltica 
Klausdalsbrovej 601 
DK 2750 Ballerup 
Tel. + 45 44 20 20 20 
Fax + 45 44 20 66 55 
e-mail: fly.insustri@tryg.dk 

Medlem af Nordisk 
Flyforsikringsgruppe (NFG) 
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PRIS KR. 35,

Postbesørget blad 0900 KHC 

Center Air ApS Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde Tlf. 46 19 08 37 / 46191919, 
fax 46 19 18 37, Internet: www.centerair.dk 
E-mail: centerair@post.tele.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE/ME), Flight lnstructor, MCC 
Teori: Center Air Ground School ApS 
PPL, CPL, IR, ATP, Communication 

6irt-a.r1-
COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 191114, Fax 46191115 
E-mail: cat@aircat.dk, www.aircat.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE-ME) ATPL-integrated, MCC 
kursus, Flight lnstructor, Communication, Class Ratings, 
Proliciency check. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
Tlf. 54 60 62 37, Fax 46191115 
PPL, Klasserettigheder, Proficiency check. 

IKAROSApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Uf.46191010, fax 4619 05 15 
E-mail: ikaros@ikaros.dk, Internet: www.ikaros.dk 

Teori: PPL 
Skole/PFC: PPL+A, B, I, twin, instruktør, omskoling, 
procedure træner, bannerslæb. 
Kommunikation: N-BEG/BEG VHF og morse. 

'=T~•n 
lFlliglhlt Acoolemy 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde, Tlf. 46 19 15 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, Internet: www.jetair.dk 

Karup Lufthavn, 7470 Karup, Tlf. 97 10 01 55 
E-mail: jetalr@jetair.dk, lnternet:www.jetair.dk 

Jetair Flight Academy tilbyder teori undervisning til CPL, 
IR og ATPL. Desuden tilbyder vi JAR OPS CAM, JAR 
FCL kurser og GEN radiokurser. NYHED - Distance 
Leaming, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse tll: 

J J ZOJ KJC 0000094427 
FL~TS BIBLIOTEK 

~NS~- SCHRØDER 
~TRUPVE.._I 240., JONSTRUP 

000 

2750 B~LLERUP 2750 o 

Skolen for civil ' z 
Pilot Uddannelse 
SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 461916 30, Fax 46191115 
E-mail: cpu@aircat.dk 
Teori: PPL, CPL, I-Rating, ATPL, JAR-OPS, JAR-FCL, 
Flight lnstructor, Communication, Undervisning primært 
klasseundervisning. Enkette hold og specialkurser 
oprettes efter behov 

ALLERØD FLYVEPLADS w= = CD ~- -'r'" 
ALLERØD FLYVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
PPL: Teori, Skoling og Proficiency check 
Communication: N-BEG/BEG VHF 

Tlf. 48 17 79 15, fax 48 14 01 48 

Email: ekal@post5.tele.dk, Internet: www.ekal.dk 

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 

LUFTFARTSSKOLEN(SLU) 
Lufthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 32 82 BO BO, fax 32 82 BO 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, Uf. 75 33 23 88 

Teori: JAA ATPL, GEN, flyveklarerer, flyveinstruktør- og 
konverterings-kurser. Andre luftfartsuddannelser tilbydes 
efter aftale ATS-, AFIS- og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens 
undervisningsprogram 

Bil~~ 
=:::rAir Center AIS 
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lufthavnsvej 47, 7190 Billund 
Tlf. 75 33 89 07, Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, Instruktør, omskolinger, NBEG/BEG 

JAR-godkendt, PPL teori, PPL, CPL, IR, Class Ratings 
SE/ME Night qualifications, FI, Proficiency Check 

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

Skoleflyvning til privatflyvercertifikal/PPL, Proficiency 
check, Træningsflyvning, Differences training, 
Familiarisation training på alle enmotorede. 
Teori til: PPL, N-BEG. 
Speciale: Veteranfly, Halehjulstræning. 

benair 
Benalra/s 
Stauning Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6900 Skjern, 
tlf. 96 814447 

PPL, CPL, INSTRUMENT, TWIN 
Teori JAR-FCL-PPL (privatflyvercertifikat) 
PFC, typeuddannelse Jet og Turboprop 

'-• -1<::>-: 
KARLOGAIR T 
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog 17 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, Uf. 75 35 41 85 
Esbjefg Lufthavn, tlf. 75 16 05 85 
Tønder Flyveplads, Uf. 74 72 26 55 

PPL, CPL, Type and Class rating, SPA, SE and ME, IR, 
FI, slæb. BEG, N-BEG, GEN 

LÆR AT FLYVF- r=~ 
HELIKOPTER ..w--~ 
HEUKOPTER-SERVICE AIS 
Lufthavnsvej 32, 4000 Roskilde 
Tlf. 46191511, Fax 4619 1533 
Teori til helikopter som Bridge course, 
(Overbygning til PPL(A) el. CPL(A) teori). 
PPL(H) certifikat på Schweizer 269C. 
Proficiency check på Schweizer 269C. 

A=privatflyver-certifikat. B=trafikflyvercertifikat af III klasse. l=instrumentbevis. VFR=Sigtflyvning. PFT =periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. BEG=begrænset certifikat som luftfarts
radiotelefonist. N-BEG=nationalt begrænset certifikat som luftfarts-ratiotelefonist. GEN::generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. INSTRUKTØR=flyverinstrukløruddannelse. 
OMSKOLING=typeomskoling. 
PPL=Private Pilot License. CPL=Commercial Pilot License. ATPL=Airline Transport License. IR=lnstrument rating. Nlght Quallflcatlon=Rellighed til VFR-nat. Class Ratlng=Klasse
rellighed. lnstructor Ratlng=lnstruktørrellighed. MCC::Multi Crew Cooperation Course. Proflcltncy Check::Praktisk prøve for forlænoelse af rettiohad. 
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IN GPS 
Så er det for alvor tid 

til flyvning, og uanset om du 
flyver store eller små fly -

med eller uden motor - skal 
du vide hvor du er1 

Vi har hele Garmins program: - den ultimative 
GPS-MAP 295 Colour med tilhørende 
udstyrsprogram, ind. MAP SOURCE CD-rom, 

så du kan finde vej i luften. 
Samt GPS-I 95, GPS-III Pilot og GPS-92 

Nyhed for svæveflyvefolket! 
Avia Radio kan nu levere de tyske ILEC computere, til 

brug ved konkurrence flyvning og som er GPS kompatible. 

Besøg også vores hjemmeside: 
www.avia-rad1o.dk 

Flyv og naviger, ring så her - til Avia Radio 
og check prisen - før du handler! 

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

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 • E-mail: sales@avia-radio.dk 

I en Piper flyver tiden for dig 
- ikke fra dig ... 

Vi har en fabriksny Piper Seneca V og en fabriksny 
Piper Archer III klar til levering med New Genation 
Avionics, Garmin 340, S-Tec Autopilot med preselect og 
lædersæder. Kontakt os for brochure og fuld specifikation. 

FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS PR. TACHO 580,-
CLA C172 IFR/GPS PR. TACHO 725,-
RPJ C172 IFR PR. TACHO 725,-
BSV C172 IFR PR. TACHO 725,-
BlU C172 IFR PR. TACHO 725,-
PEW C172 IFR/GPS PR. TACHO 725,-
CYF PA28-140 IFR/GPS PR. TACHO 805,-
DZD PA28-140 IFR/GPS PR. TACHO 805,-
BRT PA28-181 IFR PR. TACHO 905,-
BTJ PA28-181 IFR PR. TACHO 905,-
BCL PA28-180R IFR/GPS PR. TACHO 935,-min.100tim. 
BSZ PA28-180R IFR/GPS PR. TACHO 935,- mil. 101 tim. 
CRC C177R IFR/GPS PR. TACHO 965,-min.150tim. 
CFB BKCAB VFR/AEROBATIC PR. AIRBORNE 950,-+ moms 

BSI PA34-200 IFR/3-AKSET AUTOP. PR. AIRBORNE 1.840,-

SKOLEfLYVNING 
PPL + A, B, I & Twin skoling samt PFC. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT + PPL-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat + PPL-certifikat: 
Cessna 172 - 1150,- incl. 25% moms pr. bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, eller forudbetaling. 
Som ny service kan vi nu tilbyde vore kunder med adgang til Internettet, 
mulighed for at booke fly til udlejning via vores hjemmeside, Ring eller 
e-mail så sender vi et password. 
Kontorets åbningstider: Perioden april-ok!. 08.00-19.00 

Perioden nov .. -marts 08.00-17.00 

IKAROS FLY - ROSKILDE LUFTHAVN -46191010 
Fax: 4619 0515. E-mail ikaros@ikaros.dk .www.ikaros.dk 

* AIR ALPHA 
AIRCRAFT SALES A/S 

Piper Seneca V 

Odense Lufthavn 
5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 
Fax 65 954 955 
www.airalpha.com 

...... ~ ... ..-1per 
- :2000 

Piper Garanti: 
Alle nye P1per fly bhver leveret med en udvidet to års "Spinner to Tail" garanti, som gives af henholdsvis PIPER. 

Textron Lycommg. Teledyne Contmental, Hartzell Propeller og Garmm/S-Tec Av1orncs 
D,t lokale P1per Service Center vil kunne lose ethvert problem, som måtte opstå. Så enkelt og så fuldstændigt er det. 

FLYV • NOV 2000 



Kort sagt 4 

Oscar Yankee 37 

Navne 38 
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Piper Malibu Meridian typegodkendt. 
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tion overrakte den 27. september typecertifi
katet til The New Piper Aircraft, Ine. for deres 
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S00TP. 
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Nye Maersk 
Air ruter 
Udover de allerede bekendt
gjorte nye ruter København
Cairo og København-lstanbul, 
der begynder den 20./21 . no
vember åbner Maersk Air den 
22. november direkte ruter Bil
lund-Z0rich og Billund-Milano. 

ZOrich-ruten beflyves fem 
gange ugentlig (ikke mandag og 
torsdag). På Milano-ruten, der 
flyves alle dage undtagen lør
dage, indsættes Regional Jet. 

Ruten Billund-Stockholm får 
en ekstra dobbelttur med Re
gional Jet fem gange ugentlig,. 

På ruten Billund-Dublin vil 
man også fortrinsvis anvende 
Regional Jet. Afgangstiden fra 
Billund, der hidtil har været kl 
1200, er nu kl.0715. Fra Dublin 
er der afgang 0900. 

Prisstigninger 
De sidste måneders kraftige 
stigning i oliepriserne har med
ført at SAS Cargo fra 1. novem· 
ber forhøjer brændstoftillægget 
for luftfragt til 0, 15 USD pr. kg. 
Det hidtidige brændstoftillæg 
på 0, 1 O USD pr. kg har været 
gældende siden februar i år. 

Nyt norsk 
flymuseum 
Det er ikke alle historiske fly i 
Norge, der er havnet i Bodø i 
det nordligste Norge (se FLYV 
nr 9/1995). Forsvarsmuseets 
flysamling er forblevet på Gar
dermoen, der nu er Oslos luft
havn, men har en fortid som 
militær flyvebase. 

En til formålet opført udstil
lingsbygning blev åbnet den 27. 
maj. Der er fortiden udstillet34 
fly, hvoraf de to ældste, en B.E. 
2E og en Farman F-46, opbe
vares i en klimastyret "montre". 
Af andre fly kan nævnes Spit· 
fire, Heinkel He 111 og Norse
man og der er også en række 
ældre norsk-anvendte jetfly. 
Under restaurering er en Focke 
Wulf FW 190. 

Museets telefonnummer er 
00 47 6397 8751. 

Airport 
Coordination 
Denmark 
Frank Holton, salgschef i MUK 
Air, er pr. I. november tiltrådt 
som direktør for ACD, Airport 
Coordination Denmark. 

ACD koordinerer trafikken 
på Københavns lufthavn Ka
strup og ejes af Københavns 
Lufthavne A/S med 50%, SAS 
med 41 % og Maersk Air med 
9%. 

SAAB T-17 25 år 

Ved en lille uformel sammen
komst den 11. september på 
Flyveskolen fejredes T· 17's 25 
år i Danmark. Der var også 
besøg af to tidligere trænings-

Kritik af 
bonusprogram 
De svenske konkurrencemyn
digheder stillede i fjor krav om 
at SAS ophører med at give 
bonuspoints for flyvning på de 
svenske indenrigsruter, idet 
man mener at SAS' 

loyalitetsprogram gør det 
uoverkommelig svært for an
dre selskaber at komme ind på 
det svenske indenrigsmarked. 

SAS appellerede afgørel
sen, og den 23. oktober be
gyndte en retssag om loyali
tetsprogrammets lovlighed på 
de svenske indenrigsruter. 

Helikopter-Service A/S i Roskilde Lufthavn har uddannet Henrik Hvidtfeldt til Danmarks før
ste private helikopterpilot efter de nye JAR-FCL bestemmelser. Hvidtfeldt, der i forvejen havde 
8/1 - Twin og 1.250 timer på flyvemaskine, kan nu fremvise et JAR-FCL PPL(H) certifikat og 
ca. 40 timer på helikopter. 

4 

Instruktør Christian Steiness har forestået uddannelsen på en helikopter af typen Schweizer 
269C med plads til piloten og to passagerer. Han var på ferie, da billedet blev taget. 

På billedet ses fra venstre den svenske kontrollant Ingvar Johansson fra Gøteborg, Henrik 
Hvidtfeldt og instruktør J.V. Jørgensen (VØN). 

fly, KZ IIT og DHC-1 Chip
munk. 

I dagens anledning havde 
T-401 fået rød-hvide farver på 
forkrop og sideror å lå C-130. 

PlaneStation 
Odense 
Et engelsk ejendomsselskab 
har overtaget driften af Oden
se Lufthavn, der fremover vil 
blive markedsført som Plane
Station Odense. 

Det engelske selskab ejer i 
forvejen PlaneStation London, 
Manston lufthavn i Kent, ca. 
100 km sydøst for London. 

Den nye ledelse satser på 
fragtflyvning og vil ultimo no
vember gå i gang med at opfø
re 2.000 m2 bygninger og an
lægge et flyparkeringsområde 
på 18.000 m2• Arbejdet skal væ
re færdigt til maj, men der vil 
blive fløjet fragt allerede fra ja
nuar. 

Fra januar (evt. nogle få da
ge i december) vil der også i 
samarbejde med Bluewater, 
Europas største shopping cen
ter, blive arrangeret charterture 
af en til fire dages varighed til 
Manston med besøg i Bluewa
ter, det centrale London og se
værdigheder i Kent. 

Sidst i februar åbnes en fly
verute London-Odense med 
to daglige afgange ugens fem 
første dage og en om lørda
gen. Såvel charter- som rute
flyvninger udføres med Boeing 
737 til ca. 11 0 passagerer fra 
et europæisk luftfartsselskab; 
hvilket forelå dog ikke ved 
redaktionens slutning. 

Flyvetiden bliver 1 :20 time. 
Det endelige billetsystem er 
endnu ikke fastlagt, men Plane
Station siger at priserne bliver 
meget konkurrencedygtige, 
også for forretningsfolk. 
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Således var udsigten når man var på finale til bane 28 på 
Trundholm Flyveplads ved Nykøbing Sjælland. Som det ses 
er pladsen, der tidligere var hjemsted for Odsherreds Flyve
klub, nu pløjet op og skal formentlig plantes til med træer. 
Den cirkulære lysebrune plet til højre i billedet er faldskærms
springgraven, der anvendtes af Farum Faldskærmsklub 
(FF66) i 70-erne. 

Nye fly til Air Bothnia 
Det finske regionalflyveselskab Air Bothnia, der ejes af SAS, har 
bestilt fem 78-sædede Avro RJ85 til levering næste år. De skal 
afløse Fokker F.28. 

Salget af Avroliner er hermed oppe på 388. 

Nyt engelsk privatfly 
Liberty XL-2 er et nyt engelsk 
privatfly til to personer side 
ved side i et 119 cm bredt 
cockpit. Det har en 100 hk 
Rotax 912S motor og kan 
medføre en betalende last på 
over 600 pounds (272 kg). 
Rejsehastigheden er ca. 120 
knob (222 km/t), flyvestræk
ningen over 500 nm (926 km). 

Arbejdet på flyet begyndte 
for tre år Det er skabt af det 
hold, som konstruerede hjem
mebyggersuccessen Europa, 
men i modsætning til denne er 
Liberty fabriksfremstillet. Hvor 
det skal ske, synes endnu ikke 
afgjort, men Liberty forhandler 
med forskellige fabrikker her
om. Udgangspunktet er en år
lig produktion på mindst 250 
fly årligt. 
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Typegodkendelse sker i 
første omgang efter JAR VLA 
reglerne og forventes at fore
I igge inden årets udgang, ef
terfulgt kort tid senere af FAA 
godkendelse. 

Introduktionsprisen (for de 
første 50 fly) er 85.000 USD, 
derefter er den 97.500 USD. 

DC-3 jager 
kokain
smuglere 
Som led i bekæmpelsen af 
narkotikasmugling vil den ame
rikanske stat bekoste ombyg
ningen af to Fairchild C-28 
(Merlin) fra Columbias flyve
våben, så de kan bruges til 
at spore og intercepte fly, der 
smugler kokain fra illegale 
fabrikker i det sydøstlige Co
lumbia til kysten. 

Flyene skal have Northrop 
Grumman APG-66 luft-til-luft 
radar, FUR (Forward Looking 
lnfra Red) sensorer og kom
munikationsudstyr. 

USA vil også afholde udgif
terne ved installation af FUR, 
natsigteudstyr m.v. på en 
Douglas AC-47 Gunship (be
væbnet DC-3) fra Columbias 
flyvevåben, der skal bruges til 
angreb på smuglerfly. En skal 
erstatte en AC-4 7, der gik tabt 
på en operationel flyvning i 
maj. 

Columbia planlægger en 
flåde på fem AC-47. 

Ny terminal 
i Alborg 
Den 23. oktober blev den nye 
terminal i Ålborg lufthavn taget 
i brug, og NCC Danmark A/S 
er nu i gang med at moderni
sere den eksisterende. Den 
skal stå klar ved udgangen af 
april 2001. 

Levering til kunderne ventes at 
begynde til foråret. Første kun
de er en australsk flyveskole. 

Liberty Aircraft pie, Kings 
Avenue, Hamble-le-Rice, Sout
hampton SO31 4NF, England. 
Tel. 0044 2380 744927, fax 
0044 2380 744928.Web site: 
www.libertyaircraft.com. 

I ØVRIGT 
Boeing X-32A, concept de
monstrator for Joint Strike 
Fighter, fløj første gang den 
18. september. 

Upemavik nye lufthavn blev 
indviet den 30. september. 

Københavns Lufthavne AIS 
har udnævnt Knud Erik Busk 
til underdirektør. 

Grønlandsfly har fået ny direk
tør, Finn Øelund. Han kommer 
fra SAS og afløser Peter Fich, 
der fratrådte i september. 

Københavns Lufthavn Ka
strup har fra 22. oktober inter
city-togforbindelse med Århus, 
Ålborg, Struer og Esbjerg. Der 
er togforbindelse med Jylland 
og Fyn en gang i timen. 

Mid-Life Update programmet 
for Flyvevåbnets F-16 var i 
september gennemført på 27 
fly, dvs. halvdelen af styrken. 
Det ventes afsluttet i første 
halvdel af 2003. 

At/antic Airways sommerfart
plan 2001 indebærer at Århus 
bortfalder, men der bliver tre 
ugentlige afgange via Billund. 
Selskabet vil fra midten af juni 
til midten af august flyve Vagar
London en gang om ugen. 

Air France har bestilt 1 0 Boe
ing 777-300ER (348 pass.) 
Selskabet har allerede 11 Boe
ing m-200ER (270 pass.) og 
yderligere 12 i ordre. 

Bombardier Challenger nr. 
500 blev afleveret den 9. 
oktober. 

Billunds rullebane ventes 
taget i brug 2. november. 

Sønderborgs bane er blevet 
forlænget i sydøstlig retning, 
fra 1.500 m til 1. 797 m. 

Cessna 650 Citation VII pro
duktionen blev indstillet i sep
tember. Citation VII blev sat i 
drift i 1992, og der blev frem
stillet 119. 

Premiair anvender fra 26. ok
tober Luton i stedet for Stans
ted ved flyvninger til London. 

Danish Aerotech havde i sit 
første regnskabsår et over
skud efter skat på kr. 1,5 mio. 

Robinson R44 OY-HFWforu
lykkede den 13. oktober under 
en flyvning fra Grønholt til Ikast. 
De tre ombordværende omkom. 
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FLS Aerospace 

Nye ordrer fra gamle kunder 
Det irske charterselskab Trans
Aer International Airlines, der i 
fem år har været kunde hos 
FLS, indgik i april en femårig 
servicekontrakt med FLS om 
udførelse af A- og C-check på 
selskabets voksende flåde af 
Airbus A320, i alt ni fly. Anslået 
værdi 320 mio.kr. 

FLS udfører nu service på 
59 A320 fra 10 selskaber. 

Ryanair, også irsk, er Eu
ropas ældste og største lav
prisselskab. Det har være kun
de hos FLS siden januar 1994 
og indgik i marts i år en ny 
kontrakt om vedligeholdelse af 
Boeing 737-200 og-800. Den 
løber frem til udgangen af 
2005 og har en anslået værdi 
på ca. 238 mio. kr. 

SAS:Nye 
destinationer 
SAS vintertrafikprogram, der 
trådte i kraft den 29. oktober, 
rummer flere nye destinationer 
og en forøgelse af sædekapa
citeten med godt ni procent. 

Blandt nyhederne er en ru
te fra København til Birming
ham, Englands næststørste 
by, med tre daglige forbindel
ser. Endvidere Palma de Mal
lorca med non stop forbindelse 
til København hver lørdag og 
søndag. 

SAS har ledig kapacitet i 
weekenden og Palma de Mal
lorca er et stort marked, som 
også efterspørges af vor Euro
Bonus kunder, siger Karin 
Stromberg, chef for Network 
Management SAS. 

Endvidere er 70 procent af 
afgangene justeret 5-10 mi
nutter for at skabe bedre trans
fermuligheder, først og frem
mest i København. 

Antonov An-3 
De russiske luftfartsmyndighe
der har typegodkendt Antonov 
An-3, en turbopropudgave af 
det store biplan Antonov An-2. 

An-3 har en 1.375 hk TVD-
20 turbinemotor og kan løfte l 
ca. 50% mere end forgænge- æ 
ren , ligesom rækkevidde og ; 
operationshøjde er øget be- : 
tragteligt. Den produceres af } 
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Virgin Express har valgt at 
lade FLS Aerospace stå for 
alle service eftersyn af sine fly. 
Der er indgået en rammeafta
le, som omfatter yderligere 22 
fly udover de, der allerede ser
viceres af FLS Aerospace. 

Endvidere er der indgået en 
toårig kontrakt med det hol
landske charterselskab Mar
tinair om eftersyn af seks Bo
eing 767. 

FLS Aerospace's danske 
afdeling har i år udførtA-check 
på European Air Transport's 
fem Airbus A300, der befløj 
København i sommerperio
den. Endvidere har den dan
ske afdeling fået bestilling på 
eftersyn af hjulene på SAS 
Commuter's Dash Eight. 

Danmarks 
yngste pilot 
Kristoffer E. Sundberg fejrede 
den 14. juli sin 16 års fødsels
dag og fik på dagen udleveret 
sit svæveflyvercertifikat fra 
Statens Luftfartsvæsen. 

Svæveflyvere kan iflg. Luft
fartsloven flyve alene allerede 
fra det 15. år, men de kan først 
få certifikat, når de er fyldt 16 år. 

Kristoffer begyndte at svæ
veflyve i Aviator den 12. juni i 
fjor og har således gennemført 
uddannelsen på 13 måneder. 
Men han har det ikke fra frem
mede. Hans far er Niels Sund
berg, stifter af og direktør for 
Sun-Air - og selv ivrig svæve
flyver. 

Nyt kabel 
Flyvestation Karup er ved at få 
installeret to nye flyindfang
ningsanlæg af typen BAK 12/ 
14, som det allerede findes på 
Aalborg og Skrydstrup. Den 
store fordel er, at det kan bru
ges fra indflyvningsenden, så 

Malibu Meri
dian typegod
kendt 
Den 27. september blev Piper 
PA-46-500TP typegodkendt af 
FAA. 

Flyet har en 500 hk Pratt & 
Whitney Canada PT6A-42A 
turbinemotor og rejser med 
mere end 500 km/t. Det er ba
seret på den stempelmotor
drevne PA-46-350P Malibu 
Meridian, men er faktisk et helt 
nyt fly. 

Selvom Meridian har avan
ceret avionics og navigations
udstyr, er den beregnet på at 
flyves af ejeren selv. Prisen er 
på omkring 1,5 million US Dol
lars. Det første fly blev afleve
ret i begyndelsen af oktober, 
og New Piper regner med at 
den vil sælge godt. I år skal der 
bygges 35, næste år over 100 ! 
(Se foto side 3). 

ERJ 140 
American Airlines commuter
selskabAmerican Eagle bliver 
launch customerpå det brasi
lianske trafikfly ERJ-140, en 
forlænget udgave (44 passa
gerer) af ERJ-135. 

American skal have i alt 
130 ERJ-140. Selskabet har 
ændret de fleste af sine ude
stående ordrer på ERJ-135 
(37 passagerer) til ERJ-140 og 
har desuden konverteret 66 
optioner til faste ordrer. I alt har 
American bestilt 229 regionale 
jettrafikfly hos Embraer. 

fly med f.eks. hydraulikproble
mer kun har et kort løb efter 
landing, inden de bliver stop
pet. De store bremsetromler er 
gemt under jorden i siden af ba
nen, sammen med motor til at 
spole wiren tilbage igen. Wiren 

14 dages 
hæfte 
I fjor sommer var der på en 
SAS flyvning Seattle-Køben
havn en midaldrende dansk 
passager, der optrådte volde
ligt og var provokerende over 
for sin kone og kabinebesæt
ningen, ligesom han fremsatte 
trusler mod purseren. 

Da han nægtede at følge 
kaptajnens påbud om at holde 
sig i ro, lod kaptajnen ham 
bevogte af andenpiloten indtil 
flyet landede i København. 

SAS meldte den voldsom
me passager til politiet, og for 
at have bragt flyvesikkerheden 
i fare er han nu ved Køben
havns byret blevet idømt 14 
dages ubetinget hæfte. 

Han har anket dommen til 
Østre Landsret med krav om 
frifindelse. 

FLY frimærke 
Flyvevåbnets 50-års jubilæ
ums blev også markeret ved 
et særligt frimærke, men da 
det har et pålydende på 9,75 
kr. er det nok de færreste, der 
får det at se. 

Der er tegnet af Bertil Skov 
Jørgensen og viser en Lock
heed C-130 Hercules. 

Rettelse 
I notitsen i oktobernummeret 
om chefskiftet ved Flyvevåb
nets flyveskole angav vi forkert 
efternavn for den afgåede 
skolechef. Oberstløjtnantens 
efternavn er Sveistrup. 

Vi beklager fejlen. 

er gemt i en rille i banen og kan 
hæves pr. fjernbetjening. BAK 
12/14 anlægget kan stoppe et 
18 tons fly med 190 knob (352 
km/t) på 366 m. En F-16 blev 
brugt til at prøvekøre anlægget. 

fabrikken Polyot i Omsk. ~ ~-----=--..a.---...;._,-==------------"""""'.....:..;.::,.::..;:...;;:;,;.:: !!~E:::~-=~ 
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Flyvevåbnet 50 år 
Søndag den 1. okto
ber blev Flyvevåbnets 
50 års jubilæum 
markeret med en 
højtidelighed i Viborg 
og på Flyvestation 
Værløse. 

I modsætning til Hæren og 
Søværnet har Flyvevåbnet ik
ke sin egen kirke, så med op
bakning fra de kirkelige myn
digheder blev Viborg Domkirke 
valgt til højtideligheden pga. 
den nære beliggenhed til Flyve
station Karup. 

Hans Kongelige Højhed 
Kronprins Frederik afslørede 
efter højmessen en mindesten 
for omkomne tjenestegørende 
i Flyvevåbnet. Mindestenen 
for de 165, der satte livet til i 

Prinsens Livregiments Musikkorps spiller Flyvevåbnets Honnørmarch. 

'Jl 
il' 
f.. 
C'l 

HKH Kronprins Frederik afslører en mindesten 
for omkomne tjenestegørende i Flyvevåbnet. 

f Mindestenen er brasiliansk kvartsit på en sokkel 
~ af bornholmsk granit. 

de første 50 år, er en kvartsit 
fra Brasilien (azul macauba) 
på en sokkel af bornholmsk 
granit. Stenen er skænket af 
,,A. P. Møller og hustru Chas
tine McKinney Møllers Fond til 
almene formål". 

Chefen for FTK GM L. Si
monsen og chefen for FMK 
GM L. Fynbo nedlagde en 
krans, og der blev blæst The 
last post. Mange nuværende 
og tidligere ansatte i Flyvevåb
net overværede ceremonien. 

Hendes Majestæt Dronningen inspicerer paraden på Flyvestation Værløse. Længst til venstre ses 
chefen for Flyvertaktisk Kommando generalmajor L. Simonsen. 

På Flyvestation Værløse 
var der om eftermiddagen pa
rade inspiceret af Hendes Ma
jestæt Dronningen og HKH 
Prinsen. Der var taler af Hen
des Majestæt Dronningen, 
forsvarsminister Hans Hæk
kerup, forsvarschefen general 
Christian Hvidt og chefen for 
Flyvertaktisk Kommando ge
neralmajor Leif Simonsen. 

-
Flyvevåbnets Honnør

march blev for første gang 
spillet offentligt. Marchen var 
udvalgt blandt de indsendte 
forslag i komponistkonkurren
cen, og Hendes Majestæt 
Dronningen modtog partitu
ret af vindermarchen. 

;i, Honnørmarchen er kompo
~ neret af Flemming Neergård 
.&. Pedersen, Sønderborg. I Efter højtideligheden var 
i der overflyvning af tidligere og 
i' nuværende anvendte fly i Fly
it vevåbnet. • 
i 
in 
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Tekst: Jesper Bo Johansen 

• Den 30. januar 1959 kl. 17.45 hørtes et 
utydeligt signal pa radiostationen Prins 
Christians Sund: - Nu synker vi! Det var det 
sidste livstegn fra Kongelig Grønlandske 
Handels nye flagskib ))Hans Hedtoft«, der 
forliste med mand og mus pa sin jomfru
rejse retur fra Grønland mod Danmark. 

• Efter Anden Verdenskrig var Sovjet ikke 
mere allieret, men var blevet hovedfjenden. 
I den efterfølgende kolde krig skulle der 
lyttes! Derfor byggede amerikanerne lytte
poster fra Alaska i vest til Island i øst, rettet 
mod Sovjetunionen. 
Den lange lyttekæde, kaldet DEW (Distant 
Early Warning), omfattede fire lytteposter 
(Dye-stationer) i Grønland, som stod klar til 
ibrugtagning i 1959. 

Forhistorien 

Indtil »drømmeskibet« Hans 
Hedtoft's forlis var det den dan
ske regerings plan, at Det mo
derne Grønlands forbindelse 
til Europa skulle bygge på se
j I ads over Atlanten, både 
sommer og vinter. 

Og det var nødvendigt at 
sejle, også i vintermånederne, 
hvis det skulle lykkes at om
danne Grønland fra et traditi
onelt fangersamfund til et mo
derne fiskerisamfund i det øn
skede tempo. 

Men vintersejladsen var 
forbundet med store vanske
ligheder, ikke mindst i det is
fyldte farvand syd for Kap Far
vel, hvor adskillige skibe kom i 
vanskeligheder. Det kompleks 
af problemer, som disse na
turgivne forhold skabte, blev 
først for alvor endevendt etter 
Hans Hedtofts tragiske forlis. 

Sejlads var dog fortsat nød
vendig, og for at gøre den sik
ker, valgte man at etablere is
rekognoscering og ismeldetje
neste ved hjælp af fly. 

Som base for flyrekognos
ceringen valgte man amerika
nernes gamle flyvestation 
»Bluie WestOne« i Narsarsu
aq, som kort forinden var ble
vet rømmet. 

Den første flyrekognose
ring blev gennemført den 30. 
november 1959 med et mili
tært Catalina-fly. 

Med lscentralen i Narsar
suaq blev sejladsen betydeligt 
mere sikker. Og flyvningen i 
Grønland fik et gennembrud. 

Forsyningskontrakt 
med USA 
Da de fire grønlandske lytte
poster stod færdige, skulle de 
løbende have forsyninger. Iføl
ge amerikansk lov kunne en 
kontrakt om en sådan opgave 
ikke indgås med en anden stat 
og derfor heller ikke med det 
daværende statslige selskab, 
Kongelig Grønlandske Handel 
(KGH). 

Derimod kunne aftalen 
godt indgås med et nationalt 

Ovennævnte to begivenheder Med pontoner kunne De Havilland Canada DHC-3 Otter lande ved alle bebyggelser. 
har tilsyneladende intet med 
hinanden at gøre, men allige-
vel blev de tilsammen anled-
ningen til, at Grønland fik sit 
eget flyselskab. 

Den 7. november 1960, alt
så i år for 40 år siden, blev 
Grønlandsfly A/S stiftet. 



flyselskab. Sådan et var der 
bare ikke i Grønland, selv om 
Hans Hedtofts forlis havde sat 
visse overvejelser i gang. 

Men med behovet for for
syningen af Dye-stationerne 
gik det stærkt, for der var gode 
penge i kontrakten med ame
rikanerne. 

Derfor indskød Direktør 
Viggo Rasmussen fra SAS og 
direktør Vincent Petersen fra 
Kryolitselskabet Øresund A/S 
på vegne af deres selskaber 
en aktiekapital på 250.000 
kroner og oprettede Grøn
landsfly A/S. 

To dage efter stiftelsen af 
aktieselskabet chartrede Grøn
landsfly A/S en DC-4 i Island og 
to Sikorsky S-55 helikoptere i 
Canada og dagen efter igen 
blev forsyningskontrakten med 
amerikanerne indgået. 

I starten betjente Grøn
landsfly kun to af Dye-stationer
ne, nemlig Dye-1 på vestkys-

polarrute København-Kanger
lussuaq(Søndre Strømfjord)
Winnipeg-Los Angeles. 

Mellemlandingen i Kanger
lussuaq var en såkaldt teknisk 
mellemlanding for at tanke 
brændstof. 

Det viste sig dog hurtigt, at 
SAS fik passagerer , som stod 
af og på i Kangerlussuaq. Om 
sommeren, når der ikke var is 
på fjorden, kunne man på et 
døgn sejle herfra til og fra 
Maniitsoq {Sukkertoppen). 

Takket være amerikanerne 
havde man i Grønland to lan
dingsbaner - Narsarsuaq og 
Kangerlussuaq, der kunne be
flyves med internationale fly. 
Det var altså ikke vanskeligt at 
få passagererne over Atlan
ten, men på grund af lufthav
nenes utilgængelighed virke
de det helt umuligt af få dem 
frem og tilbage fra kystbyerne 
til danmarksmaskinen. 

En af de to Douglas DC-6 der erstattede DC-4'erne først i 70-erne. 

ten med de to helikoptere og 
Dye-4 på østkysten med DC-
4'eren. Senere overtog man 
med anskaffelsen af selskabets 
første Otter også beflyvningen 
af de to Dye-stationer på ind
landsisen. 

Grønlandsfly's første egne 
fly var to DC-4, anskaffet i 1963 
og 1967. Disse blev udskiftet 
med to DC-6'ere først i 1970'
erne. 

Atlanttrafik 

Før dette skete havde SAS 
allerede i 1954 åbnet sin 
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Catalina-æraen 

Løsningen på problemet blev 
fundet ved et uheld: 

Det gode skib »Umanak« 
med plads til fragt og 78 pas
sagerer skulle i marts 1958 af
gå fra lvigt0t til Danmark med 
en last af kryolit og passage
rer. Skibet tog imidlertid ska
de i isen kort efter afsejlingen 
og måtte returnere. 

I stedet for at indsætte et 
andet skib valgte man at 
chartre en Catalina i Canada 
og flyve passagererne i hold 
fra fjorden ved lvigt0t til Kan
gerlussuaq. 

Søfly var ikke noget helt nyt 
i Grønland. Allerede i 1933 be
søgte Charles Lindbergh og 
frue flere grønlandske byer 
med et lille søfly på rekognos
cering efter egnede landings
baner for Pan American Air
ways. Under krigen kom der 
adskillige amerikanske Cata
linaer, og fra 1946 anskaffede 
det danske forsvar sine første 
søfly af samme mærke. 

Erfaringerne fra lvigt0t-flyv
ningen var så gode, at KGH's 
fremsynede vicedirektør, Mag
nus Jensen chartrede en Ca
talina og to mindre Otter med 
ski og hjul. 

Senere kom flere chartrede 
Catalinaertil, og Grønlands-fly 
overtog beflyvningen, fra Kan
gerlussuaq - først og fremmest 
dog på hoveddestinationen, 
Nuuk (Godthåb), men også på 
adskillige byer på Vestkysten. 

Grønlandsfly's hangarer i Nuuk. 

Catalinaerne landede i by
ernes havneindsejling, og pas
sagererne blev sejlet til og fra 
søflyet i små motorbåde, de 
såkaldte flybåde. 

Men før der blev taget pas
sagerer om bord, havde flybå
den gennemsejlet søflyets 
bane for at sikre, at den var fri 
for isfjelde og mindre isskosser. 

I sommeren 1963 gik be
flyvningen så godt, at man be
sluttede at indføre vinterflyv
ning med Catalinaer på Nuuk. 

I Catalinaernes storhedstid 
lykkedes det Grønlandsfly at 
flytte 12-14.000 passagerer 
årligt. 

Det eneste minde om den 
svundne pioner-æra er nu Ca
talina-rampen i Nordhavnen i 
Nuuk, hvorfra den sidste flyv
ning foregik i maj 1965. 

Som humlebier 

Det lå klart fra starten, at flyv
ning med Catalinaer var en 
midlertidig her-og-nu-løsning. 

For det første var det gamle 
fly, og for det andet skabte lan
ding på vand i isfyldte egne 
mange problemer. 

Et tragisk styrt den 12. maj 
1962 var med til at understre
ge, hvor følsomme søflyene 
var. En Catalina med 21 pas
sagerer om bord fik under lan
ding i havneindsejlingen ved 
Nuuk/Godthåb hele bunden 
flænset op, og 15 mennesker 
omkom. 

Det billigste alternativ var 
landbaserede fastvingede fly. 
De var nemlig billige i anskaf
felse og drift, men krævede 
landingsbaner! 

Modsat kunne helikopterne 
starte og lande lodret uden 
baner, men de var dyre i både 
anskaffelse og drift. 



Sikorsky S-61 N OY-HDO og De Havi/land Canada DHC-7 OY-CBT i Narsarsuaq. 

Grønlandsfly valgte at sat
se på helikoptere, selv om der 
på det tidspunkt ikke var erfa
ringer var med helikopterdrift 
under arktiske forhold. 

Valget faldt på Sikorsky S-
61, og i februar 1964 købte sta
ten tre maskiner og overlod 
dem til Grønlandsfly. I april 1965 
kom de første to vidundere til 
Nuuk direkte fra Sikorsky-fa
brikkerne, og som kæmpestore 
humlebier drejede de rundt om 
sig selv og dalede brummende 
lodret ned i heliporten ved 
fodboldbanen. 

Gradvist blev den interne 
trafik styrket betydeligt, og 
Grønlandsfly kunne nu nå ud til 
de fjerneste steder i Grønland. 

Efterhånden som erfarin
gerne med den arktiske heli
kopterflyvning førte til bedre 

og bedre navigationsudstyr, 
kom listen over udførte flyvnin
ger mere og mere til at ligne 
fartplanen. 

Forinden havde Grønlands
fly dog pådraget sig øgenavnet 
»lmmaqa Airlines« (lmmaqa« 
betyder »måske«, »hvem ved?« 
og lignende), og navnet re
fererer til de usikre afgangs- og 
ankomsttider, som blev kendt 
efter helikopternes indtog. 

Ikke desto mindre flyver S-
61 'erne på 35. år, og Grøn
landsfly's helikopterflåde be
står i dag af fire S-61 plus 13 
mindre helikoptere. 

På store vinger 

I takt med moderniseringen af 
det grønlandske samfund steg 
rejselysten og -behovet. 

11977 barslede den danske 
regerings trafikudvalg med en 
betænkning, hvis konklusion 
var, at anvendelsen af STOL 
Short Take Off and Landing) -
fly på ruten Kangerlussuaq
Nuuk var økonomisk forsvar• 
lig. Det var Grønlandsfly forbe• 
redt på og havde allerede to 
år tidligere lagt billet ind på to 
Dash-7 fly - allerede før typens 
første fly var færdigt. 

De firemotores Dash-7-fly 
udmærker sig ved at kunne 
tage op til 50 passagerer og 
kun behøve en landingsbane 
på ca. 900 meter. Ikke mindst 
det sidste er vigtigt i et land, 
hvor kvadratmeterprisen på 
vandrette arealer er skyhøj. 

Landingsbanen og den nye 
lufthavnsbygning i Nuuk blev 
som den første Dash-7-luft-

DHC-7 OY-GRE er ved at blive lastet i Nuuk Lufthavn. Den er fotograferet kort efter ankomsten fra 
USA og er endnu ikke nået at blive malet i Grønlandsfly's farver. 

Foto Knud l..MS#lf1 

havn indviet i 1979. Siden er 
fem yderligere lufthavne føjet 
til, og to er i skrivende stund 
på vej. 

Grønlandsfly's Dash-7-
flåde består i dag af seks fly. 
Typen er den dag i dag som 
skræddersyet til grønlandske 
forhold, og det er temmeligt 
heldigt, fordi der i øjeblikket 
ikke findes relevante alterna
tiver. 

Charter 

Sideløbende med opbygnin
gen af rutenet for helikoptere og 
fastvingefly opbyggede Grøn
landsfly op gennem 1970'erne 
og 1980'erne en lukrativ char
terforretning i forbindelse med 
minedrift og olie- og mineral• 
efterforskning. 

Med udgangen af 1980-
, erne var det stort set slut med 
både minedrift og efterforsk
ning, og dermed også med 
charteropgaverne. 

Op til Grønlandsfly's 40 års 
fødselsdag lykkedes det imid
lertid at få en charterkontrakt i 
forbindelse med olieefterforsk
ningen ved Fyllas Banke i den 
forgangne sommer. Hver tirs
dag blev besætningen på bo
reskibet »West Navion« ud
skiftet og fløjet med S-61, 
Dash-7 og Boing 727 til og fra 
Stavanger. 

Da charteropgaverne i slut• 
ningen af 1980'erne ebbede 
ud, rebede Grønlandsfly sej
lene og indledte en større om
stillingsproces. I stedet for mi
neralefterforskning og mine-
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drift satsede man på den gry
ende turisme og på hoteldrift. 

Det stadigt stigende passa
ge rg rund I ag i rutetrafikken 
gjorde det muligt at forny tra
fikstrukturen med flere flyfre
kvenser og flere sammedags
forbindelser. 

Samtidig er punktligheden, 
der defineres som afgang 
inden for 15 minutter fra plan
lagt tidspunkt, forbedret bety
deligt. I 1980'erne var det kun 
30 procent af samtlige afgan
ge, der opfyldte kriteriet. I dag 
er det 70 procent. 

Atlantmonopolet brudt 

I de senere år har Grønlands
fly udbygget rutenettet med 
fast forbindelse til Canada i 
samarbejde med det Canadi
ske flyselskab FirstAir, og har 
desuden fået »fast forbindel
se« til Island i samarbejde med 
Flugfelag Islands (lcelandair). 

Grønlandsfly's ubestridt 
største satsning i det sidste tiår 
har været erhvervelsen af en 
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Be/1212 OY-HDN i hangaren i Nuuk. 

Boing 757, som siden 1998 
har været indsat påAtlantruten 
mellem Grønland og Dan
mark. 

Satsningen lykkedes, og 
den grønlandske Boeing 757 
er nu i stort set fast charter, når 
maskinen ikke flyver de faste 

afgange til og fra Kangerlus
suaq eller til og fra Narsarsu
aq. • 
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lnt'I Vintage Sailplane 
Meeting 2000 
Tekst og foto: Niels Ebbe Gjørup, Dansk Svæveflyvehistorisk Klub 

Den historiske bakke Harris Hil/ uden for Elmira i staten New York var 
det perfekte valg til amerikanernes 2. International Vlntage Sailplane 
Meeting fra 1. - 9. juli i år. Stedet oser af den amerikanske svæveflyv
nings historie. 

På åbningsdagen var det 70 år siden, at Jack O'Meara indviede stedet 
med den første start, og samme år blev de første amerikanske mester
skaber afholdt der. Og det var også fra Harris Hil/ i 1930, at tyskeren 
Wolf Hirth gav amerikanerne en lektion i, hvordan man flyver termik -
og samtidig tog sit sølv-C. Det første i verden. 
Amerikanernes militære transportglider program tog ligeledes sin 

begyndelse her i 1941. Alle disse begivenheder har den friske brise 
gennem Chemung Valley nu for længst visket bort, men for besøgende 
i år 2000 ligger National Soarlng Museum vel placeret der på bakken, 
parat til at fortælle historien igen og igen - og gør det i øvrigt godt. 
Stævnet var godt besøgt af svæveflyvere fra mange lande. Flyene var i 
hovedsagen amerikanske. 

Stævnet 
Når amerikanerne står for 
sådan et arrangement gør de 
det som regel godt. Bag det 
hele stod Vintage Sailplane 
Association (VSA), National 
Soaring Museum (NSM) og 
Harris Hill Soaring Corp., der 
tilsammen dannede et solidt 
team, som fik hele til at klappe, 
både med planlægning afflyv
ning, indkvartering og øvrige 
aktiviteter. Sponsorer støttede 
stævnet økonomisk, men for
holdt sig ellers næsten usynli
ge. Ve,y nice indeed! 

Deltagerne og deres skøre 
ideer 

Hvad er det så for nogle typer 
der dukker op - ja personerne 
altså? Det er et bredt udsnit af 
svæveflyvere, men med en vis 
overvægt af den kategori jeg 
vil kalde svæveflyvningens 
originaler - og deri ligger der 
altså en særlig udmærkelse, 
hvis du spørger mig. Disse ori-

Martin Simons i cockpittet på 
den australske Golden Eagle 
VH-GFC fra 1937. Flyet har 
været luftdygtigt lige siden. 
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ginaler har en ukuelig entusi
asme, når det gælder den fæl
les interesse. Selv regn, storm 
og lange afstande kan ikke 
holde dem tilbage. 

Kendetegnende er mang
foldigheden. Nogle kan fortæl
le, nogle er sjove, nogle er mu
sikalske, enkelte er geniale, 
mens atter andre har særlige 
talenter for dette eller hint. Der 
er endda flere, som er rigtig 

dygtige til at flyve. Alle disse 
typer, forskellige som de er, 
former tilsammen et vidunder
ligt afslappende miljø, som det 
er svært at finde andre steder. 

Fællesnævneren er de hi
storiske flyvemaskiner, og 
glæden ved at arbejde med 
dem og bruge dem i deres ret
te element. Eller som en af del
tagerne, Walther B. Cannon 
sagde fra talerstolen under 

velkomstceremonien, da han 
redegjorde om sin restaure
ring af en Schweizer 1-7 fra 
1937: "Whydo wedoit?Hvor
for gør vi det? - Fordi det giver 
mening atfå et klenodie, der var 
ved at gå til grunde, til at fungere 
igen. Det er billigere end at gå 
til psykiater - og bagefter har 
man noget at vise frem!" 

Og det må man give man
den ret i, for hans egen Schwei
zer 1-7 var et mesterstykke af 
en istandsættelse, og vi så at 
den kunne flyve . Desuden 
virkede manden afbalanceret 
og mentalt sund. 

Koklokken 
Åbningsceremonien bød i 
øvrigt på flot kunstflyvning af 
den 74-årige Oscar Boesch, 
der trak hvide røgstriber på en 
perfekt blå himmel, ledsaget af 
et musikalsk indslag der pas
sede til. Boesch blev i 1945 
skudt ned over Berlin og kom 
i russisk fangenskab. På den 
baggrund kaldte han sin opvis
ning "Fra barbari til frihed." 
Såvidt vides varder ingen rus
siske deltagere. 

Af de mange aktører under 
åbningen vil jeg kun nævne 
yderligere to. Et medlem af 
Kongressen fra New York State 



I den tosædede Schweizer 2-22 er det bagerste cockpit åbent. 

havde hørt museets appel om 
at støtte en planlagt udvidelse 
overrakte en check på 250.000 
Dollars. Ganske vist er det 
valgår, men et nobelt træk al
ligevel. Præsidenten for Vin
tage Glider Club (VGC), eng
lænderen Chris Wills, ringede 
med en kæmpemæssig ko
klokke som sædvanligt for at 
markere åbningen. En traditi• 
an som vor egen Signe Skafte 
Møller indførte ved det første 
internationale VGC Rally på 
Wasserkuppe i 1974. 

Senere fulgte overflyvning 
med Franklin PS2 og ASW-
27, der i samarbejde med US 
Postal Service bragte "luft
post" kuverter til erindring om 
landmærkededikeringen. Der
på et veritabelt bombarde
ment af rosenblade, der fyldte 
himlen med imponerende far
vespil, efter at være kastet ud 
fra Jeff Byards TG-2. Afslut
ningsvis suser en Nimbus 4 
med winglets i rasende fart for
bi publikum i nul højde, imens 
striber af løssluppen vandbal
last fortoner sig . Sikken en 
indledning! 

Paul A. Schweizer og Karin 
Schlosser ved landmærke 
dedikeringen den 1. juli 2000. 
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Landmark dedication 

Det er en amerikansk forete
else, som det er svært at over
sætte til pænt dansk. Bag
grunden for at dedikere et 
landmærke definerer Simine 
Short som: "At identificere og 
mindes steder, individer eller 
historiske begivenheder med 
relation til den nationale mo
torløse flyvnings historie, og 
samtidig samle, bevare og for
midle dokumenter og materi
aler med forbindelse til det en
kelte godkendte landmærke". 

Paul A. Schweizer og Karin 

Schlosser udpegede på åb
ningsdagen Amerikas 11 . 
Landmark: Chemung dalen 
ved Elmira til ære for lokalbe
folkningen og ikke mindst for 
de svæveflyvepionerer, som 
engang fløj der. Blandt de 10 
andre landmærker findes 
navne som Cape Cad, Point 
Lorna og Torrey Pines; - steder 
der hvert år besøges af hund
redetusinder af turister, hvor
for landmærkerne bidrager 
væsentligt til synliggørelse af 
svæveflyvesporten over for den 
brede befolkning. Med andre 

ord tjener disse landmærker 
både fortiden og fremtiden. 

Foredrag, BBQ og snak 

Før morgenbriefing var der ar
rangeret foredragsrækker, 
selvfølgelig med historiske te
maer. Simine Short, Alan Pat
ching, Chris Wills og Peter F. 
Salinger mfl. leverede storar
tede indlæg. For de museums
gale var der dagen igennem 
åbent i National Soaring Mu
seum, hvor man kunne fordy
be sig, hvis man altså nænne 



de at fravælge flyvningen. Så
vel Glenn H. Curtiss Museum 
som National Warplane Mu
seum ligger i eller i nærheden 
af Elmira, og der blev man 
bestemt heller ikke skuffet 
over udbuddet. 

Amerikas største svævefly
fabrikant gennem tiden - nu 
desværre fortiden - Schweizer 
Aircraft Corp. havde indbudttil 
fabriksrundvisning og BBQ 
picnic. Dette familiefirma har i 
dag ca. 400 ansatte og pro
ducerer, stadig med 86-årige 
Paul A. Schweizer i ledelsen, 
forskellige modeller af heli
koptere og er underleverandør 
af komponenter til en række 
større flyfabrikker. 

Helt sluppet svæveflyvnin
gen har man dog ikke, da 
Schweizer Gliding School sta
dig er aktiv. Et gigantisk fyrvær
keri over Elmira-Gerning Regi
onal Airport satte et festligt 
punktum for denne 4. juli -
USA's uafhængighedsdag. 
Paul A. Schweizer er tydeligvis 
en yderst vel respekteret og en
g ageret skikkelse, der bl.a. 
lægger et kæmpearbejde i 
NSM. Han er stadig frisk og 
skarp og da han hørte, jeg kom 
fra Danmark, spurgte han om 
jeg havde kendt den danske 
svæveflyvepioner Harriet Før
slev, for det havde han. Smal/ 
world! 

Masser af flyvning 

Vejret artede sig perfekt. Dage 
med skræntflyvning på Harris 
Hills bakkekam. Og dage med 
cumulus og fin termik til 6000'. 
Alle der ikke var lokalkendte 
skulle først have en checktur 
med instruktør i den tosædede 
Schweizer 2-33. At lande på 
det lille plateau på toppen af 
den 900' høje Harris Hill er u
nægtelig en anderledes ople
velse; nærmest som det må 
være at anflyve et hangarskib. 
Kun en enkelt overskød banen 
og fortsatte ned ad bakken for 
enden. Ned kommer man jo al
tid, siges det. 

Der deltog ca. 40 veteran 
eller klassiske svævefly, hvor
af mange havde tilbagelagt 
flere tusinde kilometer efter en 
bil for at være der. Rolf Algot-

Walther B. Cannon med den 
sjældne Schweizer 1-7 fra 
1938. 
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Fritz Ruth og præsidenten for Vintage Glider Club, Chris Wills, 
får sig en snak med en af de lokale. 

son fra Sverige kandiderede 
med sin Phoebus til pladsen 
som den der transporterede sit 
fly længst, men blev slået af 
australierne, dermedAlan Pat
ching i spidsen havde med
bragt "Golden Eagle", en au
stralsk konstruktion med måge
knæk i vingerne, fra 1937. Rolf 
stillede med sædvanlig hjælp
somhed sit fly til rådighed for 
tre af os skandinaver, så vi fik 
rig lejlighed til at se os omkring 
i området. De fleste dage blev 
der fløjet mellem 100 og 150 
starter og et utal af timer. 

Flyene 

Folkene bag veteransvævefly
bevægelsen i USA er ikke så 
sippede med definitionen på et 

veteranfly, så selv om landet 
er stort og antallet af veteraner 
lille, er der en pæn tilstrømning 
til stævnerne. Dermed er der 
balance i tingene. 

Til de store europæiske 
stævner er tilstrømningen ofte 
så massiv at resultatet kan væ
re, at 100 andre fly står i vejen, 
når man gerne vil frem til start. 
Det har ført til forslag om delta
gerbegrænsning, hvilket for så 
vidt er let at gennemføre. Det 
store spørgsmål er bare, hvem 
der skal holdes ude. 

I Elmira kunne man se 
mange forskellige typer i luf
ten, såsom: Franklin PS2, 
Laister-Kauffmann LK-1 0A, 
Pratt-Read, Schweizer SGU 
1-7, SGU 1-19, SGS 1-21, 
SGS 1-23, SGS 1-26, SGS 1-

35, SGS 1-36, SGS 2-8 (TG-
2), SGS 2-22, SGS 2-33, 
Nelson Hummingbird, Golden 
Eagle, EoN Olympia, M0 -
13D3, L-Spatz 55, Bergfalke li/ 
55, JS Weihe, Slingsby T21 , 
T31, Skylark 3 og 4, Schleic
her Ka-4 Rhonlerche, Ka-6 
Rhonsegler, Oberlerchner 
MG-19 og MG-23, Moswey 111, 
Breguet 905-S , Standard Au
stria SH, Phoebus B, HP-14, 
og endda en Cirrus. Så man 
må sige, at fortid og nyere tid 
var forenet. 

Dog er nogle fly helt fra fød
slen omgivet af en særlig aura, 
præget af kunstnerisk skøn
hed og elegance. Især hos 
træflyene man finder de kvali
teter. Glasfiberfly er pragtful
de, men de er i stort tal kommet 
ud af den samme støbeform 
og har samme ensartede hvi
de farve. 

De ældre træfly er i langt hø
jere grad designet med øje for 
charmerende formgivning, 
måske ikke just aerodynamisk 
optimalt, men med den bagtan
ke, at konstruktionen skulle 
håndbygges, pind for pind. Selv 
fly af samme type har deres eg
ne særpræg og flyver forskel
ligt. T ræfly har en historisk iden
titet, fordi nogen har lagt uane
de anstrengelser i at bygge 
dem, og efterfølgende har de 
måske oven i købet været ejet 
eller fløjet af bemærkelsesvær
dige pionerer i en fjern fortid. 
Når det gælder fremtoning ses 
træflyene i alle regnbuens far
ver, efter mønstre der afspejler 
deres plads i historien, eller de 
folk som flyver dem. Her kan 
man gå på opdagelse, blive 
overrasket og lade sig inspire
re. 



Historisk bevidsthed 

En anden sympatisk ting ved de 
gamle fly er, at det ikke kræver 
specialuddannelse at vedli
geholde dem. Fornuftige hånd
værksmæssige færdigheder er 
nok til at du kan videreføre den 
årelange tradition med, at svæ
veflyvere vedligeholder og sæt
ter præg på deres egne fly. Og 
tilmed er prisen sådan, at alle 
kan være med. 

Så hvis du drømmer om at 
få foden under eget instru
mentbræt, og gerne vil flyve 
med en historisk bevidsthed, 
så er svaret måske ganske 
enkelt: Prøv det! Snak med 
nogle af de 300 medlemmer 
af Dansk Svæveflyvehistorisk 
Klub. • 

Denne lyseblå Weihe, bygget i Sverige i 1945, tilhører Lars Johannesen, Delaware. 

Simulatorpilot ved SLV-Skolen 

2 vikari.Qter af 2 års varighed, som simu
latorpiloter ved SLV-Skolens sektion for 
SLV-utldannelser er ledige til besættelse 
senest l. december 2000. 

DINE ARBEJDSOPGAVER BLIVER: 

• Udførelse af pilotarbejde i Flyvesik
ringstjenestens radar- samt 20 og 30 
simulatorer; 

• I samråd med daglig leder rette og op
datere kortmateriale og pilotmanualer; 

• I fornødent omfang yde instruktørbi
stand ved kurser afholdt af SLV-Sko
len. 

VI FORVENTER, AT DU: 

• Har baggrund som flyvelederassistent, 
AFIS- eller FIC- operatør, eller som 
civil/ militær pilot. 

• Har godt kendskab til edb og rutine i 
anvendelse af tastaturet. 

• Naturligt holder sig ajour med emner 
der relaterer sig til arbejdets indhold. 

• Med ansvarlighed og engagemant kan 
indgå i en velfungerende arbejdsplads, 
hvor såvel samarbejde som selvstæn
dighed er nøgleord. 

• Kan skelne mellem alvor og humor, 
og behersker begge dele. 

VI TILBYDER: 

• En fagligt og socialt velfungerende ar
bejdsplads, hvor du ikke får lov til at 
gå i stå. 

• Nødvendig supplerende uddannelse. 
• Ansættelse sker på tjenestemandslig

nende vilkår, idet de første 3 måneder 
regnes som prøvetid. 

• Lønvilkår i henhold til gældende af
taler for flyvelederassistenter ved SLV
skolen 

YDERLIGERE OPLYSNINGER: 

Har du behov for yderligere oplysninger, 
kan du kontakte luftfartsinspektør Bo 
Lutken Petersen på tlf. 32 47 87 60. 

Skriftlig a~ning indsendes til 
Statens Luftfartsvæsen, Personalekonto
ret, Ellebjergvej 50, 2450 København 
sv. 

Vi skal have din ansøgning senest den 
14. november 2000 kl. 12. Mærk ansøg
ningen FUUP. 

Du er også velkommen til at besøge vo
res hjemmeside på internettet. Adressen 
er www.slv.dk. 

SLV ønsker en medarbejdersammen
sætning, der afspejler det omgivende 
samfund. Vi opfordrer derfor kvinder og 
mænd i alle aldre, uanset race, religion 
og etnisk baggrund, til at søge. 

Trafikministeriet Statens Luftfartsvæsen 
Statens Luftfartsvæsen (SLV) er en statsv11ksomhed under Traf1kmm1Stenct J SLV ,trbe1Jer Vi holder Danmark på vingerne 
godt 1000 mennesker med ,lt skabe SikkerheJ <>t: effek11v1tet for Jen c1v1le luftfart I Danmark 
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Spitf ire identitetskrise 
41-401 ....... to be or not to be ... . 

Tekst og billeder: Per Thorup Pedersen 

Lidt forhistorie 

Da Hærens Flyvertropper og 
Marinens Flyvevæsen efter 
krigen skulle genopbygges 
indkøbtes forskellige fly fra de 
britiske overskudslagre bl.a. 
Supermarine Spitfire. På bag
grund af prøveflyvninger i for
skellige versionsnumre af flyet 
indkøbtes 38 Spitfire HF. 
Mk.lXe og tre PR. Mk.XI, der 
var en ubevæbnede fotoudga
ve. Alle flyene var leveret med 
Merlin 70 motor. 

Mekanikerskolen i Værlø
se fik leveret fire fly til uddan
nelse og træning af flyveme
kanikere. Disse fly var leveret 
med Merlin 66 motor. Ud over 
disse fik Danmark tildelt yder
ligere syv, de fire vides med 
sikkerhed ophugget i England, 
mens de tre sidste muligvis 
kan være leveret til Danmark, 
evt. som reservedele. 

Flyene var i dansk tjeneste 
fra 1947 frem til 30. maj 1955, 
hvor oberstløjtnant P. Zigler i 
tre timer og 15 minutter fløj 
Danmark rundt via Skagen og 
Gedser i 42-452, som den sid
ste dokumenterede Spitfire
flyvning overhovedet i Flyve
våbnet. 

Flyene fløj i begyndelsen i 
Marinens Flyvevæsen og Hæ
rens Flyvertropper indtil den 1. 
oktober 1950, hvor Flyvevåb
net blev oprettet som selv
stændig enhed. De fleste fly 
blev efter udfasningen i 1951 / 
52 ophugget. Enkelte fik dog 
en kort tilværelse som lege
redskaber på forskellige lege
pladser. 

Spitfire til Tøjhusmuseet 

I 1953 blev Spitfire 41 -401 
overdraget til Tøjhusmuseet 
efter at være blevet istandsat 
på Flyvestation Værløse. Det 
blev opmagasineret indtil sep
tember 1975 hvor det, i anled
ning af Flyvevåbnets 25 års ju
bilæum, blev fundet frem fra 
gemmerne og udstillet på Tek
nisk museum i Helsingør. 

Herefter var flyet udstillet 
på Egeskov Veteranmuseum 
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Udstillet på Egeskov 1986. 

og ved Åbent-hus arrange
menter på Flyvestation Skryd
strup og Karup indtil det kom 
til Danmarks Flyvemuseum i 
Billund den 25. oktober 1989. 
Her blev flyet slebet ned og 
malet inden det skulle indgå i 
det nystartede flyvemuseums 
udstillinger. Under dette sli
bearbejde var der flere der un
drede sig over den farve flyet 
oprindeligt havde haft på un
derside af krop og vinger, den 
passede ikke til den RAF be
maling som 41-401 / NH417 
ville have haft. Der var også en 
del undren over andre seri
enumre på diverse paneler og 
endelig at flyet var udstyret 
med C- og ikke E-vinger som 
alle øvrige danske Spitfire 
Mk.lXe var udstyret med. Ryg
terne svirrede i flere år om Tøj
hus museets 41 -401 nu var 
NH417 eller måske et helt an
det fly. Ved henvendelser til 
Flyvevåbnet og Tøjhusmuseet 
stod de fast på at flyet ifølge 
deres optegnelser var N H417. 

41-401 undersøges 

I 1998 havde rygterne nået et 
sådant niveau, at der måtte 

gøres noget for at prøve at af
eller bekræfte dem. Jeg kon
taktede Spitfire-historiker 
Peter R. Arnold i England, der 
er anerkendt som værende 
verdens førende Spitfire-eks
pert, for at få en vejledning i 
hvor på flyet jeg sku Ile lede ef
ter spor på flyets korrekte iden
titet. 

Bevæbnet med flere siders 
tegninger og en tilladelse fra 
Tøjhusmuseet undersøgte jeg 
flyet lige efter ankomsten til 
museet i Stauning. Det perfek
te tidspunkt fordi flyet endnu 
var delvis adskilt og motoren 
endnu ikke installeret. Jeg fandt 
efter et stykke tid og en del af
rensningsarbejde den originale 
dataplade med byggenummer: 
CBAF 6062 (CBAF = Castle 
Bromwich Aeroplane Factory) 
og modifikationsplade. Nede i 
bunden af brandskattet (fire
wall) fandt jeg, efter nogen af
rensningsarbejde, også flyets 
originale RAF nummer: MA298 
påmalet som stencil. Ved siden 
af var derpåmalet et stort 'V' der 
fortæller at flyet oprindeligt var 
bygget som en Spitfire Mk.V. 

41-401 var altså ikke NH-
417, men i virkeligheden MA-
298 som var et af fire fly anvendt 

på Mekanikerskolen på Flyve
station Værløse. Dette fly er op
rindelig bygget som en Spitfire 
F.Mk.Vc, men blev udtaget di
rekte fra produktionslinien og 
sendt til Rolls-Royce for kon
vertering til L.F.Mk.lXc med 
den større Merlin 66 motor, og 
da flyet oprindeligt var en 
Mk. Ve var det udstyret med C
vinger. En C-vinge var en 
slags universal vinge, der fra 
fabrikken kunne konfigureres 
med våben efter kundens 
ønske, med op til fire 303 Brow
ning maskingeværer eller to 20 
mm Hispano kanoner, i mod
sætning til en E-vinge der "kun" 
kunne udstyres med en 20 mm 
Hispano kanon og et 12,7 mm 
Browning maskingevær. 

Tvivl igen 

I 2000 opstod der imidlertid 
tvivl om denne identifikation. 
Begrundelsen for denne tvivl 
skulle være opstået ved sam
taler, med nu pensionerede fly
mekanikere, der kunne huske 
at brandskattet på netop 41-
401 var blevet udskiftet, efter et 
alvorligt uheld i 1950, og at flyet 
i 1953, inden overdragelsen til 
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Tø jhusmuseet, var blevet sam
mensat af de bedste dele fra 
flere fly. De mente derfor at fly
et stadig skulle stå i museums
listerne som værende Spitfire 
H.F.Mk.lXe, NH417. 

Spitflre historiker 
kontaktes igen 

Jeg kontaktede igen Peter R. 
Arnold og forelagde ham disse 
nye oplysninger. Ud fra dette 
forklarer han at det ikke ville 
være umuligt at udskifte 
brandskattet på 41-401 ; men 
at det ville være ekstremt be
sværlig og tidskrævende. Det
te skyldes at brandskattet er 
selve hjertet i flyet hvor alt an
det er fastgjort til. Der findes 
en field battle damage repair 
foreskrift for en sådan udskift
ning. Den ville medføre, at der 
skulle laves en sammenføj
ning på flyets sideplader nogle 
tommer tilbage mellem spante 
5 og 6 (spante 6 er brandskat
tet), og at en hel del af flyets 
lettere strukturer og sideplader 

skal af- og påmonteres igen. 
Dette vil altid efterfølgende 
være synligt på nitter og sam
linger omkring reparationste
det. Da der ikke findes spor ef
ter en sådan reparation på fly
et i Stauning, kan konstateres 
at brandskattet ikke er blevet 
udskiftet. 

Det ville efter al sandsyn
lighed heller ikke være muligt 
at anvende det samme sæt 
vinger på flyet, uden samtidig 
at skulle montere større vinge
bolte og befæstningspunkter 
på både vinger og fly, de så
ka ldte wing oversize bolts 
(som man også ville montere 
ved en udskiftning af vingen på 
en Spitfire ). Samtidig med 
monteringen af nye vingebolte 
ville en plade med flyets RAF 
nummer og byggenummer bli
ve nittet på de nye dele. Og da 
disse ting ikke er monteret på 
flyet i Stauning, er det sand
synligvis også det originale 
sæt vinger, der stadig sidder 
på flyet. 

Hvis man antager at brand
skottet er blevet skiftet i NH-

Nummeret '401 'på instrumentpanelet ser ikke særlig autentisk ud. 
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Brandskattet efter afrensning. Man ser tydelig MA298 og det 
store V. 

417, så ville man også flytte 
modifikationpladen som inde
holder vitale oplysninger om 
alle modifikationer udført på 
flystellet - alt andet ville være 
uansvarligt på et militært fly. 

Den modifikationsplade, der 
sidder på brandskottet i flyet i 
Stauning, er den originale der 
altid har siddet der - og der er 
ikke tilføjet nogen nye, som vi l
le have været tilfældet, hvis 
brandskottet blev skiftet mens 
flyet var i dansk tjeneste. Mo
difikationsplade og dataplade 
var sammen med flyets RAF 
nummer blot blevet overmalet. 

41-401 undersøges - igen 

Da jeg igen havde mulighed 
for at undersøge flyet i Stau
ning, fandt jeg flyets cockpit 
dataplade med byggenum
mer: CBAF 4347, og haleplans 
dataplade med byggenumme
ret: CBAF 5562. Disse numre 
stemmeroverens med bygge
nummeret: CBAF 6062, der 
står på pladen på flyets brand
skot. 

Grunden til der er forskelli
ge byggenumre på de forskel
lige dele, er at halen og flyets 
forreste del (spante 5 og 6) 
blev kontraktet ud til forskellige 
underleverandører som for 
eksempel Heston Aircraft In
dustries. En Spitfirekrop er op
bygget af disse tre hovedele 
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menter og ud fra byggenum
rene kan det afgøres om alle 
delene oprindelig har tilhørt 
samme fly. Hvis flyet i Stauning 
skulle være NH417 ville byg
genumrene være noget lig
nende det for NH238: CBAF 
IX 2000 eller PT601 : CBAF IX 
2716, bemærk at i byggenum
rene til Mk.IX fly indgår "IX", 
det gør der ikke i byggenum
meret til et Mk. V fly. 

Motoren i flyet i Stauning er 
en Merlin 70, nummer 189925 
I 3049. Oprindelsen til denne 
motor kendes ikke, men det er 
ikke den originale motor fra 
hverken NH417 eller MA298. 
MA298 blev leveret til Dan
mark med en Merlin 66 motor 
og NH417 med Merlin 70, 
nummer 3050, og havde den
ne installeret så sent som 7. 
juni 1950, hvor motorens hy
drauliske system blev beska
diget. Den havde på daværen
de tidspunkt kørt i 201 timer og 
40 minutter. 

Hvornår?? 

Hvornår 41 -401 så har fået 
skiftet identiteten fra NH417 til 
MA298 kan kun blive et kvali
ficeret gæt. 41 -401 har i dansk 
tjeneste haft tre uheld klassifi
ceret som "minor incidents": 
Ved leveringen den 12. januar 
1949 brød højre understels
ben sammen, og flyet kørte af 

Samlet og klar til udstilling. 
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banen efter en hård landing. 
Den 22. april 1950 havde flyet 
et landingsuheld i Kastrup, 
hvor venstre hjulkasse og 
flaps blev beskadiget, da flyet 
kørte af banen under en pilots 
første sololanding og endelig 
den 7. juni 1950 hvor motorens 
hydrauliske system blev be
skadiget. 

Ingen af disse uheld har 
dog en alvorlighedsgrad så 
stor, at en udskiftning af flyets 
brandskot ville kunne komme 
på tale. Hvis en udskiftning, 
mod forventning, har været 
nødvendig, kan det være mu
ligt at man i stedet for at skulle 
lave en langvarig og besværlig 
reparation af NH417 simpelt
hen har udskiftet hele NH417 
med MA298. Dette ville under 
alle omstændigheder være 
mere omkostningseffektivt at 
bringe MA298 op til fuld flyve
status i stedet for en reparation 
af NH417. 

Det der imidlertid taler imod 
denne løsning er at sådan et 
større indgreb ville være regi
streret et eller andet sted -
dette er ikke tilfældet. Hvis 
brandskattet alene skulle have 
været udskiftet, ville der på 
den have været monteret nye 
data- og modifiktionsplader, 
der skulle passe til NH417 -
dette er heller ikke tilfældet. 

Det mest sandsynlige tids
punkt MA298 er blevet til 41 -

401 i stedet for NH417 er i ti
den mellem udfasningen i 
1950 og indtil 1953, hvor 41-
401 blev overdraget til Tøjhus
museet. Man skulle ved denne 
lejlighed have anvendt "de 
bedste dele fra flere fly" til 41 -
401. MA298 var op til dette 
tidspunkt tilknyttet Mekaniker
skolen i Værløse og må formo
des at have været i en væsent
lig bedre tilstand end NH417, 
der havde været opmagasine
ret siden 1950. 

Man kan nemt forestille sig 
at i stedet for at anvende dele 
fra andre fly, simpelthen har 
anvendt hele MA298 og blot 
malet nummeret 41-401 på 
siden af flyet. Alle oplysninger 
taget i betragtning er det den 
mest sandsynlige forklaring. 

Hvad blev der så af NH-
417? Den er sandsynligvis op
hugget sammen med de øvri
ge Spitfire's på Flyvestation 
Værløse i 1951/52, som der 
rent faktisk står opført i flere 
flylister. 

41-401 konklusion 

Ud fra det givne kan flyet i 
Stauning med sikkerhed iden
tificeres som værende Spitfire 
L.F.Mk.lXc, MA298, med en 
Merlin 70 motor installeret. 
Brandskot, flykrop og hale 
identificeret ud fra serienum
merpladerne. Vingerne er C· 

vinger i modsætning til alle de 
øvrige danske Spitfire's E-vin
ger, og de eneste C-vinger der 
er blevet leveret til Danmark, 
sad netop på Mekanikersko
lens fire fly, deriblandt MA298. 

Dette sammenholdt med at 
vingerne ikke viser tegn på at 
være skiftet og at underside af 
krop og vinger havde den 
samme originale RAF grund
farve i en anden grå farve end 
NH417 ville have haft, tegner 
et ret klart billede af at det er 
hele det originale MA298 fly 
der står i Stauning. Merlin 70 
motoren, der sidder i flyet, er 
den eneste beviselige del der 
ikke stammer fra MA298. 

Ud fra et flyhistorisk stand
punkt må det derfor være et u
fravigeligt krav at flyet opføres 
på alle inventarlister som væ
rende Spitfire L.F.Mk.lXc / 
MA298 / F.M.S.m.4 og ikke 
som H.F.Mk.lXe / NH417 / 41-
401, således der ikke i fremti 
den opstår tvivl om flyets fortid 
og oprindelse. 

At flyet så, som tilfældet er, 
er malet og har motorinstalla
tion som Spitfire H.F.Mk.lXe / 
NH417 / 41-401, for at repræ
sentere det første danske ja
gerfly efter Anden Verdens
krig, er der ingen problemer i -
det er faktisk en rigtig god ide, 
når nu der kun er bevaret den
ne ene Danske Spitfire. • 
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LUFTFARTSSKOLEN 

ATPL forkortet teori aften kursus for indehavere af nationalt BIi certifikat eller JAA CPIJIR, eller militær status: 

Afdeling: Start: 

Billund 2. januar 2001 

Tilmeldingsfrist: 

6. december 2000 

Eksamen: 

Juni 2001 

Pris: 

kr. 47.500,- pr. kursist 

Kurset bliver planlagt til at løbe over 3 aftner pr. uge, hvilket fortrinsvis vil være mandag, onsdag og torsdag. Kurset bliver 
kun oprettet såfremt der er tilmeldinger nok. For yderligere information kontakt Cathrine Grøn på 75 33 23 88. 

JAR-FCL MCC kursus. 

Multi-Crew Co-Operation kurser i henhold til JAR-FCL l.250(a)(3), JAR-FCL l.261(d) og tilsvarende krav i JAR-OPS. Kur
set er et krav for at kunne påbegynde den første typeuddannelse på flermandsbetjente fly. 
Kurserne omfatter 34 teorilektioner og 20 timers flyvning på DC 10 full-flight simulator. 
Kurset har en varighed på ca. tre uger. Pris pr. deltager inklusive alle materialer kr. 35.000,00. 
Kursusprisen vil i år 2001 være kr. 38.000,-. 

JAR-FCL integreret ATP-kursus. 

Kurset dækker alle krav i henhold til JAR-FCL l.160(c) og JAR-FCL l.165(a)(l) og opfylder dermed uden videre kravene til 
første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 

Næste ledige kurser starter 7. maj og d. 30. juli, kursusprisen alt incl. kr. 600.000,-
Optagelsesprøverne til kurserne vil i fremtiden blive afholdt af Forsvarets Værnepligt og Rekruttering på Flyvestation 
Værløse. Prøverne vil være uden omkostninger for ansøgerne, og de første prøver vil finde sted sidst i dette år. Informations
materiale bl.a. indeholdende optagelsesbetingelser og tilmeldningsblanket til optagelsesprøvene kan rekvireres på skolen. 
Informationsmøder bliver afholdt 1. og 22. november kl. 1800 samt 4. og 25. november kl. 1000. 

Modulare JAR-FCL 

Flyvekurser til CPL, IR, FI, ME og ME/IR vil løbende blive udbudt, kontakt skolen. 

Rekvirering af yderligere materiale og information om ovenstående kurser kan fås ved henvendelse til Annette Jensen : 

LUFTFARTSSKOLEN 
Lufthavnsvej 60 . 4000 Roskilde . Tlf 32 82 80 63 
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FRE 
i Flyvevåbnet 

FRE og HIR på vej ud til en lektion i SAAB T-17 T-402. 
Foto. Paffe J. Chnstensen 

Tekst: Palle J. Christensen 

,, - et medfødt, ual
mindeligt godt hån
delag." 
Leder af 0-sektionen 
i Flyveskolen, MJ 
O.K. Sparrevohn, 
sparede ikke på su
perlativerne, da han 
den 6. august beskrev 
Kronprins Frederiks 
uddannelsesforløb på 
FSNKarup. 
"Det er noget, vi 

meget, meget sjældent 
ser. - Vi ville hellere 
end gerne have be
holdt ham i Flyvevåb
net." 

Der er pressemøde i Hangar 
3, Flyveskolens midlertidige 
logi under Nato Air Meet 2000. 
I tidernes morgen var der her, 
og i naboen, Hangar 2, Spitfi-

20 

re- og Harvardskole. Nu er det 
hjemsted for Danish Aerotech, 
der til daglig vedligeholder og 
klarmelder Flyveskolens T-17. 
Men der er ingen Kronprins 
endnu. Der kan lige nås en in
strumenttur inden Karup bliver 
lukket pga. at NAM 2000 star
ter. Kronprins Frederiks pilot
navn er FRE. 

EK på fem uger 

Elementærkursus (EK) er man
ge unges drøm, men nogen 
dans på roser er det ikke, hån
delag eller ej. Store mængder 
teori skal tilegnes, meget skal 
læres udenad. FRE's gen
nemsnitlige arbejdsdag blev 
på 14 timer med lektielæsning 
til langt ud på aftenen. Teorien 
blev modificeret lidt i forhold til 
det normale program. En
gelsk, normalt på 76 timer, 
blev f.eks. helt udeladt, bortset 
fra radiotelefoni. 

~ 
Flyveskolen vil ikke afsløre <i:'. 

var, og at han lå i klassens bed
ste trediedel. Til de praktiske 
flyveøvelser er man indstillet 
på et par ekstra ture med ele
ver over 26. Indlæringen er 

nemlig allerede da for nedad• 
gående. Det var dog ikke 
nødvendigt i FRE's tilfælde. 

Efter 14 lektioner i luften 
med instruktøren KN C.T. 

Kronprinsens karakterer, ud- HKH Prinsen sætter flyvervingen på FRE's bryst. I baggrunden 
over at der ingen "dårlige" fag generalmajor L. Simonsen, CH FTK. 
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Chefen for Flyveskolen OL C.S. Simmelsgaard (SIE) overrækker 
Kronprins Frederik eksamensbeviset for elementærkursus. 

Rasmussen (HIR), ca. 12 t 20 
min, ventede solocheck med 
VOL. En flyvetur med en an
den instruktør, der skal bevise, 
at man er sikker nok at sende 
alene afsted. FRE bestod med 
,.flying colours". 

BABY GO 

Tirsdag den 29. august var 
dagen, da FRE kunne bruge 
sit eget kaldesignal, BABY 60, 
og højre sæde var tomt. Æren 
tilfaldt T-17 T-401, der havde 
sin første flyvning i Malmø den 
28. august 1975! Mission TS-
1 (transition solo 1) består kun 
af en landingsrunde af fem 
minutters varighed. 

Traditionen tro fik den ny
bagte pilot en buket mark
blomster og blev smidt i brand
dammen af holdkammerater
ne. De mente også, at han måt
te bevise, at han er frømand, så 
FRE svømmede en længde 
under vandet. Senere er det 
blevet til en times sololandings
runder og bl.a. introduktion til 
formationsflyvning, der normalt 
ikke er på EK-programmet. 

Mediestorm 

Sidste del af pressemødet fo
regår udenfor, og der må af
spærring til for at holde de 44( !) 
pressefolk i skak. Og man for
står at det kan være helt rart 
at leve bag pigtråd eller på ind
landsisen, hvor man i fred og 
ro kan passe sit arbejde. 

Men FRE fortæller oplagt 
om det store slid, som det 
pressede program havde kræ
vet. Om belønningen, at få lov 
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at flyve. Spændingen og til
fredsstillelsen ved den første 
soloflyvning. 

Er det faldskærmsspringer
ne, der plejer at sige "Vi ved 
hvorfor fuglene synger!" Det 
ved kronprinsen åbenbart og
så, men må videre ti l debrie
fing af dagens flyvning inden 
spørgsmålene bliver for tåbe
lige. 

Videre i Flyvevåbnet 

På grund af FRE's øvrige for
pligtelser vender han først 
tilbage til Flyvevåbnet i 2001 
med orientering/uddannelse 
ved følgende enheder: 
ESK 722, redningshelikopter, 
1 uge 
ESK 730, F-I6, 2 uger 
ESK 721, transportfly, 1 uge 
Kontrol- og Varslingsgruppen, 
Luftværnsgruppen, Flyvema
terielkommandoen , CAOC 
(Combined Ai r operations 
Center), 1 uge hver. 

Forældredag 

Ved en reception fredag den 
8. september i officersmessen 
på FSN Karup fik FRE overrakt 
flyvervingen af HKH Prinsen 
overværet af Hendes Majestæt 
Dronningen og Prins Joachim. 

Kronprins Frederik har gi
vet udtryk for sin store glæde 
og fascination ved flyvning, 
men erkender realistisk at flyv
ning i Forsvaret kun bliver spo
radisk fremover. Så måske er 
det indenfor en af den civile 
flyvn ings mange afarter, vi 
fremover ser ham ved pind el
ler rat? • 

Exklusivt emblem 
på bagkassen. 

Interessant cockpit 
design. Alle data 
og funktioner er let 
overskuelige. 

CITIZEN Blue Angels - PROMASTER Navihawk lly-chronographer. 
Mod, intelligens og absolut præcision kendetegner den verdensberomte kunstflyve
eskadrille Blue Angels fra US Navy. 
Når de går i luften er CITIZEN PROMASTER med i cockpittet! 

JN0040-58L Flyver ur med registerringe til beregning af flyvedata. Stopur med mellemtid, 
timer, verdenslid, 3 alarmer, 24 timers visning, analog GMTtid, 100 meter vandtæt. 
Fås både med lænke og læderrem. 2 års garanti. Fra 2995,- vejl. udsalg 

Få mere at vide hos CITIZEN Watch Europe på Tel. 64 7815 60, email: danmark@c1t1zenwatch.de, 
internet 1·11•11•1.crnzenwatch.de - eller se uret hos din PROMASTER Specialist 
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Arnborg intensiv svæveflyvekur 
Tekst og tegninger: Merete Beyer 

Velkomsten var meget varm 
og hjertelig og vejret var strå
lende. Jeg følte mig virkelig 
velkommen og blev straks budt 
på en rekognosceringstur over 

. området i et ældre træfly inden 
vi rigtig tog fat dagen efter. 

Herefter blev jeg indkvarte
ret i en af unionens lækre hyt-

ter. Den bestod af to sove
rum med køjeseng, samt 

et fælles alrum med køk
kenbord, køleskab, ko

. geplader, køkkenskab 
samt en lille sofagruppe 

Her er Helge, 
som på bedste 
vis styrede 
skoleugen, selvom 

r
(__b . med bord. Udenforvarder 

en dejlig stor terrasse, som 
jeg i denne omgang kun havde 
tid til at benytte til vasketøj. Tæt 
på hytten var der en lavere be
voksning som var udmærket, 

han hellere ville have været 
hjemme hos konen. 

Mandag den 2. juli 
lidt over middag 
ankom jeg til 
intensivkurset i 
Arnborg. Kurset, der 
skulle vare i ni dage, 
var startet dagen i 
forvejen pA nogen
lunde samme tids
punkt. Men jeg 
havde for længst 
sagtjati/en 1101Jrs 
fødselsdag i Thy. 
Jeg havde lagt mig 
på bedetæppet og 
ønsket regn over 
Arnborg indtil jeg 
kunne mt frem, SÆi 
jeg ikke gik glip af 
noget (undskyld) og 
så i øvrigt godt vejr 
resten af tiden. 

Og det lod til at 
vejrguderne hørte 
mine bønner. Så 
mjske jeg alligevel 
skulle overveje at 
melde mig ind i 
folkekirken. 

hvis man som jeg, havde brug 
for at stå op om natten: bade
huset, som indeholdt fire lækre 
baderum med mulighed for 
møntbad, lå nemlig ca. 50 m 
fra min hytte. 

Jeg delte hytte med Jesper, 
Ashley·s instruktør. Der var 
fire instruktører: Helge, Poul, 
Niels og Jesper. I starten var 
vi 1 0 elever, men efter to dage 
bare ni, idet en elev lige nåede 
at gå solo inden han skulle på 
ferie i Sydfrankrig. 

Når Ashley er den eneste 
af eleverne jeg omtaler ved 
navn skyldes det, at vi er fra 
samme klub og at han i øvrigt 
kom til at spille en særlig rolle. 

Efterhånden som ugen 
skred frem og flere og flere gik 

solo, fik lokal- eller S-bevis, 
blev der mere og mere tid til 
den enkelte. Så nogle nåede 
mere end fyrre starter i løbet 
af kurset. 

Dagene startede med selv
foranstaltet morgenvækning 
ved 7-tiden (takAshley!) . Mor
genmaden var vi nogle styk
ker, der deltes om mellem 7:30 
og 8:00. Men som før nævnt 
var der mulighed for at indtage 
den i hytten, hvilket halvdelen 
af os benyttede sig af. Vi ar
rangerede selv indkøb. 

Efter morgenmaden havde 
vi briefing i teorilokalet. Her 
blev vind og vejr gennemgået 
og praktiske ting fremført eller 
diskuteret. Derpå gik vi over i 
hangaren, trak flyene frem og 
gjorde dem flyveklare. 

De af os, der stræbte efter 
at gå solo, blandt andre mig, 
blev på et tidspunkt tilbudt at 
gå op til en miniprøve til hvilken 
der blev udleveret et kompen
dium til gennemlæsning og 
diskussion inden den egentli
ge prøve. De, der ikke bestod, 
blev tilbudt en omprøve dagen 
efter, og dagen efter igen, hvis 
der var behov for det. 

Ellers fløj vi til kl 12:00. I fro
kostpausen, som varede fra 
kl.12:00-13:00, kunne vi bestil
le mad i kantinen eller arran
gere os selvstændigt. Lige 
over middag var der af og til et 
informationsmøde, hvor vi 
blev orienteret om flyverelate
rede emner. 

Jesper befandt sig næsten mere i luften end på jorden. 
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Herpå var der igen flyvning 
til ca. kl.18:00, hvorpå flyene 
blev vasket og sat i hangar for 
natten. Resten af aftenen kun
ne vi bruge som vi ville : hænge 
over fjernsynet, snakke, spise, 
drikke, køre ture osv. Det var 
som regel muligt at spise af
tensmad i cafeteriet. Ønskede 
man andet end fritureretter, 
kunne man benytte sig af de 
indkøbsmuligheder der var et 
par kilometer fra lejren. I så 
fald skulle dette indtages 
udenfor cafeteriet. 

Til festmiddagen den sidste 
aften overgik cafeteriet dog sig 
selv med en super middag. Ef
ter bestilling leverede de store 
saftige bøffer og et dejligt sa
latbord. Den aften var der 
også åbent i baren, så vi ikke 
dehydrerede under diverse 
taler og gaveuddelinger. 

Som regel var der en de
briefing i løbet af aftenen, hvor 
vi fik relevante informationer 
og i øvrigt havde mulighed for 
at komme med kommentarer. 
Herefter sad vi i cafeteriet og 
stabiliserede vore dehydrere
de kroppe til langt over midnat, 
efter behov, samt ordnede vor 
egen lille verdenssituation. 

Jeg tror først at det gik op 
for os den sidste dag, da vi 
skulle til at tage afsked, at der 
eksisterede en verden uden
for. 

Der var ikke meget der kun
ne få vore tanker væk fra vor 
egen lille verden. Men en enkelt 
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I 
sus 2000 

hændelse gjorde vist alligevel 
indtryk på os alle: Et uden
klubsfly var landet, men viste ik
ke tegn på at ville forlade lan
dingsfeltet, hvilket vi naturligvis 

ikke kunne acceptere i det lan
ge løb. Det viste sig , at en ung 
pige, der vistnok var på stræk
øvelse med sin instruktør, var 
besvimet i luften. Hun ønskede 

. ,, 
~ 

Ashley viste sig at have mange talenter. 

ikke ambulancebistand. I ste
det lå hun i den brændende sol 
og gispede efter vejret, indtil 
Ashley, tog sig kærligt af hende. 
Han lagde hende i skødet og 

gav hende tålmodigt kolde af
vaskninger for at bringe hen
des temperatur ned og stabili
sere hendes blodtryk, alt imens 
han talte beroligende til hende. 

Her er en af Danmarks modigste mænd: Han lod mig gå solo. 
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Et lille trick til andre der 
drømmer om en sådan pleje 
( der er dog ingen garanti): a. lad 
være med at tage solhat på. -
b. lad være med at drikke vand, 
når vejret er rigtig varmt. 

Jeg tror i øvrigt nok at den 
unge dame blev klar over at 
hun var heldig, da hun senere 

blev hentet af ambulancen. 
Fremover vil hun nok 

blæse på om hun ser 
smart ud med solhat 
på eller ej. Man ser i 

hvert ikke smart ud, når 
man ligger og gisper efter 

vejret, kan jeg hilse og sige. 
Den unge dame mødte i 

øvrigt frisk op til morgen-brie
fing den følgende dag, har jeg 
fået oplyst (og hendes blå tør
klæde er nok efterhånden ble
vet tørt). 

Kurset bød også på mere 
planlagt underholdning. En 
enkelt aften, hvor vejret var 
knap så fint flyvemæssigt, blev 
der arrangeret en tur til Billund 
Tower. Det var efter sigende 
en meget interessant tur, som 
jeg håber at få lejlighed til at 
deltage i en anden gang. Lige 
den aften var vi to, der havde 
andre planer. Vi skulle til $-te
oriprøve dagen efter kl.9:oo. 

Jeg havde ventet med at til
melde mig til jeg havde set ud
viklingen. Så for mit vedkom
mende var der ca. syv timer til 
forberedelse, vel at mærke hvis 
jeg blev hjemme. Miniprøven 
var den teoretiske forudsæt
ning for at kunne gå solo. Her
efter gjaldt det for mig om at 
overbevise instruktørerne om, 
at jeg i øvrigt var kvalificeret. 

Dette lykkedes mig på mys
tisk vis efter 18 starter i en SF 
34, som mindede en del om 
ASK 21 som var mit normale 
skolefly. Jeg blev helt uventet 
spurgt om jeg havde lyst -
uventet fordi jeg tidligst havde 
gjort mig forhåbninger den sid
ste dag (min fortid i betragt
ning), og fordi jeg aldrig før har 
set nogen gå solo i gråvejr og 
en vindstyrke på15 knob. 

Men mon ikke jeg havde 
lyst - efter 372 starter var mit 
bedetæppe godt slidt, så det 
var skønt at kunne skifte det 
ud med et flyvende. Så med 

Poul demonstrerede hvordan 
man ved blot et glas om dagen 
kan holde væskebalancen i or
den. 

fare for ikke at komme i Gui
ness, sagde jeg Ja Tak lynhur
tigt - inden de fortrød. Og sikke 
en skøn fornemmelse og en
hver kvindes drøm: at blive af 
med 90 kg på så kort tid. Jeg 
følte mig lige pludselig som en 
delfin i vandet og kunne helt 
og aldeles følge min egen tan
kegang osv. - S-k-ø-n-t. 

Så, til dem der synes at det 
går lidt langsomt. Gem denne 
artikel og sig til jer selv: Når 
hun kan, efter så mange starter, 
er der håb for enhver. 

Og meld dig så i øvrigt så 
hurtig som muligt til næste års 
intensivkursus. Det er utroligt 
velorganiseret. Derudover er 
du i hele perioden sikret det 
samme fly og samme instruk
tør, som vil gøre sit yderste for 
at opfylde dine mål. 

Jeg tør roligt udtale mig på 
alle deltagernes vegne: Vi fik 
alle det vi kom for - og mere til. 

Til slut på holdets - og ikke 
mindst egne vegne: En stor tak 
til alle instruktørerne for en stor 
indsats og en i øvrigt herlig 
uge. I fortjente langt mere end 
de par flasker I fik, - men det 
er jo tanken der gælder - og vi 
tænkte meget. Ligeledes vil 
jeg benytte lejligheden til at si
ge tak til de øvrige deltagere 
og vore to friske .spillemænd" 
for det gode kammeratskab og 
den gode stemning. • 
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Danske vinger nr. 24 

Piper PA-22-160 
OY-DMM 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Få har oplevet at 
gennemgå en 
kønsskifteoperation 
- og det gælder både 
fly og piloter. OY
DMM har prøvet det. 
Andet kan man vel 
ikke kalde et så dra
stisk indgreb, som at 
blive modificeret fra 
næsehjulsunderstel 
til rigtig flyvemaskine. 

OY-DMM blev bygget i Lock 
Haven i 1958 - et år, hvor der 
blev bygget 7 49 af de i alt ca. 
8.000 Tripacere, som Piper 
nåede at producere. Sine før
ste år levede OY-DMM en om
flakkende skandinavisk tilvæ
relse og var både på svensk, 
norsk og dansk register. 

I nogle år var OY-DMM 
hjemmehørende i Grenå hos 
kaffehandler Kaj Møller Ander
sen. Han husker stadig denne 
sin første flyvemaskine med 
glæde: "En fantastisk flyvema
skine, der steg som en prop i 
en spand vand". Med sin lette 
konstruktion og de 150 heste
kræfter, var der rigeligt at gøre 
godt med. 
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Helt anderledes med den 
Beech BE-23 han fik efter OY
DMM. Den havde også 150 
heste, men slet ikke de samme 
muligheder, da flyets egen
vægt var en del højere. 

Kaj Møller Andersen var en 
ud af seks danskere, der nå
ede at eje OY-DMM, inden den 
i 1985 blev købt af Nicolai En
gel i Ålborg. Da var flyet i øvrigt 
blevet facelifted med sine nu
værende vingetipper. Om de 
ser bedre ud end de oprinde
lige kan vel diskuteres, men de 
giver uden tvivl en mere effek
tiv tipomstrømning. Det har 
sænket stallhastigheden, så 
OY-DMM nu kan landes ved 
lavere fart. Sikkert et glim
rende tiltag, da kaffehandleren 
fra Grenaa i sin tid omtalte lan
dingerne med OY-DMM som 
"kontrollerede nedstyrtninger" 
på grund af den relativt høje 
landingsfart. 

Tanken fødes 

Nicolai var glad for sin maski
ne, men havde inden da haft 
en lang affære med en KZ VII, 
og han har dybest set altid 
ment, at en flyvemaskine bør 
have halehjul. 

Om det er fordi Nicolai er 
læge, skal jeg lade være u
sagt, men i hvert fald begyndte 
han i 1990 at påtænke et al
vorligt operationelt indgreb på 
sin flyvemaskine • en kønsskif
teoperation. Den skulle sim
pelthen laves om til en rigtig 
flyvemaskine med halehjul. 

PA-22 er på sin vis også en 
mærkelig blanding af gammelt 
og nyt. Den er klart en videre
udvikling afCub-familien. Bre
dere krop og kortere vinger, 

men stadig en god gammel 
konstruktion med rør og lær
red. Den har så også sit mo
derne træk i form af næsehju
let, som så småt var begyndt 
at blive standard på nye typer, 
da den blev typegodkendt i 
1950. Men et lærredsfly ser nu 
lidt pudsigt ud med næsehjul, 
og Nicolai gik altså i gang med 
at finde ud af, hvordan det 
kunne lade sig gøre at skaffe 
sig af med det (næsehjulet • 
ikke flyet!). 

Farverne er ikke de bedste mere pll dette helt igennem historiske 
foto fra først i 70'erne. OY-DMM stllr i sin hangar ptl Hessel fly
veplads ved Grenå - men intet er, som det var engang. Flyet har 
siden mistet sit næsehul, flyvepladsen er nedlagt, hangaren revet 
ned og det Kodak lnstamatic 133X konfirmationskamera, som 
billedet blev taget med, er for længst sat pll pension! 



Operationen 

Vejen frem var via en artikel i 
et amerikansk flyblad, hvor 
''The Short Wing Piper Club" 
var omtalt. Nicolai fandt ud af, 
at det faktisk var meget almin
deligt at operere PA-22'ere om 
til halehjulsunderstel i USA. 
Det kunne endda lade sig gøre 
uden at flyet behøvede at blive 
"eksperimental" af det. 

Et modifikationssæt blev 
bestilt, og da der er frit værk
stedvalg i Danmark, entrerede 
Nicolai nu med Hangar 5, som 
kom til at stå for selve arbejdet. 
Nicolai afleverede vemodigt 
sin flyvemaskine i Stauning og 
ringede flere gange under 
projektet for at spørge hvordan 
patienten havde det. 

I forbindelse med operatio
nen blev der foretaget enkelte 
andre ændringer på flyet. Kob
lingen mellem krængeror og 
sideror blev fjernet. Som en 
PA-22 var OY-DMM ellers født 
med dette system, som umu-
1 i ggjo rde sideglidning, da 
krængeror og sideror altid fulg
tes ad. Dette var ment som en 
service, men sideroret skal 
kunne bruges uafhængigt af 
krængeroret på et halehjulsfly. 
Flere piloter, jeg kender, vil 
også mene, at sideroret altid 
skal kunne bruges for sig selv! 
Og det blev der nu altså for 
første gang mulighed for på 
OY-DMM. Der blev sat nye 
bremser på og lavet nye mo
torskærme. Nicolai fik også sat 
et kobberbatterikabelsæt på 
fra Bogert Aviation i USA. Det 
har gjort det muligt at starten 
motoren i minusgrader, hvilket 
ellers krævede yderst gode 
overtalelsesevner (ellerforvar
me) før modifikationen. 

På vingerne Igen 

Prøveflyvningen efter det 
voldsomme indgreb fandt sted 
i februar 1995. Og succes'en 
var hjemme. Flyet var blevet 
lettere (næsehjulet vejede 25 
kg), hurtigere og ikke mindst 
meget, meget- meget- køn
nere. Ikke et ondt ord om PA-
22'ere, men det kan ikke næg
tes, at OY-DMM i sin nuværen
de skikkelse er mere i harmoni 
med sin slægt. 

For et par år siden beslut
tede Nicolai sig til at få sat en 
lidt kraftigere motor i. Da mo
toren er blevet kaldt flyet hjerte 
-forfatterpiloten Saint Exupe-
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OY-DMM over Alborg en dejlig majdag. Her er ikke brug for IFR, men det har flyet faktisk været 
udstyret med. Det blev i en periode af sit tidligere liv brugt af tandlæge Henrik Solgaard til at pendle 
til hans klinik i Tyskland. Dengang var OY-DMM fuldt IFR med autopilot, men en efterfølgende ejer 
nåede desværre at fjerne det, inden Nicolai overtog flyet. 

Piper PA-22 
Motor: 
Lycoming 0-320 på 160 hk 

Spændvidde: .......... 8,90 m 
Længde: ................. 6,28 m 
Tornvægt: ................ 550 kg 
Max. startvægt: ....... 907 kg 
Rejsehastighed: ..... 11 O kts 
Stallhastighed: ......... 40 kts 
Max. flyvehøjde: 15.000 fod 
Rækkevidde: .......... 945 km 

ry laver sammenligninger i den 
retning - kan man også hæv
de, at OY-DMM har været ud
sat for en hjertetransplantati
on. Det skar ca. 10% af flyets 
rækkevidde, men havde natur
ligvis en positiv virkning på 
dets præstationer. 

Nicolai har brugt OY-DMM 
flittigt, og flyet er vel i gennem
snit på vinger omkring 50 timer 

om året. Flyet har været med 
på flere klubture i KZ-regi, og 
der har også være "free-lance" 
udflugter nord for polarcirklen 
og ned i Tyskland. Maskinen 
kan flyve fem timer, har fire 
sæder og et fornuftigt bagage
rum. Alt i alt er det et fornuftigt 
rejsefly. 

Men hvilken type er det så 
egentlig efter sit kønsskifte? I 
"Nationalitetsregistret for Luft
fartøjer 2000" står OY-DMM 
opført som en PA-22. Så det 
er den vel stadig? Eller er det 
blevet en PA-20 Pacer, som 
den strengt taget er modifice
ret til? Et interessant spørgs
mål, men svaret er ikke det vig
tigste i verden for Nicolai. 42 
år er ingen alder for et sundt 
og gennemopereret fly. 

OY-DMM ser dejlig ud, fly
ver endnu bedre - og det er, 
hvad det hele drejer sig om I • 

OY-DMM over Alborg!Nørresundby. 

Nicolai med en ung passager 
før en tur rundt om Ringkøbing 
Fjord ved KZ-rally 1999. Ren 
hyggeflyvning, men det er i høj 
grad også netop det OY-DMM 
anvendes til i dag. 



Luftskibe - nu og i fremtiden 
Af Mogens Jensen 

Fremtiden tegner lys for luftskibe. Det er hovedindtrykket fra "3"' Inter
national Airship Convention and Exhibition, 2000". Konferencen, der 
havde ca. 300 deltagere og ni udstillere, blev afholdt fra 1. til 5. juli 2000 
i Friedrichshafen, hvor man samtidig fejrede 100-års dagen for det første 
Zeppelin luftskib, LZ1, der havde sin jomfruflyning den 2. juli 1900. 
Jubilæet blev bl.a. fejret ved, at grev Zeppelins barnebarn døbte et nyt 
luftskib - af typen Zeppelin NT 07 - "Friedrichshafen". 
Der var i denne forbindelse samme dag fem luftskibe i luften over 
Friedrichshafen. 

Zeppelin Luftschifftechnik 
GmbH anvender for den nye 
generation af luftskibe typebe
tegnelsen NT for "ny teknolo
gi". Og det er netop udviklin
gen af nye teknologier, bl.a. in
den for materialer, der sam
men med nye anvendelses
områder og mindre personale 
til håndtering af luftskibene på 
jorden, der giver anledning til 
de optimistiske prognoser. 

Konventionelle luftskibe 

Hybridluftskibe til transport 
af tung last 

Stratosfæriske luftskibe 

Civile anvendelser 

• Reklame 
•Turisme 
• Miljøovervågning 
• Transport i områder med 

begrænset infrastruktur 
•Katastrofe-og humanitær 

indsats 

• Transport af tung last over 
store afstande 

• Markedsnicher mellem luft-
og søtransport 

• Indsats i områder med 
svag infrastruktur 

• Strategiske deployeringer 

• Kommunikation 
• Mobiltelefontjenester 
• Internettjenester 

rekognoscering 
• Lokale TV-netværk 
• Trådløse netværk 

kategorier: konventionelle luft
skibe; hybridluftskibe til trans
port af tung last; og stratosfæ
riske luftskibe (Fig. 1 ). Ustive 
luftskibe- såkaldte "Blimps" -
dominerer endnu blandt de nu
værende konventionelle luft
skibe, men såvel halvstive 
som stive luftskibe er under 
projektering samtidig med, at 
grænserne mellem de tre tra
ditionelle kategorier udviskes. 

Militære anvendelser 

• Patruljering og overvågning 
• Luftbårne varslingssystemer 
• Sø- og landminerydning 
• Ubådsbekæmpelse 

• Strategiske deployeringer 
• Transport af komplette 

enheder 
• Arsenalskibskoncepter 
• Forsyning af task-forces 

• SIGINT & ELINT 
• Relæ for kommunikation 
• Operationel/taktisk 
• Bi-statiske radaranvendelser 

Den fornyede interesse har 
medført, at derved indgangen 
til det 21 . århundrede er 31 virk
somheder, der er i færd med at 
konstruere eller producere luft
skibe. Der er 30 indregistrerede 
flyvende luftskibe i ni forskellige 
lande, og 14 selskaber har drift 
af luftskibe som hovedaktivitet. 
Der er kun et selskab, der ud
fører passagerflyvninger i USA, 
men adskillige af de luftskibe, 
der er under bygning i England, 
Holland, Tyskland eller USA, er 
konstrueret med dette formål 
for øje. 

De nuværende og fremtidi
ge luftskibe kan inddeles i tre 

Kilde: Baseret på Air Marsha/ Sir John Walker: Airships for the 21st Century, Paper presented at the 3d International 
Airship Convention and Exhibition, Friedrichshafen, Germany, 1-5. July 2000. 
Fig. 1. Klassificering af luftskibe 
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Zeppelin NT ved den mobile 
mast. 

Alle nyere luftskibe er baseret 
på helium som løftegas. Tek
nisk set kunne det billigere og 
som løftegas mere effektive 
men brændbare hydrogen 
(brint) anvendes med en for
svarlig sikkerhed, fx ved at om
give gascellerne med en inak
tiv gas. Men offentlighedens 
opfattelse af risikoen for brand 
har udelukket denne mul ig
hed. Paradoksalt nok har ny 
viden til en vis grad frikendt hy
drogen som årsag til, at "Hin
denburg" ulykken 1937 i Lake
hurst fik et så katastrofalt om
fang. Undersøgelser foretaget 
af bl.a. NASA har vist, at de 
stoffer som var påført beklæd
ningen på "Hindenburg", har 
en sammensætning, der ke
misk set svarer til nutidens ra
ketbrændstof og derfor sand
synligvis var årsag til, at bran
den fik et så voldsomt omfang. 
Men risikoen ved hydrogen, og 
især offentlighedens opfattel
se af brandrisikoen, kan natur
ligvis ikke elimineres, selvom 
den er frikendt som årsag i en 
enkelt ulykke. 

Med baggrund i konferen
cen i juli, og en præsentation 
af Cargolifter-projektet i lnge
niø rforeningen i Danmark i 
september, præsenteres i det 
følgende en oversigt med eu
ropæiske eksempler fra de for
skellige kategorier. Det er imid
lertid på ingen måde en ud
tømmende beskrivelse af et 
område i hastig udvikling. 

Konventionelle luftskibe 
De nuværende konventionelle 
luftskibe benyttes først og 
fremmest til reklame og i 
mindre omfang til flyvning med 
passagerer. I sammenligning 
med de tidligere tiders giganter 
er de stadig små. Det mest 
udbredte er American Blimp 
Corporation'sA-60+, hvoraf 13 
var i drift i begyndelsen af 
2000. Denne type har et volu
men på ca. 1.925 m3 og en 
længde på ca. 39 meter. Nytte
lasten er ca. 680 kg eller ni 
passagerer. Den nuværende 
begrænsning er først og frem
mest, at reklamefladerne er 
statiske og derfor som regel 
bundet til at reklamere for kun 
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et firma ad gangen. De fleste 
ejes derfor af store multi
nationale selskaber såsom 
Goodyear, Mazda eller Bud
weiser. 

Udviklingen er derfor rettet 
mod at øge nyttelasten, så de 
kan flyve med elektroniske 
displays baseret på dioder. 
Der kan på denne måde ska
bes animation i reklamerne. 
Det vil samtidigt være muligt 
for mange firmaer at reklame
re i kortere eller længere 
spots, som det fx kendes fra 
udendørs displays af typen 
Robovision. På grund af de 
store flader, der belyses bag
fra, vejer et sådant udstyr vejer 
imidlertid ca. fire ton. Det er 
mere end det dobbelte af nyt
telasten af et luftskibe af typen 
A-150, hvoraf der flyver fire i 
USA. 

Det er dog sandsynligt, at 
vægten af de elektroniske 
lyspaneler kan reduceres og 
dermed bliver det mere sand
synligt, at luftskibe vil blive vi
dere udviklet til reklameformål. 
Miljøovervågning og grænse
kontrol er andre anvendelses
områder, hvor luftskibenes fle
re døgn "time-on-station" og 
lave driftsomkostninger giver 
en klar fordel i sammenligning 
med såvel helikoptere som 
fastvingede fly. 

Zeppelin Luftschifftechnlk 
GmbH 

Det nye Zeppelin LZ NO? har 
et volumen på 8.200 m3 og en 
længde på 75 meter, dvs. lidt 
længere end en Boeing 747-

400, der har en længde på 
70,6 m. Konstruktionen er ba
seret på en halvstiv struktur 
med et skrog, der holdes 
under et indre overtryk på fem 
millibar. Luftskibet har tre Tex
tron Lycoming 10-360 motorer 
monteret direkte på den indre 
struktur. 

En af de væsentligste ny
skabelser i forhold til tidligere 
tiders luftskibe er brugen af tre 
svingbare propeller med en 
maksimal drejningsvinkel på 
120 grader, hvoraf den ene er 
monteret agter sammen med 
en tværpropel, der forbedrer 
luftskibets manøvredygtighed 
både på i luften og på jorden. 
Luftskibet kan på denne måde 
om nødvendigt starte og lande 
vertikalt som en helikopter. 

LZ NO? er bygget med en 
udbredt brug af nye materialer. 
Skelettet er baseret på en 
gitterkonstruktion med en 
innovativ brug af carbonfibre. 
Hylstermaterialet er et laminat 
af polyester og polyvinylfluo
rid. Som ballonetmateriale an
vendes et fleksibelt coated 
polyamid (nylon) stof. 

Selvom der i tidens løb er 
sket mange dramatiske hava
rier med luftskibe har en ana
lyse vist, at det overvejende 
antal har fundet sted ved ma
nøvrering på jorden. Tidligere 
var det ikke ualmindeligt at 
mobilisere 200 - 300 mænd til 
håndtering af et luftskib, når 
det skulle "marcheres" ud eller 
ind af hangaren. Det er især 
sidevinde, der pga. de store 
halepartier kan forvolde van
skeligheder. 

Men LZ NT 7 kan ved hjælp 
af en fortøjningsmast monteret 
på en lastbil og en stiv forbin
delse til endnu en bil i modsat
te ende manøvreres med en 
sidevindshastighed på op til 3 
m/s af 8 personer inklusive 
piloten. 

I faste baser uden hangar
faciliteter fortøjes luftskibet til 
en mast og der anlægges et 
ringformet skinnearrange
ment med en diameter på 100 
meter, hvorpå der kan køre en 
to-akslet bogie, som forbindes 
med luftskibets understel. 
Luftskibet kan på denne måde 
dreje med vinden, men er 
samtidig fast fortøjret. Der er 
ikke behov for at re-ballaste 
luftskibet inden for en 24-ti
mers periode. 

Ændringer i opdrift induce
ret af temperatursvingninger 
eller solbestråling falder in
denfor grænserne for tilladelig 
belastning af det agterste un
derstel og den tilladelige op
adrettede kraft på skinnesy
stemet. Da der samtidig er in
stalleret en automatisk tryk
kontrol i hylstret betyder det, 
at der kan spares vagtperso
nale, når luftskibet ikke er ope
rativt. 

LZ N 07 er prøveflø jet i over 
500 timer i løbet af 160 ture og 
i distancer på knapt 700 km. 
De tre svingbare motorer 
tillader en hidtil uset manøvre
dygtighed for luftskibe. Det fly
ves med en fly-by-wire tekno
logi og styres ved hjælp af si
demonteret "joy-stick". Indtil vi
dere vil luftskibet imidlertid kun 
flyve under VFR 
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forhold. Start og en kortvarig 
landing for at afsætte eller 
medtage passagerer kan gen
nemføres uden dokning og 
hjælpepersonale i vindhastig
heder op til 45 km/h. 

De to første luftskibe af 
denne type er solgt til et svej
sisk konsortium, der vil bruge 
det til reklame, TV-optagelser 
fra luften og muligvis flyvning 
med turister. Kabinen kan ind
rettes til tolv passagerer og der 
flyves med to piloter. Prisen in
klusive den nødvendige in
frastruktur er ca. USD 7.0 mio. 

Dåb af »Friedrichshafen« 

Data - Zeppelln LZ N 07 

Volumen: Hylster 8.225m3 

Ballonet 2.220 m3 

Længde 75m 

Højde 17,4 m 

Max. startvægt 8.040 kg 

Nyttelast 1.900 kg 

Kabine volumen 26.0 m3 

Max. hastighed 125 km/t 

Max flyvehøjde 2.600 m 

Motorkraij 147kW 

Rækkevidde 900km 

Hybridluftskibe til tung 
transport 
Store hybridluftskibe til trans
port af tungt gods har været på 
designstadiet i mange år, men 
hidtil har ingen af projekterne 
ført til praktisk anvendelige 
konstruktioner. Denne situati
on er nu på vej til at ændres. 
Ud over ATG er det tyske fir
ma Cargolifter langt fremme 
med planer, og de første 
kæmpeluftskibe kan forventes 
i luften inden for de næste par 
år. De civile anvendelser retter 
sig mod transport i en niche 

Rigid Airship B.V. 

Rigid Airship Design er et 
hollandsk konsortium, der 
har afsluttet de grundlæg
gende studier for et 78.000 
m3 og 180 meter langt stift 
luftskib med en diameter 
på 30 meter og en nyttelast 
på 35 ton, beregnet til såvel 
passager- som fragtflyv
ning. Konsortiet har base i 
Lelystad, hvor de nødven
dige faciliteter er under op
tø relse. Det forventes at en 
prototype, foreløbigt be-

Versatility 

Data -ATG AT-10 og AT-04 

Type AT-10 AT-04 

Volumen 2,500 m3 14,200 m3 

Længde 41,3 m 82,1 m 

Højde 13,5 m 21 ,6 m 

Nyttelast 800 kg 7,000 kg 

Lasterum (I x b) 41,3 X 10,7 m 17,3 X 2,9 m 

Max. hastighed i 
service 110 km/t 160 km/t 

Max. højde 2.750 m 5.000 m 

Rækkevidde 1.850 km/50 timer 5.500 km 

SkyCat 1000 
Cargo/Mohtary Heavyhft 

nævnt RA-180, kan indlede 
prøveflyvninger med udgangen 
af 2002, og at det kan certifice
res umiddelbart efter. 

Advanced Technologies 
Group 

Advanced Technologies Group 
(ATG), der har hovedkvarter i 
Bedford, England, planlægger 

at bygge såvel konventionelle 
som hybridluftskibe i to klas
ser. De konventionelle luftski
be er koncentreret om de to ty
per AT-1 O med et volumen på 
2.500 m3 og AT-04 med et vo
lumen på 14.200 m3. ATG sat
ser først og fremmest på mili
tære anvendelser, men AT-ty
perne kan tilpasses til civil drift 
med passagerer. 

AIRSHIP DESIGN 
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mellem sø-og luftfragt med den 
ekstra fordel, atfragten kan las
tes på produktionsstedet og 
losses direkte, hvor den skal 
anvendes, uden omladning og 
uden krav om infrastruktur i 
form af veje eller skinner, som 
stadig er sparsomt udviklet i 
mange områder af verden. 

Den militære anvendelse 
knytter sig bl.a. til ønsket om 
"Rapid Deployment Forces", 
hvor hele enheder inklusiv ud
styr kan overflyttes med kort 
varsel. Hybridluftskibe kan 
endvidere anvendes med la
vere omkostninger og med 
større effektivitet i katastrofe
områder end de mange heli
koptere, der fx blev brugt un
der oversvømmelserne i be
gyndelsen af året i Mozambi
que. 

Advanced Technologies 
Group 
Hybridluftskibene, som ATG 
benævner Hybrid Air Vehicles 
(HAV) har betegnelsen SkyCat. 
De er baseret på et unikt dob
beltskrog og er planlagt i tre 
størrelser i området fra 24.500 
m3 til 2.000.000 m3 med en 
nyttelast fra 15 til 1.000 ton. 

I de militære anvendelser 
kan luftskibene også fungere 
som kommunikationscentraler 
med et væsentligt større an
tenneareal, end det er muligt 
med de nuværende AWACS 
overvågningsfly. Det vurderes, 
at luftskibene ikke vil være 
specielt sårbare, idet de større 
antenner formodentlig vil iden
tificere fjendtlige fly på et me
get tidligt tidspunkt. 

En beskydning med kon
ventionelle våben vil i første 
omgang kun have en mindre ef
fekt og kan modvirkes ved at 
reducere forskellen mellem 
trykket i skroget og omgivelser
ne. Blimps, der flyver i USA, er 
i øvrigt ofte især om natten ud
sat for beskydning fra jorden. 
Det forlyder, atATG med et ru
mænsk firma som underleve
randør har skrevet kontrakt om 
bygning af et SkyCat 200 luft
skib. 

Cargolifter AG 

Det tyske selskab Cargolifter 
AG er længst fremme i udvik
lingen af et halvstift luftskib med 
typebetegnelsen CL 160, der er 
beregnet til tranport af tungt 
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Data-ATG SkyCat 15, SkyCat 200 og SkyCat 1000 

Type SkyCat 15 SkyCat 200 SkyCat 1000 

Volumen 24.500 m3 457.500 m3 2.000.000 m3 

Længde 82,1 m 185 m 307m 

Højde 33.7 m 47m 77m 

Nyttelast 15 ton 200ton 1.000 ton 

Lasterum (I x b x h) 24,6 X 3, 1 X 1,9 m 49,4 X 7,5 X 5,0 m 80,8 X 12,2 X 8,0 m 

Max. hastighed 160 km/t 165 km/t 

Max. højde 2.750 m 2.750 m 

Rækkevidde 3.700 km 6.000 km 

gods eller maskiner med store 
dimensioner i områder med en 
svag infrastruktur. Udviklings
arbejdet er baseret på forelø
bige aftaler med en række virk
somheder med et sådant trans
portbehov, der har indskudt 
aktiekapital sammen med det 
hidtil største antal private aktio
nærer i nogen tysk virksomhed. 

Det er resultatet af en me
get målrettet- i konkurrenter
nes øjne aggressiv- markeds
føring over for offentligheden. 
Markedsføringsstrategien har 
haft som formål at synliggøre 
selskabets aktiviteter ved at 
indrette et besøgscentrum, 
fremskynde bygningen af en 
meget synlig 360 meter lang, 
21 O meter bred og 107 meter 
høj hangar i Brand 60 km syd
østfor Berlin. Den vil være fær
digbygget i slutningen af år 
2000. Der er samtidig indrettet 
en udstilling i en tidligere jager
hangar, som allerede besøges 
af mange interesserede. 

Selskabet har på denne må
de taget ved lære af det tidligere 
tyske Zeppelin-selskab, der 
tjente flere penge på publi
kumsaktiviteter, end det gjorde 
på passagerindtægter i 1920-
erne. Som et led i udviklingsar-

bejdet har Cargolifter selska
bet bygget et 32 meter ekspe
rimentalluftskib "Joey B" som 
en prototype i længdeskala 1 :8, 
bl.a. for at opnå godkendelse 
som "Approved Design Orga
nisation" i henhold til JAR 21 (se 
illustration side 26). Der er des
uden indkøbt et ABC Skyship 
6008 fra Airship Operations til 
brug i udviklingsarbejdet og til 
træning af piloter. 

CL 160 

Cargolifter CL 160 er med si
ne 260 meter mere end 15 me
ter længere end "Hindenburg". 
Det skal drives af fire motorer 
af typen Rolls Royce RTM322, 
når det flyver, men har derud
over 12 svingbare manøvreen
heder og to hjælpemotorer, der 
alle er i drift, når luftskibet 
svæver ("hover'') under lastning 
og losning. I denne tilstand 
bliver luftskibet balanceret ved 
hjælp af vandballast, der opbe
vares i tanke, der er i fast for
bindelse med lasterammen. 

Hylsteret er fremstillet af et 
laminat sammensat af fem 
forskellige materialer. Der er to 
ballonetter placeret i hver af 
luftskibets ender. De kan 

CargoLifter hangar i Brand ved Berlin. 

200 km/t 

2.750 m 

7.500 km 

fyldes med almindelig luft, og 
de vil være tomme i den plan
lagte flyvehøjde på 2.000 me
ter. Luftskibet er udstyret med 
den nyeste avionics og har 
samtidig et computerprogram, 
der kan koordinere de forskel
lige manøvremuligheder. 

Det flyves med en "move
and-stay-stick", der er specielt 
udviklet til luftskibe, som pga. 
størrelsen og den lave hastig
hed reagerer meget langsomt 
ved manøvrering. Besætnin
gen er på 12 mand, der vil ar
bejde i tre-holdsskift. Den øver
ste ansvarlige er en "Com
mander", der sidder bag de to 
piloter på flight deck. 

En mission kan strække sig 
i op til ti dage, men da der kun 
kan medbringes 54 ton brænd
stof, kan det i så fald være 
nødvendigt at tanke under
vejs, fx ved at parkere luftski
bet så lasten fungerer som an
ker. Der kræves et jordperso
nale på ca. 1 O personer til at 
håndtere luftskibet. Ikke alt 
personale behøver dog at væ
re specialister. 

Prisen på det 550.000 m3 

store og 800 ton tunge CL 160 
luftskib er kalkuleret til ca. 500 
millioner kroner eller halvdelen 
af prisen på en Boeing 7 4 7-400 
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i fragtversion, der endda har en 
mindre lasteevne. Det er plan
lagt at oprette et antal baser, så 
det operationelle rum kan 
omfatte stort set hele jorden. 

Stratosfæriske platforme 

Det potentielt største område 
for producenter af luftskibe er 
udviklingen af højtflyvende 
stationære platforme for tele-

Data - Cargolifter CL 160 

Volumen 550.000 m3 

Længde 260 m 

Højde 65m 

Nyttelast 160 ton 

Lasterum (I x b x h) 50x8x8m 

Motorkraft 5.700 kW 

Brændstofforbrug 4,5 I/km ved 100 km/t i 2.000 m højde 

Max. hastighed 140 km/t 

Max. højde 2.000 m 

Max. rækkevidde 10.000 km 

kommunikation. De benævnes 
ofte efter deres engelske akro
nymer som HAPs (HighAltitude 
Platforms), HALE (High Altitu
de Long Endurance) eller HA
VE (High Altitude Very Long 
Endurance) platforms. 

Designstudier har vist, at 
sådanne platforme kan kon
kurrere både teknisk og øko
nomisk med den nuværende 
satellitteknologi, bl.a. i det has
tigt ekspanderende marked for 
trådløs adgang til Internet- og 
mobiltelefontjenester. Her 
kræves der på længere sigt 
kræves en højere hastighed 
for datakommunikation end de 
2 megabit per sekund, der kan 
opnås i det fremtidige 3. gene
rations UMTS-system. Sam
menkoblingen af mobiltjene
ster med Internettet vil medfø
re, at de nuværende mobilte
lefoner vil blive videre udviklet 
til små mobile multimedieter
minaler. De vil være konstant 
opkoblede og dermed udvide 
den nuværende anvendelse 
med mulighed for transmissi
on af levende billeder, trans
aktionstjenester og en lokati
onsbestemt service, der fx kan 
vise vej for brugeren. 

I det nuværende GSM-sy
stem kan begrænsninger i 
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båndbredde afhjælpes med 
flere sendemaster. Men det er 
allerede på nuværende tids
punkt vanskeligt at opnå tilla
delser til nye master. Her kan 
flyvende platforme ligeledes 
erstatte den nuværende tek
nologi. 

Interessen for nye teknolo
giske løsninger er derfor stor 
blandt udbydere af Internet-og 
telekommunikationstjenester. 
Det er virksomheder, som sam
tidig råder over en stor risiko
villig kapital. Hidtil har det kne
bet med offentlig støtte til 
forskning indenfor dette områ
de, men der er trods alt loven
de projekter i Japan, USA og 
Europa og flere modeller og 
prototyper er bygget. 

Den nuværende forskning 
peger på mange mulige kon
struktioner, som næppe vil lig
ne et konventionelt luftskib. Et 
team fra Stuttgart Universitet 
med deltagelse af bl.a. den 
kendte ballonkonstruktør og -
pilot Per Lindstrand fik i 1999 
tildelt den fornemme Korber
pris for europæisk videnskab 
foren HALE-platform. Teamets 
videre studier har ført til et 
forslag om en leddelt konstruk
tion, der indtil videre går under 
navnet "Stuttgart-pølsen". 

Flyvehøjde 20 - 22 km 

Specifikationerne for sådanne 
ubemandede luftskibe er i 
grove træk en nyttelast på 2 -
3 ton i en stationær flyvehøjde 
på 20- 22 km med en vindstyr
ke på 30 - 40 m/s. I udviklings
arbejdet er vindhastigheden 
en langt større udfordring end 
kravet til nyttelast, som måske 
endda reduceres med den 
forventede fortsatte udvikling 
af stadigt mindre elektronisk 
udstyr. Vindhastigheden øges 
generelt op til jetstrømmene i 
troposfæren i området fra ca. 
9.000 til ca. 10.500 meter og 
aftager derefter. Der er imid
lertid et stort behovforpålide
lige data for vindhastigheder i 
flyvehø jder på 20-22 km, hvor 
vindhastighederne har et mi
nimum og hvor kravet til driv
kraft for at holde positionen 
derfor er lavt. Det forventes, at 
solceller kombineret med bat
terier for den nokturnale peri
ode kan levere den nødvendi
ge forsyning med strøm, hvor 
behovet vurderes til ca. 25 
kVA. Andre løsninger bl.a. ba
seret på mikrobølgeteknik er 
også under overvejelse. 

Levetiden beregnes til 3-5 
år, hvad der betragtes som en 
fordel i sammenligning med 
satellitter, hvor der kræves en 
længere afskrivningsperiode 
af den langt større investering 
med den konsekvens, at ud
styret kan være teknologisk 
forældet inden investeringen 
er afskrevet. 

Et luftskib kan endvidere 
hentes ned, hvis der er behov 
for justeringer eller reparatio
ner. Der er dog mange uafkla
rede spørgsmål for flyvning 

med så store ubemandede far
tø jer og de fleste projekter be
finder sig endnu på de meget 
indledende stadier. 

Andre anvendelser 

De nævnte eksempler er de 
måske mest spektakulære og 
inden for de næste år meget 
synlige resultater af den nye 
interesse for luftskibe. Mindre 
synligt er de nye følgeindu
strier, som bl.a. omfatter un
derleverandører af kompo
nenter, udstyr og simulatorer, 
flyveskoler for luftskibspiloter, 
hvor behovet over de næste ti 
år vurderes til ca. 500 piloter, 
og meteorologer med speciale 
i meteorologi for luftskibe, der 
pga. de lave hastigheder stiller 
helt andre krav til meteorolo
giske oplysninger end flyve
maskiner. 

Der er også helt nye anven
delsesområder for såvel be
mandede som ubemandede 
luftskibe. Der er som eksem
pel allerede gennemført for
søg med flere af nye typer mi
nedetektorer og der er bl.a. i 
England udviklet et "Ultra Wi
de Band Radar", der vil kunne 
spore landminer af plast. De 
nye detektorer er ofte baseret 
på følsomt udstyr og et luftskib 
kan fungere som platform for 
sådant udstyr uden at målere
sultaterne påvirkes af vibrati
oner eller støv, der hvirvles op 
af lavtflyvende helikoptere. 

Det er sandsynligt at ikke 
alle forslag og projekter, der er 
under udvikling, vil overleve, 
men der er ingen tvivl om, at 
luftskibene er godt på vej til en 
renæssance. • 
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Cimber Air1s regnskab 
Af Hans Kofoed 

I regnskabsåret 1999/ 
2000, der går fra 1. 
maj 1999 til 30. april 
2000, øgede Cimber 
Air sit passagertal 
med 13% til 870.000 
og omsætningen steg 
med 18% til 688 mio. 
kr. 
Det ordinære resultat 
før renter blev dog 
kun 18 mio. kr. mod 
43 mio. året før, og en 
række finansposter 
bevirker, at årets 
resultat efter skat 
bliver et underskud 
på knap 15 mio. 

I fjor var der et 
overskud på 47 mio. 

Dansk indenrigs 

1999/2000 er det første regn
skabsår, der i sin helhed er på
virket af åbningen af den faste 
jernbaneforbindelse over Sto
rebælt i juni 1997, af bilforbin
delsen i juni 1998 og indførel
sen pr. 1. januar 1998 af stats
afgiften på indenrigsflyvning 
på 75 kr. pr. passager. De har 
betydet, at antallet af inden
rigspassagerer er dalet fra 2,8 
mio. i 1998 til 2,0 mio. i 1999, 
svarende til ca. 30%, og at der 
ikke længere er ruteflyvning på 
Odense, Vojens og Esbjerg. 

Trods den negative udvik
ling i forudsætningen for at dri
ve luftfart i Danmark øgede 
Cimber sit passagertal i 1999/ 
2000 med 27,2%. Det totale 
antal passagerer på dansk in
denrigs faldt i samme periode 
med 5,5%, så Cimbers mar
kedsandel er steget fra ca. 
18% til ca. 24%. 

Cimber overtog fra vinter
fartplanen 1999 ruten Esbjerg
København, som Maersk hidtil 
havde fløjet. Den havde i be
gyndelsen af halvfemserne ca. 
145.000 passagerer om året, 
men var nu nede på ca. 55.000. 
Cimber havde forventet, at 
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faldet var afsluttet og at ruten 
kunne genopbygges ved hjælp 
af et godt trafikprogam med 1 0 
daglige flyvninger. 

Men det var ikke tilfældet. 
Efter fem måneders flyvning 
var der befordret godt 15.000 
passagerer, og ruten blev der
for indstillet ved udgangen af 
vinterfartplanen ultimo marts. 
Et indlejetATR42 fly blev sam
tidig returneret til udlejer. 

Fra sommerflyveplanen 
1999 reducerede SAS sin be
flyvning af Karup-København 
med 1 0 daglige flyvninger til en 
daglig rundtur, og fra vinterfart
planen ophørte man helt at be
flyve ruten. Cimber har samti
dig øget sin beflyvning fra 14 
daglige flyvninger til 29, og for 
at sikre kapacitet til de mange, 
der om morgenen skal fra 
Karup til København, chartre
de man en Maersk Air Boeing 
737 til 100 passagerer til at 
flyve København-Karup om 
aftenen og Karup-København 
om morgenen. Fra sommer
fartplanen 2000 varetager 
Cimber selv al flyvning på Ka
rup-ruten. 

Flådefornyelsen 

Flådefornyelsesprogrammet, 
der blev påbegyndt i 1988, 
fortsatte, idet der i efteråret 
blev købt en ny ATR72-500 til 
68 passagerer. Den er i Team 
Lufthansa bemaling og indsat 
på ruterne København-Berlin, 
Berlin-NOrnberg og Køben
havn-Karup. 

To lejedeATR42 blev primo 
april returneret til udlejer. Det 
ene blev benyttet på ruten 
København-Esbjerg, det an• 
det var reservefly, mens flåden 
gennem 1999 fik installeret an
tikollisionssystemet TCAS. 

Endvidere afgav man i sep
tember ordre på to CRJ200LR 
jetfly og traf aftale med Luft
hansa om at de skal opereres 
på udenrigsruter for Lufthansa 
med udgangspunkt i Berlin 
under Team Lufthansa part
nerskabet. De blev leveret i juli 
og august 2000. 

870.000 passagerer 

Det samlede antal befordrede 
passagerer inkl. charter ud
gjorde ca. 870.000, en forøgel
se på 12,5% i forhold til 1998/ 
99. 

Målt i solgte passagerkilo
meter steg trafikken med 
29,5%, i udbudte med 23,9%. 
Den gennemsnitlige belæg
ning faldt derfor fra 60,4% til 
58,7%. 

Flyflåden er udvidet fra gen
nemsnitlig 12,3 ATR42 i 1998/ 
99til 14,5ATR42/72. Udnyttel
sen er reduceret med 1,9% i 
forhold til året før. 

Omkostningerne pr. udbudt 
sædekilometer er næsten 
uændret i forhold til året før. 

Antallet af medarbejdere 
var 345 mod 293 året før. 

Derfor underskud 

Årets resultat før renter, ek
straordinære poster, avancer 
ved salg af anlægsaktiver m.v. 
(EBIT) er et overskud på 17,7 
mio. kr., hvor sidste års resultat 
var et overskud på 43,0 mio., 
svarende til et fald på 56,9%. 

Resultatet er især stærkt 
negativt påvirket af overkapa
citet og dårlig belægning i an
det halvår, højere USD kurs, 
højere brændstofpris og høje
re afgifter i Københavns Luft
havn. 

Desuden har SAS fejlagtigt 
undladt at opkræve moms af 
handlingydelser til Cimbers 

Cimber Air 1999/2000 

Hele 1.000 DKK 

Resultatopgørelse 
Nettomomsætning 
Resultat før renter 
Finansposter (netto) 
Ordinært regnskab før skat 
Resultat før skat 
Årets resultat efter skat 

Balance 
Anlægsaktiver 
Omsætningsaktiver 
Aktiver i alt 
Egenkapital 

indenrigsflyvninger siden 
1995. Forholdet er rettet ved 
efterfakturering, men selvom 
Cimber i et vist omfang kan 
fradrage indgående moms, 
må man af med 8,6 mio. kr.! 

Der har også været betyde
lige engangsomkostninger til 
forberedelse af operation af de 
nye jetfly, bl.a. til ansættelse 
og uddannelse af besætnin
ger. 

Den højere USD-kurs har 
en negativ resultatpåvirkning 
på ca. 11 mio. kr. i forhold til 
året før og den højere oliepris 
betyder en negativ resultatpå
virkning på ca. 14 mio. 

Startafgiften i Københavns 
Lufthavne blev pr. 1. oktober 
forhøjet med 13,40 kr. pr. ton, 
svarende til 32%. Derudover 
forhøjedes samtlige afgifter 
med 15% pr. 1. januar 1999 og 
med 13% pr. 1. januar 2000, 
og der blev pr. 1 . januar 1999 
indført en ny bagagesorte
ringsafgift. Alene for startafgif
tens vedkommende har det 
bevirket en samlet merom
kostning på 2 mio. og en årlig 
meromkostning fremover på 
mere ed 4 mio. kr. 

Bedre resultat ventes 

For 2000/01 ventes lidt højere 
omsætning og forbedret ordi
nært resultat, efter at kapaci
teten er tilpasset den aktuelle 
efterspørgsel med bedre be
lægning til følge. • 

1999/2000 

687.663 
17.687 

(33.885) 
(16.207) 
(22.238) 
(14.758) 

821.723 
258.966 
880.689 
138.194 

1998/1999 

584.661 
43.028 

343 
43.371 
65.344 
46.566 

458.729 
239.510 
898.239 
150.949 
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Erindringer fra Flyvevåbnets 
Elementær kursus li -1951 
Tekst og foto: M. F. Jørgensen 

Luksus forhold 

Flyvestation Aunø ligger på en 
lille halvø lige midt imellem 
Knudshoved Odde og Dybsø 
fjord eller midt imellem Næst
ved og Vordingborg. 

Lige ved siden af hovedbyg
ningen lå vagten som var be
liggende ved den lange lige vej 
der førte ind til området. Elev
bygningen udført som et H, 
samt hangarer og værksteder 
lå ca. 500 m fra hovedbygnin
gen, ikke langt fra vandet. 

Elevbygningen var igen en 
træbygning, opdelt i værelser 
med to mand i hvert værelse. 
Værelserne blev fordelt til ele
verne i alfabetisk orden. I væ
relserne var der senge, stole, 
skrivebord med bordlampe, og 
som det vigtigste centralvarme 
og en håndvask med varmt og 
koldt vand. Dette var en sand 
revolution set i relation til vor 
barak i Værløse, så vi var be
gejstrede da vi så forholdene. 

I en af hangarerne var der 
undervisningslokaler som blev 
et af de faste opholdssteder i 
dagtimerne, når vi ikke var til 
flyvning, linktræning, svajning 
eller ude på militære øvelser. 

De tilbageblevne ca. 45 
elever blev igen delt i to klas
ser, således at den ene klasse 

kunne være til flyvning me
dens den anden havde under
visning. 

Den næste ting der impo
nerede os var maden, som vi 
indtog i hovedbygningen i en 
kantine som var forbeholdt 
eleverne og måske officerer
ne. Maden var fin -fin, for ek
sempel fik vi det store kolde 
bord hver dag til frokost og 

2. de~ 

Facts om EK li - 51: 
I Værløse var vi i starten .. .. .... .. ... 53 flyverkadetaspirantelever 
I Aunø var vi i starten .... .......... .. .. 45 flyverkadetaspiranter 
Til USA rejste i januar 1952 ........ 33 flyverkadetter 
Fra USA kom i årene 1952-53 .... 30 uddannede piloter 
I dag ca. 49 år senere er vi ... ...... 9 pensionister 

I billedteksten betyder (A) efter personnavnet at vedkommende 
har bestået flyveskolen påAunø , men er senere død. (D) betyder 
dumpet før afgang fra Værløse, Aunø eller USA. 

Vor gruppe i fuld mundering på flyvepladsen. Bagerste række fra v.: Andersen (D), J. Rabjerg (A), 
P Jæger (D), Wagner (D). Forreste række fra v.: B. S. Borsing (A), ? (D), ego, H. Rasmussen (A) . 

Vor gruppe foran de to hangarer og tårnet på Aunø: Bagerste række fra v. : Andersen (D), ? (D), H. Rasmussen (A), J. Rabjerg (A), 
ego. Forreste række fra v.: Wagner {D), P Jæger (D), B. S. Borsing (A). 
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Tårnet på Aunø samt J. Rabjerg ved en senere meget bekendt: 
en Harvard eller T-6. 

som middag Mortensaften gå
sesteg med æbler og rødkål, 
så disse ting gjorde at man så 
lidt lysere på livet. 

Yderligere en ting som var 
positiv for os var at man måtte 
have sin egen radio på værel
set, så der var alt i alt sket en 
utrolig forbedring i relation til 
Værløse. Jeg fik selvfølgelig 
rekvireret min lille radio hjem
mefra, og snart var der masser 
af den på daværende tids
punkt populære New Orleans 
jazz på værelserne. 

Undervisning igen 

Chefen for flyvestationen var 
kaptajn H. Hummelgård, som 
var en behagelig afbalanceret 
officer, som man kom til at re
spektere for måden tingene 
skete på. 

Undervisningen omfattede 
for en uge, midt i uddannelsen 
følgende 18 discipliner, som 
jeg harfundetfrem af gemmer
ne. 

tierne eller bare har været for 
sløve, husker jeg ikke. 

Vi fik ved ankomsten til 
Aunø pilotnavne som består 
af tre bogstaver taget ud fra 
ens navn. Mit pilotnavn blev 
JØR hvilket lyder meget na
turligt, men hvis der nu findes 
to personer med samme efter
navn bliver det sværere. Vi 
havde to der hed Jensen, og 
den ene fik så pilotnavnet JEN 
og den anden JAL. Der var na
turligvis andre sjovere pilot
navne som APE, LYN, BEN 
med flere. 

Før den første flyvetur hav
de vi fået linktræning dvs. træ
ning i at flyve i et apparat der 
ligner en flyvemaskine, men er 
fastmonteret på gulvet i et 
lokale. Linken reagerer sty
ringsmæssigt fuldstændig 
som en flyvemaskine, og man 
får således en vis føling med 
en sådan, når man sætter sig 
op i den. Når man ser ud ad 
vinduerne ses det omgivende 

1) Flyvning (27Iekt) 5) Navigation 10) Flyveinstr. 
2) Svajning 6) Morsning 11 ) Luftmandssk. 

gerne mm. Disse sidstnævnte 
øvelser er vanskelige at udfø
re troværdigt i en flyvemaski
ne, hvorimod de uden fare kan 
simuleres i linken. 

Luftdåb i KZ li 
Ifølge min logbog fik jeg min 
anden luftdåb den 24. septem
ber 1951 ca. en uge efter an
komsten til Aunø . Den første 
gang, jeg havde været ude at 
flyve , var i en sommerferie i 
Esbjerg i 1938. Jeg var da otte 
år, og hele familien var på en 
rundflyvning i en Fokker fra 
DDL. 

Den anden luftdåb der na
turligvis også skete med pilot 
eller instruktør var i en åben KZ 
li og varede 40 minutter. Min 
instruktør var en lille officer, der 
hed Mørch, og vi fløj lidt rundt 
for at jeg kunne blive familiær 
med området og i væsentli
gere grad med maskinen. 

Når vi skulle flyve i de åbne 
maskiner var vi godt påklædt 
med en overall og derover en 
overtræksdragt, der holdt vind 
og regnvand ude, dertil tykke 
handsker og støvler og læder
hjelm med briller. Dertil kom så 
faldskærmen, som vi altid 
skulle bære. Faldskærmen var 
en rygskærm, der passede ind 
i sædet i maskinen. Uanset 
denne kraftige påklædning var 
det mange gange koldt at flyve 
rundt i en til to km højde, hvor 
temperaturen let kunne være 
nede på minus 10 graders C. 

Kommunikationen mellem 
eleven i forsædet og instruk-

14) Mil. uddannelse 
15) Terrænløb 

3) Linktræning 7) Tekn. engelsk 12) Tjenesteforhold 16) Skydning 
4) Aeroplanlære 8) Engelsk 13) Meteorologi 

9) Motorlære 

Som det ses af ovenståen
de var der nok at se til, og det 
værste var at vi skulle til ek
samen i alle fag undtagen em
nerne 13-17. 

Ved at tænke tilbage slår 
det mig, at desuagtet vi boede 
lige ved havet har jeg aldrig 
været nede på stranden. Om 
dette skyldes, det var efterår 
og dermed hurtigt blev mørkt, 
om vi havde for travlt med lek-
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landskab under en, når man 
drejer følger man landskabet, 
og når man skal lande ses lan
dingsbanen klart og tydeligt. 

Derudover anvendes lin
ken som træningsmiddel for 
instrumentflyvning, idet det er 
let at simulere forskellige slags 
flyvninger som navigation, 
start og landing samt de mere 
ubehagelige situationer som 
motorstop, overisning på vin-

17) Svømning 
18) Foredrag 

tøren i bagsædet foregik som 
på en gammel atlanterhavs
damper via et rørsystem, og 
derudover ved at instruktøren 
gav nogle hurtige ryk i pinden 
for at gøre en opmærksom på 
at der kom en besked igennem 
rørsystemet. 

Alle flyveinstrumenter var 
baseret på de simpleste driv
former som lufthastighed og 
tryk medens motoromdrejnin-

Standard påklædning, når 
man skulle flyve. 

ger og manifoldtryk var direkte 
tilkoblet motoren. 

Det var vor pligt som elever 
at rense maskinen efter en 
flyvning, idet der altid kom lidt 
olie ud af motoren. Under eller 
efter første tur var der mange 
af eleverne der blev dårlige, 
nogle blev luftsyge og andre 
kastede op. Dette medførte 
naturligvis at de så skulle ren
se maskinen ekstra meget 
både indvendig og udvendig 
efter overstået flyvning. 

Flyene 

Vi havde to typer maskiner, en 
til almindelig træningsflyvning 
og landingstræning, den åbne 
KZ li som var lavet i Danmark 
lige efter krigen. Til instrument
flyvning havde vi den noget ny
ere canadiske maskine, den 
overdækkede Chipmunk. KZ 
li er lavet af lærred over et 
stålrørskelet, hvorimod Chip
munken er udført med et selv
bærende aluminiumskrog . 
Begge maskiner var lawinge
de monoplaner med samme 
type motor. 

Propellen var fast på begge 
maskiner, så ingen af dem 
kunne indstilles i pitch. Propel
len på KZ li var lavet af træ og 
på Chipmunken af aluminium. 

Motoren på KZ li skulle 
startes ved at man trak propel
len rundt med hænderne. Når 
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piloten så råbte "kontakt" hev 
man i propellen og i alminde
lighed startede motoren. På 
Chipmunken var der installeret 
en patronstart, så der var in
gen der stod ved propellen og 
risikerede at få hugget armene 
af ved start. 

Landingsstellet var på beg
ge maskiner forsynet med 
kraftige metalfjedre med ikke 
særlig effektive støddæmpe
re, hvilket medførte at maski
nerne hoppede voldsomt un
der landingen, når man ikke 
havde den rigtige landings
hastighed og landingsvinkel. 
Maskinerne havde halehjul så
ledes at man, når man skulle 
lande, ikke kunne se horison
ten henover næsen, men måt
te lande ved at kigge på hori
sonten ved siden af næsen. 

Solo 

Efter 13 timer og 35 minutter i 
luften og 81 landinger fløj og 
landede jeg den 23. oktober 
1951 for første gang solo. Med 
en ny instruktør, Eskildsen, la
vede jeg to landinger, derefter 
det samme med chefen kap
tajn H. Hummelgård og deref
ter flyttede jeg over i bagsædet 
og lavede to landinger alene. 

Dette at gå solo bliver altid 
markeret, og jeg fik efter lan
dingen en buket af markens
og sæsonens blomster (græs 
og kamilleblomster) og tre hur
ra-råb af instruktør og andre 
elever. 

Efter at have været påAun
ø i ca. tre uger dumpede fem 
mand af lægelige grunde (hjer
nebarksprøver). 

I begyndelsen af oktober 
havde jeg i teoritimerne lavet 

nogle navigationsøvelser som 
skulle udføres i praksis. Med 
min instruktør, Eskildsen, fløj 
vi til Næstved og derfra videre 
til nogle andre byer som jeg nu 
har glemt. 

Da vi havde ramt alle byer
ne som forudsat havde vi tid 
tilovers og jagede derfor en 
musvåge, der fløj over en skov. 
Den var væsentlig mere adræt 
end vores kluntede maskine, 
så den har sikkert grinet godt, 
da vi opgav jagten. 

Instruktøren fandt så på at 
vi skulle forsøge et outside 
loop. Vi vidste begge, at det 
dels ikke var helt efter regle
mentet, dels atvi savnedemo
torkraft, dels at motoren ville 
gå i stå når maskinen var i om
vendt flyvning. Desuagtet prø
vede vi det, naturligvis med det 
uheldige resultat at vi hang ud 
af cockpittene kun fastholdt af 
sikkerhedsselerne; det er utro
ligt så lange selerne kan blive 
selvom man er godt fast 
spændt. Alt gammelt snavs i 
bunden af maskinen, inklusive 
lommeuld og mine gode navi
gationskort, forsvandt des
værre ud i luften, så det var en 
øvelse med forhindringer. 

Stadig knaldet 

Vi blev stadig knaldet af offi
cerer og underofficerer på 
grund af petitesser, f.eks. blev 
jeg knaldet for at have lagt et 
par badebukser til tørring på 
radiatoren i vort værelse. På 
flere tidspunkter var over halv
delen af eleverne knaldet. Det
te at blive knaldetvardesvær
re ensbetydende med at man 
ikke kunne få fri en hel week
end. 

Den mest avancerede, en Chipmunk på Aunø. 

Hvis tiden er vigtig ... 

Da vi endelig fik en befalet or
lov i begyndelsen af oktober 
gjaldt det bare om en ting, og 
det var at komme afsted med 
det første mulige tog fra Næst
ved. Der var ingen busser der 
kørte ud til den afsides belig
gende flyvestation, så man 
måtte pænt vente til stationens 
egen bus kørte os til Næstved 
station. Dette kunne så betyde 
forskellen imellem at komme 
med lyntoget eller at måtte af
vente den langsommere trans
port med bumletogene. 

Jeg kom dog afsted og hav
de et par dejlige dage med 
kæreste, familie og venner og 
skulle så være på Aunø man
dag morgen kl. 0800. På tilba
gevejen var toget forsinket, og 
da jeg ankom til Næstved var 
kl. 0730. Jeg måtte så tage en 
taxa for at nå tilbage til flyve
stationen før knaldetiden be
gyndte kl. 0800. Det var selv
følgelig en ærgerlig ekstra ud
gift, men jeg har øjensynligt 
konkluderet at det var den rig
tige løsning. 

Ved den næste orlov om
kring den 1. november kom jeg 
næsten i samme situation. For 
at undgå de samme kvaler 
med forsinkelser, havde jeg 
valgt at rejse ad den anden 
rute Sønderborg - Mommark -
Fåborg- Ringe- Nyborg - Kor
sør - Næstved -Aunø. 

I toget mødte jeg en be
kendt som jeg havde rejst sam
men med tidligere. Han skulle 
tilbage til Odense, hvor han 
læste til ingeniør. Vi kom i en 
lang snak om det var svært at 
komme ind på skolen, om der 
stilledes store krav for at klare 
studiet osv. For at komme til 

Odense skulle han skifte tog i 
Ringe, der dengang var et stort 
trafikknudepunkt. Da han forlod 
toget i Ringe så jeg på mit ur og 
konstaterede at toget var en ti
me forsinket, men da jeg jo des
værre ikke kunne gøre noget 
ved det, fortsatte jeg til Nyborg. 

Færgen sejlede straks efter 
vi kom ombord, men jeg kunne 
se på DSB's køreplan at jeg 
ikke kunne nå det sidste tog fra 
Korsør til Næstved. Jeg gik så 
ud på vogndækket for at se ef
ter en mulig kørelejlighed vi
dere med bil. Jeg kiggede ef
ter en bil hvor nummerpladen 
begyndte med et H, fandt en, 
og spurgte et par yngre damer 
der sad i bilen om der var plads 
til en fattig soldat, der var kørt 
agterud pga. togforsinkelsen. 

De fortalte at de skulle til 
Præstø og at jeg gerne måtte 
køre med dem til Næstved. 
Afstanden fra Korsør til Næst
ved er ca. 50 km, så jeg håbe
de at kunne være i Næstved 
kl. 2300 og dermed nå stati
onsbussen, der normalt kørte 
fra stationen kl. 2400. Desvær
re var det meget tåget og 
chaufføren meget urutineret, 
så hver gang hun blev usikker, 
og det blev hun mange gange 
undervejs, standsede hun bi
len helt op, hvorved motoren 
gik i stå så vi nåede først Næst
ved lidt over kl. 2400. 

Der var ingen stationsbus 
ved jernbanestationen så jeg 
måtte gå ud fra at den var kørt. 
Da jeg ikke havde flere penge, 
besluttede jeg mig straks til at 
påbegynde den ca. 25 km lan
ge marchtur til Aunø . Under
vejs blev jeg taget op på en ba
gagebærer af en cyklist, der 
var på vej hjem efter et bal, 
men den længste strækning 
var på mine egne flade fødder. 

Da jeg hen på morgenen, 
ad de små mennesketomme 
veje ud modAunø, var nået ca. 
5 km fra flyvestationen kom 
der bagfra et par store lygter, 
stationsbussen fra Næstved, 
som bragte mig de sidste km 
frem. Bussen var i Næstved 
parkeret et andet sted end nor
malt, og afgangen var blevet 
udskudt af en eller anden 
grund, som jeg ikke husker. 

Næstkommanderende 
var den værste 

Vi fortsatte uddannelsen, og jeg 
fik prøvet at være vagtkorn 

FLYV • NOV. 2000 



r 
' 

f 
I' 

, 
,, 

Udenfor vor barak på Aunø: N. 8. Josefsen (A), A. P. Petersen Jeg siger farvel til Chipmunk, hangar og Aunø. 
(A), H. J. Nielsen, F. Madsen (A) og B. S. Borsing (A) klar til USA 
med vadsækkene. 

mandø r for hele stationen med 
tre menige som hjælpere. Vagt
kommandørens rum var, som 
alt andet dernede, luksuriøst 
udstyret set med vore Vær
løse-øjne. 

Vi var flere gange i Vording
borg svømmehal, hvor man 
dels skulle finde ud af hvor 
mange der kunne svømme og 
dels hvor længe man kunne 
holde vejret. Til min overras
kelse viste det sig, at der var 
mange som ikke kunne svøm
me og at jeg kunne holde vej
ret i to min. 

Vi skulle lære at springe ud 
i faldskærm, og man havde der
for i svømmehallen installeret 
apparatur med glidebane for at 
simulere en landing bedst mu
ligt. Landingen foregik naturlig
vis i vandet, og vi undgik der
med brækkede arme eller ben. 

Den lægelige side skulle 
være i orden så vi blev vacci
neret imod skoldkopper og an
dre sygdomme og checket for 
svamp. 

Jeg blev g-testet uden pro
blemer. Hvordan det foregik 
husker jeg ikke, men jeg vil tro 
at det er sket i vor Harvard (T-
6) som var den tungeste ma
skine der kunne lande på den 
bløde græsmark på Aunø. 

Vi fortsatte flyvningen med 
de i alt 27 flyvelektioner og 
skulle igennem navigation, in
strumentflyvning, landi'nger, 
aerobatics, dvs. loops, irnrnel
man turns, stalls, high speed 
stalls, spin mm. 

Vi var nu nået hen i novem
ber måned. Vi elever var blevet 
mere sammentømrede og 

selvstændige og var nogen
lunde sikre på, at man ikke 
uden virkelige grunde ville smi
de en mand ud. 

Dette medførte, at en af vo-

FLYV • NOV. 2000 

re forhadte befalingsmænd, 
en korporal som samtidig var 
elev, blev smidt i branddam
men ved elevbarakken. 

Den værste plageånd var 
næstkommanderende, men 
ham turde vi ikke smide i van
det, da vi var bange for konse
kvenserne af en sådan hand
ling. 

Skolegangen fortsatte uæn
dret igennem november og de
cember måned som beskrevet 
uden nævneværdige oplevel
ser. 

13 kr. 

Jeg må dog nævne at min ven 
Tegewaldt, som også korn fra 
Sønderjylland, dumpede i 
slutningen af november og at 
han på det tidspunkt skyldte 
mig 13 kr. Hvor vi tidligere beg
ge boede i Sønderjylland, bor 
vi nu begge i Søllerød kommu
ne, hhv. i Trørød og i Øverød. 
Jeg kunne naturligvis i 1998 
ikke undlade at fortælle ham 
den grumme sandhed om de 
13 kr., der næsten svarede til 
en enkeltbillet til Sønderborg. 
Han erindrede naturligvis ikke 
spor af lånet, men ville godt 
give en bajer når vi evt. mød
tes. 

En almindelig kuglepen 
kostede på daværende tids
punkt 3 kr., og en kasket som 
vi selv skulle betale kostede 
den afsindige sum af 90 kr. 
svarende til seks ugers løn. 
Jeg kunne konstatere at det ik
ke mere var nødvendigt at gå 
til frisør en gang om måneden 
for at blive klippet, nu kunne 

der gå to måneder imellem 
klipningerne, og det tyder jo på 
at min nuværende mangel på 
hårpragt startede på det tids
punkt. 

Udnævnt 

Vi var i midten af december 
næsten færdige med eksame
ner i alle de nævnte fag. Vi 
havde på et tidspunkt fået ud
leveret en pistol. Tiden var ved 
at blive knap så skydeøvelser 
med denne, måtte udføres i 
næsten mørke. Til de sidste 
skydninger var man nødsaget 
til at køre en bil i stilling, så vi 
skød os færdige i lyset fra et 
par lygter på en Jeep. 

Den 15. december 1951 
blev vi udnævnt til kadetter og 
fik vore karakterer, hvoraf min 
nogenlunde svarede til et mg. 
Vi fik udleveret den nye uni
form som vi mærkværdigvis ik
ke skulle betale, men af ufor
klarlige grunde måtte vi selv 
betale for skjorter, slips, sokker 
og strømper. 

Den 17. december, to dage 
før vi skulle hjemsendes, tro
ede ingen at der ville komme 

flere militære ubehagelighe
der. Men det gjorde der. Vi blev 
den dag kaldt til appelpladsen 
iført fuld feltmæssig udrust
ning, læsset på nogle store 
lastbiler og kørt på et 30 km 
langt terrænløb. Terrænløbet 
startede på Gavnø med ende
station påAunø, og man "kun
ne" ikke komme tilbage til fast
landet via den bro vi lige var 
kørt over. 

Vi måtte således i decem
ber måned vade over til Vejlø 
på Sjælland i vand til brystet 
med geværet over hovedet for 
at undgå at det skulle blive 
vådt og rustent. Hvordan vi 
korn tilbage til Aunø fortager 
sig i glemslens tåger. 

Den 19. december fik vi fra 
den amerikanske ambassade 
et brev, hvori vi blev inviteret 
til videre træning i USA; for mit 
vedkommende på Marana i 
Arizona. • 

Jeg siger goddag til Marana AB, Williams AFB, Luke AFB i USA. 



Det fællesnordiske helikopterkøb 

Bliver det EH101, 
NH90 eller S-92? ~~~ 
Af Hans Kofoed 

Der er nu kun tre deltagere tilbage i konkurren
cen om hvilken type er skal blive de nordiske 
landes nye militære "fælleshelikopter", og en 
afgørelse er nært forestående. 
Baggrunden for projektet er at de væbnede 
styrker i Danmark, Finland, Norge og Sverige har 
behov for 50-100 nye helikoptere til eftersøgning 
og redning (SAR), taktisk transport og ubådsjagt. 
Det er opgaver, der kan løses med den samme 
basistype, og de fire lande enedes derfor om at 
prøve på at lave et fælles indkøb og opnå "mæng
derabat". 
kunne bruge det samme individ til alle formål. Otte 
af de danske helikoptere skal således leveres i 
SAR-konfiguration, mens de fem andre udstyres til 
at udføre landmilitære transporter. 

NSHP 

1il styring af projektet blev der 
oprettet en projektorganisati
on, Nordic Standard Helicop
ter Program (NSHP) med sæ
de i Stockholm, og for godt 
halvandet år siden blev en halv 
snes fabrikker anmodet om at 
give tilbud. 

Om alle fabrikkerne reage
rede på opfordringen, vides ik
ke. Nogle har nok erkendt, at 
deres chancer var så små at 

det næppe ville være ulejlig
heden værd svare, men et par 
brochurer har man nok sendt. 

Nogle typer blev derfor eli
mineret på et tidligt tidspunkt. 
Cougar var længe med i oplø
bet, men i september måtte 
Eurocopter meddele, at der ik
ke længere forhandledes om 
denne type, der allerede an
vendes i Sverige. 

NH9o 

Tre kandidater 
Herefter er der tre kandidater i 
Nordic Standard Helicopter 
Program (NSHP), i alfabetisk 
rækkefølge EH Industries 
EH101 (Merlin). NH Industries 
NH90 og Sikorsky S-92. 

Styregruppen for NHSP 
havde håbet at kunne komme 
med en indstilling til de nordi
ske forsvarsministre i novem
ber, men alt tyder på, at der først 
træffes en afgøre Ise efter nytår. 
Og den afgørende faktor ved 
valget kan meget vel vise sig at 
være af hverken teknisk, militær 
eller økonomisk karakter, men 
noget, der for brugeren er gan
ske irrelevant: Hvem giver de 
bedste kompensationsordrer til 
den nordiske industri? 

I øvrigt kan det undre, at der 
ikke stilles tilsvarende krav, når 
der er tale om civile ordrer i 
milliard-klasen, fx tog til de 
statslige jernbaner. 

Efter forlydende forhandles 
der om 77 enheder, 13 til Dan
mark, 15 til Finland, 24 til Nor
ge og 25 til Sverige. Den sam
lede pris er små 20 milliarder kr. 
Den danske andel heraf er 2,9 
mia. 

Ingen spådomme 
Der går dog et par år eller me
re, før leverancerne kan be
gynde. På NH Industries fabrik
ker er man i fuld gang med pro
duktionsforberedelserne, men 
planlæger dog ikke at skulle af
levere den første seriebyggede 
NH90, en transporter til den ty
ske hær, før sent i 2003. Allige
vel mener man at den første 
nordiske vil kunne leveres in
den udgangen af 2003. 

Vi skal ganske afholde os 
fra spådomme om udfaldet af 
konkurrencen. Hver type har 
sine fordele og mangler, og 
bedømmerne vægter ikke de 
forskellige egenskaber på 
samme måde. 

På EH101 og S-92 er kabi
nen rummelig og så høj, at 
man an stå op. Det lægger 
redningsfolk, der skal arbejde 
med patienter, megen vægt 
på. 

På NH90 er kabinehøjden 
kun 1,59 m, for da man i sin 
tid fastsatte specifikationen, 
ønskede man at få et luftfartøj, 
der ragede så lidt op i terrænet 
som muligt 

Hvad er vigtigst? 
I øvrigt fremhæver NH 

Industries, at der sagtens kan 
være en almindelig hospitals
seng i kabinen på NH-90 og 
at det ikke er nødvendigt at stå 
op for at tilse en patient. Det 
gøres lige så godt siddende -
der skal jo ikke udføres opera
tioner på patienter, mens de 
ligger i helikopteren. 

Small is beautiful 

At NH90 er den mindste af de 
tre finalister, kan meget vel 
tænkes at blive den afgørende 
faktor. Norge har især brug for 
en afløser af Lynx, og denne 
må være lille nok til at man kan 
operere den fra korvetter, altså 
relativt små skibe. 

Bliver det en af de "store", 
der vinder, kan det derfor ikke 
udelukkes, at Norge går sine 
egne veje og anskaffer NH90, 
i hvert fald til korvetterne. 
Man kan også gå for vidt med 

hensyn til standardisering. • 
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Kommentarer 
Regional Jet OY-RJB blev prø
vefløjet som C-FMOS, Airbus 
330 OY-VKI som F-WWKA. 

Premiairs 
nyeste fly 
Premiairs A330 projektchef 
kaptajn John Sørensen (JØN) 
og teknisk pilot, kaptajn Steen 
Jørgensen gennemførte sam
men med repræsentanter for 
Statens Luftfartsvæsen og for 
Premiairs tekniske afdeling 
modtageprøver på jorden og i 
luften af OY-VKI, selskabets 
sidste A330. 

Flyet blev fløjet til Køben
havn den 15. september for 
montering af diverse udstyr og 
er nu i drift, baseret i Oslo. 

Premiairs flåde består der
efter af to A330-200 (lang ran
ge) og tre A330-300 (medium 
range). 

Tilgang 

OY- Type Reg.dato Ejer/bruger 

RJB Bombardier CL600-2B 

Fabr. nr. 

7419 
0357 

24.8. Cimber Air, Sønderborg 
14.9. Premiair, Dragør VKI Airbus A330-343 

Slettet 

OY- Type 

CNS Douglas DC-10-10 
CNU Douglas DC-10-10 
EKX Schleicher KBB 
KKD Boeing 737-683 
TUS Pilatus PC-12/45 
xcs Schleicher K7 
XRD Schleicher Ka 2 

Ejerskifte 

Dato Ejer/bruger 

11 .9. 
30.8. 
14.9. 
12.9. 
19.9. 
14.9. 
1.9. 

Premiair, Dragør 
Premiair, Dragør 
Ringsted Svæveflyveklub 
SAS 
Execujet, Roskilde 
Midtsjællands Svæveflyveklub 
Atli Sigfusson, Sydals + 

Årsag 

Lejemål ophørt 
Lejemål ophørt 
Solgt til USA 
Overført til norsk register 
Solgt til USA 
Solgt til USA 
Solgt til Holland 

OY- Type Reg.dato Nuværende ejer/bruger 

Alebco Corporation, 
Sønder Felding 
Billund Air Center 

Tidligere ejer/bruger 

AKP Cessna 337D 

FRC PA-28-140 

Vinterflyveprogrammet be
står af "det almindelige" på 
centralsektoren, fx Skandina
vien til Kanarieøerne. I østsek-

14.9. 

20.9. 

toren er rejsemålene Bang
kok, Phuket, Langkawi, Bor
neo og Bali, i vestsektoren 

•fOl,GA - DNEP1t • 
li 7 8422 2034 64 

Pia og Lars Nordam Ullitz, 
Bjergby 
Kim Nauntofte, Esbjerg + 

Barbados, Puerto Plata, Purita 
Cana, Cuba, Miami og Cancun 
Mexico. 

Den 25. maj ankom denne Antonov AN-124 fra Aalborg til Kangerlussuaq for at aflevere udstyr til at laste en 
Boeing 747 med biler. På hjemturen medbragte den 20 tyske biler, der havde været på den nye test-bane på 
indlandsisen. Med det nye udstyr på plads er Kangerlussuaq nu parat til at betjene den tyske bilindustris 
Boeing 747 fragtfly, da personalet som tidligere omtalt i FLYV har været på kursus i betjening af flyet. 
Foto: Via Erik Gjørup. 
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Dødsfald 

Direktør 
Niels H. Lou 
Niels H. Lou er død i Florida, 
91 år gammel. Han beklædte 
en række lederstillinger i ame
rikansk erhvervsliv, senest 
som koncernchef i Transal 
Corporation, men havde tidli
gere været direktør og produk
tionschef i Republic Aviation 
Corporation. 

Direktør Henry 
Elmann Pedersen 
Den 22. septemberdøde Hen
ry Ellmann Pedersen, af de 
fleste kaldet HEP. Han starte
de i 1948 forretningen Model 
og Hobby i København, og de 
hyggelige kælderlokaler i Fre
deriksborggade har i mere end 
30 år været stedet, hvor mo
delbyggere af alle slags købte 
byggesæt, materialer mv. 

HEP var utrolig hjælpsom, 
kunne finde på løsninger på de 
fleste modelbyggeres proble
mer og var altid glad og fornø
jet. 

~ve fra læserne 
I anledning af generalmajor 8. 
V. Larsens 70-års fødselsdag 
har FLYV gentaget en tidligere 
bragt moderne version af H.C. 
Andersens eventyr om Den 
Grimme Ælling, der gik så gru
elig meget igennem og blev 
kanøflet, fordi den var aparte, 
men som blev til den prægtig
ste svane. 

I den moderne version dre
jer det sig om SAV der, som fly
veelev på Flyveskolen på Av
nø, blev chikaneret og kanøflet 
af flyveinstruktørerne, fordi 
han "kun" var math og "math'er 
skal holde sig på hangargul
vet". 

Det er en god historie, for 
journalister, men den leder 
tanken hen på et andet af den 
store digters eventyr. Det om 
de to fjer, der blev til fem høns. 

Ligesom den historie hviler 
beretningen om BAV's lidelser, 
muligvis, på et yderst spinkelt 
grundlag af virkelighed, men 
er ellers solidt forankret i fan
tasiens blå luft. 

Jeg var selv en af disse fly
veinstruktører og kan sige helt 
klart: Der var ingen policy, of
ficiel eller uofficiel, gående ud 
på at SAV skulle kules ned. 
Der blev ingen samtalerført på 
den ene eller anden måde 
gående ud på, at en math kun
ne man naturligvis ikke have 
som flyver. Han blev behandlet 
som alle andre. Denne min op
fattelse deles 1 00% af gamle 
venner og kolleger, der lige-
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som jeg var instruktører på 
Avnø på den tid. 

De, som jeg, står helt ufor
stående overfor, hvordan så
dan en historie er opstået. At 
den skulle stamme fra SAV 
selv, i den refererede form, an
ser jeg for usandsynligt. 

BAV's karriere er beund
ringsværdig, og jeg anser ham 
for en meget dygtig mand. 
Dertil, så vidt jeg kan skønne, 
en gentleman. At han er startet 
som math er for så vidt irrele
vant. Vi er alle startet fra bun
den på et eller andet tidspunkt. 

Jeg håber hermed at have 
gjort det klart for alle, der ikke 
var det i forvejen, og det er nok 
en hel del, at eventyret om den 
grimme ælling i denne forbin
delse ikke har noget på sig. 

Jeg har ikke i sinde at fort
sætte nogen diskussion om 
dette. Det er nok for meget at 
vente at nogen vil indrømme 
deres fejlfortolkning, men jeg 
håber at have gravsat denne 
historie for tid og evighed. 

Skulle FLYV en anden gang 
føle sig foranlediget til at frem
komme med den, så gør man 
det velvidende, at det er en 
skrøne, og at majoriteten af læ
serne vil vide det. 

Med venlig hilsen 

Christian Fischer 
luftkaptajn, pensioneret 
Fayence 
Frankrig 

Han havde næsten altid 
noget han skulle vise frem i sit 
lille "museum" i bagbutikken. 
Jeg mindes med glæde hans 
begejstrede "Har du set... ?". 

BO år 

Oberst 
P.B. Nissen 
Den 29. november bliver oberst 
P.S. Nissen 80 år. Han er ud
dannet som søofficer, var på fly
veskole 194 7 -48 og blev i 1951 
chef for ESK 723 (Meteor}. 
Siden har han bl.a. været ope
rationsofficer på FSN Ålborg 
1954-57, chef for FSN Karup 
1963-68 og 1970-72 og forret
tet tjeneste i forskellige stabe. 
Han sluttede sin militære karri
ere i 1975 som forsvarsattache 
i Washington. 

60år 

Redaktør N.M. 
Schaiffel-Nielsen 

Schaiffel er Danmarks mest 
produktive flyvejournalist og 
han må have et udvidet køle
anlæg til sin computer - ellers 
var den vist forlængst brændt 
sammen! 

Han er selvlært som jour
nalist, redigerede FSN Van
dels nu ophørte tjenesteds
blad fra 1973 til 1984 og har 
siden 1987 været redigeren
de, skrivende og fotograferen
de medarbejder ved FL YNYT 
(Flyvevåben Nyt}. De første 
mange år var det "ved siden 
af havende tjeneste" som le
der af Vandels materielafde
lings kontor, men de sidste par 
år har han været fuldtidsbe
skæftiget bladmand. 

Schaiffel har gennem åre
ne bidraget til de fleste andre 
danske flyvetidsskrifter. Også 

FL YV's læsere har de senere 
år kunnet glæde sig over hans 
levende og engagerede artik
'ler. For ham er flyvning andet 
end flyvemaskiner og teknik -
det handler også om menne
sker. 

Udover de mange artikler 
har han skrevet to bøger, om 
flyvestationerne Vandel og 
Avnø, og for et par år siden no
get i en hel anden genre, et 
egnsspil!. 

Den 4. november runder 
dette skrivende energibundt 
de 60 år og med udgangen af 
måneden forlader han Flyve
våbnet efter 42 års tjeneste. 

Det vil sige, det gør han nu 
ikke rigtig, for han fortsætter 
som "civilist" med at lave FLY
NYT, og det er vi mange, der 
er glade for! 

Udnævnelse 

Direktør Stephen 
Henderson 

Stephen Henderson, der pr. I. 
maj tiltrådte som administre
rende direktør for FLS Hol
ding, er 51 år, britisk statsbor
ger og uddannet som ingeniør. 

Han har bred international 
erfaring fra flyvedligeholdel
sesindustrien. I1991 blev han 
administrerende direktør i 
Aviall Caledonian Engine Ser
vices, i 1996 underdirektør og 
leder af salgsafdelingen i GE 
Engine Services og i 1997 ad
ministrerende direktør for BF 
Goodrich Aerospace Compo
nent Services Division. 

Henderson, der også er ind
trådt i FLS koncernledelse, skal 
videreføre og afslutte den 
igangværende kritiske gen
nemgang af FLS Aerospace 
med henblik på at iværksætte 
initiativer, der sikrer en lønsom 
styring og udvikling af virksom
heden. 
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korrekte eller ej?, er alle ob
servationer ført over på ske
maerne? - Endeligt kunne vi 
få vores frokost, som Renate 
m.fl. havde arrangeret så dej
ligt. 

2000 
Rikke havde nu et par lege

konkurrencer klar til chokola
dekonkurrencen. Der var fly
kending: man skulle føle sig 
frem til svarene med hænder
ne i en papkasse- og naviga
tion med observationer: med 
en omvendt kikkert bundet for 
øjnene skulle man følge en 
rød tråd på tid og samle ob
servationer undervejs. 

Af Dagmar Theilgaard 

Der var vist en del af deltagerne, der havde 
lidt 'snusket' vejr at flyve til Padborg i - selv 
så tæt på som i Haderslev, hvor jeg startede 
fra, småregnede det. Men allerede nord for 
Aabenraa åbnede 'taget' sig, og Sønderjylland 
viste sig fra sin bedste side resten af dagen -
ja næste dag med. 

Padborg flyveplads har været lukningstruet, 
men Air BP har i samarbejde med Svend 
Lassen og Johannes Slot genetableret benzin
salget - som er en væsentlig betingelse for 
pladsernes beståen. 

Der var 27 deltagende fly - Den 'store PFT-teori-prøve' 
jyder og sjællændere - ja sågar mange kender fra de tidligere 
en motorsvæver fra Sjælland, år er blevet reduceret til udreg-
vore venner fra Skåne, hol- ning af driftflyveplan samt fly-
lændere, tyskere og fra Lu- kending. En anden 'lempelse' 
xembourg Baggendorff, den- er, at man på flyveturen nu har 
ne gang havde han sønnen 15 'gratis' sekunder til begge 
med. sider, hvilket kan ses på resul-

Efter at holdene med flyene tatlisten, mange har O straf-
var blevet checket for sikker- points på timing. 
hedsudstyr var det tid for at gå Turen var flot, gik fra EKPB 
i beregningslokalet iht. startlis- vestpå, så mod nord mod Lø-
ten. gumkloster, Skærbæk, nordøst 
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om Gram og Jels. Mellemlan
ding i sidevind på bane 01 i 
Vamdrup, som bedømmes. 
Her var der livlig aktivitet med 
faldskærmsspring, JAK'er 
m.m. Kongeåens Pilotforening 
stod med ostemadder, kaffe og 
sodavand. 

Videre det gik syd om Kol
ding, over Lillebælt, over lidt af 
Fyns land, tilbage over Årø og 
lidt zigzag øst om Aabenraa 
tilbage til Padborg, hvor landin
gen også blev bedømt. 

Skemaerne skulle færdig
gøres - er vendepunktsfotos 

De seks bedste resultater 

Hvem vandt? 

Præmieoverrækkeisen fandt 
undermiddagen i Kollund For
samlingshus. Nr. 1 blev Anne
marie og Hans Birkholm (søn
nen Dan, som de seneste år 
har været navigatør for far, fløj 
selv i år), 2. pladsen måtte de
les mellem Kjeld Lunderskov, 
som fløj solo, og Hans Møller 
Hansen og Anton Højland i 
Møllers tomotors Apache. 

Inger Guldberg, Air BP, ud
delte flotte pengepræmier til 
de seks bedst placerede hold 

1 Hans Birkholm og Annemarie Birkholm Herning 100 

2 H. Møller Hansen og Anton Højland Haderslev 150 

3 Kjeld Lunderskov 

4 Allan Hansen 

5 J. Blok/A. Blok ---
6 Lago Laumark-Møller 

Kongeåen 150 

Herning 180 
Midtsjælland 204 

Kongeåen 235 

samt syv ekstra præmier, som 
blev uddelt ved lodtrækning. 
Et rejsegavekort til Spies/Tjæ
reborg til en værdi af 6.000 kr., 
2 x 100 I benzin samt 4 x 6 liter 
olie. 

Tak til Inger og Pelle, fordi 
de også stiller op i alle hjælpe
funktioner, til alle de frivillige fra 
Padborg og Ølgod flyveklub
ber og DMU's konkurrenceud
valg, så vi piloter kan få en god 
og udfordrende flyveoplevel
se. • 

Inger Guldberg overrækker 
medaljer til vinderne. 
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En Cutlass prototype med et kæmpestort pitotrør i næsen fotograferet under en testflyvning i 
Texas i 1949. 

Hurtig huggert 
Af Wilhelm Willersted 

Den amerikanske flåde har i årenes løb tegnet 
sig for en lang række avancerede flytyper, 
som hver især har markeret sig godt i den 
flytekniske udvikling. Chance Vought F7U 
Cutlass - det betyder huggert (en kort sabel) -
er ingen undtagelse. Dette haleløse jagerfly, 
der var beregnet til at operere fra hangar
skibe, og som optrædte på arenaen tiåret 
efter Anden Verdenskrig, er denne måneds 
historiske flypræsentation. 

Det var indhøstede - og af 
amerikanerne senere overtag
ne - erfaringer fra fantasifulde 
tyske flyingeniører vedArado
fabrikken under verdenskri
gen, som gav Chance Vought 
inspiration til tegningen og 
udviklingen af det haleløse 
Cutlass flådefly. 

Den amerikanske flåde 
bestilte i juni 1946 tre prototy
per af XF?U-1, som fik tilnav
net Cutlass. 

Flyet, der havde næse
hjulsunderstel, varden ameri
kanske flådes første pilforme
de jager. Det tomotorede fly 
skulle desuden, som det første 

flådefly i serieproduktion, ud
styres med efterbrænder. 

Førsteflyvningen fandt sted 
den 29. september 1948. Un
dervejs opstod der - man kan 
næsten sige traditionen tro -
problemer med de først plan
lagte motorer. Man havde kal
kuleret med Westinghouse 
J34, men skiftede hurtigt over 
til samme fabriks kraftigere og 
mere pålidelige J46, der kun
ne yde 4.600 Ibs. t. med efter
brænder. 

Bevæbningen var fire 20 
mm kanoner anbragt i par på 
hver side af kroppen lige foran 
motorindsugningerne. 

Det viste sig desværre, at 
man - lige som det var tilfældet 
med en række andre kanonbe
væbnede jets, for eksempel 
Hawker Hunter, at der opstod 

MODEL
.flDERNE 

motorstop, når piloten affyrede 
kanonerne. Det var ikke, som 
man først havde mistanke om, 
krudtrøgen, der druknede 
motorerne. Deropstod nemlig 
en markant uventet "tryk
resonans" i luftstrømmen hen 
over turbinebladene, når pilo
ten affyrede alle kanonerne 
samtidig, og det var denne 
trykændring, der gav motor
svigt. 

Populært hos piloter 

Chance Vought indførte gan
ske fiffigt et system i Cutlass, 
der forhindrede at piloten af
fyrede kanonerne i højre og 
venstre side samtidig, og det 
klarede i princippet om ikke 
andet så de utidige motorstop. 

De første udgaver af Cut
lass havde også problemer 
med næsehjulsunderstellet. 
På grund af den specielle kon
figuration var næsehjulsbenet 
særdeles langt. 

Cockpittet var placeret 
næsten fem meter over jor
den, og da selve næsehjulet i 
begyndelsen var dobbelt
hængslet på selve under
stelsbenet, skete det ikke så 
sjældent at stellet knækkede 
sammen under landingen, og 
det gik naturligvis også ud over 
piloten. 

Flyet var ellers meget po
pulært blandt piloterne. Det 
store, rummelige cockpit var 
komfortabelt, og flyet havde 
særdeles fine kunstflyvnings
egenskaber - især var det for
midabelt til at rulle. Det havde 
således den højeste rullerate 
blandt datidens US Navy jetfly 
- hele imponerende 576 gra
der i sekundet! 

US Navy's kunstflyvnings
hold Blue Angels fik i 1951 le
veret to eksemplarer af Cut
lass til brug ved opvisningerne 
landet over. Desværre havde 
disse første udgaver af Cut
lass mildt sagt upålidelig hy-

US Navy's kunstflyvningshold 
"Blue Angels" fik leveret to 
eksemplarer af Cutlass, men 
måtte opgive at benytte flyet 
under opvisninger på grund af 
ofte fatalt svigtende hydraulik. 
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Model i 1 :72 af en Cutlass -
som det har taget sig ud efter 
en landing ombord på hangar
skibet "BONNE HOMME RI
CHARD. 

draulik, som betød, at det kun
ne tage piloten op til elleve(!) 
sekunder at slå systemet over 
på manuel - og den går jo 
(heller ikke) under en flyveop
visning! 

Cutlass var iøvrigt verdens 
fø rste jagerfly, som blev be
væbnet med radarstyrede 
Sparrow luft-til-luft missiler, og 
det kunne også affyre disse 

nu-JP 

Chance Vought F7U Cutlass 

missiler, når det under dyk fløj 
hurtigere end lyden. 

Undervejs i udviklingen af 
typen ændrede Cutlass-krop
pen og -næsen ret meget ud
seende, hvilket kan konstate-

--=nu•t ====,..,,4 

h• • • • • ' 

res, hvis man sammenligner 
tegningerne af de allerførste 
F7U-1 med de senere versio
ner, eksempelvis fotoversio
nen F7U-3P. 

Cutlass' seneste versioner var udstyret med fire Sparrow luft-ti/
luft missiler ophængt i stationer under vingerne. 

Produktionen af Cutlass 
blev indstillet i december 1955 
efter at der var leveret 290 ek
semplarer af flyet - herunder 
12 af den specielle fotoversi
on. 

Modellerne 

Der er for år tilbage udsendt 
en model af Cutlass i 1 :48 fra 
Lindberg - og i nyere tid er 
der kommet en fremragende 
model af F7U-3M i 1 :72 til fra 
Fujimi. • 

Data 
Chance Vought F7U Cutlass: 

Motorer: To Westinghouse 
J46 på hver 4.600 Ibs. t. 
Spændvidde: .. .. ..... . 11, 79 m 
Længde: ........... ...... 13,49 m 
Højde: .. .................... 4,45 m 
Max. hastighed: .. 1.095 km/t 
Rækkevidde: ........ 1.063 km 
Tophøjde: ............ . 12.200 m 
Tornvægt: ............. 8.258 kg 
Fuldvægt: .... ........ 14.365 kg 

Et sjældent foto af den første 
Cutlass prototypes allerførste 
start fra et hangarskibsdæk i 
slutningen af 1948. 
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Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbningstider mandag til fredag kl. 0900-1600 
E-mail: kda@kda.dk 

KDAhuset 
Jørn Vinther, generalsekretær 
Knud Larsen, redaktør af Flyv 
Lise Jensen, bogholder 
WEB-adr. 
Telefax 

KDA Service ApS - BUTIKKEN 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
SE-nr. 63 66 28 28 

Telefon 
46141503 
46141502 
46141506 

46191316 

E-mail 
jv@kda.dk 
flyv@kda.dk 

www.kda.dk 

Åbningstider mandag til fredag klokken 1000-1500 

Telefon 
Charlotte H. Andersen, leder af butikken 46 14 15 07 

E-mail 
butik@kda.dk 

Thomas B. Sylvest 46 1415 01 
Telefax 4619 13 16 

KDA's bestyrelse Telefon 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 
Vagn Jensen (næstfmd.) 
Jan Schmeltz Pedersen 
Finn Larsen 
Palle J. Christensen 

96 96 96 96 +98 29 36 36 
86441133 
48175058 
86 42 49 18 
86 67 40 48 

Ansvarsområde 
Internationalt 
Uddannelse 
Teknik 
Miljø 
PR 

KDA i september 
2. september blev desværre senere under-
ANA møde i Stockholm. ANA kendt af Flyvevåbnet. Der plan-
(Association of Nordic Aero- lægges nyt møde snarest. 
clubs) møde er et fællesnor-
disk møde, hvor man bl.a. 
drøfter strategi for efterårets 8. september 
FAI konference. Enighed om Møde i SLV med Luftfartstil-
at Sverige, Norge, Island og synet om flyvesikkerheden for 
Danmark støtter en fælles almenflyvning, hvor Ricard 
finsk kandidat til den nye FAI Matzen, Helge Hald og Jørn 
bestyrelse. Kandidaten hed- Vinther deltog for KDA. Re-
der Leif Lundstrøm og er tidli- præsentanter for AOPA, DUL-
gere direktør i Finnair, men nu FU og KZ& V var ligeledes til-
pensioneret. stede sammen med forman-

Norge gav en præsentation den for Rådet for Større Fly-
af PAL projektet - som er et vesikkerhed. På mødet gen-
initiativ fra det norske luftfarts- nemgik man den øjeblikkelige 
tilsyn til forbedre flyvesikker- situation og blev enige om, at 
heden indenfor almenflyvning. en fælles indsats på området 
Adgang til luftrummet for var ønskelig. Der er indkaldt 
sportsflyvning er et fællespro- til heldagsmøde i SLV fredag 
blem, hvor vi også kan lære den 17. november. 
af hinanden. 

12. september 
5. september Budgetmøde vedrørende KDA 
Møde med Statens Luftfarts- 2001. 
væsen om Karup TMA vedr. 
nye begrænsninger i forbin-
delse med flytning af heli- 16. september 
kopteroperationerne fra FSN Indstilling sendt til SLV om 
Værløse til FSN Karup. På mø- klubber som godkendes til 
det deltog DSvU (Jan Buch- ,,privatflyvning mod betaling" 
Madsen, Edwin Thomsen) og i.h.t. Lov om Luftfart. Kvittering 
KDA (Jørn Vinther), men den for modtagelsen er modtaget 
fine løsning som blev opnået og klubber som er anført på 
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Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 
WEB-adr.: www.dansk.ballonunion.dk 
E-mail : ballon@post5.tele.dk 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 
WEB-adr.: www.danskdrageflyverunion.dk 
E-mail : ddu@image.dk 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail : dfu@dfu.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Poul Erik Nielsen 
Ellesletten 12, Trørød 
2950 Vedbæk 
Telefon 45 66 12 21 

www.kda.dk under Sekretariat 
kan betragtes som godkendte. 

19. september 
KDA bestyrelsesmøde i Ål-
borg. 

21. september 
Møde med DKFU formand i 
KDA-huset. 

- Redaktionsmøde om ny 
udformning af JAR logbog i 
KDA-huset. Afsluttende møde 
er planlagt til den 9. oktober. 

22. september 
Møde med Jesper Bernhardt 
og Ricard Matzen om Grøn-
holt Flyveplads. KDA briefede 
om den måde miljøproblemer-
ne i Vestsjællands Amt blev 
løst på. 

- Høringssvar afsendt til 
SLV i forbindelse med reorga-
niseringsforslaget for Luftfarts-
tilsynet. Følgende svar blev 
givet i samråd med DMU og 
DSvU: 

"KDA har med interesse 
læst rapporten om analysear-
bejdet vedrørende en eventuel 
udskillelse af Flyvesikringstje-
nesten fra Statens Luftfarts-

Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 
Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 
Telefon 57 61 52 50 
WEB-adr. : www.kda.dk/dmu 
E-mail : rm@tnm.dk 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7400 Herning 
Telefon 9714 91 55 
Fax 97 14 91 08 
Resultatservice: Tlf.: 9714 93 25 
WEB-adr. : www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Fritflyvnings-Unionen 
TomOxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 56 39 85 95 
E-mail : oxager@vip.cybercity.dk 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Jens Geschwendtner 
Lundeager 28, 2791 Dragør 
Telefon 32 94 74 47 
WEB-adr.: www.modelflyvning.dk 

RC Sport Danmark 
Benthe Nielsen 
Amlundsvej 4, Lindballe skov, 
7321 Gadbjerg 
Telefon 75 88 54 54 
E-mail : rotordisc@teknik.dk 

væsens øvrige virksomhed. I 
den forbindelse har vi noteret 
os, at der ved en udskillelse vil 
opstå en økonomisk manko på 
ca. 19 mio. kr. årligt i det nye 
SLV fordi Flyvesikringstjene-
sten ikke længere bidrager til 
fælles centrale administrati-
onsudgifter - og at man mener, 
at mankoen principielt bør 
dækkes ved stigning i Luft-
fartstilsynets gebyrer. KDA's 
medlemmer er i løbet af kort 
tid blevet ramt af gebyrstignin-
ger i forbindelse med indføre!-
sen af JAR - herunder eksem-
pelvis stigninger i udgifter til 
lægeundersøgelser, som for 
svæveflyvere og ballonpiloter 
opfattes som urimelige. Vi har 
noteret os rapportens fire for-
skellige metoder til at dække 
underskuddet. 

Det er KDA's opfattelse, at 
man bør benytte lejligheden til 
at revurdere tilsynets opgaver 
og overveje, om mange af de 
opgaver, som tilsynet i dag 
gennemfører, ikke i lige så høj 
grad og med lige så stor sik-
kerhed kan gennemføres ved 
egenkontrol. 

Gebyrstigninger vil trods 
det næppe kunne undgås, og 
vi er enige i den betragtning, 
at man for at undgå for plud-
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selige stigninger, fordeler dem 
over den foreslåede 10-årige 
periode." 

26. - 30. september 

FAI General Conference-mø
de i Norkoping med 140 del
tagere. Det vigtigste punkt var 
en ny struktur for ledelse af 
FAI. Den ny struktur medfører 
en slagkraftig bestyrelse på 
syv medlemmer, som får store 
beføjelser til handling mellem 
de årlige konferencer. Forsla
get blev vedtaget, men des
værre kunne vor fællesnordi
ske kandidat ikke samle stem
mer nok til at blive valgt. Valgt 
blev følgende: Tyskland/Wein
reich (præsident), Canada/ 
Clipsham, Spanien/ de Orle
ans-Borbon, Japan/Hirasawa, 

Luftfartsfonden 

USA/Koranda, ltalien/Maz
zola og Frankrig/Portmann. 

Under mødet blev en kon
trakt med Discovery Wings 
Kanalen underskrevet - en 
kontrakt som FAI forventer 
kommer til at give gode TV
indtægter fremover. Under åb
ningsceremonien overrakte 
FAI' s præsident Eilif Ness Tis
sandier diplomet til DBu, s for
mand Henning Sørensen. Den 
nye FAI præsident Weinreich 
afsluttede mødet med at frem
hæve tre vigtige hovedområ
der for FAI 's arbejde fremover: 
a. World Air Games 2001 i 
Spanien, b. Implementering af 
den nye struktur for bestyrel
sen og c. Det politiske arbejde 
med ICAO, EA, JAR, EU, AO
PA m.v. for at sikre adgangen 
til frit luftrum for luftsporten. 

Af Danske Flyvejournalisters Luftfartsfond uddeles i decem
ber en eller flere legatportioner til personer, der er eller har 
været beskæftiget med luftfart eller anden flyvning, enten som 
almindelig hjælp eller som stipendier til studier, rejser etc. 

Pårørende, enker, børn eller andre nære slægtninge kan 
også komme i betragtning. 

Begrundet ansøgning, gerne på vegne af andre, sendes 
ti l fondens formand, redaktør Jørn Træholt, Gammelgårdsvej 
37, 3520 Farum og må være denne i hænde senest den 11. 
november 2000. 

,-Jøder 
Flyveteknisk selskab under Ingeniørforeningen i Danmark 
indbyder til foredrag tirsdag den 7. november 
kl. 1915 - 2230 med emnet 

Cimber Air - et dansk luftfartsselskab 
Direktør Jørgen Nielsen fortæller om det at være en 
mellemstor operatør i Danmark. 

Mødested: 
Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 København. 
Tilmelding senest den 3. november 
tlf. 33 18 48 18. 

Dansk Flyvehistorisk Forening, lokalafd. København 
Grundet indtrufne omstændigheder er V.K.H. Eggers foredrag flyttet til 
onsdag den 17. januar 2001 . 
I stedet causerer generalmajor Leif Simonsen over emnet .Status omkring 
Flyvevåbnets 50 årsdag og perspektiver for den nærmeste fremtid". 
Derefter vises Flyvevåbnets jubilæumsvideo. 

Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Kongellge Højhed Prinsen 

Formand: General Chr Hvidt 

Generalsekretær: Luftkaptajn Erik Thrane 
Sekretariat: Vesler Farimagsgade 7,4., 1606 København V, ttf. 3313 06 43 
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KALENDER 

13/11 
14/11 
17/11 

Redaktionsudvalgsmøde Uddannelseshåndbog 
Luftrumsmøde med Statens Luftfartsvæsen 
Møde med SLV om flyvesikkerhed for 
almenflyvning 
Repræsentantskabsmøde Dansk Kunstflyver 
Union 

26/11 

28/11 
11 /12 
12/12 
21 /4 
28/4 

KDA bestyrelsesmøde 
Redaktionsudvalgsmøde Uddannelseshåndbog 
Møde i Rådet for Større Flyvesikkerhed 
KDA Repræsentantskabsmøde i KDA-huset 
DMU Repræsentantskabsmøde i Odense 
Lufthavn 

Svævet lyvn i ng 

11-12/11 
14/1 1 

2-3/12 
5-26/1 
24/2 

13-22/4 

Hovedbestyrelsesmøde 
Team Danmark samarbejdsudvalgsmøde, 
Arnborg 
PR Seminar, Arnborg 
VM i klubklasse, Australien 
DSvU Repræsentantskabsmøde, Århus 
Idrætspark 
23. lnt'I Gliding Competition Hockenheim, 
Tyskland. 
Yderlige oplysninger hos DSvU eller på www.sfc
hockenheim.de. 

24/5 - 3/6 
18/6-1/7 
16-26/7 
6-18/8 
18-31 /12 

Danmarksmesterskab, Arnborg 
World Air Games, Spanien 
Arnborg Åben, Arnborg 
Junior VM, lssodun, Frankrig 
VM, Mmabatho, Sydafrika 

Drageflyvning 

Nov. 2000 Lanzarote HG + PG (skoling), Dragen 77 
Ret til ændringer forbeholdes. 

Faldskærmsspring 

3-12/11 
3-12/11 

29/1-2/2 
22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 

Diverse 

World Cup, formation skydiving, Arizona 
World Cup, freestyle, skysurfing og freeflying, 
Arizona 
lnt'I Parachute Symposium, Californien 
World Air Games, Spanien 
26. VM, Stil & Præcision, Spanien 
14. VM, Formation Skydiving, Spanien 
1. VM Freeflying, Spanien 
9. VM Canopy formation, Spanien 

30/11-1 /12 8. Annua! Conference 'The Future of Air 
Transport", London. 

18-20/5 Ljungbyhed Fly-In, Sverige. 
Mere på www.fly.to/ljungbyhed. 

26-27/5 Lemvig Svæveflyveklub inviterer igen til 
Lemvig marked og dyrskue på Lemvig Flyve
plads, se også www.lemvig.com. 
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Dansk Drageflyver Union 

Dansk Drageflyver Union, s 
25 års jubilæum 

Af Kaj Lauritzen, redaktør af Dragesport 

Til februar næste år er det lige 
pludselig og allerede 25 år si
den DDU blev stiftet af en kreds 
af flyvegale mennesker. De 
første drager (hang glidere) 
kom vel til landet året før, og 
det første nummer af Dansk 
Dragesport, som det hed den
gang, udkom i maj 1976. 

På mit forslag blev det ved
taget på DDU's repræsen
tantskabsmøde at arbejde for 
at få udgivet et egentligt jubi
læumsskrift. Et udvidet num
mer af vort unionsblad er lige
som ikke helt nok til at markere 
den enorme udvikling, der har 
været inden for sportsgrenen, 
både hvad angår materiel, 
skoling, organisation mv. 

Foreløbig er tanken, at bo
gen skal være på ca. 1 00 sider 
med mange billeder og indlæg 
fra så mange aktive som mu
ligt. 

Igennem årene har der væ
ret mange spændende men
nesker igennem DDU. Nogle 
af dem er i gang endnu, andre 
var med nogle år for så at søge 
andre udfordringer. Mange 
gode historier fra de første år 

er forsvundet med disse men
nesker. Mit håb er, at nogle af 
de "frafaldne" stadig interesse
rer sig for flyvning og derfor læ
ser FLYV. Så der skulle gerne 
sidde nogen med et par gode 
historier fra de tidlige dragefly
vedage - og de historier vil vi 
meget gerne have fat i til vort 
jubilæumsskrift. 

Så tag dette som en opfor
dring til gamle drageflyvere: 
skriv din historie, og send den 
til mig . Historien behøver ikke 
at være særlig lang for at være 
god! Er du i tvivl om noget, så 
ring til mig. Billeder har ligele
des den største interesse. 
Sørg selv for navn og adresse 
bag på de billeder, du ønsker 
retur. 

Sidste frist er 1. december 
2000. 

Kaj Lauritzen 
Bakkevej 36 
6760 Ribe 

tlf. 75 4413 69 
kajchr@post1O.tele.dk 

Elev i Bobcat Ill. Dragetypen er fra 1977. Instruktøren med 
radio er Jørgen Ovesen fra Esbjerg. 
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Louise Crandal 
gjorde det igen 
Den 9. september vandt hun 
titlen som bedste kvinde i pa
raglidingens World Cup. Det 
er en løbende konkurrence 
over fem afdelinger med star
ter i Brasilien, Spanien, Por
tugal og to i Frankrig. Afslut
ningen, der blev fløjet i Char
monix ved Mont Blanc, vandt 
hun også. Det danske natio
nale hold sluttede som nr. 6. 

Louise Crandal rangerer nu 
som nr. 1 på verdensranglisten 
for kvinder og som nr. 37 totalt 
på listen, der indeholder 681 
piloter fra 35 lande, de fleste 
er mænd. 

fP 
DANSK B4t tDNIINION 

Rådet for Større 
Flyvesikkerhed 
Formand: Kai Frederiksen 

Generalsekretær: Niels Norby Jakobsen 
Sekretariat: Vester Farimagsgade 7, 4. sal 

1606 København V 
Telefon: 33 13 06 43 . Telefax: 33 13 06 58 

e-mails: kf@naig.dk . nnj@sos.dk 

Instruktør
seminar 

den 25.-26. november 
på Hindsgavl er 

AFLYST 

på grund af manglende 
tilmelding. 

FAI Paul Tissandier Diplom 
Formanden for Dansk Ballon
union Henning Sørensen fik på 
FAl's General Conference i 
Linkoping tildelt FA l's Paul Tis
sandier Diplom. 

Henning Sørensen har fløjet 
modelfly, svævefly og motorfly. 
I 1978 begyndte han at flyve 
varmluftballon. Han har været 
i DBu's bestyrelse siden 1981 
og været formand siden 1993. 
Han er dansk mester ballon-

flyvning ti gange - heraf de 
seneste fire år i træk. 
Henning Sørensen er også 
indehaver af samtlige danske 
ballonrekorder (højde, varig
hed og distance). 

På billedet får Henning Sø
rensen (tv.) overrakt diplomet 
af FAl's afgående præsident 
nordmanden Eilif Ness. Foto: 
Jørn Vinther. 

FLYV • NOV. 2000 
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Formand: Ricard Matzen 57 615250 
Næstformand: Pøler Andersen 74 75 31 01 
Kasserer: Kresten Dalum 97 182050 

Dansk Motorllyver Union Sekrelær: Ove Dyvad Jørgensen 5657 73 05 
Adresse: Konkurrencer: Vagn Jensen 86441133 
Smålodsvej 43 Uddannelse: Bjarne E. Hammer 46 59 0402 
4100 Ringsted Louis Rovs Hansen 98421599 
www kda.dk/dmu 

Er miljørestriktionerne en fare 
for flyvesikkerheden ? 
I forbindelse med offentliggø
relse af rapporten om havari
et under aflæggelse af 8-cer
tifikatprøve på Holbæk Flyve
plads har det været fremme i 
debatten om der er ved at ske 
et skred i piloters evne til hånd
tering af fly på mindre græsba
ner. Af statistikken ses, at de 
fleste havarier sker under lan
dingsfasen (63 % i årene 1995-
99). 

Det kan ikke umiddelbart 
ses om der er sket en stigning 
i forhold til tidligere år. Landin
gen er og har altid været den 
farligste fase af flyvningen lige 
siden Ellehammers dage. 

Men er der sket et fald i pilo
ters almindelige træningstil
stand? Eller er flyene i dag min
dre egnede til græsbaner ? 

Vi må erkende, at der er 
kommet restriktioner om lan
dingsøvelser på mange flyve
pladserforanlediget af miljølov
givningen, og dette gør natur-

ligvis træningen vanskeligere. 
Den eneste mulighed for at bli
ve bedre til landinger er øvelse! 

Udover landingshavarier 
sker der også en del havarier 
som følge at mangel på brænd
stof samt under taxiing ved 
påkørsel af baneafmærkning, 
lygtepæle, andre fly og biler. 

SLV har sammen med or
ganisationerne nedsat en ar
bejdsgruppe, der skal se om 
der kan gø res noget for at for
bedre flyvesikkerheden. I Nor
ge er iværksat et større arbej
de med dette formål. 

Der er endnu uvist hvilke til
tag der kan komme på tale, 
men fra DM U's side vil vi gerne 
medvirke til forbedring af fly
vesikkerheden - ikke fordi ha
vari raten er stigende - med der 
er på nordisk plan en erklæret 
målsætning om at denne bør 
nedbringes. Ethvert havari er 
et for mange. . d M 

R1car, atzen 
fmd. 

Absolute world-class safety and comfort 

Projekt Gratis Startafgift 
Meningen med dette projekt 
er at give piloter mere rutine 
ved at besøge en ny flyve
plads i stedet for altid at flyve 
rundt om flagstangen. 

I november måned lægger 
Tønder Flyveplads gratis græs 
til fly der vejer mindre end 2.000 
kg. Blot medbring dette nr. af 
FLYV og skriv dit abonne-

mentsnummer (øverst på bag
siden) i flyvepladsjournalen. 

Projekt Gratis Startafgift 
administreres af SAi/Erik Gjø
rup Kristensen Bådsgårdsvej 
88, Hald, 7840 Højslev, der 
gerne modtager henvendelser 
fra andre flyvepladser, der har 
lyst til at være med i projektet. 

Godkendelse af klubber til 
privatflyvning mod betaling 
Den i sommer vedtagne æn
dring af Luftfartslovens § 75 
stk. 4 om lempeligere regler for 
afgrænsning mellem privatflyv
ning, firmaflyvning og kommer
ciel flyvning, hvis flyvningen 
udføres som et led i en almin
delig klubaktivitet. Fra DMU's 
side har vi tilmeldt alle vore 

klubber med de til enhver tid 
værende medlemmer. 

Denne side af sagen er nu 
på plads, selvom jeg ikke her 
skal forsøge at dechifrere nær
mere grænser mellem forskel
lige flyveaktiviteter og deres le
galitet. 

Ricard Matzen 
fmd. 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Kongeåens Pilotforening P-71 
har den 11 . november kl. 1830 
rap fest: "Der må gås på bor
det". Den 28. november kl. 
1930 fortæller Bent og Tho
mas fra Air Service om deres 
tur til Oshkosh i sommer. 

Ølgod Flyveklub har julefro
kost den 18. november. Den 
17. januar kl. 1900 er der film
aften i klubhuset. Husk at der 
er klubaften hver onsdag. 
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4A1RALPHA 
AIRCRAFT SALES A/S 

FLYTILSALG 
Fabriksnye fly: 
2000 Piper Malibu Meridian 
2000 Piper Seneca V 
2000 Piper Seneca V 
2000 Piper Archer m 

Brugte fly: 
1975 Piper Seneca Il 
2000 Piper Archer m 
1999 Piper Archer m 
1995 Piper Archer m 
1982 Piper Archer Il 
1979 Piper Archer Il 
1962 Piper Colt 

1989 King Air B200 C 
1988 King Air B200 C 
1987 King Air B200 C 
1974 King Air E90 

1979 Cessna 340A RAM IV 
1977 Cessna 177 RG Cardinal 
1974 Cessna Fl72 M 

Odense Alrport Denmark 
Phone +45 65 954 954 Fax +45 65 954 955 

www.alralpha.com marlenen@alralpha.com 

Piper PA28-140 sælges 
DY-BBC årg. dec. 1965. Samme 
ejer siden 1977. Ingen skader. 
Total 4561. rest motor 400 timer+ 
forlængelse. Ny propel. enkelt 
autopilot. Lær at flyve på dit eget 
fly. I hangar Allerød. 

Grumman AA 1 B 
Fjerde part i Grumman 
AA1 B (OY-CHL). 
Flyet står på EKAH i hangar. 
Pris for anpart kr. 35.000,-. 
Lav tacho-pris. 
Tlf. 2657 5457 

Velholdt. Kr. 135.000, -
Tlf. 4484 2273 

Piper Arrow 
sælges 

PA 28R årg. 1968 
god stand. 

Tlf. 2711 1919 

Cessna 172 
Motor lycoming, årg. 1975 OY-CGB. 
Fuld IFR. Kører på gangtid. 
Sælges for kr. 250.000,-. 
Tlf. 3920 5020/4030 0012 

Grumman AA-1 B 
Anparter sælges, 

stationeret på EKKL. 

Hangarplads 
På EKRK til leje. Single 

Engine - ikke udlejningsfly. 
United Pilots 

Tlf. 4055 3020 Tlf. 5929 0407 

Se vores hjemmeside med over 150 titler om flyvning og flyvningshistorie. 
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Læs Chris Gross "The Fighters Battle" og "The Bombers Battle". 
fortællinger om tyske flyvere fra I/N./2 og andre engelske og danske 

· fortællinger fra I/N./2. 
Katalog fremsendes, send din adresse eller mail til os 

BUCCARNEER 
Lundgårdsvej 29, DK-8800 Viborg, 86 64 55 04 

e-mail: evn@buccarneer.com 

)læDeplloter til ~vævetlyvecenter Arnborg 
Til Hyvesæsonen 200 I søges 2 slæbepiloter. 
Den primære beskæftigelse vil være flyslæb, men det forventes at piloterne derudover 
er villige til at påtage sig forefaldende opgaver. 
Beskæftigelsesperiode: ca. 15. marts til 24. september. En fremragende mulighed for 
piloter, der skal Hyve sig op til et professionelt certifikat 
Evt oplysninger v. Jørgen Eriksen på tlf. 9714 9155. 
Skriftlig ansøgning sendes inden 15. januar til 
Dansk SvæveHyver Union, Fasterholtvej I 0, Arnborg, 7400 Herning 

Privat hangar sælges 
Halvdel af nyopført hangar til 2 fly sælges. Ønsker du din 
egen aflåselige hangar, der er monteret med elektriske 
porte, og alle øvrige installationer, så kontakt: 
Allan Møller pli. tlf. 4649 8484 

Velbeliggende kontorlokaler udlejes 
11 0 m2 lokaler udlejes i KDA-huset. Arealet består af fire 
tæppebelagte separate rum. Fællesarealer 15 m2består af 
entre med garderobe samt separat herre- og dametoilet. 
Pris kr. 6.000 pr. måned plus varme m.v. Ledigt nu. 
Henvendelse til KDA-huset 
Jørn Vinther, tlf. 461415 03. 

rnansk 
Assurance 

Agentur 1/5 
(certifikattabs- og livsforsikringer) 

Ny adresse pr. 
1. november 2000: 

ELLEHAVEN 8 
DK-2950 VEDBÆK 

TlfJFax/E-mall - uændret: 
T: 4566 3878 F: 4566 3876 
E-mail: daais@mail.tele.dk 

ALEXANDER SCHLEICHER 
SEGELFLUGZEUGBAU 

ASK 21 - ASK 23 
- for størst sikkerhed 

i uddannelsen! 
Reservedele - alt i udrustning og 
tilbehør - WINTER instrumenter 
- Komet og Cobra anhænger 

Erik Holten 
TlfJFax: 45 42 01 05 
E-mail: eh@image.dk 

li ;æ! zæ zt RO EQUIPMENT fi=I Skowej 40 . 4622 Havdrup 

El 41f1ax86909 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
I USA 

Helieopter Adventures, Ine (HAi) 
San Francisco - California 

• Verdens største og ledende 
helikopterskole 

• Godkendt også som britisk 
helikopterskole i marts 1999 

• Uddannelse til både amerikanske 
og britiske certifikater 

• FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 visa 
• Privat Pilot - ATPL helikopter 
• Høj kvalitet på uddannelsen 
• Fordelagtige priser 
• Ingen forudbetaling 
• Mange skandinaviske elever 
• Meget gode jobmuligheder 
• Internet: www.heli.com 

Comair Aviation Aeademy, Ine 
Orlando - Florida 

• Ejes og drives af Comair Airlines 
en "Delta Air Lines Connection" 

• En af USA ·s største og ledende 
nyskoler 

• "'Airline" baseret uddannelse 
• FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 visa 
• Privat pilot -ATPL ny 
• Skolen har lejligheder til eleverne 
• "lnternship" progammer med 

instruktørjob på skolen efter 
uddannelsen 

• 1.500 og 700 nytimers "lntern
ship" programmer 

• Internet: 
www.comairacademy.com 

Scandinavisk repræsentant for 
HAi og Comair: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
-B09 Sandnes. Norge 
Tlf&Fax: +47- 51 620896 
E-mail: seglend@online.no 

FLYV • NOV 2000 
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Besøg UNICEF Danmark 

Vi sælger alle UNICEFs kort og produkter fra vores 
kontor på UNICEF Plads i Frihavnen. Herfra bestilles 
også alt, der ønskes tilsendt. 

Besøg UNICEF-butikken 
I vores butik Rådhustræde 8 (i Kbh. centrum, nær 
strøget) har vi et ekstra stort udvalg af kort og 
andre produkter. 

Besøg UNICEFs bod på Strøget 
I de sidste fire uger inden jul har UNICEF også 
en lille bod på Strøget (ved Helligåndskirken). 

UNICEF Danmark 
UNICEF Plads 

2100 København Ø 

Telefon 35 27 38 00 
Telefax 35 27 38 10 

E-mail: unicefdk@unicef.dk 
Hjemmeside: www.unicef.dk 

www.unicef.org 
Giro kortsalg: 540-3200 

Giro bidrag: 342·0000 

unicefO 

Hvordan opnår De 
den bedste forsikring? 

Vælger De Codan som samarbejdspartner inden 
for Fly-, Industri- og Erhvervsforsikring, får De 
automatisk professionelle rådgivere og konsulen
ter med i lasten. 

Hertil kommer en højt specialiseret stab af tekni
kere, som kan vejlede Dem i forbindelse med 
skadeforebyggelse og ved eventuelle skader. 

Velkommen hos Danmarks stærke forsikrings
partner! 

@dan 
Sådan! 

Luftfartsafdelingen • Gammel Kongevej 60 • 1790 København V 
Telefon 33 21 21 21 • www.codan.dk 

FLYV • NOV. 2000 
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GEN radiokursus 
Opstart november. 

ATPL 
650 timers dag/aftenkursus med start i uge 1 år 2001, 

forventet eksamen, september/december. 
Sidste frist for tilmelding 20. november. 

ATP 
300 timers dag/aftenkursus med start i uge 2 år 2001, 

forventet eksamen, juni/september. 
Sidste frist for tilmelding 20. november. 

JAR, OPS, CRM for small operators 
samt recurrent training 

Distance Learning 
Hvis du ikke har mulighed for 

at deltage på vore dag- eller aftenkurser. 

Roskilde - Tlf. 46 19 15 55 
Karup - Tlf. 97 10 Ol 55 

www .jetair.dk 

MCC 
KURSUS 

Ring for info 

NyMCC 
simulator 
BE 200 King Air 

på EKRK 

Instruktør
kursus 

FI/IRI opstart 
6. november 

JAR FCL ATPL 
Teori 

Ring for info 

Tilmelding 
Tlf. 4619 1919 

-e:NTERA~ 
Lufthavnsvej 44, 4000 Roskilde 

Tlf. 46 19 08 37 / 46 19 19 19 • www.centerair.dk 
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Postbesørget blad 0900 KHC 

Center Air ApS Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde TIi. 4619 08 37 / 46 191919, 
fax 461918 37, Internet: www.centerair.dk 
E-mail: centerair@post.tele.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE/ME), Flight lnstructor, MCC 
Teori: Center Air Grounil School ApS 
PPL, CPL, IR, ATP, Cornmunicalion 

ii7rt-az,-
COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
TIi. 46 19 1114, Fax 46 19 1115 
E-mail: cat@aircat.dk, www.aircat.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE-ME) ATPL-integrated, MCC 
kursus, Flight lnstructor, Communication, Class Ratings, 
Proficiency check. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
TIi. 54 60 62 37, Fax 46191115 
PPL, Klasserettigheder, Proficiency check. 

IKAROSApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 461910 10, fax 46 19 0515 
E-mail: ikaros@ikaros.dk, Internet: www.ikaros.dk 

Teori: PPL 
Skole/PFC: PPL +A, 8, I, twin, instruktør, omskoling, 
procedure træner, bannerslæb. 
Kommunikation: N-BEG/BEG VHF og morse. 

,ær,.•~ 
lFlliiglb.t Acoolemy 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde, TI!. 461915 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, Internet: www.jetair.dk 

Karup Lufthavn, 7470 Karup, TIi. 97 10 01 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, lntemet:www.jetair.dk 

Jetair Flight Academy tilbyder teori undervisning til CPL, 
IR og ATPL. Desuden tilbyder vi JAR OPS CAM, JAR 
FCL kurser og GEN radiokurser. NYHED • Distance 
Learning, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse III: 

11201 KHC 0000086053 
FLYVEVfflBENETS BIBLIOTEK 

r, , • • • 

.jONSTRUPVEJ 240 
2750 BALLERUP 

...IONSTRUP 
2750 o 

Skolen for civil '7 
Pilot Uddannelse 

L 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TIi. 461916 30, Fax 46 19 1115 
E-mail: cpu@aircat.dk 
Teori: PPL, CPL, I-Rating, ATPL, JAR-OPS, JAR-FCL, 
Flight lnstructor, Communication, Undervisning primært 
klasseundervisning. Enkelte hold og specialkurser 
oprettes efter behov 

ALLERØD FLYVEPLADS w= = tO ~- - ,-

ALLERØD FLYVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
PPL: Teori, Skoling og Proliciency check 
Communication: N-BEG/BEG VHF 

TIi. 48 17 79 15, fax 48 14 01 48 

Email: ekal@post5.tele.dk, Internet: www.ekal.dk 

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 

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: JAA ATPL, GEN, flyveklarerer, flyveinstruktør· og 
konverterings-kurser. Andre luftfartsuddannelser tilbydes 
efter aftale ATS-, AFIS· og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens 
undervisningsprogram 

Bil~~ 
--Air Center AIS -
BIUUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lulthavnsvej 47, 7190 Bmund 
TIi. 75 33 89 07, Fax 75 35 39 66 

A, 8, I, Twin, Instruktør, omskolinger, NBEG/BEG 

JAR-godkendt, PPL teori, PPL, CPL, IR, Class Ratings 
SE/ME Night qualifications, FI, Proficiency Check 

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

Skoleflyvning til privatflyvercerliflkat/PPL, Proflciency 
check, Træningsflyvning, Differences training, 
Familiarisation training på alle enmotorede. 
Teori IH: PPL, N-BEG. 
Speciale: Veteranlly, Halehjulstræning. 

benair 
Benalr a/s 
Stauning Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6900 Skjern, 
tlf. 96 814447 

PPL, CPL, INSTRUMENT, TWIN 
Teori JAR-FCL-PPL (privatflyvercertifikat) 
PFC, typeuddannelse Jet og Turboprop 

!J(p,rfog air ~<:::::>-: 
KARLOG AIR T ~ 
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog 1.......-"'" 
TIi. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

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

PPL, CPL, Type and Class rating, SPA, SE and ME, IR, 
FI, slæb. BEG, N-BEG, GEN 

LÆRATFLYVF ~·~ 
HELIKOPTER ~~ 

HEUKOPTER-SERVICE AJS 
Lufthavnsvej 32, 4000 Roskilde 
Tlf. 4619 1511, Fax 4619 1533 
Teori til helikopter som Bridge course, 
(Overbygning til PPL(A) el. CPL(A) teori) . 
PPL(H) certifikat på Schweizer 269C. 
Proficiency check på Schweizer 269C. 

A=privatllyver-certifikat. B=trafikflyvercertifikat al III klasse. l=instrumentbevis. VFR=Sigtflyvning. PFT :periodisk flyvetræning. TWIN=lomotors. BEG=begrænset certifikat som luftfarts
radiotelefonist. N-BEG=nalionalt begrænset certifikat som luftfarts-ratiotelefonist. GEN=generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. INSTRUKTØR=flyverinstruktøruddannelse. 
OMSKOLING=typeomskoling. 
PPL=Private Pilot License. CPL--Commercial Pilot License. ATPL=Airtine Transport License. IR=lnstrument rating. Nlght Quallflcatlon=Retlighed til VFR-nat. Class Ratlng=Klasse
rellighed. lnstructor Ratlng=lnstruktørrettighed. MCC=Multi Crew Cooperalion Course. Proflclency Check::Praklisk prøve for forlængelse af rettighed. 

DO 
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Når du flyver 
- uanset det er store eller små fly 

- med eller uden motor 
- skal du vide, hvor du er! 

Vi har den ultimative GPS-MAP 295 
Color med tilhørende extra udstyr bl.a. MapSource 

World CD-rom til oprettelse af waypoints og flyveruter. 
Øvrige MapSource CD-rom lagerføres. 

Endvidere tilbyder vi modellerne GPS-195 - GPS III og 
Pilot GPS 92 til rigtig gode julepriser. 

Ideen til julegaven! 
David Clark - et professionelt headset. 

ICOM - håndholdt flyradio - extra i flyet! 
lntercom - lidt mere komfort under turen. 

Besøg også vores hjemmeside: 
www.avia-radio.dk 

Glædelig jul og godt nytår. 

yv og naviger, ring så her - til Avia Radio 
og check prisen - før du handler! 

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

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 • E-mail: sales@avia-radio.dk 

I en Piper flyver tiden for dig 
- ikke fra dig ... 

Vi har en fabriksny Piper Seneca V og en fabriksny 
Piper Archer III klar til levering med New Genation 
Avionics, Garmin 340, S-Tec Autopilot med preselect og 
lædersæder. Kontakt os for brochure og fuld specifikation. 

FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS PR. TACHO 580 -
CLA C172 IFR/GPS PR. TACHO 725,-
RPJ C172 IFR PR. TACHO 725,-
BSV C172 IFR PR. TACHO 725,-
BlU C172 IFR PR. TACHO 725,-
PEW C172 IFR/GPS PR. TACHO 725,-
CYF PA28-140 IFR/GPS PR. TACHO 805,-
DZD PA28-140 IFR/GPS PR. TACHO 805,-
BRT PA28-181 IFR PR. TACHO 905,-
BTJ PA28-181 IFR PR. TACHO 905,-
BCL PA28-180R IFR/GPS PR. TACHO 935,- min. HJO tim. 
BSZ PA28-180R IFR/GPS PR. TACHO 935,- min. 101 tim. 
CRC cmR IFR/GPS PR. TACHO 965,- m111. 150 tim. 
CFB BKCAB VFR/AEROBATIC PR. AIRBORNE 950,-+moms 

BSI PA34-200 IFR/3-AKSET AUTOP. PR. AIRBORNE 1.840,-

SKQLEFLYVNING 
PPL + A, B, I & Twin skoling samt PFC. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT + PPL-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en vil1<elig fordelagtig pris på A-certifikat + PPL-certifikat: 
Cessna 172 -1.1 85,- incl. 25% moms pr. bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, eller forudbetaling. 

Som ny service kan vi nu tilbyde vore kunder med adgang til Internettet, 
mulighed for at booke fly til udlejning via vores hjemmeside, Ring eller 
1H11SII så sender vi el password. 
Kontorets åbningstider: Perioden april-ok!. 08.00-19.00 

Perioden nov .. -marts 08.00-17.00 

IKAROS FLY - ROSKILDE LUFTHAVN - 46191010 
Fax: 4619 0515. E-mail ikaros@ikaros.dk .www.ikaros.dk 

* A1RALPHA 
AlRCRAFT SALESA;S 

Piper Seneca V 

Odense Lufthavn 
5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 
Fax 65 954 955 
www.airalpha.com 

.,.,_. i .. 
r1per 
- ~00 

Piper Garanti: 
Alle nye P1per fly blive, leveret med en udvidet to års "Spinner to Tail" garanti, som gives af henholdsvis PIPER. 

Textron Lycommg. Teledyne Contmental. Harczell Propeller og Garmm/S-Tec Av,orncs 
Dit lokale Piper Service Center vil kunne /ose ethvert problem, som måtte opstå. Så enkelt og så fuldstændigt er det 
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Foredrag på 
Flymuseet 
Søndag den 3. december kl. 
1400 fortæller journalist Toni 
Mygdal-Meyer om Willie Wulff, 
Det Danske Luftfartsselskabs 
stifter og første direktør, der 
havde en usædvanlig bag
grund - han var billedhugger. 
Det foregår på Danmarks Fly
vemuseum i Helsingør (Fa
briksvej 25). 

I forbindelse hermed vil hø
jesteretsadvokat Ole Malm
qvist, Willie Wulffs yngste bar
nebarn, overdrage Flyvemuse
et en af bedstefaderen model
leret udgave af DDL's logo. 

Avia Accord-201 

0 

Arhus-London 
ruten 
Den 4. november var det et år 
siden det irske lavprisselskab 
Ryanair påbegyndte flyvninger 
mellem Århus og London-Stan
sted. Det blev markeret ved et 
lille arrangement i Århus luft
havn i forbindelse med formid
dagsflyets afgang til London. 

Lufthavnsdirektør Ole Paa
ske oplyste at ruten det første 
år havde tilført lufthavnen i alt 
140.000 passagerer, hvilket er 
en stærkt medvirkende årsag 
til at Århus er den danske luft
havn, deri indeværende år har 
størst vækst i det samlede 
passagertal (ca. 10%). 

Ryanair har et fødselsdags
tilbud for rejser frem til den 16. 
december på 140 kr. plus skat
ter og afgifter på 320 kr. for en 
returrejse mellem Århus og 
London. Det kan kun bookes 
via Internettet. 

De russiske luftfartsmyndigheder har typegodkendt den ame
rikanske Hartzell Compact Series 76-inch (188 cm) trebladede 
propel til installation i AviaAccord-201, et let multi purpose am
fibiefly. 

Det er den tredje godkendelse Hartzell har fået siden 1994 
af propeller til russiske fly. De tidligere var for en tobladet til 
lljusjin 11-103 og en ternbladet til Antonov An-38. 

I modsætning til de fleste amfibiefly er Accord-201 ikke en 
flyvebåd, men har pontoner. En teknisk specifikation foreligger 
ikke ud over at flyet har to 210 hk Teledyne Continental Motors 
(TCM) IO-360ES motorer. Propellerne er af constant speed ty
pen, kan kantstilles og er fuldtafiselige. Naveterforlænget4,25 
in., (10,5 cm), hvorved motorafskærmningen kan gøres mere 
strømlinjeformet. 

Lignende propeller bruges på TCM 0-360 motorerne i 
Hartzell's Top Prop Seneca III modifikation. 

Avia hører til den nye generation af private virksomheder i 
Rusland og blev oprettet midt i 1990'erne af et hold flyteknikere 
med udstrakt erfaring fra den tidligere sovjetiske flyindustri. Der 
er bygget to prototyper af Accord-201, og man er nu gang med 
certificeringsprøverne. 

Serieproduktionen skal foregå på Sokol fabrikken i Nijsnij 
Novgorod, der tidligere fremstillede MiG-typer. 

Accord-201 amfibief/y med pontoner 
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Flyvevåbenchefer mødtes 
i København 
Fra den 24. til den 27. oktober 
har de europæiske flyvevå
bens chefer "the European Air 
Chiefs' Conference (EURAC)" 
været samlet til dette års andet 
møde. Mødet fandt sted på Ka
stellet i København og blev af
holdt af det danske Flyvevåben 
som et led i markeringen af Fly
vevåbnets 50 års jubilæum. 

Chefernes møde den 25. 
oktober fokuserede på forskel
lige områder, der har stor inte
resse for alle EURAC medlem
mer. Der blev blandt andet dis
kuteret udvikling og brug af u
bemandede luftfartøjer "Un
mannedAerial Vehicles (UAV), 
europæisk uddannelse af ja
gerpiloter "the Advanced Euro
pean Jet Pilot Training project 
(AEJPT)"ogproblemer omkring 
brugen af luftrummet i Europa. 

I forlængelse af det sidste 
emne og i forbindelse med 
mødet modtog EURAC delta
gerne en orientering af Ir. Loy
ola de Palacio, der er vicepræ
sident i Europakommissionen, 
Europakommissær for trans
port og energi og formand for 
udvalget omkring anvendel
sen af luftrummet i Europa "the 
Single European Sky". Efter 
hendes præsentation, der var 
meget informativ, svarede 
kommissæren på spørgsmål 
fra flyvevåbencheferne. 

EURAC blev oprettet i 1993, 
da flere af cheferne for de eu
ropæiske flyvevåbner, mente 
det ville være hensigtsmæs
sigt at diskutere luftforsvar og 
luftforsvars relaterede emner 
med det formål at øge samar
bejdet og venskabet mellem 
de respektive flyvevåben for 
derigennem at højne deres 
værns effektivitet. 

EURAC er en uformel sam
menslutning af flyvevåben
chefer, der samles for at disku
tere relevante emner set fra et 
chefniveau. Deltagerne delta
ger på basis af deres position 
som chef for et flyvevaben og 
er altså ikke formelle repræ
sentanter for deres nationer. 

Siden det første møde i 
1993 er der blevet afholdt to 
møder om året. Møderne afhol
des på skift i de deltagende lan
de og den chef, der er vært for 
mødet, er samtidig fungerende 
formand assisteret af chefen for 
EURAC sekretariatet. 

Det seneste møde blev af
holdt i Berlin i juni i år. Græ
kenland er vært for det næste 
møde, der afholdes i Athen i 
maj 2001. 

I øjeblikket deltager der 17 
nationer i EURAC. Disse er 
Østrig, Belgien, Finland, Fran
krig, Tyskland, Grækenland, 
Irland, Italien, Holland, Norge, 
Portugal, Spanien, Sverige, 
Schweiz, Tyrkiet, Storbritan
nien og Danmark. 

Femte bane 
i Amsterdam 
I Amsterdams lufthavn Schip
hol er arbejdet begyndt på en 
ny bane, lufthavnens femte og 
hidtil længste, 3.800 m. Den 
ventes at være fuldt operatio
nel ved udgangen af 2003. 

Ind- og udflyvning vil foregå 
over forholdsvis tyndt befolke
de områder, så selv om der 
ventes en stigning i antallet af 
operationer på 50%, skulle stø
jbelastningen blive mindre. 

SAS til 
Washington 
I maj 2001 åbner SAS en rute 
Købehavn-Washington D.C. 
med fem afgange om ugen, 
men allerede i slutningen af 
juni vil man kunne tilbyde seks 
til syv afgange. 

Den amerikanske forbunds
hovedstad er et kraftigt voksen
de trafikknudepunkt på den 
amerikanske østkyst, hvor SAS 
Star Alliance partner United Air
lines er det største luftfartssel
skab. 

SAS vil benytte Washing
ton Dulles International Air
port. Flyet fra København an
kommer efter frokost, så der 
er mulighed for at rejse videre 
med tidlige eftermiddagsfly til 
38 destinationer i USA. 

Flyet til København afgår 
sent pa eftermiddagen, og de 
rejsende kan derved nå op 
imod 40 morgenafgange ud af 
København. 

SAS har i dag syv daglige 
afgange til tre destinationer i 
USA: Chicago, New York og 
Seattle. Til Toronto i Canada fly
ver SAS sammen med Air Ca
nada dagligt fra København. 
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Levetidsforlængelse af Lynx 

• • en 7 
S-191, den første af Søvær
nets otte Lynx helikoptere, der 
er blevet levetidsforlænget, 
blev afleveret den 1. novem
ber. 

Lynx gik i tjeneste ved Sø
værnet i 1980. Flystellet er byg
get til at kunne holde 7.000 fly
vetimer. 11995 var den mest be
nyttede danske Lynx {S-191 ) 
oppe på en flyvetid på ca. 5.500 
timer, og man kunne derfor for
udse, at helikopterne snart måt
te udskiftes eller modificeres, 
så levetiden blev forlænget. 

Det blev den sidste løsning, 
man valgte. 

Levetidsforlængelsen er en 
særdels omfattende modifika
tion. Faktisk er der tale om 
nybygning, forGKN Westland 
fabrikken fremstiller ny struktur 
til de otte helikoptere, på hvilke 
der monteres de eksisterende 
motorer, styregrejer, hydrau
liske og elektriske systemer og 
avionics. Endvidere udføres 
der modifikationer på hoved
rotorens blade, på halerotoren 
og på brændstofsystemet til 
Super Lynx Mk. 908 standard, 
hvorved de "nye" helikoptere 

Cimbers 
ledelse 
Den 1 . oktober tiltrådte Stig 
Næsh en nyoprettet stilling 
som produktionschef i Cimber 
Air. Han skal varetage drifts
og produktionsområdet i tæt 
samarbejde med administre
rende direktør Jørgen Nielsen 
og økonomidirektør Alex Dyr
gaard. 

Næsh kommer fra stillingen 
som direktør for koncernstra
tegi i DSB, men har tidligere 
været ansat i SAS og Grøn
landsfly. 
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får bedre løfteevne og manøv
redygtighed og større nytte
last. 

Super Lynx flystellet har en 
levetid på 10.000 flyvetimer, 
og Søværnet forventer, at de 
kan være i tjeneste til i hvert 
fald år 2015. 

Selv om Lynx'ene har fået 
nye flystel, beholder de de op
rindelige numre. 

Udover at levere de nye 
strukturdele stod GKN West
land også for en prøveinstal
lation på den første helikopter 
{S-191). De øvrige syv skal 
ombygges på Hovedværksted 
Værløse med teknisk assis
tance og logistisk støtte fra 
fabrikken. Man regner med at 
have to ad gangen inde til om
bygning og at afslutte arbejdet 
i efteråret 2004. 

Omkostningerne ved om
bygning af en Lynx til den nye 
standard er ca. en fjerdedel af 
prisen på en ny helikopter. 

Kontrakten med GKN West
land har en værdi på ca. 17 mio. 
GBP, for hvilke der gives 100% 
kompensationsordrertil dansk 
industri. 

English 
spoken 
SAS har fravalgt de skandina
viske sprog på sine hjemme
sider eller homepages, bør 
man vel sige, for de findes nu 
kun på engelsk. Det kritiseres 
skarpt af Nordisk Ministerråds 
sprogpolitiske referencegrup
pe: 

Vi finder det betænkeligt at 
netop et skandinavisk, halvt 
statsejet selskab som SAS bi
drager til at undergrave de 
skandinaviske sprog. 

Flyveulykken i 
Arresø 
Robinson R44 OY-HFW foru
lykkede den 13. oktober i Ar
resø, men på grund af det 
stærkt forurenede og algehol
dige vand i søen blev vraget 
først fundet den 27. oktober. 

Piloten Hans Svarre og de 
to passagerer, Arne Thomsen 
og Peder Br6chner, omkom. 
De stammede alle fra Ikast, 
var forretningsmænd midt i 
50'erne og ivrige privatflyvere. 

SLV nyt tele• 
fonnummer 
Luftfartshuset i København 
har fået en ny digital telefon
central, og Statens Luftfarts
væsen har derfor fået nye te
lefonnumre. 

Det nye hovednummer er 
36 18 60 00 i stedet for 36 44 
48 48. Gennemvalgsnumme
ret {36 44 08 08) findes ikke 
mere. Det er erstattet af 36 18 
xx xx, hvor xx xx er den pågæl
dende medarbejders nye fire
cifrede lokalnummer. 

Hovedfaxnummeret er nu 
36 18 60 01 (i stedet for 36 44 
03 03). 

Junkers Ju 88 
bjerget 
En Junkers Ju 88A-5, der hav
de ligget på bunden af den 60 
m dybe Kiesfjord ved Skien i 
Norge siden 1942, blev bjerget 
den 30. august, og i modsæt
ning til andre tilsvarende bjerg
ninger kom flyet op i et stykke. 
Det skal udstilles på Forsvars
museets flysamling på Oslo 
lufthavn Gardermoen. 

Flyet blev stjålet den 5. juli 
1942 fra en flyveplads ved 
Stettin af to flyveelever. De vil
le til England, men fløj vild. 
Den ene omkom, da flyet måt
te gå ned på vandet, den an
den blev ført til Tyskland og 
henrettet. 

Chefskifte 
i Skrydstrup 
Den 1. januar 2001 får Flyve
station Skrydstrup ny chef. 
Oberst M. Fleischer {FLE), der 
nu er chef for operationsaf
delingen i Flyvertaktisk Kom
mando, afløseroberstA.R. Pe
dersen (RIP), der skal gøre tje
neste i Flyvertaktisk Komman
do. 

AIRBP 

ønsker sine kunder 

og forretningsforbindelser 

en glædelig jul 

og et godt nytår, 

og ser frem til 

et fortsat godt 

samarbejde i 2001 ! 
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I OVRIGT 
Oberst J.F. Autzen (FRI), der 
nu er stabschef ved Flyver
taktisk Kommando, tillæg
ges fra 1. oktober 2001 mid
lertidig grad som brigadege
neral og beordres til tjeneste 
ved ambassaden i Washing
ton. 

Oberst S. Falk-Portved be
ordres fra 1. oktober 2001 til 
tjeneste som stabschef ved 
Flyvertaktisk Kommando. 

Space Shuttle mission nr. 
100 blev afsluttet den 24. ok
tober, da rumfærgen DIS
COVERY landede på Ed
wards Air Force Base i Cali
fornien. 

Lockheed Martin X-35A, der 
skal demonstrere USAF's 
krav til Joint Strike Fighter, fløj 
første gang den 24. oktober. 

Oberstløjtnant Bo Nielsen, 42 
år, stabschef ved Flyvevåb
nets Officersskole, udnæv
nes 1 . december til oberst og 
overtater posen som chef for 
Flyvematerielkommandoens 
administrationssektor. 

Thai Airways får fra 5. de
cember fem ugentlige afgan
ge med Boeing 747 på ruten 
Bangkok-København mod 
hidtil fire. 

Rejsecenter Djursland har 
åbnet kontor i Århus Luft
havn. 

Belgiens f/yvevaben skal 
have fire fly til brug for rege
ringen m.fl., to 37-sædede 
ERJ-135 og to 50-sædede 
ERJ-145. Ordren er på 78 
mio. USD 

Ukraine International har nu 
tre ugentlige forbindelser på 
ruten Kiev-København. Fly
type: Boeing 737. 

Grønlandsfly skal spare 30 
mio. kr. og har derfor opsagt 
51 af de ansatte, svarende 
til 11 % af personalet - eller 
hver niende medarbejder. 

Braathens afgangstid fra Bil
lund til Oslo er kl. 1650, med 
ankomst kl 1755. Ruten fly
ves alle dage undtagen lør
dag. Flytype: Boeing 737. 
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Griseri I 
Den 17. oktober fik to kvinde
lige passagerer tilladelse til at 
tage en gris med på førsteklas
seskabinen på et US Airways 
rutefly fra Philadelphia til 
Seattle-Tacoma. Den ene hav
de en lægeattest på at hun af 
"terapeutiske" arsager ikke 
kunne tåle at skilles fra grisen 
(analogt med at blinde passa
gerer kan medtage fører 
hund). 

Det var nu ikke nogen nuttet 
gris, damerne havde med. Det 
var en velvoksen basse på 
halvandet hundrede kilo, men 
den generede ikke nogen un
der flyvningen - den lå på gul
vet og sov det meste af tiden. 

Problemerne opstod først 
da flyet var landet og grisen 
vågnede. Den løb højt hylende 
rundt i kabinen og prøvede at 
komme ud i cockpittet, men 
blev lokket væk ved at besæt
ningen smed mad til den fra 
galley'et. 

Det lykkedes derefter for 
grisens ejere, assisteret af 
nogle passagerer, at få den ud 
af flyet - hvorefter den besør
gede på gangbroen! 

Griseri li 
China Southern Airlines fløj 
den 24. oktober 700 grise fra 
Chicago til Shenzhen. Den 
samlede vægt af "besætnin
gen" var 85 tons. 

Ny udstilling: 
EBACE 
European Business Aviation 
Association (EBAA) afholder i 
dagene 18. - 20. april den før
ste European Business Avia
tion Convention and Exhibition 
(EBACE). Det sker i samarbej
de med den amerikanske Na
tional Business Aviation As
sociation og foregår på PalEx
po, der ligger umiddelbart op til 
lufthavnen i Geneve. 

Åbningshøjtideligheden be
gynder onsdag den 18. april kl. 
1400, og udstillingen lukker al
lerede fredag den 20. april kl. 
1500. 

Af de allerede tilmeldte ud
stillere kan næves Bombardi
er, Cessna, Dassault, Galaxy, 
Gulfstream, Honeywell, Jep
pesen, Pratt & Whitney Cana
da og Raytheon. 

Rullevej og rejsegilde 

Første fase af Billund Lufthavns store udvidelses
program er afsluttet. 

Som planlagt blev den nye 
rullevej taget i brug den 2. no
vember. Ny platform og pas
sagerterminal forventes klar til 
ibrugtagning i maj 2002. 

Rullevejen er 23 m bred og 
løber parallelt med banen i he
le dennes længde, 3,1 km, og 
kan anvendes af selv de stør
ste kendte flytyper. Til belæg
ningen er der anvendt 24.000 
tons asfalt. 

I rullevejens midterstriber 
er der nedfældet 185 center li
ne lys til at lede flyene sikkert 
frem i al slags vejr og på alle 
tider af døgnet. 

Mindre støjbelastning 

Rullevejen betyder en stærkt 
tiltrængt forbedring af lufthav
nens kapacitet, idet man nu 
kan lade afgående fly rulle ud 
til start, samtidig med at andre 
fly starter eller lander. 

Den 15. november var der 
rejsegilde på den nye passa
gerterminal, der efter planerne 
skal tages i brug i maj 2002. 

Hidtil har kun et fly ad gangen 
kunnet gøre det, da startbanen 
også fungerede som rullevej. 
Den større kapacitet betyder 
også en sikring mod forsinkelser. 

Rullevejen indebærer des
uden at støjbelastningen af Bil-

lund by mindskes, når der star
tes fra østmod vest, idet alle 
store fly nu påbegynder starten 
fra den østlige ende af start
banen og derved kommer tidli
gere i luften. Dette betyder igen, 
at når flyene først er i luften, kan 
de påbegynde deres sving væk 
fra Billund by tidligere end det 
hidtil har været tilfældet. 

Rejsegilde 

Billund lufthavn har skrevet 
kontrakt med Siemens Cerbe
rus om leverance af automa
tisk brandsikring af den nye 
terminalbygning. Entreprisen 
omfatter alle de elektroniske 
brandsikringssystemer, brand
alarmeringsanlæg, brandven
tilations- og brandvarslingsan
læg. 

I store bygninger, hvor der 
færdes mange mennesker, er 
et brandalarmanlægs vigtigste 
opgave at opdage en eventuel 
brand så tidligt, at den nødven
dige reaktion kan iværksættes 
før skaderne bliver for store. I 
Billund Lufthavn installerer 
Siemens Cerberus brandde
tektorer, alarmtryk og højttaler
systemer i hele terminalbyg
ningen. 

Entreprisesummen er i alt 
5,3 mio. kr. 

Redaktionen ønsker læserne 
og annoncørerne 

en rigtig glædelig jul 
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Det første møde med 
Piaggio P.180Avanti 
fandt sted på Vest
himmerlands Flyve
plads i Aars i august 
1993. 

Flyet var en af de 
store attraktioner ved 
en Aero Expo-udstil
ling arrangeret af 
Kongelig Dansk Aero
klub og Aars Kommu
ne. Forfatteren havde 
den gang fornøjelsen 
at flyve højre forsæde 
på en længere tur over 
Jylland. 

Ville det være det 
samme positive ind
tryk denne gang? 

• I I i I I 

Gensyn 
med Avanti 

Tekst og foto: Knud Larsen 

Der var to Piaggio på forpladsen i Roskilde. Forrest Ole Lindhardts Piaggio P.149 OY-CFN og 
bagerst Avanti. 

Rinaldo Piaggio i Italien be
gyndte allerede i 1915 at desig
ne og bygge fly. Et af de mere 
kendte er amfibieflyet P.136 fra 
1948, der havde to motorer 
med skubbende propeller og 
plads til fem passagerer. Der 
blev bygget 63, de fleste til det 
italienske flyvevåben. Senere 
kom P.166 bygget efter samme 
princip, men med hjulunderstel. 

I Danmark kender vi P.149 
med fire sæder, optrækkeligt 
understel og en stempelmotor. 
190 blev bygget på licens hos 
Focke-Wulf i Tyskland. To af 
disse flyver på dansk register. 

Piaggio fabrikken havde 
midt i 90-erne økonomiske 

problemer og dele har været 
solgt fra. Nu er der igen kom
met fart over feltet - bogstave
lig talt, idet ejeren af bilfabrik
ken med de hurtige Ferrari-bi
ler er trådt til. Piaggio er nu 
igen på ret kurs økonomisk og 
håber at få gang i afsætnin
gen. Air Alpha A/S i Odense 
Lufthavn er udnævnt til for
handler for hele Skandinavien 
og er ligeledes blevet service
center for Piaggio. 

Tre bærende flader 

Piaggio P.180 Avanti ser ikke 
ud som andre fly. Den har tre 
bærende flader: farvingen, ha-

vedvingen og T-halen. Der er 
to Pratt & Whitney PT6A-tur
bopropmotorer med skubben
de propeller. Hovedvingen er 
placeret bag kabinen, og ho
vedbjælken går derfor ikke 
tværs gennem midtergangen. 
Derved er det muligt at opnå 
næsten ståhøjde i kabinen. 

Med den glatte overflade 
skulle man umiddelbart tro at 
flyet er fremstillet af composit
materialer. Men det er slet ikke 
tilfældet. Over 90% er fremstil
let af aluminium, kun få dele 
er fremstillet i composit. 

Grunden til skrogets glatte 
overflade er arbejdningspro
cessen. Aluminiumspladerne 
er skåret meget nøjag,tigt til og 
holdes på plads i en vacuum
form medens længdedragene 
og spanter monteres indven
digt. Det er således muligt at und
gå de unøjagtigheder i overfla
den man ellers ser på metalfly. 

Kabinen' 

Indgangsdøren sidder på ven
stre side lige bag cockpitvin
duet, der ud for hvert pilotsæ
de er et stort vindue. Kun en 
sprosse mellem piloterne del
er det store glasareal, der 

A vanti har tre bæreflader: for
vinge, hovedvinge og T-hale. 
Læg mærke til Ferrari-logoet 
på næsen. 
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Piaggio P.180 Avanti 
Motorer: 
To Pratt & Whitney PT6A-66 
neddroslet til 850 hk 

Længde: .. ... ......... ... 14,03 m 
Højde: ... ................. ... 3,98 m 
Spændvidde: ... ... ... . 14,41 m 
Kabinelængde: ......... 4,55 m 
Kabinebredde: ... .. ... .. 1,85 m 
Kabinehøjde: .... .... ... . 1,75 m 
Max. startvægt: .... .. 5.239 kg 
Start over 15 m: ....... .. 869 m 
Landing over 15 m: .... 872 m 
Stigehastighed: . 2.950 ft/min 
Max. rejsehastighed 
(i 28.000 ft) : ............... 395 kt 
Rækkevidde: ......... 3.241 km 

PiaggioAero Industries, S.p.A. 
16154 Genova, Italien 

www.piaggioaero.it 

Dette luftbillede viser tydeligt 
flyets tre bæreflader. (fabriks
foto). 

giver en fantastisk udsyn og 
elegant udseende. 

Kabinen er 1,85 m bred og 
1,75 m høj i midtergangen. Der 
er plads til syv passagerer i lu
xusklassen med lædersæder, 
kontakter til styring af lys og luft 
til hvert enkelt sæde. Der er 
også plads til et køle-/varme
skab, hvor det er muligt atfrem
trylle varme retter og kølige 
drinks etter behov. Sammen
klappelige borde findes i ka
binevæggen under vinduerne. 

Flyet kan indrettes til maxi
malt ni passagerer og to pilo
ter. 

Et skab giver mulighed for 
at hænge jakker og frakker på 
bøjle, og det giver også plads 
til mindre tasker etc. Der er et 
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Kabinen i demo-flyet var i luxusudgaven. Flyet bliver bl.a. brugt til at flyve racerkørere og officials 
fra Ferrari's Formel 1 racer-team. 

separat bagagerum på 1,25 
m3 med kun udvendig adgang. 

Bagerst i kabinen lukket 
med en dør findes ettoilet med 
håndvask, spejl etc. Der er og
så ståhøjde her. 

Hovedvingen med begge 
motorerne sidder bag kabinen 
og propellerne sidder endnu 
længere væk, derfor er lydni
veauet i kabinen behagelig 
lavt (68 dBA), og der er ingen 
problemer med at kunne tale 
sammen med normal stem
meføring - heller ikke på de 

bagerste sæder, der er nær
mest motorerne. Kabinen har 
i 24.000 ft højde samme tryk 
som ved havets overflade. 

Cockpittet er indrettet med 
henblik på at flyet kan flyves 
af kun en pilot. Instrumentpa
nelet er udover de analoge 
instrumenter indrettet med tre 
Rockwell Collins EFIS data
skærme og farvevejrradar. I 
kanten af instrumentskyggen 
sidder kontakter til autopiloten. 

En tur fra Roskilde Lufthavn 
via Aalborg tilbage over Djurs-

land og Sejrø Bugt til Roskilde 
varede inkl. stigning til FL 31 0 
kun godt en time. Avanti kan 
flyve i højder op til 41.000 ft 
over strækninger op til 1. 700 
nm. Højeste rejsehastighed er 
395 kt i 28.000 ft. 

Turen i læderstolene ba
gerst i kabinen bekræftede det 
lave lydniveau. Ståhøjden er 
også behagelig, når man lige 
skal op og se hvad piloterne 
laver forrest i raketten. 

Jo, det var et dejligt gensyn 
medAvanti. • 

Vi er i 31. 000 ft. Der er to EFIS skærme i venstre side og en i højre. Flyet er godkendt til at flyves 
af en pilot. 



G-EBLV er den ældste D.H. 60 (Cirrus III) med første flyvning i juni 1925. Den står hos Shuttleworth Trust i O/d Warden, kun en par 
mil fra Woburn Abbey. 

De Havilland Moth 
træf på Woburn Abbey 
Tekst og foto: Jennifer M. Gradidge 

Der kan ikke være ret mange steder, hvor det er 
bedre at holde et flytræf end på Woburn Abbey 
i Bedfordshire. Stedet ejes af Lord og Lady 
Tavistock, der blev stjerner i TV-serien "The 
Country House" (dansk titel: Livet på godset). 

Woburn Abbey var også hertuginden af 
Bedtords hjem. Hun var en kendt f/yverske i 20-
erne og 30-erne. Hun fløj af sted først i 30-erne 
i hendes Moth og er ikke set siden. Men hun 
mindes hvert år, når DH Moth Club samles for 
at glæde sig over Geoffrey de Havilland's Moths. 

En række D.H. 60 Moth ud af de tilstedeværende 10. 

I år landede 75 Moths og Chip
munks den 19. august, og da
gen efter kom 87. Måske ikke 
så mange som man havde hå
bet, men sidevind besværlig
gjorde landingerne, og samti
dig var vejrudsigten dårlig -
men vejret blev bedre end for
udsagt. 

Moths over alt 

Woburn anses for at være et 
vanskeligt sted at lande, da 

træerne langs landingsstræk
ket giver uforudsigelig turbu
lens. Landingen foregår over 
træer og i den ene ende over 
en safaripark, hvor en for kort 
landing betyder møde med 
giraffer og løver! Besøgende 
kom flyvende fra nær og fjern 
og landede uden uheld af no
gen art. 

Der kom fire Tiger Moths fra 
Tyskland, en fra Schweiz og to 
fra Holland. Det ene af disse 
to havde den sjældne forlæn
gede rygfinne, formentlig det 
eneste eksisterende. 

Ud over Tiger Moths, der al
tid er i overtal, var der ni D.H. 
60 Moths og enkelte Puss 
Moth, Fax Moth, Dragon (fra 
Aer Lingus), Leopard Moth, 
Hornet Moth, Dragon Rapide, 
Dragonfly og Moth Minor. 

Det formodes at der for ti
den er 165 luftdygtige Moths i 
England og omkring 50 i res
ten af Europa. Der er 122 Tiger 
Moths i England og 45 i resten 
af Europa, så talmæssigt ud
gør disse størstedelen med 15 
D.H. 60 Moths og 1 0 Hornet 
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Der var D.H. Moths over alt under en rigtig engelsk sommerhimmel, der desværre er sjældent ses. 

Moths langt efter på anden og 
tredje pladsen. Så vidt denne 
forfatter husker er der kun en 
luftdygtig Tiger Moth i Dan
mark (OY-DGH), men den har 
til gengæld være på Woburn i 
hvert fald to gange - en pris
værdig tur. 

Garden party 

Træffet er ikke en flyveopvis
ning, selv om der sædvanligvis 
søndag eftermiddag er en 
kunstflyvningskonkurrence 
med inviterede kunstflyvere og 
forbiflyvninger med OH typer, 
der er for tunge til at kunne lan
de på græsset, fx D.H. 114 He
ron. 

Der er også anden under
holdning, fx dækrulningskon
kurrence (Tiger Moth dæk) 
med indviklede regler (typisk 
engelsk), en forbiflyvning af Sir 
Geoffrey de Havillands gamle 
hjem og flyvninger med klub
bens medlemmer. 

Et messingblæserorkester 
underholdt søndag eftermid
dag ved siden af udryknings
køretøjerne, der heldigvis ikke 
havde noget at lave. 

D.H. 90 Dragonfly G-AEDU ejes af Torqui/ Norman. Den overlevede krigen i Afrika og har fløjet over 
Atlanten tre gange (den ene gang kom den tilbage i en container i stykker). Læg mærke til hi-tech 
kontroltårnet og OH-flaget i baggrunden. 

Atmosfæren var præcis 
som et rigtigt engelsk garden 
party, hvor præsidenten, tidli
gere testpilot hos OH, Group 
Captain John Cunningham, 
nød at udføre sit hverv. Der er 
en sådan dag en masse præ
mier i form af sølvtøj for kon
kurrencer og store indsatser i 
klubbens tjeneste. Dette år var 
desværre sidste opvisning af 
Diamond Nine Tiger Moth hol-

det, men heldigvis ikke den sid
ste for kommentatoren John 
Blake, der uden undtagelse er 
den bedste air show kommen
tator denne forfatter har hørt. 

Bliv medlem 

Gæster er velkomne til at 
kigge på udefra, idet adgang 
er begrænset til medlemmer 
og deres gæster. 

Man kan blive medlem af 
Moth Club ved indgangen eller 
ved at skrive til The de Havil
land Moth Club Ud., Staggers, 
23 Hall Park Hill, Berkhansted, 
Herts HP4 2NH for yderligere 
oplysninger. Klubben udgiver et 
flottidsskriftfire gange om året. 

Klubbens hjemmeside er 
www. dhmothclub.co.uk, e
mail: dhmoth@dhmothclub. 
co.uk for de læsere, der er så
dan udstyret. • 

Den sidste hollandske Tiger Moth (PH-CSL) med forlængetrygfinne. G-AJHS kom også fra Holland men har beholdt den engelske 
registrering for at undgå rygfinnen. -CSL bliver tanket under stor bevågenhed. 



Denne Lancair IV var klargjort til deltagelse i Reno Air Races - Sports Class, en klasse som Lancair har vundet de seneste tre år. 

Tekst og foto: Knud Larsen 

Først i 1980-erne startede Lance Neibauer 
under beskedne forhold i lufthavnen i Santa 
Paula, Californien med at bygge fly af compo
sitmaterialer. Senere begyndte han at sælge 
delene i sæt, som kunne samles hjemme i 
kundens garage. Efterspørgslen steg, og nye 
lokaler var nødvendige. 

11991 flyttede Lancair til staten Oregon i det 
nordvestlige USA. Udviklingen er gået stærkt, 
og i februar 2000 blev også det første certifi
cerede fly leveret. 

11991 kom så byggesættet 
til Lancair IV, der havde plads 
til fire personer. Lancair IV P 
(P står for pressurized) med 
trykkabine bragte flyvningen 
op i større højder to år senere. 

I 1995 kom fabrikkens før
ste model med fast understel 
stadig til fire personer - Lancair 
ES eller Super ES, der har 
kraftigere motor. 

Byggeriet 

Men det tager jo tid at samle 
og færdiggøre byggesættene 
- ofte længere tid end bygge
ren bryder sig om og som regel 

også længere tid end fabrik
ken havde lovet i brochurerne. 
Nogle hjemmebyggere når 
aldrig at færdiggøre byggeriet, 
men videresælger det til en 
med mere gejst. Andre arbej
der måske på 10. eller 15. år -
stadig med fanen højt. 

Byggeren skal selv færdig
gø re mindst 51 % af flyet for at 
det kan godkendes som selv
byggerfly. Men så kunne fa
brikken jo bygge de andre 49 
% for at få det hele hurtigere 
færdigt - og det er lige præcis 
hvad Lancair tilbyder sine kun
der. 

De fleste modeller fås også 

Den nye fabrik blev etableret i 
lufthavnen i byen Redmond. 
Her var plads til alle fabrikkens 
nødvendige funktioner lige fra 
lager til værksteder, ovne og 
administration. Og salget af 
byggesættene gik strygende. 

Lancair Legacy 2000 eren ny udgave af Lancair 320 med bredere og højere kabine, ændret affjedring 
i understellet og motorer op til 310 hk. 

Flyene hed Lancair 200/ 
235 i 1984, i 1988 kom Lancair 
320/360. Tallene refererer til 
motorens slagvolumen. Flye
nes slanke udseende, optræk
keligt understel og glatte over
flade gav høje hastigheder og 
mange hastighedsrekorder 
blev sat. Lancair har årligt del
taget i udstillinger, bl.a. i EAA 
Oshkosh Fly-in og vedAOPA's 
årsmøder. Alt sammen mar
kedsføringsparametre, der har 
givet pote. 
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i et såkaldt "fastbuilt kit", dvs. 
at det er 49 % færdigt, når kun
den modtager byggesættet. 
Det koster selvfølgelig noget 
mere, men giver bogstaveligt 
talt en flyvende start på projek
tet. 

Lancair tilbyder også en 
hjemmebygger "workshop", 
hvor byggerne kommer på 
fabrikken i op til fem dage og 
under hjælp fra personalet 
afslutter bygningen af vinger
ne og halesektionen på deres 
fly. De fem dages arbejde ville 
formentlig have taget mellem 
700 og 1.000 timer hjemme i 
garagerne. 

Lancair ES og Super ES er til forskel fra de andre modeller med fast understel. Om det er en ES 
eller Super ES afhænger af motorstørre/sen. 

Lancair har introduceret en 
"firewall-forward fastbuilt opti
on", hvor fabrikken monterer 
motoren med alt tilbehør, slan
ger, ledninger mv. inden leve
ringen. Ligeledes kan man be
stille instrumentpanelet i den 
ønskede farve og med den 
ønskede instrumentering samt 
radio- og navigationsudstyr. 
Det leveres afprøvet - klar til 
endelig montering. 

Et andet tilbud fra Lancair er 
at foretage den første testflyv-

ning af det nybyggede fly. Med 
en stor checkliste gennemgås 
flyet omhyggeligt. Testpiloten 
afprøver flyet på jorden og i 
luften og lærer tils idst den 
nybagte Lancair flyejer hvordan 
han får mest ud af sit fly. 

Lancair har gennem årene 
leveret ca. 2.000 byggesæt til 
piloter over hele verden. 

Prisen på byggesættene 
varierer afhængig af om man 
ønsker "fast built option", 

SPECIFICATIO~S: ~..e· IV /IV-P PERFORMANCE: 
Lcnglh 
Wingsp.1n 
WingArn 
Aspttt Rauo 
Empty Wc1ght (cst typ) 
MuTokcOITWc1ght 
Sid. Fucl Cnpac1ty 
Op11onal Long Range Fucl 
Uscful Load flyp1C•li 
Baggagc Cnpacny 
Tr.uJcrWKlth 

CABIN AREA: 
W1dth (1ntcnor front) 
W1dlh (1ntcnor rcar) 
Hc1gh1 (intcnor) 

25 0 (Contmcntal TSIO 550.E enHmc 
JO:? fl 350 h.p. @ 2700 rpm, hkUI rutbo. twm 
98 sq O mtcrrookd, J .b).lde CORSIMII speed prop) 

9 1 Cnusc (1)1J 111 12,000 ft) .265 mph 
1900lbs Cnusc (tYP t,, 2-1,000 0 ) Jl4 mph 
3200 Ibs .-------j }----~ Fucl Comump11011 ( lyp) 17 8 b'Ph 

90g:d R:itc o f Cl1mb @ sca)eo.cl 2600fpm 
IIOgal -=-====li lb==.....,Rangc (max w/s\d fucl) 1400 sm 

1300 Ib, Endur.snce fmaxw/ Sld[ud) 4 8hn 
1501b, S1>II Speed (m,nJ 75mph 

95 in Wing l.oadmg 32 6 lbs/sq ft 

46 tn 
43 tn 
48 tn 

Power Loodmg 9 I Jbs/hp 
G L.ooomg (Utili ty) +44 -23 G's 

•~ op(K>n also nvadablc. 
Empty Wc1i;Jx 2200 Ibs 
Ll,cl"ul Lood 1000 Il,, 

SPECIFICATIONS: ~• PERFORJIIANCE 
Length 22 ft LF.GACY 2000 (Contmenb l 10-550-N eng,ne· 310 hp@ 
Win~ 25 5 fl 2700 rpm, comtanl spcffl prop) 
Win1Arca 82, sq fl Max Spe-cd rt!; ~a k:vcl JOO mph 
Empty We,ght 1500 Ib, C'ru1sc (typ 8,000 fl) 276 mph 
Gross Wc1ght(NonnalCa1) 2200 Ibs RDngc (w/opt rucl) 1500 sm 
Gros.,Wc1ghl(U11luyCa1 ) 19001bs ----F~--- Rtuc a r Chmb (a scalc\·cl 3000fpm 
Std. Fuel Cap3C1ty SO g11I (Oross} 2200 fpm 
Opl1onal Long RDnce Fucl 66 c:sl ""-"'====k-i=="=-Talr.e Off RoU ~r ~• lc\·cl 500 ft 
Useful Load (typocal) 700 Ib< fG ross) 600 fl 
BaggagcCap.ac1ty 901M Landmg Rofl, sn Jc\,:I .. .. 900 ft 
Tra,ler Width 120 Ib< l.andmg ApproochSpeed 85 mph 

S1>JJSpeed (m1n) 60mph 
CARIN A REA Wing LOld mg 23 lbs/sq ft 
l..rni;th 0l'cr.dl 63 1n PO\l.·cr Lo;,d mg 7 lbslhp 
Width(rnu ) 4351n G loadmg (Utihcy) • 44,-22G's 
l-lc1gh1 (mlcnor) 44 5 in Roll Rate 150 dcg/5CC 

SPECIFICATIONS: -,/!P,. ____ ES PERFORMANCE: 

Len~'lh 25 ft ~ (Conunen tal l0•550-G eng,ne· 280 hp @ 
Wtng,pan JS j fl 2500 ,pm, 3-blade ' °"'"""speedprop; 
lle,ght R O ft or 300 hp @ 2700 rpm) 
WmsArn J.iOsq n 
Aspect RatHJ 8 4 I Cruise (typ @ 8000 fl) ................. 22' mph 
l.Anwng Gear F1xcd, tncyclc Rate or Cltmb @ sot lc-vcl .2000 f'pm r:y W;,~ht 600 x 6 ma1ns, 500 f~ '":: ,----fo,-,t---~, ~~~~=::::~I;··· .. . .. -······· I~~;:: 

Gross We1ght 3200 Ib, Ranic (w/opt fuel) ... .. .. - ....... 1600 sm 
Useful Load 1400 Ibs Endunu,ce (w/s td fuel ) ...................... 5 hB 
811agagcCapac1ry 175 Ibs Endurancc (w/opc luel) .................. 6 6 hn 
Sld. Fucl Capac1ty 1S US gø.I Wing L.oadfng ...................... 21 .4 fbs/sq ft 
Opc,onal Long Range Fud 100 US gal I Power L*ing ___ I0.7 lbs/hp 
Flops Elcctnc, fult slottcd G Load1ng (Utility) ............. • 4.4, -2.J G's 
CABINAREA: 
Widlh (tnlmor front) 46 tn 
Width (tntcnor rcar) 43 in 

Hc1gh1 (1n1enor) 411 in 

For adchttonal mfonn~Klfl on all Lanca1r a1ra2n, ordet • Ful! Color lnformahon Packagc SIS • Brmdcasl Quah1y Video S20 
• BochlnfoPlltkandVideoS30 ••"-"'-•,..,....,~ 

'-----' ...... ,.,.,-'' '' 
NckoAvl10•• l•c~ 22-M AlfJl(l(1 WrJ Rcdlnnnd.OR'fn '41 !$-ll,.,-i).224--1 F~ ls-41 19U 125.5 WcflS-hnp:1(--..irCOM 
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Salgsassistent Kimberley Lorentzen fortæller om færdiggørelse 
af vinger og halefinne. 

færdigbygget instrumentpanel etc. eller blot standardkittet. 
Priserne for standardkit er: 

Lancair Legacy 2000 ....................... .. .... .......... 39.900 USD 
Lancair IV ... .. ............................................. .. .... 78.900 USD 
Lancair IV P .................................................. 102.900 USD 
Lancair ES .............. .............. .... .... .................. 39.900 USD 

Certificerede fly 

Da Lance Neibauer besluttede 
at bygge ikke alene byggesæt, 
men også fuldt certificerede fly 
var der allerede blevet plads
problemer på fabrikken i Red
mond. De certificerede fly byg
ges af et juridisk set selvstæn
digt selskab (The Lancair 
Company) og Lancair fandt 
den nødvendige plads i luft
havnen i byen Bend, ca. 50 km 
syd for Redmond. 

Her opførte Lancair en helt 
ny fabrik på 15.000 m2 specielt 

beregnet på (masse)produk
tion af certificerede fly. Lancair 
Colombia 300 hedder det nye 
fly, der har mange lighedstræk 
med Lancair ES. 

Det er ingen let sag at starte 
en ny flyproduktion, når man 
ingen ordrer har. Der blev 
fremstillet en prototype og en 
mock-up som blev forevist ved 
flyvestævner og udstillinger. 
Anstrengelserne gav snart ge
vinst, og bestillingerne be
gyndte at komme ind. 
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-Lancair IV Per en Lancair IV med trykkabine og winglets som de væsentligste forskelle. 

Dette skrog blev anvendt til belastningsprøver, bl.a. frit fald fra stor højde, i forbindelse med 
certificeringen af Colombia 300-modellen. 

Men en ting er at fremstille 
byggesæt, noget andet er at 
producere certificerede fly i se
rieproduktion. Folk skal ansæt
tes, uddannes i byggeproces-

serne, lager indkøbes (ikke for 
stort, da det jo koster penge) , 
de dyre ting som motorer og 
avionics skal helst komme "just
in-time"til monteringstidspunk-

tet osv. Og ikke mindst skal det 
hele godkendes af myndighe
derne (FAA). 

Efter at produktionsproces
sen var blevet godkendt kunne 

man levere det første fly til en 
kunde. Leveringen skete den 24. 
februar i år, hvor Lancair Colom
bia 300 med registreringen 
N424CH blev overdraget Collins 
Hemingway i Oregon. Den første 
leverance til Europa skete den 7. 
september -netop som FLYV be
søgte fabrikken. 

Colombia 300 

Flyet har ikke rat eller pind som 
man almindeligvis ser, men en 
side-stick som på fx Airbus. 
Det giver en fin oversigt over 
instrumenterne, der er supple
ret med en stor dataskærm 
med moving map koblet til 
GPS. En 310 hk Continental 
motor giver en rejsefart på 190 
kts i 8.000 ft. 

Forhåbentlig får FLYV lej
lighed til at kigge nærmere på 
Colombia 300 inden længe. 

Colombia 400 

Men udviklingen stopper ikke 
her - der er allerede en turbola
det udgave på vej. Ud over den 
turboladede motor, der giver 
bedre præstationer i høje 
luftlag, bliver instrumentpane
let indrettet med HITS, som er 
en forkortelse af Highway In 
The Sky. HITS er en del af NA
SA's Advanced General Aviati
on Technology Experiments 
(AGATE). 

HITS består af to store far
vedataskærme, hvor den ven-

Lancair Colombia 400, der er en turboladet udgave af Colombia 300, har en motor på 31 0 hk. Første levering kan finde sted august 
2001 . Prisen forventes at blive ca. 3 mio. kr. 

/ 
/ 

I I 
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Lancair Colombia 300 er certificeret af FAA med første levering 
til en kunde den 24. februar 2000. Den 7. september blev den 
første Colombia 300 leveret til en europæiske kunde. Færgepi
loten fløj turen over Atlanten uden ekstra brændstoftanke med 
stop kun i Gander, Søndre Strømfjord og Reykjavik. Det sidste 
ben til Lelystad i Holland var på 2.034 km. 

stre erstatterfartmåler, højde
måler, kursgyro, VSI, kunstig 
horisont og drejningsviser etc. 
Den højre skærm er med mo
ving map hvorpå der kan over
lejres trafikoplysninger og vejr
oplysninger. Systemerne blev 
demonstreret på prototypen, 
der forventes i lutten i 2001. 

FADEC (Full Authority Digi
tal Engine Control) forventes 
også at kunne udvikles så me
get at der kun er et håndtag til 
styre motor og propel. Hånd
taget giver signal til en com
puter, der optimerer brænd
stofmængden, blandingsfor
holdet (benzin/luft) og propel
omdrejninger. Systemet udvik
les af firmaet AeroSance. Cer
tificeringerne for HITS og FA
DEC forventes afsluttet i 2002. 

• 
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Byggesæt: 

Lancair 
2244 Airport Way 
Redmond 
Oregon 97756 
tlf. 001 541 923 2244 
fax 001 541 923 2255 

Certificerede fly: 

The Lancair Company 
22550 Nelson Rd. 
Send 
Oregon 97701 
tlf. 001 5413181144 
fax 001 541 3181177 

Internet: 
www.lancair.com 
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Exklusivt emblem lnieressant cockpit 
på bagkassen. design. Alle data 'f ·' og funktioner er let 

, • ·~ 
1
\. , • overskuelige. 
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CITIZEN,sf e·A~~els =-PR.OM&ASTER Navihawk fly-chronographer. 
Mod, inietligens og absolut præcision kendetegner den verdensberomte kunstflyve
eskadrille Blue Angels fra US Navy. 
Nåfde går.i luften er CITIZEN PROMASTER med i cockpittet! 
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Flybyggegruppen Østjylland 
Tekst og foto: Torben Taustrup 

I dagens anledning havde 
gruppen sat den øverste del af 
kroppen på flyet. Den skulle 
senere af igen, da der stadig 
skal laves en del i kroppens 
underdel. 
Til venstre ses gruppens nye 
mand John Kirkegaard, der
næst David Søsted, Per Ja
cobsen, Bjarne Jensen, Chris
ten Kristensen og Jens Ole 
Willumsen. 

Omhyggelighed og omtanke præger arbejdet med flyet "Europa", og 
vi befinder os nu i det 4. byggeår - dog uden at der kan spores en 
nedgang i entusiasmen hos de ni flybyggere. 

En væsentlig grund til, at 
tidsplanen ikke længere hol
der er, at man undervejs har 
lavet flere ret markante ænd
ringer i konstruktionen. Sagen 
er, at Europa fabrikken til sta
dighed laver forbedringer på 
flyet, og det er naturligvis altid 
rart at være på forkant, for nu 
at bruge et aeronautisk udtryk. 
Indtil nu er følgende modifika
tioner/forbedringer indført på 
Flybyggegruppens fly, Romeo 
-Alpha - Foxtrott: 

Bladene falder snart af træer
ne, og det er i disse dage {sep
tember) to år siden, at gruppen 
var i gang med belastningsprø
ven af hovedplanet. Testen gik 
som bekendt rigtig godt - de to 
vinger havde nøjagtig den 
samme nedbøjning. 

Det er et år siden jeg be
søgte flyværkstedet på Had
stenkanten, og der er siden da 
sket en del ting. Indtil nu er der 
logget 3.520 timer mod 2.700 
for et år siden. 

Som oplyst havde to af 
gruppens medlemmer forladt 
gruppen - en pga. sygdom og 
en anden fordi han var flyttet 
til Sjælland. På det tidspunkt 
var der to anparter til salg, og 
den ene er i mellemtiden solgt 
til gruppens nye mand John 
Kirkegaard, der bor i Skander
borg. John har købt Poul Ja
cobsens anpart - prisen ville 
han ikke ud med, og det må 
man jo respektere. 

Den anden anpart der ejes 
af Erik Østerby er stadig til 
salg, så det bliver interessant 
at se, hvem der køber den. 
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Modifikationer 

Det er ikke nogen hemmelig
hed, at den oprindelige tids
plan er overskredet med indtil 
flere længder, men Flybygge
gruppens formand, Jens Ole 

Willumsen udtaler, at dette 
ikke er noget problem for grup
pen, da projektet også hand
ler om hygge og kammerat
skab - og byggeprocessen er 
jo spændende i sig selv. 

1. Der er bygget et rum til 
strobe lights på vingetip
perne. 

2. Midterkonsollen (,,kardan
boxen") i cockpittet er ud
skiftet til en nyere og lidt 
smallere model. 

Rotax'en er en lille kompakt sag med masser af kræfter. Den vejer kun 60 kg, så den bliver forholdsvis 
nem at løfte på plads i ophænget. Mellem karburatorer (øverst) og motorblok er der anbragt en 
glasfiberafskærmning, der sørger for en hensigtsmæssig køleluftgennemstrømning. 



3. Bageste kabineskot er ryk
ket 12,5 tommer længere 
bagud. I forbindelse her
med skal batteriet flyttes fra 
frontpartiet til en position 
bag sæderne, der også er 
rykket en smule bagud. En 
fordelagtig løsning, da flyet 
har en vis tendens til at væ
re næsetungt. 

4. En tø lge af denne modifika
tion er også, at benzinpå
fyldningsstutsen er flyttet 
længere ned på kroppen, 
således at den nu sidder på 
siden. 

5. Flyet forsynes med næse
hjul og to hovedhjul. Oprin
delig er flyet designet til 
centerhjul med tilhørende 
støttehjul under hovedpla
net samt et mindre baghjul 
fastgjort til kroppen. 

6. Benzinhanen flyttes fra et 
sted mellem sæderne til 
midterkonsollen. 

7. Flaps aktiveres vha. en 
spindelmotor, også kaldet 
en aktuator. Denne funktion 
varførforbundet med sænk
ningen af hovedhjulet i for
bindelse med start og lan
ding. 

8. Der er indbygget en elek
trisk benzinmåler i tanken. 
Den oprindelige, der er di
rekte aflæsbar via et gla
srør, bibeholdes. 

9. En knap så markant ænd
ring er, at propellen forsy
nes med en ny og lidt min
dre spinner. 

1 0.Ny motorskærm således at 
der opnås en bedre køling. 

Det siger sig selv, at alle 
disse modifikationer har kostet 
gruppens medlemmer flere 
penge, og man har således 
været nødt til at foretage ek
straindbetalinger til projektet
et forsigtigt skøn vil være, at 
flyet i flyveklar stand vil løbe 
op i omkring 450 - 500.000 kr. 
Derudover må gruppen også 
være indstillet på, at bruge me
re byggetid - og dette er der 
heldigvis ikke problemer med. 
Gruppens tekniske chef, 
Bjarne Jensen er nu blevet lidt 
mere forsigtig med at sætte 
dag på take off - hvem ved, 
måske om et år? 

Nyt understel 

Den mest tydelige modifika
tion er nok overgangen t il 
næsehjulsunderstel, så flyet 
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nu i højere grad kommer til at 
ligne sine artsfæller af alumi
nium. 

Beslutningen om at ændre 
understellet tager primært ud
gangspunkt i sikkerheden, da 
det har vist sig, at der har væ
ret stabilitetsproblemer i for
bindelse med centerhjulskon
struktionen-dette har bl.a. ført 
til et par havarier, fordi flyets 
retningsstabilitet ikke har 
været god nok ved en bestemt 
hastighed. Ved forholdsvis høj 
hastighed vil sideroret have en 
del magt over flyet, men efter
hånden vil dets virkning afta
ge, og der vil under bestemte 
forhold være risiko for, at flyet 
vil foretage uhensigtsmæssi
ge drej, der i uheldige tilfælde 
kan føre til et havari. 

Dette var bl.a. grunden til, 
at fabrikken havde indført en 
modifikation i forbindelse med 
halehjulet - det skulle flyttes 
længere bagud for at opnå en 
bedre retningsstabilitet , men 
disse problemer vil nok være 
løst med side- og næsehjuls
designet. 

Med næsehjulsunderstellet 
nedsættes flyets rejsehastig
hed fra 259 til 250 km/t, og 
max. hastigheden fra 322 til 
307 km/t, og det er egentlig 
ikke så slemt. I øvrigt forbliver 
flyets startløb det samme, 
nemlig 180 m. 

Delene til det nye understel 
er indkøbt. Ophænget til ho
vedhjulene består at to for
holdsvis kraftige hærdede 
stålrør som skal fastgøres i 
kroppen ved det bageste skot, 
hvor der i forbindelse med en 
kassekonstruktion i kroppens 
underste del skal laves en 
yderligere forstærkning med 
både glasfiber og krydsfiner. 
Hovedhjulsarmene skal fast
gøres i en fremadrettet stilling, 
således at hjulene kommer til 
at befinde sig umiddelbart bag 
flyets tyngdepunkt - dvs. lidt 
bag hovedbjælken. 

Som nævnt skal flapsene 
kunne aktiveres ad elektrisk 
vej, og der er til dette formål 
indkøbt en aktuator, som skal 
fastgøres i kroppen bag sæ
derne. Det oprindelige design 
er indrettet på, at flapsene skal 
køre på samme mekanik som 
hovedhjulet, og det var altså 
ikke mulighed for at køre med 
flaps f.eks. halvt nede. 

Med spindelmotoren er det 
via en speciel kontakt muligt 

Et kik ind i den bageste de/ af kroppen, hvor man kan se den 
mekaniske forbindelse til højderoret- det forholdsvis tykke rør. 
Imellem de to gaffe/arme kan man se den dynamiske afbalance
ring til højderoret, og man kan også skimte tværrøret hvorpå de 
to højderorsf/ader skal monteres. Nederst t.v. ligger det ene ben 
til hjulsophænget. 

at indstille flapsene i flere vink
ler, og deres aktuelle position 
kan aflæses vha. inddelings
streger på vingerne. Ifølge de 
tekniske data vil stallhastighe
den være 81 km/t med fulde 
flaps og 90 km/t uden. 

Den omtalte kontakt DPDT 
(Double Pole Double Toggle) 
kan også aktiveres således, at 
flapsene automatisk enten 
køres helt ned eller i neutral 
stilling. 

Rotax 912S 

Som annonceret på et tidligere 
tidspunkt har det været grup
pens hensigt at indkøbe en 
Rotax 912, og nu stod den der 
så på gulvet - spændt fast til 
en finerplade. Man havde valgt 
den lidt stærkere model 912S, 
der har 100 heste mod 912'e
rens 80, og det er nok et godt 
valg, da man jo altid kan bruge 
lidt flere heste. Rotax'en er en 
firecylindret boxermotor på 

1.200 kubikcentimeter. Den 
har selvfølgelig to tændrør pr. 
cylinder og dertil også separat 
tænding - den er endvidere ud
styret med to karburatorer. 
Topstykkerne er væskekøle
de, mens resten af cylindrene 
er udstyret med almindelige 
køleribber til luftkøling. 

Kølevæsken fra topstyk
kerne føres via rør ned i en lille 
køler, der skal anbringes un
der motoren - nærmere be
stemt i forbindelse med det ne
derste luftindtag i motorskær
men. De to huller på hver side 
af propellen tjener som indtag 
for luftkølingen af cylindrene 
og hvad der ellers kunne have 
behov for at komme af med 
varme. 

Propellen ertrebladet. Bla
dene er fremstillet i kulfiber, der 
er støbt omkring en kerne af 
aluminium, og bladene der i 
øvrigt er forstærket med stål 
på forkanten samles i en todelt 
enhed som spændes sammen 
om bladenes aluminiumsker 
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Der er ved at være facon på kabinen - styregrejerne er stort set på plads, og den nye midterkonsol 
er fastgjort - og nej, hullet er ikke beregnet til en gearstang. 

ner. Udvekslingen fra motor til 
propel er i forholdet 2:1 - pro
pellen kommer altså til at køre 
halvt så hurtigt som krumtap
pen. 

Hele motorophænget er 
færdigt og for så vidt klar til in
stallation af motoren, der kom
mer til at sidde i et gummiop
hæng-den side af sagen ven
der vi tilbage til i næste afsnit. 

Bærefladerne 

Som nævnt i seneste afsnit af 
denne beretning skulle bære
fladerne spartles og pudses. 
Dette har man i mellemtiden 
været i gang med. Alle flader
ne er nu spartlet ud med et glas
fiberprodukt, der kaldes "Poly
fiber", således at stofstrukturen 
i glasfibermåtterne dækkes og 
senere kan pudses helt blank. 

Dette arbejde er man kommet 
langt med, og det er kun et 
spørgsmål om tid inden alle 
fladerne er klar til den afslut
tende overfladebehandling. 

Styregrejer 

Mekanikken i forbindelse med 
de to styrepinde er stort set klar 
- alle rorforbindelser er ved at 

være på plads. Også trimmet 
til højderoret er monteret, og det 
gælder også den dynamiske 
afbalancering af dette. 

Elektriske forbindelser 

Jens Ole Willumsen har lavet 
en tegning der giver en godt 
overblik over, hvor forbindel
serne til de forskellige enheder 
skal trækkes. Der er til fly ud
viklet en speciel slags ledning 
der ikke kan brænde, og det 
er naturligvis den slags man 
har planlagt at bruge. 

Instrumentering 

Det lader til, at man vil starte 
ud med en ikke alt for omfat
tende instrumentering. Det lig
ger fast, at flyet skal udstyres 
med GPS, men ellers bliver 
det kun forsynet med de mest 
almindelige instrumenter, men 
der vil altid være mulighed for 
at udbygge, hvis der skulle vi
se sig et behov herfor. 

Internetside om projektet 

Jens Ole Willumsen har en 
hjemmeside der omhandler 
projektet-den kan findes her: 
jow.hjemmeside.dk-i øvrigt er 
interesserede velkomne til at 
maile. • 

Foreningen aut. danske flyværksteder . general aviation 

ønsker kunder og forretningsforbindelser 

en rigtig glædelig jul samt et 

godt nytår! 

Air Service Billund - Air Service Padborg - Air Service Vamdrup - Alice Aviation - AJO Instrument - Aviatech - Avionics Service Center 
Benair - Business Flight Service - CAT Flyservice - Copenhagen Avionics - DAO Aviation - Danish Aerotech 

Dansk Fly Elektronik - Fly Møller - FO Flyservice - Kalundborg Aviation 
Lite Flite - Midtsjællands Air Service - Klippefly - Newair - Nordic Aviation Contractor - North Flying 

Roskilde Aero Service - Scanaviation - Sun Air of Scandinavia - Scandinavian Avionics. 



Lang fredag den 8. december 2000. ben t1 kl. 19.00! 
Ovennævnte priser er medlemspriser, ind. moms, excl. evt. forsendelsesomkostninger og gælder i december 2000 eller så længe lager haves. 

Varerne findes i begrænset antal, så vi anbefaler at bestille hurtigt! 
KDA Service ApS• Lufthavnsvej 28 • 4000 Roskilde• tlf.: 46141507 • Hjemmeside: www.kda.dk • e-mail: butik@kda.dk 



Tekst og foto: Palle J. Christensen 

Sidst i ?O'erne fik Tyrkiet nye 
er et gammelt tysk fly. 

Nitten belgiske, hollandske, 
danske og græske F-16 er lan
det indenfor få minutter og skal 
nu parkeres. På mange stand
pladser skal der presses to fly 
ind. Men der er mange flere i 
luften, der overvejer at flyve til 
alternativ eller gå op til nødtan
kerne, der cirkler over Karup. 

Men så kørertrafikken igen 
og tårnet kan fortsætte med at 

RF-4E men denne RF-4F 

tage 4-skibsformationer ind til 
"break", den hurtigste måde at 
lande jagerfly på. I den mørk
lagte "approach" længere 
nede i tårnet kæmper flyvele
derne en anden kamp. Dels 
med at få formationerne iden
tificeret og få dem "spacet". 
Dels med tårnflyvelederne om 
at tage flyene ind i landings
runden. 

l 

· splads i sigte. 
"kke en ledig parkering 

AMX-haler og t 
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"PERSEAS 4 expedite off the runway, contact 
Karup Ground." Der er ved at være trafikprop 
i område "sydøst", normalt Flyve-skolen, 
så det er lettere sagt end gjort for den græske 
F-16. 

I men sendte vel-
dem endda se v, , 

. h F-16 producerer Eskisehir. F-4 erne 
Tyrkiet ar ' 4 0 RF-4 fra Erhac og s Missouri 

prø~e:;;;:i:r~ :; Fil~ (eskadr;l~t v~~ii~~~~::~;i~nal ~irport 

;i National Guard indtil 1 ~:: p de blev bygget i. T~rkiet ftk dem 
lige overfor McDonne/1 ff bri" f:;~tøtte under Golfkrigen. 
billigt i 1991 som "beta ,ng 

16 der knækkede næsehjulet. 
Eneste uheld var en norsk:-od uden at blokere banen. 
Heldigvis uden anden ska e 

Mere end et civilt fly må og
så erkende at område Karup 
ikke uden grund er benævnt 
fareområde. NATO Air Meet 
2000 er i fuld sving og på man
ge fronter på jorden og i luften 
Kæmpes der ud til og over de 
normale grænser. 

COMAO 
Composite Air Operations har 
vist sig at være den mest 
effektive måde at anvende 
moderne kampfly på. For at 
få bombeflyene frem til målet 
samler man op i en stor "pak-

ke" over 100 km lang beståen
de af 50 - 70 fly. Der er jagerfly 
foran (fighter sweep) , fly til 
undertrykkelse af fjendtligt 
luftforsvar, eskorte jagere til 
bombeflyene og jammerfly til 
forstyrrelse af radio og radar. 
Der er ogsåAWACS- og tank
fly til rådighed. 

Øvelsesmæssigt starter 
både venner og fjender fra 
Karup . .,81 å" styrke er CO
MAO'en . .,Rød" styrke er jager
fly, derfra en CAP (CombatAir 
Patrol) søger at hindre "bla" i 
deres opgave. De har også 
AWACS og tankflytil rådighed. 

FLYV • DEC. 2000 



Lederen af en COMAO vil 
typisk være en erfaren jager
pilot, der har gennemgået 
NATO's TLP (Tactical Leader
ship Programme) på Floren
nes i Belgien. Moderne kamp
fly har ofte en såkaldt "swing"
mulighed, så de kan skifte op
gave. F.eks den frygtindgy
dende "Strike Eagle", der efter 
at have smidt sine bomber 
skifter til jagerrollen med "væg
til-væg" AMRAAM missiler. 

Planlægning 

Mirage 2000-SF t. E. 
NATO hovedkvarteret AIR
NORTH i Ramstein står for 
planlægningen i samarbejde 
med værtslandet og diverse 
eksperter, f.eks . TLP-pro
grammet. 

2000c fly. ra scadron de Chasse 212 På Dr 
/jon. Det er et opgraderet og ombygget 

r------------
Det tager sin begyndelse 

mere end et år i forvejen, hvor 
man prøver at lære af tidligere 
erfaringer og tage højde for al
le mulige og umulige ting. Bå
de før og under øvelsen har 
der været tæt koordination 
mellem civile og militære fly
veledelser for at fordele luft
rummet, med mindst mulig 
gene for den civile luftfart. Et 
samarbejde, der fungerede 
særdeles tilfredsstillende. 

Angrebsmålene var i Norge, -~;~~~~;~~==---:---------J Tyskland og Danmark, hvor Tysk/ands F-4F ICE 
den sædvanlige TFW (Tactical Combat Ett; . (lmproved 
Fighter Weaponry) øvelse AM ic,ency) har fået FIA 18' 
samtidig kørte i Oksbøl. Der var og RAAM missiler. - s moderne APG-65 radar 

De ser ens ud! 

Se en gang på ovenstående 
billede! Er det en Embraer 
Tucano eller en Pilatus PC-
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7? Eller måske en PC-9, even
tuelt RaY1heon T-6A Texan? 
Ingen af delene. Det er en KT-

1 Woong Bee fra Korean Aero
space Industries, det første fly 
der helt og holdent er kon-

stationeret ca. 95 jagerfly, tre 
ECM-fly og en AWACS på Ka
rup. 

Tidlige planer om tankere 
på Vandel blev opgivet og VC-
10, KC-135 og KDC-10 fløj fra 
hjemmebaserne. Det kræve
de på mange områder hjælp 
fra resten af Flyvevåbnet i form 
af personel og materiel. Både 
Flyvevåbnet og FSN Karup 
høstede mange roser fra øvel
sesledelsen for et "job well 
done". Og på Ørlandet i Norge 
er man igang med at bide 
negle over næste års NATO 
Air Meet. • 

strueret og udviklet i Sydko
rea. Korean Aerospace har 
dog allerede stor erfaring i 
flyproduktion og har i en læn
gere årrække leveret struk
turdele til bl.a. Boeing, Lock
heed Martin og Fairchild 
Dornier. 
KT-1 har en 950 hk Pratt & 
Whitney Canada PT6 turbi
ne motor med firebladet 
Hartzell propel. 
Hartzell Propeller.Ine. har 
noget nær monopol på leve
ring af propeller til militære 
skolefly - alle de her nævnte 
typer har Hartzell propeller. 
Til KT-1, der skal gå i tjeneste 
i år, skal der leveres 85 sæt 
propeller, og leverancerne er 
i fuld gang. 
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LUFTFARTSSKOLEN 

ATPL forkortet teori aften kursus for indehavere af nationalt B/1 certifikat eller JAA CPL/IR, eller militær status: 

Afdeling: 
Billund 

Start : 
2. januar 2001 

Tilmeldingsfrist: 
6. december 2000 

Eksamen: Pris: 
September 200 1 kr. 47.500,- pr. kursist 

Kurset bliver planlagt til at løbe over 3 aftener pr. uge, hvilket fortrinsvis vil være mandag, onsdag og torsdag. 
Kurset bliver kun oprettet såfremt der er tilmeldinger nok. For yderligere information kontakt Cathrine Grøn på 75 33 23 88. 

JAR-FCL MCC kursus. 

Multi-Crew Co-Operation kurser i henhold til JAR-FCL l.250(a)(3), JAR-FCL l.26l(d) og tilsvarende krav i JAR-OPS. 
Kurset er et krav for at kunne påbegynde den første typeuddannelse på flermandsbetjente fly. 
Kurserne omfatter 34 teorilektioner og 20 timers flyvning på DC 10 full-flight simulator. 
Kurset har en varighed på ca. tre uger. Kursuspris pr. deltager ind. alle materialer kr. 38.000,-

JAR-FCL integreret ATP-kursus. 

Kurset dækker alle krav i henhold til JAR-FCL l.160(c) og JAR-FCL l.165(a)(l) og opfylder dermed uden videre kravene 
til første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Næste ledige kurser starter d. 7. maj og d. 30. juli, kursusprisen alt ind. kr. 600.000,-
Optagelsesprøverne til kurserne vil i fremtiden blive afholdt af Forsvarets Værnepligt og Rekruttering på Flyvestation 
Værløse. Prøverne vil være uden omkostninger for ansøgerne, og de første prøver vil finde sted sidst i dette år. 
Informationsmateriale bl.a. indeholdende optagelsesbetingelser og tilmeldningsblanket til optagelsesprøverne kan rekvireres 
på skolen. 
Der afholdes informationsmøder på skolen omkring uddannelsen. Nærmere information herom kan fås ved henvendelse til 
skolen. 

Modular JAR-FCL 

Flyvekurser til CPL, IR, FI, ME og ME/IR vil løbende blive udbudt, kontakt skolen. 

Rekvirering af materiale og information om ovenstående kurser kan fås ved henvendelse til Annette Siig Jensen: 

LUFTFARTSSKOLEN 
Lufthavnsvej 60 . 4000 Roskilde . Tlf 32 82 80 63 
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Danske Vinger nr. 25 

Skandinavisk Aero Industri 

Tekst og Foto: Ole Steen Hansen 

Som læserne af Danske Vinger måske har be
mærket, kører der forskellige småtemaer inden 
for seriens rammer. Der har eksempelvis været 
præsenteret en række af de Piper Cub-udgaver, 
der ses på den danske himmel. Denne måneds 
flyvemaskine indgår i et noget specielt tema. 

OY-DIZ er aeronautikkens 
svar på nyudsprungne bøge
grene, blafrende dannebrogs
flag, den lille havfrue og hånd
boldpigerne - men andre ord: 
noget af det mest nationale vi 
kan opdrive mellem drivende 
danske cumulusskyer! 

Et fly, der på helt eneståen
de vis har skrevet sig ind ikke 
bare i dansk flyvehistorie, men 

i Danmarkshistorien i det hele 
taget. Tænkblot på flyvninger
ne for Folke Bernadotte kort 
før Anden Verdenskrigs slut
ning og siden alle de mange 
ambulanceflyvninger ud til 
småøerne i al slags vejr. 

Engang ved lejlighed burde 
man tage en skammel med til 
flyets hjem i Dansk Veteranfly
samling i Stauning og sætte 

Optankning i Stauning. Bemærk at flyet ikke er så stort endda. 

.L~-1~-,., .-. -
.-.~ ~: . . . 

Ml~ q., .. .. , . 
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KZ IV OY-DIZ 

OY-0/Z drejer ind mod Stauning under KZ-rally 1999. 

sig stille og roligt ned og høre 
OY-DIZ fortælle om alt det den 
har været med til. 

En artikel i Danske Vinger 
er slet ikke lang nok til at yde 
dette flys historie nogen form 
for retfærdighed, men det ville 
være lige så uanstændigt at 
udelade det af serien. Derfor 
nøjes vi med at se på en pa
rentes af maskinens historie -
dog en ganske eksotisk paren
tes - og lader den indgå i et mi
nitema, der kunne kaldes "de 
flyvende fødestuer". OY-DIZ 
hører nemlig til i det eksklusive 
selskab af luftfartøjer, der har 
fungeret i rollen som sådan. 

Med Samsø om bagbord 

Historien om OY-DIZ som fly
vende fødestue kan stykkes 
sammen fra piloten Hans Ven
ningbos erindringer og samti
dige aviser. Venningbo var den 
25. marts 1949 på vej til Vejle 
med telegrafist løjtnant Sej rø, 
jordemoder Kirsten Gleerup 
og fødselsspecialisten Finn 
Andersen for at bistå ved for
modet en vanskelig fødsel. Det 
var ingen ringere end Zone
korpsets direktørs søn, der ven
tede familieforøgelse. 

Venningbo landede OY-DIZ 

på en mark ved lille Grundet 
omkring to kilometer nord for 
byen. Fødslen trak dog ud, og 
derfor besluttede de implicere
de atflyve direktørens svangre 
svigerdatter til København, så 
hun kunne føde under betryg
gende forhold på Kirsten Glee
rups klinik. 

Vejles læger var noget for
nærmede over beslutningen, 
da de opfattede den som en 
beskyldning om inkompeten
ce - det havde de nu ikke be
høvet, som det vil fremgå se
nere. Men til København skul
le den snart fødende fru Wi
boltt altså, og OY-DIZ lettede 
mod Kastrup kl. 17.00. 

Det viste sig dog, at det ville 
være umuligt at nå frem til Kø
benhavn i tide. Kl. 17 .58 - med 
Samsø om bagbord - nedkom 
fru Nete Wiboltt i ca. 750 me
ters højde med Danmarks før
ste luftfødte barn: en dreng på 
7½ pund. Flyetfortsatte til Kø
benhavn, mens telegrafisten 
sendte den glade nyhed ud i 
æteren. 

Da OY-DIZ landede i Ka
strup 52 minutter efter fødslen 
var pressen på plads, og næ
sten dag kunne man læse hi
storien i landets aviser. Oplys
ningerne her stammer fra Hor 
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sens Avis, Vejle Amts Folke
blad, Jyllands-Posten, Politi
ken og Berlingske Tidende 
(der også havde et fint foto af 
mor og barn taget i flyet etter 
landingen). 

Venningbo fortalte Berling
ske Tidende, at "vi var heldige 
at have godt vejr. Vi lå fuld
stændig roligt i lutten, og det 
hele gik øjensynlig glat. Vi hør
te barnets gråd og fik forevist 
drengen lige etter fødslen." 

Han forsikrede også pres
sen om, at der bestemt ikke 
var nogen risiko ved en fødsel 
i en moderne ambulancema
skine. Doktor Andersen men
te, at pladsen havde været lidt 
trang, og at han savnede mu
lighed for at gå udenfor og ryge 
i pauserne . Den stolte far 
hjemme i Vejle blev spurgt, om 
sønnen nu skulle være flyver, 
og det mente han nok kunne 
komme på tale, da sønnen jo 
vænnede sig tidligt til at ophol
de sig i luften. 

Reklame 

Ingen af journalisterne spurgte 
tilsyneladende om, hvordan 
det egentlig kunne være, at 
OY-DIZ skulle bruge 58 minut
ter fra Vejle til et punkt syd for 
Samsø ( en afstand på godt 60 
km), men kun 52 minutter på 
resten af turen til Kastrup (godt 
100 km). Hvorfor flyve så lang
somt på den første del af turen, 
når det hastede? 

Hvor hurtigt flyver OY-OIZ? Her er flyet på vej til Aalborg på noget så nationalt som Danmarks 
befrielsesdag år 2000. Rejsehastigheden er omkring 160 kml t - den hastighed, der er angivet i 
artiklens databoks, hvis tal ellers stammer fra hæftet "Made in Denmark". 
I hæftet angives rejsehastigheden for en KZ IV til 1 BO km/t. I en typebog fra omkring 1950 har jeg 

set tallet 200 km/t. Enten er OY-DIZ blevet lidt langsommere på sine gamle dage, eller også er 
tidligere tiders data lidt optimistiske. 

I sine erindringer fortæller 
Venningbo, at det hang sådan 
sammen, atfødselsholdetfak
tisk landede igen ved Store
bælts kyst etter starten fra Vej
le. Herfra lettede de igen med 
OY-DIZ på et tidspunkt, så det 
var helt, helt sikkert, at fødslen 
fandt sted over Storebælt. Det 
havde nemlig hele tiden været 
meningen, at det var her fød
slen skulle foregå. 

Det var jo en historie med 
et vældig godt PR-potentiale, 

og fru Wiboltt var i forvejen 
gået med til at føde i lutten. Og 
gad vide om ikke pressen også 
i forvejen havde fået at vide, 
at den skulle holde sig klar til 
at tage til Kastrup? Zonen fik 
god presseomtale, selvom der 
var andre historier at konkur
rere med på forsiderne. 

Horsens Folkeblad fandt 
det således mere interessant 
(at dømme etter overskriftens 
størrelse), at Danmark skulle 
underskrive Atlantpagten den 

4. april, og i Jyllands-Posten 
gav det også en overskrift, at 
"et angreb på Danmark er lige 
så forpligtende for USA som 
angreb på New York". NATO 
kom måske nok lidt i vejen for 
den hele store PR. 

OY-DIZ i godt selskab med OY-DZA - det andet KZ ambulancefly fra Dansk Veteranflysamling. 
Venningbo fløj i marts 1947 en barselspatient fra Endelave til Horsens i en anden KZ III ambulance. 
Heldigvis skete fødslen ikke ombord. Det ville have været et udpræget "gør-det-selv" job i flyets 
trange bagkrop, og det havde næppe været særlig let. 

FLYV ofrede ikke luftfød
slen en linje dengang. Rystede 
bladets redaktør mon på hove
det af et lidt for gennemskue
ligt reklamenummer? Men re
klamenummer eller ej - så 
blev der altså født et barn om
bord på OY-DIZ. Og jeg vil da 
kalde enhver pige, der frivilligt 
går med til at føde ombord i en 
KZ IV, for "frisk". 

Jeg har mine stærke tvivl, 
om jeg eksempelvis kunne 
have lokket fruen her i huset 
til at være med på ideen! Der 
er så mange former for fødsler, 
som er blevet populære de se
nere år: stående, siddende på 
knæ, vandfødsler - men lutt
fødsler? Nej vel? 

Og faktisk har der jo heller 
ikke været brug for OY-DIZ i rol
len som flyvende fødestue si
den den mindeværdige marts
dag i 1949. Og det bliver dernok 
heller ikke mere, for mon ikke 
piloterne fra Dansk Veteranfly
samling vil nægte at gå på vin
gerne, hvis der kommer en 
kvinde med en meget, meget 
stor mave ombord? • 
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Døde 

Oberstløjtnant 
P.N. Brandt-Møller 
Den 22. oktober døde oberst
løjtnant P.N. Brandt-Møller. 
Han blev 92 år. 

Da han kom på flyveskole i 
1934, på det første Værløse
hold, var han noget ældre end 
de øvrige elever, for han var 
blevet cand. mag. i matematik, 
fysik og kemi. 

Men han vendte ikke tilba
ge til gymnasieskolen, da pligt
tjenesten var overstået. Han 
gennemgik Hærens Officers
skole og blev linjeofficer med 
Hærens Flyvertropper som 
stamafdeling. Han var i øvrigt 
en af de første (og få), der fik 
anskaffet Flyvertroppernes 
gallauniform. 

Som ung premierløjtnant 
blev han beordret på Royal Air 
Force's ingeniørskole, men 
måtte afbryde uddannelsen 
ved udbruddet af Anden Ver
denskrig. I de sidste krigsår 
gjorde han tjeneste ved Flyg
vapnet og ved den Danske Bri
gades flyverstyrker. 

Efter befrielsen genoptog 
han sine flyvetekniske studier 
i England. Fra 1947til 1951 var 
han chef for Flyvemekaniker
skolen og derefter i 1 O år for 
Flyvevåbnets Officersskole. 
Han sluttede som chef for Fly
vestation Vedbæk og blev 
pensioneret i 1967. 

Sideløbende med sin mili
tære tjeneste var Brandt-Møl
ler i en snes år lektor i aero
planlære ved Danmarks Tekni
ske Højskole. 

P.N. Brandt-Møller 
General Christian Hvidt, for
mand for Danske Flyvere, 
skriver mindeord: 

Et ægte flyverhjerte er holdt op 
at slå. Oberstløjtnant P. N. 
Brandt-Møller døde stille og 
roligt efter en flot militær karri
ere både som flyver og inge
niør, efterfulgt af et langvarigt 
og spændende otium. 

Mange piloter vil nikke gen
kendende til udsagnet: ,.Old pi
lots never die - they just fade 
away". 

Brandt-Møller har været 

FLYV • DEC. 2000 

medlem af vores forening siden 
han i 1934 fik certifikat nr. 161 
ved Hærens Flyveskole. 11989 
blev han udnævnt til æresmed
lem, en udnævnelse han fik ho
vedsagelig på grund af hans u
svækkede interesse for flyve
kammeraternes ve og vel, og -
ikke mindst - de efterladtes be
hov. 

Der er ikke tvivl om, at der 
især i flyvningens første år 
med den høje havarirate ofte 
var behov for økonomisk as
sistance. 

At også flyvekammerater 
kunne ende i situationer, hvor 
hjælp var nødvendig, vidste 
han - og disse forhold havde 
hans specielle bevågenhed. 
Brandt-Møller har gennem 
årene betænkt "Danske Flyve
res Fond" med rundhåndede 
donationer. Det er ikke forme
get at kalde Brandt-Møller for 
.. Danske Flyveres mæcen". 

Selv efter at han var fyldt 90 
år, elskede han at flyve en tur 
ud over det sjællandske land
skab - med instruktør - hvor han 
kunne mindes forlægningerne 
fra 30-erne . .,Flyver" var han til 
det sidste. Vi husker hans 
aktive deltagelse som 65-års 
jubilar ved årsfesten sidste år. 

Brandt-Møller var en sær
deles trofast deltager i forenin
gens arrangementer, hvor 
hans beskedne uselviske op
træden parret med hans natur
lige autoritet gjorde ham til en 
overordentlig afholdt flyver
kammerat. Vi vil savne ham. 

Svæveflyveren 
Jolanda Rodio 
Den 1. november døde Jolan
da Radio i Ribe, 86 år. Hun 
kom til Danmark fra Schweiz i 
1937 blev dansk gift og bosat 
i Birkerød. 

I sit hjemland havde hun 
oplevet svæveflyvningen og 
var blevet betaget af den 
smukke sport. 

Det resulterede i at hun i 
besættelsestiden i 1943 blev 
medstifter af Birkerød Flyve
klub. Klubbens første værk
sted blev etableret først på lof
tet senere i kælderen i famili
ens private bolig, her blev byg
ningen af en skoleglider SG 38 
påbegyndt, den senere OY-
67. Jolanda opnåede svæve
flyvningens A, B og C diplom 
på Bøtø lejren 1945 og Lund
tofte flyveplads 1946. 

Efter besættelsestiden 
uddannede hun sig som kon
certsangerinde på Det kgl. 
danske Musikkonservatorium, 
og turnerede derefter både i 
Danmark og udlandet. Hun 
fortsatte sit kunstneriske virke 
med totalteater og børnedra
ma i en årelang periode i LOt
zelfl0he i Schweiz. 

Men flyveklubben glemte 
hun aldrig, og ofte havde hun 
kontakt med gamle medlem
mer. Sidst hun besøgte os, var 
da flyveklubben, som nu hav
de skiftet navn til Nordsjæl
lands flyveklub, kunne fejre sit 
50 års jubilæum i 1993. Hun 
benyttede lejligheden til endnu 
engang at få en flyvetur over 
det smukke landskab. 

Tak for dit initiativ til at sætte 
os i gang og tak for et langt og 
varmt venskab. 

Eli V. Nielsen 

Pensionering 

Assurandør 
Ole Brandt 
Efter 46 år går assurandør Ole 
Brandt, Codan i Hillerød, på 
pension den 1. december. Han 
har behandlet en stor del af de 

danske flyveforsikringssager, 
men er så at sige også født til 
det. Hans far N. P. Brandt var Co
dans flyforsikringsspecialist, fløj 
selv og var i en årrække med
lem KDA's hovedbestyrelse. 

Ole Brandt startede som 
modelflyver i Modelflyveklub
ben Termik i Hillerød, blev se
nere svæveflyver i Birkerød 
Flyveklub, nu Nordsjællands 
Flyveklub og i 1963 fik han mo
torflyvercertifikat. 

Han har også deltaget i 
KDA's udvekslingsrejser til 
USA, i 1954 som almindelig ka
det og i 1962 som leder. 

I 197 4 fik Ole Brandt Mads 
Clausens flyvesikkerhedspokal 
for udarbejdelse af en vejrblok. 
Han har gennem mange år 
siddet i Rådet for større Fly
vesikkerhed. 

VI ØNSKER ALLE 
VORE KUNDER OG 
FORRETNINGSFOR

BINDELSER EN 
RIGTIG GLÆDELIG 
JUL SAMT ET GODT 

NYTÅR 

Copenhagen Avionics 
Københavns Lufthavn Roskilde, 4000 Roskilde 

Telefon 46 19 11 11, telefax 46 19 00 29 
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EM i svæveflyvning 
!~::;;::s::--::1.b som oplevet frtt AB's cockpit 

Det 10. EM i svæve
flyvning blev afholdt 
nær Berlin under me
get fine forhold på den 
relativt nye svævefly
veplads i Liisse i det 
gamle Østtyskland. 
Danmark deltog med 
7 piloter og trofaste 
hjælpere, holdkaptajn, 
stabsfunktion, familie 
og venner. 

Solen, der er på vej ned i vest, 
skinner mig i øjnene, og de 
mindste urenheder af termik
støv og insekter på hooden 
står tydligt frem. Jeg skærer 
mig igennem den sene efter
middags smørluft fra toppen 
af dagens sidste bobbel, der 
gik til 1.900 m som en stok i
gennem luften. 

Vi har nu fløjet uafbrudt i 
over syv timer og salt sved svi
er i øjenkrogene. Termikken 

har aftaget så meget at mine 
instrumenter nu næsten kon
tinuerligt summer den samme 
tone og viser konstant synk 
ved 125 km/t. Der er ikke mere 
vand i min vandflaske, og mad
pakken er forlængst spist. 

Jeg vrider mig rundt i cock
pittet for at se hvor de andre i 
vores gruppe er blevet af. Hol
lænderne ligger stadig små 50 
m ude for enden af min højre 
vinge og lidt tilbage, hvor vi 
hele tiden skifter relativ højde 
i forhold til hinanden. På min 
venstre hånd i samme højde og 
200 m ude ligger Lars Ternholt 
i 'V' og skinner i aftensolen. 

Af de irske brødre er kun 
Steven med her lige skråt for
an mig knapt 50 m fremme og 
duver i smørluften, og umiddel
bart til venstre for ham ligger 
italieneren Riccardo Brigliadori. 

Steven og hans enæggede 
tvillingebror, den regerende eu
ropamester, blev skilt ad ved 
vores sidste bobbel. Et hurtigt 
check på deres frekvens hvor 
jeg kan høre Paul Crabb brokke 
sig over, at den sidste bobbe! 
som vi forlod for 20 km siden 
ikke gav så meget som Steven 
havde rapporteret. Det lyder 
som et gammelt ægteskab. 

Knapt 500m fremme i sam
me højde og som små sorte 
streger i luften svæver 5-6 fly 
mod det skarpe orange lys og 
under dem 30 km fremme ser 

Analyse af log fra 530 km opgave med ben ind i Polen. 
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jeg det område som jeg tror 
L0sse flyveplads ligger i. Er det 
den store hangar der skinner i 
det mørke eller er det et vin 
due? Det er svært at se da alt 
er fladt og ensformigt, og jeg 
sender en venlig tanke til det 
amerikanske forsvar og Fil ser 
Elektronik for hhv. GPS-satel
litter og navigationscomputer. 

Der er ikke flere skyer på 
kursen, og jeg regner ikke med 
mere termik på slutglidet. Jeg 
checker udetemperaturen på 
computeren og sammenligner 
med termometret i cockpittet. 
Jeg må skygge med hånden 
mod det skarpe modlys for at 
læse instrumenterne. Begge 
viser et fald i temperaturen på 
over 3-4 grader i løbet af den 
sidste time. 

Det er alvor nu. Det er umu
ligt at vende om og få fat igen 
nu, hvis det skulle vise sig at 
være synk forude. Jeg kigger 
ned for at se om jeg kan 
genkende terrænet og ser blot 
en endeløs formation af enor
me store gyldne nyhøstede 
marker og skove afløst af små 
veje og små anonyme landsby
er. Intet problem at lande ude 
her. Men her i knapt 800 m høj
de med denne fart og tilsva
rende egensynk er der ikke så 
meget tid tilbage, hvis jeg fejl 
bedømmer højde og afstand. 
Det er gået godt og efter 500 
km skal jeg ikke kaste noget 
overbord så tæt på målet! 

Mine øjne vandrer konstant 
hele horisonten rundt for at hol-

de øje med de andre, checker 
min kurs, hastighed, vindkom
ponent, højde, synk og afstand. 
Med jævne mellemrum regner 
jeg igen på mit slutglid og sam
menligner det med compu
teren for at se om der skulle 
være noget jeg har overset. 
Checker kompasset. Alt ser 
fint ud og der skulle gerne væ
re små 120-160 m overskud 
med 125 km/t. Vi får se - det 
bliver snært på. 

Vand forude 

Lars kalder op til Team Dan
mark og rapporterer at vi nu 
alle tre ligger ca. 25 km ude 
og er hjemme om ca. 1 0 mi
nutter. Jeg vrider nakken til
bage, men ser ikke Niels Tern
holt i '5F', men fornemmer at 
han så må ligge lige over og 
bag mig. En tydeligt glad og 
lettet holdkaptajn Edvin kvitte
rer med 'V - det lyder sørme 
dejligt - velkommen hjem, vi 
gør holdene klar her, Team 
Danmark'. 

Det har vist også været en 
lang dag derhjemme i lejren. 
Lars advarer om at vi er mange 
der kommer på en gang, me
dens jeg er i gang med mit lan
dingscheck ca. 12 km ude. 
Farten er begyndt at snige sig 
op over de 150 km/t, da vi de 
sidste 5 km har haft reduceret 
synk og nu har over 200 m 
overskud. 

Jeg skifter til L0sse Ap
proach og melder min an 
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komst 1 0 km ude og får pakket et eller andet lykkeligt til mig denfor en dags kørsel hjemme- vogne og i visse tilfælde telte 
kort, drikkeslange og opgave selv- høj af glæde og tilfreds- fra. Både økonomisk og tids- da vi i år ville bo samlet af hen-
af vejen. Jeg ligger nu lidt un- hed, lukker hooden op og får mæssigt er det en storfordel for syn til sammenholdet, og fordi 
der og ved siden af hollænder- mig lirket ud af cockpittet, som alle deltagere, og det øger mu- organisationen i LOsse havde 
ne da tempoet bliver mere og jeg har siddet over 7 timer i. ligheden for interesserede gjort meget ud af, at det skulle 
mere hidsigt, og jeg udnytter Mine knæ er stive og ømme, hjemmefra i at lægge vejen for- være muligt. Vi boede tæt men 
accelerationerne til at spæn- og jeg kan næsten ikke rette bi. rigtigt godt. 
de mig hårdere ind igen. Nu er dem ud, da min trofaste hjæl- Losse flyveplads ligger Organisationen i Losse var 
vi kun 8 km ude og vi flyver per Frede med et stort grin sydvest for Berlin og mere eller baseret på frivillige hjælpere, 
med 200 km/t i 300 m, da der kommer susene over til mig i mindre stik syd for Branden- og der var en for mig meget 
faktisk er svagt løft her i denne bilen. ,,Velkommen hjem, Ar- burg, dvs. det ligger i det gamle overraskende stemning af 
højde som ryster flyet et par ne" og "Hej Frede - det var en Østtyskland. Muren er som distriktskonkurrence over det 
gange da jeg farer igennem. alletiders tur" når lige at blive bekendt faldet, og det gjorde hele. Der var kantine, velfun-

Vi er kun få hundrede meter udvekslet inden vi i al hast få det muligt for en gruppe entu- gerende bad og toiletter, og i 
bag de forreste fem-seks fly i sat haledolly og træktov i 'AB'. siaster i Berlin at starte en klub byen kunne man få alt hvad 
samme højde, da vi næsten Afsted det går i et forpint trav fra bunden af for ca. 10 år si- man desuden kunne ønske 
samtidigt åbner for al vandbal- med en hånd på vingetippen. den. Det er de sluppet ualmin- sig. Folk var utroligt afslappe-
lasten. De 150 liter vand på vej Vi skal væk fra landingstel- deligt godt fra og har i dag ca. de, og alting foregik i en venlig 
ud af vingerne og halen får det tet inden hovedfeltet vælter 200 medlemmer, en meget fin og yderst hjælpsom atmosfæ-
til at summe i hele flyet, medens ind. Vinker til Lars og Niels der og moderne flyflåde, ditto re. En ting som jeg med min 
jeg øger farten yderligere. Min allerede har fået gang i deres klubhus og bane, som i øvrigt familie virkeligt værdsatte var 
computer brummer højlydt med smøgerog ser svært veltilfred- er over 2.000 m lang og næs- netop den afslappede atmos-
en dyb tone ved det kraftige se ud. Fra min tændte radio ten 500 m bred - og fuldstæn- tære i modsætning til f.eks. VM 
egensynk på over 2 m/s, men hører jeg den regerende ver- dig flad - ligesom alt andet i en i Bayreuth der var noget af et 
jeg er for længst holdt op med densmester Jean Marc Cail- radius på ca. 150 km. mediecirkus. 
at se på instrumenterne. lard i 'EH' melde sin ankomst En af de ting som bekym-

Det virker pludseligt langt -fik vi ham idag?! Koncentrati- rede os lidt i starten ved cam-
til flyvepladsen i denne højde, onen er dog på indflyvningen, Stor konkurrence pingområdet var mængden af 
og det gibber lidt i mig da den hvor en sværm af små hvide Konkurrencen har jeg valgt at regn der faldt det første døgn 
sidste skov vi skal over er ca. kryds med lange glitterende beskrive ud fra nogle af de vi var der. Alt drev af vand, og 
2 km bred. Vi skærer ind over sølvhaler af vand ser ud til at større oplevelser jeg person- siden alt var fladt var vi lidt 
den i ca. 150 m højde og forla- dukke op ud af ingenting. ligt havde. Dem er der dog spændte på hvor længe der 
der den i ca. 50 m højde. Med Balletten, der udspiller sig flere af end jeg har plads til at ville gå førend det ville tørre ud. 
denne fart og ballast vil jeg dog med de 20 - 30 fly på indflyv- skrive her. Desuden vi var jo Men her spiller områdets unik-
stadig kunne trække flyet op i ning er et fantastisk syn som syv piloter med hjælpere, ke geologi ind - jorden er me-
mindst 250 m højde, og jeg har både Frede og jeg når at kigge holdkaptajn, pressefunktion, get sandet. Under og efter et 
alternativer til alle sider. på, da vi kommer af banen. familie og venner der drog af- regnskyl var der, ligesom her-

En km ude begynder vi alle Ned langs med transportvog- sted til Losse til hhv. obligato- hjemme, masser af overflade-
at line op i løs formation, me- nene kommer min hustru Anne risk træningsuge og efterføl- vand, og luften var ved op-
dens jeg spejder ivrigt efter med vores piger Lisa og Maria gende 12 mulige konkurren- varmning mættet med vand 
hvilken position piloterne foran løbende foran sig, medens de cedage i perioden den 23. juli 

mig vælger at tage. Jeg må he- hujer og hejer til mig. Da de til den 12. august, og vi har 

le tiden væve rundt om deres kommer tæt på løber de lige alle hver vores beretning. 

lange haler af vandballast, der forbi mig og hen til 'AB' og vil Men fælles for os alle var 

hænger som gardiner ned for- vide om der er noget 'guf' til- at vi alle havde glædet os 

an mig. bage i lommen i cockpittet. enormt til netop denne konkur-

Over radioen vælter det nu Endnu en fantastisk dag er rence, fordi vi følte at vi havde 

ind med ankomstmeldinger fra ved at gå på hæld ved EM i et stærkt hold til trods for den 

resten af feltet til Losse Ap- Losse. fortættede konkurrence der er 

proach. De er ikke mere end i et felt, som udelukkende be-

få minutter efter! Da vi krydser Klargøring 
står af europæiske nationer, 

flyvepladsens østlige tærskel som per definition har det stør-

for fuld skrue sænker vi lan- Optakten til EM i Losse hand- ste antal svæveflyvere i ver-

dingshjulene ud og klemmer lede om de mange ting der skal den. Med ca. 103 deltagere 

med det samme flyene ned i på plads inden man drager fordelt med hhv. 46 i standard, 

få meters højde og lader dem afsted til en international kon- 36 i 15 m og 21 i åben var der 

høvle afsted over græsset. Da kurrence. I år var ingen undta- lagt op til en meget stor konkur-

vi passerer klubhus og tilsku- gelse. Unionens og vo-res for- rence. Til og med skulle vi flyve 

erne passerer vi målstregen beredelser havde stået på i et i et terræn som svæveflyve-

og trækker forsigtet farten af. halvt års tid og lange tjeklister mæssigt var ret ukendt uden for 

Jeg svæver så langt som mu- var krydset af med alt hvad der det gamle Østtyskland, men Fra venstre mod højre:Niels 

ligt i lige linie ned mod den vest- hører til. Hjælpere, transport- som allerede nu blev betegnet Skærlund (15m), ArneJ. Boye-

lige begrænsning før end jeg vogn, fly, tøj, campingfaciliteter, af tyskerne som havende gode Møller (Std.), Jan Schmeltz 

sætter ned og lader rulle ud. papirer, computere, tøj, øko- termiske forhold. Pedersen (Aben), Mogens 
nomi, kort, hjælpemidler etc. Hoelgaard (15m), Niels Terholt 

For andet år i træk skulle vi (Std.), Klavs Kamuk (presse), 
Hej, Frede som danske svæveflyvere væ- Afslappet atmosfære Henrik Breidahl (15m), Lars 
Da min højre vinge ti lsidst re så heldige, at de store kan- Indkvartering bestod i hhv. Ternholt (Std.), Edvin Thom-
lægger sig i græsset råber jeg kurrencer skulle afholdes in- lejede og medbragte camping- sen (holdkaptajn) 
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damp som igen gav skyer der 
kvalte termikken . Den san
dede jord var sandsynligvis år
sagen til at på dage, hvor vi om 
morgenen tænkte at det ville 
være umuligt at flyve denne 
dag pga. af fugt på jord og i luf
ten, kunne det pludselig blom
stre op i løbet af ganske få ti
mer. 

Holzdorf 

Træningsugen bød på blandet 
vejr. Mærkværdigvis måtte vi 
den første dag i modstrid med 
reglerne finde os en nærliggen
de svæveflyveplads, Holzdorf, 
at flyve fra. Det viste sig at 
være en god investering, idet 
vi fik en god dag ud af det, hvor 
vi fløj små 300 km i området 
syd og vestfor Berlin på en dag 
hvor den lokale klub ikke selv 
kunne komme op og hænge i 
deres træf ly. De følgende dage 
fik vi fløjet en del, og det var 
rigtigt godt. Alle fik lært områ
det nogenlunde at kende, pro
cedurerne og hvordan det 
skulle foregå i selve konkur
rencen. Vi fik bl.a. ændret kon
kurrenceledelsens syn på an
komstprocedu ren (vi skulle 
partout flyve direkte fra sidste 
vendepunkt ind igennem et 
'hul' defineret ved to transport
vogne i baneenden) til at vi li
gesom ved Arnborg har et sik
kerhedsvendepunkt, som vi 
skulle bruge til at line op. 

Forbudte fugleområder 

Første konkurrencedag viste 
sig at være nok en af de hår
deste og mærkeligste starter 
på en konkurrence jeg har 
prøvet. Vejret var lumskt, sky
erne hang lavt, og vi lå alle 
meget længe og lurede på 
hinanden inden folk luskede 
ud på den lille 227 km opgave 
. Det blæste en del, og vi 
skulle blot hhv. 70 km og 35 

km på to modvinds førend det 
hele ville være medvind hjem 
igen. Det var sejt og tung ar
bejde med minimale hop på 
ganske få kilometer ad gan
gen i intervallet 300 m til 700 
m. Det var 7-8/8, og vi fløj me
get gaggle-flyvning selvom vi 
tydeligvis alle 25 - 30 stykker 
ville væk fra det. 

Vi krydsede med møje og 
besvær Elben ved Tanger
munde med adskillige kollega
er til tab i de grønne marker 
ned til floden . Det blev ikke 
bedre af, at vi nu skulle krydse 
rundt om forbudte fugleområ
der, fordi vi ikke kunne komme 
over minimumshøjden på 600 
m. Det tog en evighed! 

Det blev ikke bedre af, at vi 
stødte ind i resterne af 15 m 
klassen, der havde de samme 
problemer. Ved andet vende
punkt ser alting desparat ud, 
og folk vender ekstremt lavt 
over Gardelegen svæveflyve
plads og går direkte på glid i 
medvind ind over det enorme 
skydeterræn. 

Niels, Lars og jeg vurderer 
situationen og bliver enige om 
at intet retfærdiggører en risi
kabel udelanding så tidligt i 
konkurrencen for så få points. 
Vi drejer stort set blot rundt og 
lander mer eller mindre direkte 
ind på svæveflyvepladsen, 
hvor vi bliver vel modtaget af 
de lokale, som prompte be
stiller pizza og serverer cola til 
os. 112 km efter 5½ time ... og 
så er vi i øvrigt først hjemme 
igen i Losse lige over midnat! 

AAT 
Opgavetyperne der blev an
vendt i år bød udover den tra
ditionelle hastighedsopgave 
og cats cradle også på Assig
ned Area Task (AAT) som for 
mig var en positiv oplevelse 
på næsten alle måder. I korte 
træk går en AAT ud på at man 

Op igen ved Brand. Se iøvrigt FLYV nov. 2000. 
---

En kort hastighedsopgave overstået -Frede smiler trods han lige 
nu helst selv vil op og flyve! 

laver en efter vejrforholdene 
lille trekantsopgave, men ved 
de to vendepunkter definerers 
en stor sektor med arbitrært 
valgte radier med f.eks. en ra
dius på 80 km. 

Opgaven har elementer af 
cats cradle i sig, men minder 
også om en hastighedsopga
ve, fordi alle skal igennem de 
samme områder i samme ræk
kefølge. I hver sektor bedøm
mer man selv hvor langt ud i 
sektoren man mener det kan 
betale sig at flyve for at få så 
mange kilometer som muligt 
før end turen går videre til 
næste og sidste sektor førend 
man flyver hjem igen. 

De legs der giver den stør
ste distance anvendes ved 
pointberegningen. Der lægges 
så en tidsbegrænsning ind som 
gør, at det med den forventede 
vejrudvikling er meget realis
tisk at flyve den korteste muli
ge trekant opgave og meget u
realistisk at flyve den teoretisk 
længste trekant opgave inden
for tidsfristen. Ved tidsfristens 
udløb blev vi derfor ganske 
enkelt givet points for det antal 
kilometer vi havde fløjet. 

Desuden blev vi her i Losse 
belønnet med 15% for at lande 
hjemme (hjælperne og point
beregnerne elsker sådan nog
le regler) og 10% for at lande 
på officielle svæveflyveplad
ser (forsikringen elsker den 
slags). Da man så i øvrigt an
vendte en startmetode, hvor vi 
hver især havde tre hemme
lige og unikke startpunkter at 
vælge imellem betød det at vi 
fløj meget spredt. 

Min oplevelse er, at det 
øgede sikkerheden betragte
ligt ved at forhindre gaggle
flyvning meget effektivt. Ingen 
har styr på hvornår og hvorfra 
de andre går. Personligt har 
jeg aldrig brudt mig om cats 

cradle (et traume fra Arnborg 
Åben 1997 spøger stadig) 
ganske enkelt fordi jeg synes 
der er for meget held involve
ret afhængig af hvor stort et 
områder der skal flyves. 

Det jeg godt kan lide ved en 
hastighedsopgave er, at alle 
har stort set samme vilkår - kun 
tidspunkt for afgang kan bety
de store forskelle. Ved enAAT
opgave kombinerer man altså 
det bedste af begge verdener: 
pilotvalg, fairvilkår, væsentlig 
forbedring af sikkerhed og re
lative enkle regler. Well - lige 
bortset fra at pointene intet 
hastighedsled har hvilket giver 
et uheldig mix i konkurrencer 
hvor der også er hastigheds
opgaver beregnet efter hastig
hed so pg a vef orm I en. Men 
denne brist arbejdes der på, så 
det også bliver mere fair. 

Det er min opfattelse at 
AAT-opgaver er som skabt til 
drilsk ( dansk) vejr og stiller de 
rigtige konkurrencemæssige 
udfordringer og tillige er en 
meget sikker måde at konkur
rere på. 

Kulkrafttermik 

Mere kul på, tænkte jeg iøvrigt 
undervoresAAT-opgave, hvor 
jeg på mit første ben mod syd 
efter ca. 40 km flyvning sam
men med 'Mac' lchikawa i '18' 
indhentede det tyske hold 
(Reinhard Schramme i 'Y4', 
Herbert Weiss i '3Y', Bernd De 
Boer i '8R'). Mac og jeg havde 
jagtet tyskene fra vores en
somme start, og det gik rigtigt 
stærkt. Niels og Lars var star
tet stort set samtidigt med mig 
fra hver deres startpunkter, 
men vi fik aldrig kontakt med 
hinanden. 

Vi havde dog en fortrinlig 
radiokorrespondance, der gav 
os rige muligheder for at 
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vurdere taktikken. Niels valgte 
at vende tidligt i den første 
sektor, hvorimod jeg fra min 
kurs med fordel kunne gå tem
melig langt ned syd for Riesa, 
da vejret bragede op med 5 m 
i boblerne op til 2.000 m. Efter 
at have fløjet ligeud 125 km 
vendte jeg sammen med de 
tre tyskere og gik mod den næ
ste sektor i øst ved Cottbus. 

Tyskerne og jeg var ikke eni
ge om vejvalget, og de næste 
70 km så jeg dem ikke før vi 
nåede til Schipkau lige nord for 
Dresden, hvor vi samledes. 

Melding fra Jan Schmeltz i 
'AA', der lige havde forladt 
dette område, var at der var en 
kraftig overudvikling der havde 
lukket fuldstændigt af - faktisk 
langt før og ind i den sektor vi 
skulle ind i! Niels var på dette 
tidspunkt ca. 60 km foran nær 
Guben ved grænsen til Polen 
og meldte nu om godt vejr nord 
for, men at han også selv var 
nødt til at være forsigtig. 

Jeg tog gassen af og udnyt
tede den sidste bobbe! helt op 
førend jeg gik på glid på tværs 
af hele det område, der nu lå i 
skyggen fra CB'en. Det blev et 
meget langt glid. Til min store 
bekymring blevtyskerne, som 
nu lå ved siden af mig, også 
bekymrede, og deres snak på 
radioen fortalte mig at de nu 
satsede på at kunne nå kul
kraftværket ved Cottbus og så 
blive der til solen kom tilbage. 

Arne J. Boye-Møller 
Akademiingeniør, afd. leder. 
Gift med Anne. 
Har to døtre, Maria og Lisa. 
Flyver fra Vestjysk Svæveflyve
klub. 
Førsteinstruktør 
Første start 1987 på Værløse. 
Første stræk 1992 fra Vestjysk. 
Første konkurrence AÅ 1993. 
EM i klubklasse i Tjekkiet 1998 
VM i sid.klasse i Bayreuth 1999 
EM i sid.klasse i Losse 2000 
1300 starter og 1000 timer 
Største held: forstående hustru 
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23 fly må bide i græsset på Holzdorf og dagens sidste boble ræser bort mod øst med 50kmlt. 

Det var ellers gået rigtigt 
godt indtil nu. 240 km på 2 
timer. Der var meget synk, og 
efter et godt 45 km langt glid 
ankommer vi i knapt 300 m 
højde ved kul kraftværkets otte 
store køletårne, der vel nok 
havde en diameter på ca. 50 -
75 m og som stod ca. 200 m 
høje. Dampene stod op af de 
sorte bundløse brønde, og jeg 
sank lige en ekstra gang da jeg 
i bedste hangstil langede ven
stre vinge ind over kanten og 
indstillede alle reaktioner på at 
dykke ud til højre. Første om
gang kostede mig 30 m og et 
kraftigt bid i underlæben, men 
så var det som om der gik en 
bobbel, og vi blev alle fem som 
perler på en snor løftet på en 
gang opad i en meget turbu
lent 2 m/s i de blå-grå damp
tåger. Timing d'herrer. 

Det var nu noget mærkeligt 
noget. Men i løbet af kort tid 
var vi pludseligt i 800 m under 
8/8, da 'kul-termikken' døde 
ud. Det var så lige akkurat høj
de nok til at nå op i den næste 
sektor ved Peitz og nå den 
skygade som Niels orientere
de om. Herefter var det noget 
mere standard fræs. 

Niels havde dog nu for
længst sat snuden hjemad, og 
hans timing viste sig at være 
perfekt. Ca. 70 km før Losse 
kunne han gå på et slutglid i 
2.000 m højde, der passede 
fint med tidsfristen. Desværre 
for Lars og mig så meldte Niels 
om regn de sidste 40 km og 
det så ikke godt ud, 

Jeg tankede derfor helt op 
ved den sidste store cumulus 
før regnen for at få så mange 
kilometer før min tid randt ud. 
Da tiden randt ud havde jeg 
stadig 65 km hjem og mangle
de 300 m i at kunne glide hjem. 
Jeg forsatte dog i håbet om at 
finde blot lidt løft - herregud -
300 m er da ikke så meget at 
bede om, men modvindskom
ponenten steg pludselig dras
tisk fra ca. 20 km/t til 45 km/t. 

Jeg manglede stadig 300 m og 
20 km i at glide hjem, da jeg 
måtte bide i det sure æble. For 
ikke at miste alle bonusprocen
ter måtte jeg glide de 10 km til
bage til Holzdorf og lande på 
denne officielle flyveplads. 

Jeg kunne overhovedet 
ikke nå tilbage til de skyer jeg 
havde forladt få minutter tid
ligere. De ræsede simpelthen 
væk mod øst, et indtryk der blev 
forstærket af, at efter at jeg 
landede på Holzdorf landede 
21 andre fra standardklassen 
inkl. Lars der også - uden at 
have været forbi Holzdorf. 

Men triumf og dagssejr til 
Niels der som den eneste kom 
hjem til Losse og dermed både 
fløj længst og fik bonus. 

Erfaringer 
Hvad fik vi med hjem fra Los
se? Jeg vil her anbefale at læ
se den detaljerede dagbog og 
resultater på vores hjemmesi
der under www.dsvu.dk. Men 
kort fortalt fik vi ikke nogen me
daljer med hjem selvom det en 
overgang så rigtigt godt ud for 
Henrik Breidahl i 15 m klassen. 
Vi fik i alt otte konkurrencedage 
som mer eller mindre kom hver 
anden dag. Efter en kanonstart 
på første og anden konkurren
cedag med hhv. en første og en 
anden plads førte Henrik suve
rænt sin klasse, og det gik helt 
efter bogen. 

Det gik desværre helt galt 
på trediedagen under meget 
variende forhold, hvor Henrik 
måtte bide i græsset medens 
alle på nær to kommer rundt. 
Mogens Hoelgaard og Niels 
Skærlund kæmpede bravt, 
men formåede desværre ikke 
at blande sig i toppen og efter 
Henriks udelanding gik det 
hele lidt i stå. Det var meget 
nedslående for os alle, og vi 
følte naturligvis med Henrik 
der dog udadtil tog det meget 
afslappet og i hvert fald ikke 
lod sig mærke med det. 

Jan Schmeltz knoklede 
klogt på og satte ikke noget 
overstyr og endte midt i feltet 
med en respektabel 10. plads 
ca. 12% efter pointmæssigt. I 
standardklassen havnede Niels, 
undertegnede og Lars på hhv. en 
16., 19.og22.pladsefterlidtover 
3.000 km i en konkurrence, som 
vi alle tre er enige om er den bed
ste vi nogensinde har deltaget i. 
Konkurrencen var så utrolig tæt 
og spændende hvilket også kan 
ses i lyset af at vi kun var ca. 7% 
pointmæssigt efter Jean Marc 
Caillard fra Frankrig, som dermed 
nu er både regerende verdens
mester og europamester. 

Personligt tror jeg ikke at 
jeg har fløjet bedre før og alt 
udstyret virkede perfekt. Jeg er 
opmærksom på en stribe min
dre og større fejl som jeg begik 
og vistnok lærte noget af. Jeg 
fik igen bekræftet at også de 
andre begår fejl eller kan være 
uheldige som f.eks. europa
mesteren Jean Marc Caillard. 

Han lå ca. 200 m over mig 
i 1.200 m, da jeg går ind under 
ham og i løbet af ganske få 
omgange skyder 50 mop over 
ham før end han får fat i kernen 
af min 4 m til 2.000 m som jeg 
ramte. Det betød at jeg kunne 
ræse ind til det sidste ben med 
ham halsende efter. Med den 
højde jeg fik der kunne jeg 
tidligt få fat i den skygade de 
foran var på vej hjemad i og 
tærskle hjem sammen med til 
en placering som nr. 10, me
dens Caillard må nøjes med 
en 30. plads. 

Jeg glæder mig til den næ
ste konkurrence for der er me
get der kan læres og gøres 
bedre endnu. • 

Artiklens sene fremkomst 
skyldes forhold som 
hverken forfatteren eller 
FL YV's redaktion har haft 
indflydelse på. 
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EM i ballonflyvning 2000 
Af Bente Laustsen 

Luxembourg var 
værtsland for EM, 
som foregik ved 
slottet Meysembourg 
nord for byen Luxem
bourg. Det var i øvrigt 
samme sted som VM 
afholdtes i 1993. EM 
blev afviklet i perio
den 5. til 12. august. 
Der var planlagt i alt 
15 flyvninger og 83 
piloter var tilmeldt. 

Fra Danmark deltog Bjarne 
Jensen og Henning Sørensen. 
Vi var tildelt tre pladser, men 
Michael Tschernja måtte des
værre melde afbud på grund 
af sygdom. 

Danmark var repræsente
ret i stævneledelsen, idet Tor
ben Hansen var med som ste
ward. Endvidere var der tre 
danske observatører, nemlig 
Tina Schuleit, Camilla Søren
sen og Ulla Wietzke. Dominik 
Haggeney fra Tyskland var 
stævneleder. 

I forbindelse med general
briefingen fortalte arrangøren 
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Claude Sauber, at det havde 
regnet i ugevis inden EM star
ten, hvilket betød at startplad
sen og området ved briefing
teltet var temmelig fugtig. 

Vi, der deltog i sidste års vå
de VM i Østrig, frygtede, at vi 
igen i år skulle komme til at op
leve en startplads, som blev til 
en mudderpøl, men sådan gik 
det heldigvis ikke. 

Konkurrencedagene 

Første konkurrencebriefing 
fandt sted lørdag den 6. om 
aftenen. Stævnelederen star
tede med en dobbelt konkur
rence: 
Task 1 . Pilot Declared Goal 
Task 2. Fly in 

Piloternes skulle selv væl
ge startsted I Luxembourg er 
det nemmere selv at finde et 
startsted end vi kender det her 
fra Danmark. 

Søndag morgen briefing, end
nu en dobbelt konkurrence: 
Task 3. Fly In 
Task 4. Fly On 

BJarnes Fly In resultat blev 
målt til 8,65 meter. Det blev til 
en 14. plads og 863 points. De 

ti bedste var alle under 7 
meter! 

Efter de to første flyvninger 
og fire konkurrencer førte Jan 
Balkedal fra Sverige. Han fik i 
den anledning en gul fører
jakke. 

Søndag aften: 
Task 5. Hesitation Waltz med 
3 mål 
Task 6. Gordon Bennett Mern. 
Scoringsområdet var Main 
/aunch fieldmed undtagelse af 
en trekant, hvori Målkrydset lå. 

Piloterne skulle igen selv 
vælge startsted. 

På denne Hezitation Walz 
oplevede Henning enhver kon
kurrence pilots mareridt, nem
lig at flyve imellem to mål. Han 
delte skæbne med et par af de 
svenske piloter. Mange af del
tagerne kom ikke ind over sco
ringsområdet på anden kon
kurrence, dette gjaldt ogsa de 
to danskere. 

Ved mandag morgens brie
fing fik David Bareford tildelt 
den gule førerjakke, idet han 
nu havde lagt sig i spidsen for 
konkurrencen. 

Denne morgen var der tre 
konkurrencer: 

Task 7. Fly In 
Task 8. Watership Dawn (ha
reballonen ville starte fra Fly 
In målet) 
Task 9. Fly On 

De to danske piloter fik pæ
ne resultater på Fly In. Hen
ning fik en 13. plads og 879 po
ints for 4,64 meter, og Bjarne 
fik en 29. plads og 679 points 
for 12, 18 meter. Det viser lidt 
om hvor svært det er at opnå 
gode resultater ved et EM. 

Mandag aften skulle vi star
te fra Main launch field for før
ste gang. Efter en del venten 
og en hel del regn, blev denne 
flyvning aflyst. 

Begge flyvninger om tirsda
gen blev ligeledes aflyst, så 
der blev en god hvilepause. 

Onsdag morgen blev de tre 
udskrevne konkurrencer også 
aflyst, efter at vi havde tilbragt 
temmelig lang tid i morgentå
gen, som åbenbart ikke ville 
forsvinde, før det var for sent. 
Det blev den fjerde aflysning i 
træk. 

Onsdag aften var der igen fint 
flyvevejr: 
Task 10. Judge Declared Goal 
Task 11. Maximum distance 

FLYV • DEC. 2000 



Der var to scoringsområder. 
Judge Declared Goal var pla
ceret i det nærmeste område. 
Der var fælles start fra Main 
launch field. En flot aften, hvil
ket man dog ikke kunne sige 
om resultaterne. De valgte 
scoringsområder passede ik
ke til vindretningen hvilket re
sulterede i, at ikke en ballon 
kom over de eftertragtede om
råder. 

Torsdag morgen var der fire 
konkurrencer: 
Task 12. Pilot Declared Goal 
Task 13. Judge Declared Goal 
Task 14. Fly On 
Task 15. Land Run 

Vi skulle igen selv vælge 
startsted. Det blev en lang flyv
ning i det dejlige vejr. Bedste 
danske resultat denne morgen 
fik Henning på hans Fly On 
med 782 points. 

Det skal ikke forties, at det 
ikke gik så godt med resulta
terne, som man kunne have 
håbet, men det lod vi os ikke 
slå ud af. Det er altid en stor 
oplevelse at deltage i sådan et 
mesterskab også selvom re
sultaterne måske ikke lever op 
til deltagerens egne forvent
ninger. 

Torsdag aften var vi klar igen 
med 3 konkurrencer: 
Task 16. Pilot Delcared Goal 
Task 17. Fly On 
Task 18. Fly On 

Igen med fælles start. Det 
var nødvendigt at udsætte 
starttidspunktet, og derfor blev 
den sidste Fly On aflyst. 

Det blev en frustrerende af
ten, eftersom der kun var lidt 
mere end en time til solned
gang, da ballonerne startede. 
Flere piloter måtte droppe de
res markering fø r de nåede det 
sidste mål, eftersom der jo kun 
var scoringsperiode til solned
gang. 

Blind vej 

Fredag morgen blev der igen 
udskrevet fire konkurrencer og 
piloterne skulle igen selv væl
ge startsted. De to danske del
tagere fulgtes som sædvanligt 
ad, når det var selvvalgt start
sted, idet begge jo gerne skul
le have vindaflæsninger fra 
DBu's windsock. 

På vej nordpå til startområ
det blev det temmelig tåget. Vi 
valgte at køre ind ad en blind 
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vej , for at finde et startsted. 
Samtidig blev der sendt be
kymrede blikke mod tågen. En 
del andre piloter havde valgt 
samme vej, og dem mødte vi 
der, hvor den smalle vej endte. 
I løbet af kort tid var alt kaos 
på den lille vej . ingen kunne 
komme derfra. 

Vi ville forsøge at bære gre
jet ind på en mark, men selv 
det, var der ikke plads til på 
grund af de mange biler. Det 
var en lettelse, da englænde
ren Lindsay Muir, ca. 15-20 mi
nutter før start perioden udløb, 
råbte til os alle, at flyvningen 
var aflyst pga. tåge. Det var 
nok ikke mindst en lettelse for 
David Bareford, som førte kon
kurrencen, idet han også sad 
fast i køen af biler. Det var 
absolut en af de oplevelser, 
der er sjovest bagefter. 

Ved briefingen fredag aften 
meddelte Bjarne stævneledel
sen, at han nu stoppede med 
at flyve og dermed ikke læn
gere deltog i konkurrencen, da 
han og holdet var blevet for 
trætte. Herefter var Henning 
eneste danske deltager. 

Aftenens opgave: 

Task 18. Minimum Distance 
Task 19. Fly On 

For så vidt angår Minimum 
Distance skulle markeringen 
droppes max. 50 meter fra en 
vej eller på Main launch field. 
Det sidste kæmpede alle selv
følgelig for, men kun 4 piloter 
kom ind over pladsen igen. 
Herefter var der kun en flyve
dag tilbage. 

Ved briefingen lørdag morgen 
fik vi to konkurrencer: 
Task 20 Elbow 
Task 21 Fly On 

Der var samlet start, og det 
var en fantastisk flot morgen. 
Vi, der befandt os på jorden, 
kunne nyde det flotte syn af de 
mange balloner, der bevæ
gede sig langsomt i lav højde 
hen over det smukke land
skab, som lå badet i morgen
solens stråler. 

Ballonerne fløj mod vest for 
at droppe den første marke
ring. Herefterfortsatte de i stør
re højde i forsøg på at komme 
tilbage til startpladsen. Det 
lykkedes for Henning og man
ge andre. Herefter var der Fly 
On. Det blev en lang flyvning, 

De to danske balloner før start. Foto: Arne Jakobsen 

vinden ved jorden var som 
sædvanlig meget svag. 

Begejstringen var stor, da 
Henning droppede markerin
gen 0,42 meter fra målet, en
delig et rigtigt godt resultat. Det 
rakte til en 4. plads og 987 po
ints. Denne konkurrence blev 
vundet af David Bareford med 
0,02 meter. Resultatet af Hen
nings Elbow blev 0,05 grader, 
hvilket gav ham en 19. plads 
og 824 points. Disse resultater 
fortæller noget om, hvad man 
er oppe imod ved et EM. 

Hennings dag 

Nu var vi nået til sidste flyv
ning. Det er ofte en enkelt kon-

kurrence med begrænset sco
ringsområde, og det blev det 
også denne gang: 
Task 22. Gordon Bennett Me
morial 

Det var en Fly In til Main 
launch field. Her var scorings
området markeret med bånd. 
Det bestod af to trekanter, som 
begge vendte spidsen mod 
målkrydset, som lå imellem de 
to trekanter. Dvs. at det bedste 
resultat kunne opnås ved at 
droppe markeringen i spidsen 
af en af trekanterne - en ud
fordrende opgave må man si
ge. 

Det var mod sædvane ikke 
specielt styrbart, så det hand
lede om at få startet det rigtige 
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sted. Henning valgte at starte 
længere østpå end næsten al
le andre. På turen tilbage til 
målområdet kunne vi se, at det 
var en klog disposition, efter
som langt de fleste balloner vi 
kunne se, ville flyve vest om 
målet. Inde på Main launch 
field foregik der ikke så meget, 
kun ganske få balloner kom 
ind over den vestlige trekant. 

Optimistiske var vi kørt ind 
til målet i håb om at se Hen
ning. Cirka 10 minutterførsco
ringsperioden sluttede dukke
de han op. Langsomt og maje
stætisk fløj Henning ind over 
trekanten med kurs mod spid
sen. 

Han havde herefter fornø
jelsen stille og roligt at lægge 
sin markering til rette i spidsen 
af trekanten. Vi jublede - det 
var en dejlig oplevelse at af
slutte dette EM med. 

Henning Sørensen dropper sin markering på EM's sidste konkurrence. Foto: Bengt Stener. 

Efter mange skuffende re
sultater under vejs var det rart 
at få pyntet lidt på resultatet. 
Henning vandt således den 
sidste konkurrence. Det havde 
været en herlig dag. Han hav
de scoret 2.811 points på tre 
konkurrencer. 

Ved middagstid næste dag 
var vi klar til at kåre den nye 
europamester David Bareford 
fra England. Det er den popu
lære vinders tredje europa
mesterskab, imponerende flot. 

Herefter var alle deltagere 
inviteret til en flot middag, som 
dermed satte punktum for et 
godt tilrettelagt og gennemført 
EM 2000. 

Uddrag af resultatlisten: 

1. David Bareford, England ............................. 17 .118 
2. Francois Messines, Frankrig ....................... 16.149 
3. Josef Scherzer, Østrig ................................. 15.108 
4. Per Olof Ekeblad, Sverige ........................... 15.016 
5. Michael Genz, Tyskland .............................. 14.686 

42. Henning Sørensen, Danmark ...................... 11.278 
79. Bjarne Jensen, Danmark............................. 5.333 

Alle resultater inklusiv delresultater kan findes påwww. balloon.lu. 

Pilot/Luftkaptajn 
LEGO Flight Depart01ent 
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Til LEGO Flight Department søges en pilot/luftkaptajn. 
Du vil blive en del af et stærkt team bestående af syv 
piloter, to flyteknikere samt to handlere. 

LEGO Flight Department er en organisation under 
LEGO Company og udfører alene firmaflyvning for rela
terede selskaber i LEGO Company. 

Jobbet som pilot/luftkaptajn er kendetegnet ved at være 
spændende, meget afvekslende samt udfordrende. 

Flyflåden består i dag af følgende fly: 

• Falcon 900B • Citation III • King Air 350 • 

Fra medio 2001 påbegyndes udskiftning af Citation III og 
King Air 350 med to nye Citation Excel. Yderligere op
lysninger om Citation Excel kan du finde på websiden: 
http://excel.cessna.com 

Vi forventer, at du er indehaver af ATPL samt har erfaring 
som fartøjschef på JET/TURBOPROP fly. Den totale fly
vetid er ca. 5000 timer med hovedparten på ovennævnte 
fly. 

Du er ca. 30-45 år, har gode samarbejdsevner og et godt 
humør. Du må gerne have erfaring fra tilsvarende firma
er og/eller rute-/charterselskaber. 

Send venligst din ansøgning mærket "Pilot/Luftkaptajn" 
til: 
Ole H.G. Petersen, LEGO Flight Department, LEGO 
Company, 7190 Billund. 
Eller e-mail adresse: Ole@europe.lego.com, senest tirs
dag den 5. december 2000. 

Ønsker du yderligere information om stillingen, er du 
velkommen til at kontakte Ole H.G. Petersen på tlf. 7950 
7935. 
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Karups historie 

Bengt Hel/den: Fra Hede til 
Flyvestation, En bog om Flyve
station Karup gennem 60 år. Vi
borg 2000, 317s., 24x 17cm. 
299,00 kr. indb. ISBN nr. 87-
088045-0-2. 

Umiddelbart efter at tyskerne 
havde besat Danmark den 9. 
april 1940, begyndte de at an
lægge en flyveplads ved Bor
ris, men jordbunden viste sig 
uegnet, og i stedet blev den an
lagt i Karup. 

Efter befrielsen blev Karup 
udbygget til det danske flyve
våbens hovedbase, og selv om 
den i 1993 mistede sine egne 
eskadriller, er den stadig en vig
tig del af det danske forsvar. 

Om de 60 år der er gået si
den tyskerne begyndte at gra
ve på Grove Hede, foreligger 
der nu diger bog, skrevet af en 
særdeles kyndig flyvevåben
historiker, major B. Hellden, der 
det meste af sin militære tid har 
gjort tjeneste på Karup, sidst 
som leder af Flyvevåbnets Hi
storiske Samling. 

Bogen er kronologisk op
bygget, så efter en kort skild
ring af Grove området før tys
kernes ankomst er der en lang 
og meget interessant beretning 
om Fliegerhorst Grove, som 
tyskerne kaldte basen - den lå 
nemlig ikke i det daværende 
Karup Sogn, men helt og hol
dent i nabosognet Grove.I øv
rigt overrasker det, at basen ik
ke blev udnyttet mere end til
fældet var. 

Så følger beretninger om 
flygtningelejrene, Harvard sko
len, Spitfire skolen, de første 
jetfly, F-84G Thunderjet epo
ken og så fremdeles, helt frem 
til kronprins Frederiks pilotud
dannelse dette efterår! 
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Alt sammen meget interes
sant læsning, nok især afsnit
tet om de første de første efter
krigsår, hvor der manglede af 
udstyr, køretøjer o.l. og hvor 
mange af bygningerne var i en 
elendig stand, selv om de kun 
var nogle få år gamle. 

Flyvning er som bekendt an
det end flyvemaskiner, så det 
ikke kun de flyvende eskadril
ler, der behandles i bogen. Heil
den medtager også alle de 
mange støtteenheder, Karup 
har huset gennem årene (og 
stadig huser), Hovedværksted 
Karup, skoler m.v. 

Men det kan være svært at 
finde dem, for bogen er ikke for
synet med stikordsregister -
det burde være obligatorisk i 
den slags bøger. 

Hellden har formået en ræk
ke brugere, af Karup, dog ikke 
tyskere eller englændere, til at 
komme med personlige beret
ninger om Karup. De er place
ret på relevante steder- rundt 
om i bogen og gør teksten af
vekslende. I øvrigt er Heildens 
egen tekst letlæst - trods de 
mange fakta. 

Der er mange billeder, må
ske endda for mange, for ho
vedparten er ret små og ikke 
alle er lige gode. Denne anmel
der havde foretrukket større 
billeder, gerne på bekostning af 
antallet. 

Og så savner han et godt og 
detaljeret kort med angivelse af 
numre på bygninger og hanga
rer. 

Men det er bagateller. Heil
den har givet os bogen om Fly
vestation Karup. Vi har ventet 
længe på den, men den var 
værd at vente på. 

Gripen i 
Flygvapnet 

H.K. 

Kurt Karlsson m.fl.: F7 Gripen
flottiljen 2000. F7 Skaraborgs 
F/ygf/ottilj 2000. 67 s. 21 X 29 
cm. 150,00 SEK. Fås hos F7 
Museum S-530 32 Såtenas, tlf. 
0046 51O87000 eller i MarGie 
Bookshop, Roslagsgatan 14, 
Stockholm. Bogen fås også på 
engelsk. 

F7 i Såtenås fejrede 60 års ju
bilæum i år. F7 er den enhed, 
hvor alle JAS 39 Gripen piloter 
til det svenske flyvevåben ud-

dannes. Bogen fortæller om det 
operative personales erfaringer 
med Gripen-systemet, som blev 
indført i 1997. Den er samtidig 
en billedbog med JAS 39 Gripen 
fotograferet i luften, på jorden, 
under bevogtning, til servicering 
etc. 

Anden halvdel af bogen 
gennemgår Såtenås-områdets 
udvikling siden 1392, flyve
pladsens indvielse den 1. juli 
1940, hvilke fly der har været på 
pladsen, bl.a. B 16 (Caproni Ca 
313), B 17, A 29, A 32 og nu 
JAS 39, pladsens anvendelse 
under Anden Verdenskrig mv. 

Flyverminder 
Sigurd Høy: Luftkaptajn Sigurd 
Høy byder velkommen ombord. 
Greens Forlag, Lyngby 2000, 
87 s. 24x17 cm. Kr. 150,00 hft. 
ISBN 87-87832-86-4. 

Selv om Sigurd Høy nærmer 
sig de 90, er han en utrættelig 
deltager i den politiske debat og 
en overmåde flittig læserbrevs
skribent til dagbladene. 

Men heldigvis har han også 
haft kræfter til at skrive sine 
erindringer. 

Han begyndte som land
mand, blev udlært som maskin
arbejder og var nogle år befa
lingsmand i Hæren, ,,rekrutpla
ger" siger han selv. 

11936 blev han militærflyver 
og fløj Fokker C V, Gloster 
Gauntlet, Fokker D XXI m.fl. 
Efter nogle år i politiet og en tur 
i tysk koncentrationslejr blev 
han i 1945 trafikflyver i DDL og 
fortsatte i SAS til 1971. Han fløj 
Fokker F XII, DC-3, DC-4, DC-
6, DC-7C og DC-8 . 

Høy er en virkelig god for
tæller, og man får et godt indt
ryk af en svunden tid - men han 
måtte gerne have skrevet me
re - meget mere. 

H.K. 

SPÆNDENDE 
NYE TITLER: 

SOVJET X-PI.ANES 
Y. Gordon & Bill Gunston 

This book provides a detailed 
review of Soviet experimental 
airr:raftfrom the early 1900s 
through to the latest Russian 
prototypes of today. Around 
150 dijferent airr:raft types 
are described in detail, with 
relevant specifications and 
performance data. 
Complemented with aro1md 
200 line illustrations and 3-
view drawings, in addition 
to 360 black/white and 50 
co/our photographs. 
240 s. Indb. A4-fonn. kr. 509,· 

GERMAN JET 
AIRCRAFT 1939-1945 
Hans-Peter Diedrich 

Numerous photographs and 
three-view drawings il/ustrate 
this extraordinary book. The 
text is supplemented by tab/es 
containing the most impor
tant data on the airr:raft and 
engines described. 
German airr:raft andengine 
builders did pioneering work 
in this innovative field and 
were years ahead oftheir 
contemporaries in other 
lands" 
This book describes the 
beginning of an era witholll 
which the civilian and milita
ry aviation of the present day 
would not be imaginable. 
110 s. indb. A4-fonn. kr. 424,-

Besøg bogladen, der 
udover det store udvalg i 

skønlitteratur og 
faglitteratur, også har 

Nordens største udvalg i 
bøger inden for specialerne: 

FLY - JERNBANE 
MILITÆR 

MARINE/SØFART 
BILER/MC 

Nu også på 
www.nyboderbog.dk 

NYBODER BOGHANDEL 
St. Kongensgade 114 
1264 København K 
Tlf. 3332 3320 
Telefax 3332 3362 
E-mail: nyboder@bogpost.dk 
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Svæveflyvehavarier 
og -hændelser i 2000 
Af Helge Hald, Dansk Svæveflyver Union ~~,!~ f ~ 

Den første flyvesæson i det nye årtusinde er ved at rinde ud, ~---: ( 

og vi har forhåbentlig set det sidste til hændelser eller havarier for i år. 

Desværre blev vi ikke forskånet for havarier med dødelig udgang. 
Piloten og en af hans bekendte omkom begge, da et motorsvæ
vefly af typen Taifun 17 E den 21 . april 2000 havarerede mellem 
Vinderup og Struer. 
Et lige så alvorligt havari, om end med lykkelig udgang, er en 
mid-air kollision over Nordsjælland i juli måned, hvor to svævefly 
ramte hinanden, men kunne flyves ned til landing af piloterne. 
Der er grund til at være lykkelige over at det ikke gik værre. 
I alt har vi registreret 16 havarier og syv hændelser, hvortil vi må 
sige, at nogle af hændelserne kun er forblevet i denne gruppe, 
fordi skaderne på flyet har været så minimale, at de ikke skal 
karakteriseres som havarier. Kun tilfældigheder har gjort, at de 
ikke er endt op i gruppen for havarier. 
Med undtagelse af et enkelt tilfælde så synes det som om vi des
værre som sædvanligt må konstatere, at det er piloternes be
slutningsprocesser der ikke har slået til i de enkelte tilfælde. 
De skader der er umulige at undgå f.eks. i forbindelse med udelan
dinger, hvor ingen har mulighed for at se eksempelvis et brønd
dæksel, før det rammes i afløbet, har vi ikke haft nogen af i år. 
Kun i det tilfælde hvor nye støtteben til en SF 25C ikke var udført 
i materiale med korrekte specifikationer, må piloten siges at være 
undskyldt. 
Ser vi på havarier og hændelser under et, så fordeler om
stændighederne hvorunder de er indtruffet, sig således: 

Spilstarter .. .... .. .. ......................... ... ..... ... ....... 7 
Flyslæb ............................. ............ .. ............. 1 
Taxi ... ..... .............. .. ........ .. ........ .. ... .. .............. 1 
Udelanding .. ... ..... ... .. .. ... .. ... .......... ... .......... ... 7 
Landing på flyveplads .................................. 4 
Touch & go .... ... .. ..... ............. .. ... .. ....... .... .. .... 1 
Termikflyvning (kollision) ......... ........... ... ....... 1 
Flyvning i øvrigt .... ........ .... .... .... .. .. .... .. .. .. ...... 1 

I alt ............. .. ....... ... .......... .. ............. ......... .. 23 

Spilstarter og udelandinger er stadig tungtvejende årsager til 
havarier. Det er muligt at undgå de fleste af disse havarier, og vi 
forventer, med den ekstra fokusering der i de nye uddannelses
normer er på netop afbrudt spilstart, at det i løbet af få sæsoner 
vil være at aflæse på lavere tal i statistikken, både i absolutte tal 
såvel som forholdsmæssigt. 

Havarier 
A00-01 

00.04.08 PW-5 

Luftfartøjschef: 
Flyvetid total : 
Personskade: 
Skade på fly: 

Landing: 
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Eneflyvningstilladelse 
17 t/ 130 starter 
Alvorlig, men næppe varige men 
Større skader i særdeleshed på cockpitsek
tionen 
Der udføres termikflyvning i ca. 200 m ud for 
observationspunktet, men pludselig synk ned til 
150 m medfører at en forkortet landingsrunde 

A00-02 

uden brug af luftbremser bliver nødvendig . 
Udfladning foretages med ca. 110 - 120 km/t, 
og luftbremser aktiveres for at nedsætte farten. 
Herved mister piloten kontrollen over flyet, der 
rammer jorden hårdt og 'hønser' et par gange. 

00.04.21 Taifun 17 E (motorsvævefly kat. 3) 

Luftfartøjschef: 
Flyvetid total : 
Personskade: 
Skade på fly: 
Flyvning: 

A00-03 

S-certifikat + passagertilladelse 
Ikke kendt af DSvU 
To omkomne 
Totalskadet 
Havariet indtraf under en flyvning med en af pilo
tens bekendte. De nærmere omstændigheder 
kendes kun fra vidneudsagn, som HCL ikke har 
frigivet. 
Vingen blev fundet ca. 300 m fra hovedvraget, 
hvilket indikerer at vingen er separeret fra krop
pen i luften. 
Undersøgelserne på havaristedet, hvori DSvU 
deltog, godtgjorde at en vingetap, der skulle 
fiksere hovedbjælken i kroppen, var brækket af. 
Tappen blev ikke fundet ved udgravning i vin
gens nedslagsområde, men en lignende blev 
fundet ved udgravning omkring selve hovedvra
get. Efterfølgende skulle den fundne vingetap 
og brudstedet på hovedbjælken undersøges for 
årsagen til bruddet. Resultatet af undersøgelsen 
er endnu ikke meddelt os. 
Seks måneder efter havariet har HCL endnu ikke 
meddelt andre oplysninger om deres undersø
gelser, end hvad der af DSvU blev udsendt til 
klubberne umiddelbart efter havariet. 
En henvendelse fra DSvU til HCL gav ikke nogen 
yderligere oplysninger, så dette havari må stadig 
betragtes som uopklaret. 

00.05.16 IS 28 M2 (motorsvævefly kat. 3) 

Luftfartøjschef: 
Flyvetid totalt: 
Personskade: 
Skader på fly: 
Indflyvning 
ti l landing: 

S-certifikat + FI 
1873 t / ?? starter 
Ingen 
Større 

Piloten havde den pågældende dag fløjet i alt 
knap fem timer. De sidste ca. 75 min efter et op
hold på godt to timer, hvorunder der blev spist 
frokost og indtaget rigeligt med vand pga. det 
varme vejr, påbegyndtes flyvningen tilbage til 
hjemflyvepladsen. 
Landingsrunden blev, som piloten har for vane, 
foretaget med stoppet motor og kantstillet propel 
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Kommentar: 

i vandret stilling. Først på finalen erkendte pilo
ten, at højden i landingsrunden ikke var til
strækkelig til at kunne nå ind til baneenden. 
Han koncentrerede sig om at manøvrere flyet 
og gjorde ikke forsøg på at starte motoren, lige
som der ikke blev ændret på flyets konfigura
tion mht. understel og landingsflaps. 
I ca. 1 m højde ca. 200 m fra baneenden ramte 
venstre tip en busk i indflyvningen, hvorved flyet 
stallede i jorden og foretog et 90 graders ground
loop til venstre. 

Det er ikke let at forklare årsagen til et sådant havari. Piloten har 
stor erfaring og var godt kendt med såvel flyet som flyvepladsen. 
Det havde været varmt, og en stor del af turens første del var 
fløjet som termikflyvning. 
Uanset at piloten havde indtaget rigeligt med vand under mel
lemlandingen, så finder der en vis udmattelse sted efter fem timers 
flyvning. Det er en kendsgerning, som også er erkendt af piloten, 
at opmærksomheden i landingsfasen ikke har været god nok. 
Når en pilot med så stor erfaring kan komme i vanskeligheder 
efter en lang flyvetur, er der så meget mere grund til for mindre 
erfarne piloter at være meget opmærksomme efter gennemflyv
ning af en større opgave (konkurrenceflyvning!), eller f.eks. en 
5-timer til sølv-G. 

A00-04 
00.05.20 ASW 24 

Luftfartøjschef: 
Flyvetid totalt: 
Personskade: 
Skader på fly: 
Slutglid/ 
udelanding: 

Kommentar: 

S-certifikat 
262 t I 844 starter 
ingen 
Moderate 

Piloten havde været ude på en træningsflyvning 
i vejr med kraftig turbulens, regnbyger m.v., men 
mener at flyet har rækkevidde til at nå flyve
pladsen. Imidlertid skal en regnbyge gennem
flyves for at nå hjem til pladsen, og på grund af 
både regn (GB-aktivitet) og uventet kraftig synk, 
erkender piloten at en udelanding bliver nød
vendig. Piloten opfatter krængerorene som lang
somtvirkende, hvilket medfører at højre vinge 
ikke bliver 'løftet' over et ca. 1 0 m højt træ i ind
flyvningen. Træet rammes ca. en meter under 
toppen, der brækkes af. Efterfølgende landes 
flyet meget hårdt. 

Piloten har indrømmet, at han, selv om han fra teorien var be
kendt med synkområder, ikke havde forestillet sig at de kunne 
være så kraftige i forbinde/se med en GB. 
Dette fænomen har overrasket mange piloter gennem tiderne, 
og det kan ikke siges kraftigt nok: 
Hav respekt for en cb'er- den har nemlig ingen respekt for dig! 
En hel anden situation kan opstå i forbindelse med GB-aktivitet. 
Fra England har vi fået en rapport om at en elektrisk udladning 
fra en GB'er gik vandret på en afstand af ca. 10 km og på det 
nærmeste forårsagede at en ASK 21 eksploderede omkring 
piloterne. Det lykkedes dem at redde sig, på trods af at den enes 
redningsskærm var blevet beskadiget. Der er altså al mulig grund 
til at have stor respekt for disse skyformationer. 
Helt tåbeligt forekommer det at være, når to piloter, ganske mod 
sædvane, ifører sig redningsskærm og i en SF 25G begiver sig 
op for at undersøge kræfterne under sådan en krabat, - det er 
angiveligt sket her i DK - i vores allesammens XPN. 
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A00-05 
00.06.03 Twin Astir 

Luftfartøjschef: 
Flyvetid totalt: 
Personskade: 
Skader på fly: 
Spilstart: 

AOD-06 
00.06.11 LS-4 

Luftfartøjschef: 
Flyvetid totalt: 
Personskade: 
Skader på fly: 
Spilstart: 

Kommentar: 

S-certifikat + FI 
345 t / 1723 starter 
ingen 
Mindre 
Umiddelbart efter start på bane 25 i nordlig 
sikkerhedszone på en offentlig flyveplads 'tabes' 
venstre vinge samtidig med at flyet drejer svagt 
til venstre. Vindretning /-styrke er angivettil 310° 
/ 13 kts. Instruktøren overtagerføringen afflyet, 
og giver fuldt krængeror og sideror til højre. 
Alligevel letter højre vinge, og hele flyet letter i 
et skarpt højredrej. 
Fartøjschefen trykker pinden frem og udløser 
wiren. Under dykket berører venstre vinge ho
vedbanen, men i godt og vel en meters højde 
bliver flyet igen flyvende, og der forsøges et 
svagt højredrej for at undgå et kuperet område. 
Venstre vinge har tendens til stall, og vingerne 
forsøges holdt parallelt med overfladen, der 
skråner en del. Dette medfører at flyet drejer 
svagt og afløbet ender med at flyet kører side
læns indtil det stopper. 

S-certifikat 
120 t / 537 starter 
Ingen 
Mindre 
Under start, inden flyet er lettet, folder wire
faldskærmen sig delvist ud, og koblingens selv
udløser frigør wiren fra flyet. Højre vinge griber 
fat i græsset med efterfølgende groundloop til føl
ge. 
Græssets længde opfyldte angiveligt ikke gæl
dende bestemmelser for bevoksning i startområ
det. Der er ingen oplysninger om wirefaldskær
men. 

Dette havari kan tilskrives i det mindste to forhold - en wirefald
skærm der blæser op, men ikke mindst det for høje græs. (Se 
generel bemærkning 1 ). 
Klubben har senere udskiftet sine wirefaldskærme med en type 
der ikke så let blæser op ! 

A00-07 

00.06.14 DG 500 

Luftfartøjschef: 
Flyvetid totalt: 
Personskade: 
Skader på fly: 
Spilstart: 

Kommentar: 

S-certifikat + FI 
1141 t / 3955 starter 
Ingen 
Større 
Den aktuelle start blev foretaget fra et alternativt 
startsted, hvor græsset ikke opfyldte bestem
melserne om bevoksning på et startsted. Uagtet 
man var blevet gjort opmærksom på, at græsset 
var for højt, blev der alligevel forsøgt foretaget 
en start, hvorved venstre vinge griber fat i det 
for høje græs. Fartøjschefen er ikke hurtig nok 
til at få udkoblet, og flyet groundlooper. 

Se generel bemærkning 1) 
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A00-08 

00.07.02 SZD 51-1 Junior 

Luftfartøjschef: 
Flyvetid totalt: 
Personskade: 
Skader på fly : 
Udelanding: 

A00-09 

S-certifikat 
57 t / 307 starter 
Ingen 
Mindre 
Ved nøjere kontrol af indflyvningsforhold til den 
først valgte mark konstaterede piloten at der stod 
ledningsmaster i indflyvningen og valgte derfor 
sin alternative landingsplads, der bærer afgrøde 
(korn) på ca. 40 - 50 cm højde. 
Da flyet under afløb kører over en mindre ujævn
hed, griber venstre vinge fat i kornet, hvorefter 
flyet groundlooper. 

00.07.08 Ka 8 og LS-7 

Luftfartøjschefer: 

Flyvetid totalt: 

Personskade: 
Skader på fly: 

Mid-air kollision: 
LS-7- piloten forklarer: 

1 ) S-certifikat 
2) Eneflyvningstilladelse 
1) 246 t / ?? starter 
2) ej oplyst 

Ingen 
1) LS-7: Mindre 
2) Ka 8: Mindre 

Underflyvning i et højredrej i ca. 3.000 ft under dårlige sigtforhold 
får piloten på LS-7 øje på en Ka 8 på kollisionskurs. Han foretager 
en undvigemanøvre ved at mindske krængningen på flyet, men 
rammer alligevel med den yderste del af venstre vinge det andet 
fly midt på forkanten af dette flys venstre vinge. 
K-8 piloten forklarer: 
Fløj forinden kollisionen på kurs og opdager et andet fly foran lidt 
til venstre på modsat kurs. Det hele sker så hurtigt, at han end 
ikke når at reagere før kollisionen er en realitet. 
Begge piloterne afprøver de vitale dele af flyenes styregrejer, og 
beslutter at flyve hjem til landing, der foretages uden yderligere 
vanskeligheder. 

Kommentar: 
Selv om et havari af den slags næsten taler for sig selv, er der 
måske alligevel en grund til lige at stoppe op og tænke sig om. 
Der står i lufttrafikreglerne at vi i visse områder I højder skal være 
mindst 1. 000 ft under skyerne, men i andre områder/højder skal 
vi bare være klar af skyer og have jordsigt. Fint nok - men glemmer 
vi ikke bare bestemmelserne om flyvesigtbarhed ? 
Selv om vi godt kan have fin fin jordsigt fra skybasen i 900 m 
højde, er det ikke sikkert vi kan se mere end nogle få hundrede 
meter eller mindre i flyveretningen. Når nu to fly nærmer sig 
hinanden med hver ca. 90 kml t, så mindskes afstanden mellem 
dem med 50 m/sek. Er flyvesigtbarheden hele 200 m deroppe 
i tjavserne, så er der fire sekunder til 

• at erkende at den grå skygge der forude er et fly på kollisions
kurs 

• atfå rodetfrem fra rygmarven (ellerværre: hjernekisten) hvilke 
regler der gælder for undvigelse 

• at få arme og ben til at lystre i rigtig kombination 
• og - ikke mindst - at få flyet til at lystre rorene. 
Det kan ikke lade sig gøre! 

Flyvesigtbarheden skal, bortset fra når man ligger i landingsrunde, 
altid være mindst 3.000 m, ofte mere. Ved en afstand på 3.000 
m vil der i ovenstående eksempel alligevel kun være 60 sek. til 
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rådighed for at undgå en kollision med noget, der til en begyndelse 
ikke er større end en plet på hutten. 
Og tænk så lige på hvor længe I sidder og roder med GPS'en, 
kort eller madpakke, hvor jeres opmærksomhed er væk fra det 
'udendørs'! 
Og tænk så også lige på, at selv om vi vel alle sammen sidder 
med en redningsskærm, for hvis nu . .. o.s. v., så er der jo ingen 
garanti for at vi kan bruge den. Uheldet kunne jo være så sort, at 
vi bliver slået bevidstløse ved en kollision - og sa gør rednings
skærmen i den form den endnu er mest almindelig i jo ingen gavn. 

A00-10 

00.07.16 PW-5 

Luftfartøjschef: Lokalflyvningstilladelse 
Flyvetid totalt: 7 4 t / 348 starter 

Personskade: Ingen 
Skader på fly: Større 
Udelanding/træ-
ningsflyvning: Under flyvning i svag termik og 15 kts vind, driver 

piloten væk fra flyvepladsen, men forsøger at 
komme tilbage, samtidig med at der holdes udkig 
efter egnede udelandingsmuligheder. Da det de
finitivt opgives at nå tilbage til flyvepladsen, ven
des tilbage til den senest fundne brugbare ude
landingsmulighed, ca. 500 - 1.000 m fra flyve
pladsen, der efterfølgende viser sig at være en 
kornmark med ca. 70 cm. højt korn. Dette brem
ser flyet meget brat, og haleplanet, der er lavt
siddende, knækker af. 

Kommentar: 
Se generelle bemærkninger 2) 

A00-11 

00.07.21 Ventus C 

Luftfartøjschef: 
Flyvetid totalt: 
Personskade: 
Skader på fly: 
Flyslæb / 
konkurrence: 

Kommentar: 

S-certifikat + FI 
144 7 t / 24 75 starter 
Ingen 
Større 

I flyslæb med et slæbefly med marginal motor
kraft konstaterer slæbepiloten at en fortsættelse 
af starten vil indebære risiko for et alvorligt havari. 
Slæbet foregik i så lav højde, at det ikke var muligt 
at signalere ved at vugge med vingerne, og slæ
bepiloten gav gentagne gange pr. radio instruks 
om udkobling til svæveflyets pilot. Denne havde 
ikke opfattet instruksen, hvorfor slæbepiloten ud
koblede svæveflyet i anslået 2 - 3 m højde med 
en hastighed på 100 - 11 O km/t. 
Svæveflyet landede hårdt indenfor pladsens 
begrænsning, men groundloopede i forbindelse 
hermed. Svæveflyet medførte ca. 50 kg. vand
ballast. 

Der er ingen tvivl om, at slæbepiloten handlede korrekt, da han 
frigjorde svæveflyet fra slæbeflyet, og at piloten på svæveflyet 
burde have været mere opmærksom på hvad der var under ud
vikling. 
Når det så er sagt, var der i konkurrencelede/sen en opfattelse 
af, at det under afvikling af konkurrencer også påhviler konkur-
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renceledelsen at påse, at der ikke anvendes slæbefly med for 
ringe motorkraft ved opslæb af de enkelte svævefly. Det var kon
kurrenceledelsens opfattelse, at havariet muligvis kunne være 
undgået, hvis man under startafviklingen havde haft opmærk
somheden henledt på, at det ikke var hensigten, at det pågæl
dende slæbe fly skulle have været anvendt til opslæb af svævefly 
med vandballast. 

A00-12 

00.07.29 LS-4 

Fartøjschef: 
Flyvetid totalt: 
Personskade: 
Skader på fly: 
Udelanding I 
konkurrence: 

A00-13 

S-pilot 
ej oplyst 
Ingen 
Større 

Underudelanding landes flyet i høj afgrøde med 
efterfølgende groundloop til følge. Herved bræk
ker bagkroppen. 

00.08.13 Bergfalke III 

Fartøjschef: S-pilot + FI 
Flyvetid totalt: 404 t I 987 starter 
Personskade: Ingen 
Skader på fly: Større 
Spilstart/uddan-
nelsesflyvning: Efter letning forsvindertrækket i wiren, angiveligt 

som følge af svigtende spilmotor. I ca. 20 m høj
de kobles svæveflyet fri af wiren, men i forsøget 
på at genetablere flyvefart, synes jorden at kom
me hastigt nærmere. I simpel refleks udløses 
luftbremsen og næsen løftes for ikke at flyve ned 
i jorden. Efterfølgende landes flyet meget hårdt. 

A00-14 

00.08.20 DG 500 

Fartøjschef: 
Flyvetid totalt: 
Personskade: 
Skader på fly: 
Udelanding: 

Kommentar: 

S-pilot + FI 
492 t I 1690 starter 
Ingen 
Større 
Underudelanding tager piloten sig ikke i agt for 
at det sker i et område hvor terrænet er adskillige 
meter højere end på startpladsen. Drej fra ob
servationslinie til anflyvningslinie bliver endvi
dere foretaget for sent, ligesom der ikke tages 
tilstrækkelig hensyn til en kraftig modvind. Pilo
ten udtaler selv, at han psykisk har 'låst' sig fast 
på en mark, som på dette tidspunkt ikke kan nås. 
Flyet rammer en busk i markens begrænsning 
og groundlooper, hvorved højre vinge brækker 
helt, venstre vinge rives op og får beskadiget 
hovedbjælken. 

Det er ikke en ukendt situation, piloten her er kommet i. Havarier 
pga. at piloten stoler på højdemåleren i lavere højder forekommer 
fra tid til anden. Det er som om dårlige vaner ikke er til at udrydde. 
F.eks. opleves det ofte, at piloter sidder og slår på højdemåleren 
lige før og under landingsrunden. Er man først så langt nede, at 
en landing skal planlægges, så glem dog alt om den højdemåler, 
og planlæg landingsrunden som det (forhåbentlig) er lært under 
opskolingen, nemlig ved at bedømme afstand og vinkler til 
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sigtepunktet. Det gælder ikke mindst underudelandinger, hvor 
man jo ofte flyver fra en lavt liggende svæveflyveplads og ind 
over et højereliggende område. 
Det er sjældent, men befriende, med et så klart udsagn om egen 
skyld fra piloten som i dette tilfælde. 

A00-15 

00-08-26 Ventus 

Fartøjschef: 
Flyvetid totalt: 
Personskader: 
Skader på fly: 
Landing: 

Kommentar: 

S-pilot 
???? 
ingen 
Større 
Efter en spilstart vil piloten søge termik men 
driver væk fra pladsen. Under forsøg på at kom
me tilbage og lande på pladsen, kommer han 
så lavt, at højre vinge i sidste drej rammer jorden, 
hvorved flyet groundlooper. 

Dette er også en af de klassiske måder at komme galt afsted på. 
I stedet for at foretage en sikker udelanding, som i det aktuelle 
tilfælde var muligt, forsøger piloten at nå hjem til flyvepladsen. 
Se generel bemærkning 2) 

A00-16 

00.09.24 Pegase 101 

Fartøjschef: 
Flyvetid totalt: 
Personskader: 
Skader på fly: 
Landing: 

S-pilot 
4 70 t I 1299 starter 
Ingen 
Større 
På dagens sidste flyvning vil piloten flyve til han
gar. Den sidste del af flyvningen foregik i meget 
lav højde med en fart på ca. 11 0 - 120 km/t, og 
inden den egentlige landing skulle foretages ville 
piloten have taget farten af flyet og samtidig op
nå en lidt større højde, for at lave en ordentlig 
udfladning. Piloten oplyser selv, at aktiveringen 
af højderoret blev for kraftig, med det resultat at 
haleslæberen ramte jorden med stor kraft og 
slynget så højt tilbage, at opdriften på vingerne 
ophørte. Da hovedhjulet fik kontakt med jorden 
brød understellet sammen, og deropstod skader 
på krop og cockpitsektion m.m. 

Generelle bemærkninger: 
1) Havarier i forbindelse med start i for højt græs er desværre 

et velkendt fænomen og ganske unødvendigt. 
Det er for det første en overtrædelse af gældende bestem
melser, men hvad der næsten er værre, så er det også udtryk 
for dovenskab og en slap holdning til sikkerhed, der ikke alene 
falder tilbage på piloten som har forsøgt at starte, men også 
på de(n) ansvarlige for flyvepladsens beskaffenhed. Det er 
stor respekt værd, når en instruktør tager ansvaret og stopper 
flyvningen indtil forholdene er bragt i orden. 

2) Havarier i forbindelse med forsøg på at nå tilbage til flyve
pladsen ser vi desværre alt for mange af. De kan i langt de 
fleste tilfælde undgås, men det kræver selvfølgelig at piloten 
har klubbens og - ikke mindst - kammeraternes opbakning til 
i stedet at foretage en sikker udelanding. 
Det giver naturligvis som regel et afbræk i flyvedagen, men 
et havareret svævefly giver så sandelig et langt større afbræk. 

(Fortsættes i næste nr.) 
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MODEL
.IIDERNE 
Af Wilhelm Willersted 

Den engelske flåde 
havde under Anden 
Verdenskrig behov 
for at udvikle en 
speciel type fly, en 
kombinationen af en 
hurtig dagjager og et 
let bombefly bevæb
net med torpedoer, 
for på grund af den 
begrænsede plads 
ombord på hangar
skibene var det nød
vendigt at koordinere 
flyenes kampmæssi
ge anvendelsesmulig
heder. 

Blackburn Fire
brand var Royal 
Navy's første såkald
te torpedo-fighter. 

I november 1944 
udstedtes specifika
tionen N.11I44, til et 
nyt TF-fly, og West
land fabrikken gik 
under ledelse af John 
Digby, som havde 
været engageret i 
Firebrand, i gang med 
at udvikle Wyvern. 

Det var faktisk det 
første regulære flåde
fly, som denne fabrik 
havde kastet sig over 
siden biplans-recog
nosceringsflyet 
Walrus fra begyndel
sen af tyverne - ikke 
at forveksle med 
navnesøsteren, bi
plansamfibiet fra 
Supermarine. 

Wyvern viste sig at 
være en hård nød at 
knække for Digby og 
hans ingeniørteam. 
Der skulle faktisk 
komme til at gå en 
rum tid før flyet satte 
hjulene på et hangar
skibsdæk. 
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Mod roterende 
problemer 

De modroterende propeller på Wyvern var blandt andet med til at skabe problemer under testflyv
ningerne, der kostede fem piloter livet. Her er den eneste overlevende Wyvern, som er udstillet på 
Fleet Air Arm Museet i Yeovilton. 

Det var en stor, teknisk udford
ring. 

Den første udgave af West
land Wyvern havde en helt ny 
motor, Rolls-Royce Eagle, en 
væskekølet stempelmotor på 
3.500 hk. Eagle, den stærke
ste - og sidste - Rolls-Royce 
stempelmotor, havde 24(!) 
cylindre, to krumtapaksler og 
to modroterende propeller, 
hver med fire blade. 

Den første prototype fløj 
første gang 12. december 
1946 med testpilot Harold 
Penrose ved pinden. Det var 

også første gang Eagle var i 
luften. Derpå fulgte yderligere 
fem prototyper samt syv ek
semplarer af serieudgaven, 
Wyvern T.F. Mk. 1. 

Derefter gik man overtil tur
boprop-motorer. De to fabrika
ter, som var på tale, var Rolls
Royce Clyde og Armstrong 
Siddeley Python. 

Den første turboprop-Wy
vern havde Rolls-Royce Cly
de, der ydede 4.030 hk, gik i 
luften 18. januar 1949. 

De to næste havde Arm
strong Siddeley Python, som 

ikke var helt så avanceret som 
Rolls-Royce motoren. 

Rolls-Royce ville dog ikke 
seriefremstille Clyde-motoren, 
da man ønskede at koncentre
re kræfterne om jetmotoren 
Avon og turbinemotoren Dart, 
så de efterfølgende Wyvern fik 
Python motorer. Det fortælles, 
at Westland i virkeligheden vil 
le have foretrukket at gå tilba
ge til Eagle-stempelmotoren, 
men det lod sig jo ikke gøre. 

Turboprop-udgaven fik 
betegnelsen Wyvern T.F. Mk. 
2. Der blev bygget tre prototy-

Modellen her er Wyvern S.4 , der opererede fra hangarskibet HMS EAGLE. 
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per i 1949, og den første af ty
ve seriebyggede Wyvern T.F.2 
kom fra samlebåndet i februar 
1950. 

Senere fulgte endnu 87 fly 
- plus en enkelt tosædet ma
skine, T. Mk.3. 

Den 21. juni 1950 landede 
den første turboprop-Wyvern 
på et hangarskib. 

Samtlige fly på nær første 
prototype havde katapultsæ
de. De vanskelige testflyvnin
ger - efter sigende blandt an
det på grund af de modrote
rende propeller og det følsom
me understelssystem - koste
de dog til trods for katapultsæ
det fem testpiloter livet. 

Efter en lang og sej udvik
ling af den avancerede mariti
me turbopropbanebryder af
løste Wyvern S.4 (T.F. var nu 
blevet til S for strike) i maj 1953 
Firebrand-maskinerne fra es
kadrille 830 ombord på han
garskibet HMS EAGLE. 

Wyverns deltog i 1956 i 
"Operation Musketeer", den 
engelsk-franske invasion af 
Ægypten. Her blev flyet dog 
ikke anvendt som torpedo
bomber, men som konventio
nel jordangrebsmaskine med 
bomber og raketter. Englæn
derne mistede i øvrigt under 
kampene et par Wyverns, som 
blev skudt ned af ægypternes 
antiluftskyts. 

Der er kun bevaret en en
kelt Wyvern. Det er en af de 
første syv produktions-maski
ner, som man nu kan se på 
Fleet Air Arm museet i Yeovil
ton i Somerset. 

Det er altså ikke turboprop
versionen, men den oprinde
lige Wyvern med stempelmo
tor - dog stadig spændende 
med sine to gange fire mod ro
terende propellerblade. 

Modellen 

Wyvern er udsendt af FROG i 
størrelsen 1 :72. Der går rygter 
om, at Revell har overtaget 
formen, så måske kan vi se 
den udsendtfra dette firma. • 

Wyvern (udtales vajvern) er 
et fabeldyr. I Oxford Dictio
nary beskrives den som en 
drage med vinger og løve
fødder, og halen er forsynet 
med pigge. 
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Til trods for den kraftige turbinemotor i næsen havde piloten godt udsyn. Her får man et godt indtryk 
aftroublemakerne - de to kraftige modroterende propeller. 

Westland 
Wyvern S.4 

Westland Wyvern S.4 

Motor: Armstrong Siddeley 
Python på 4.110 hk 

Spændvidde: .................. 13,42 m, 
foldet: ................................ 6, 1 m 

Længde: .......................... 12,88 m 
Højde: .............................. 4,57 m, 

med vingerne foldet: ........ 5, 11 m 
Startvægt: ..................... 11.113 kg 
Max. hastighed: ...... ......... 708 km/I 
Stigehastighed: ......... 2.130 m/min 
Tophøjde: ........................ 8.535 m 
Rækkevidde: .................. 1.445 km 

Under den engelsk-franske krig mod Ægypten i 1956 pfl grund af Suez blev Royal Navy's 
Wyvems udstyret med .,invasions-striber" malet i gult og sort pfl vinger og bagkrop. 
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Kommentarer 
Malibu Mirage OY-LAG er fa
briksny. Det er Airbus A330 OY
VKH også, men den var på 
fransk register som F-WWYJ 
under prøveflyvningerne. 

Warrior OY-TFK er fra 197 4 
og hentet i Sverige, hvor den 
hed SE-GAM. 

Tilgang 

OY- Type 

LAG Piper PA-46-350P 
TFK Piper PA-28-151 
VKH Airbus A330-343 

Slettet 

OY- Type 

BYK Gessna 421B 
GNY Douglas DG-10-1 O 
HGF Hughes 369D 
PJH Maule M-7-235 
RGA BAe 146 
RPM PA-39 
xvv ASW20 

Ejerskifte 

Reg.dato Ejer/bruger Fabr. nr. 

4636305 
28-7415339 
0356 

21.9. 
21 .9. 
10.8. 

Air Alpha, Odense 
Aviation lease & Finance A/S, Roskilde 
Premiair, Kastrup 

Dato Ejer/bruger Årsag 

16.10. Alebco Gorporation, Sdr. Felding Overført til Haiti 
24.10. Premiair, Kastrup Lejemål ophørt 

9.10. Grønlandsfly, Nuuk Hav. 17.7.2000 ved Nuuk 
24.10. Holger Bulow-Nicolaisen, Florida Solgt til USA 

29.9. Atlantic Airways, Vagar Udlejet til England 
25.10. Airman ApS, Thisted Solgt til USA 
24.10. Mads Lykke, Vejle + Solgt til New Zealand 

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

ADR Mooney M-20A 3.10. OY-ADR Gruppen, Flymøller, Haderslev 
Kirke Hyllinge 

ASY Bandeirante 29.9. Scandinavian Gontractors Muk Air, Kastrup 
Danmark A/S, Nørre Alslev 

BIJ Gessna 182F 12.10. Kelly Nicolaisen, Tasillaq Gyldensten Handelsaktie-
selskab, Bogense 

BOL Gameron N-77 2.10. Hans Mulvad, Lemvig Arne Jakobsen, Thisted 
RLN PA-28-181 28.9. Air Alpha, Odense Henrik Ellegaard, Snekkersten 
xuu Ventus cT 2.10. Viborg Svæveflyveklub Stener Leander Nielsen, Holstebro 

Piper PA-39 Twin Comanche er mangen til PA-30 men har modsat roterende propeller. PA-39 blev kun bygget i 155 eksemplarer. 
Foto: Knud Larsen. 



Generalsekretariat 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbningstider mandag til fredag kl. 0900-1600 
E-mail : kda@kda.dk 

KDAhuset 
Jørn Vinther, generalsekretær 
Knud Larsen, redaktør af Flyv 
Lise Jensen, bogholder 
WEB-adr. 
Telefax 

KDA Service ApS - BUTIKKEN 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
SE-nr. 63 66 28 28 

Telefon 
46 14 15 03 
4614 15 02 
46141506 

46191316 

E-mail 
jv@kda.dk 
flyv@kda.dk 

www.kda.dk 

Åbningstider mandag til fredag klokken 1 000-1500 

Telefon 
Charlotte H. Andersen, leder af butikken 46 14 15 07 

E-mail 
butik@kda.dk 

Thomas B. Sylvest 46 14 15 01 
Telefax 4619 13 16 

Telefon KDA's bestyrelse 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 
Vagn Jensen (næstfmd.) 
Jan Schmeltz Pedersen 
Finn Larsen 
Palle J. Christensen 

96 96 96 96 + 98 29 36 36 
86 44 11 33 
48175058 
86 42 49 18 
86 67 40 48 

Ansvarsområde 
Internationalt 
Uddannelse 
Teknik 
Miljø 
PR 

KDA i oktober 

2. oktober Indberetningsformularerne 
Redaktionsmøde vedr. den reduceres fra 20 til 4 typer, og 
nye motorflyvehåndbog. Hånd- det bliver et brugervenligt 
bogen kommer sandsynligvis system, hvor indberetning vil 
til at kunne bruges også for kunne foretages elektronisk. 
svæveflyveuddannelsen. Problemer for JAR med van-

skeligheder med at få med-
5. oktober Jemslandene til at implemen-

Brev til Post Danmark med tere de vedtagne bestemme!-
anbefaling om følgende fri- ser på frivillig basis medfører 
mærker: år 2006/ El leham- nu, at EU griber ind. Planerne 
mers første flyvning, år 2009/ om at JAR erstattes af et Eu-
KDA bliver 100 år, år 2012/ ropean Aviation Safety Autho-
Dansk militærflyvning 100 år. rity (EASA) er dog droppet, og 

der arbejdes med muligheden 
6. oktober for at lade JM erstatte af et 
Møde i KDA-huset om evt. ny agentur under EU. 
telefonudbyder. Møde i Odense med amts-

miljørepræsentanterne. KDA 
9. oktober miljødatabase blev præsente-

Møde i KDA-huset vedr. eta- ret. Den lave svarprocent for 

blering af Dansk Cyberflyv- især klubber (27%) medfører 

nings Union. Møde i KDA-hu- dog, at databasen ikke er an-
set om nyt Jay-out for JAR pi- vendelig endnu. Amtsmiljøre-
lotlogbog. præsentanterne vil nu kontak-

te klubber og pladser for at få 
10. oktober flere svar frem. 

Kontaktrådsmøde i SLV: Lov-
forslaget om nyt rapporterings-

13. oktober system (R7), som indebærer 
såvel fortrolighed som straffri- Møde i Vejle med annonce-
hed, ventes forelagt Folketin- konsulent Jakob Tornvig vedr. 
get i begyndelsen af decem- annoncer i FLYV. Ny kontrakt 
ber 2000. Systemet skal tages er udarbejdet. 
i operationelt brug pr. 1. juli Bestyrelsesmøde på Vejle 
2001, og det praktiske arbejde Idrætshøjskole med regn-
er allerede begyndt i SLV. skab/budgetarbejde. 
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Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 
WEB-adr.: www.dansk.ballonunion.dk 
E-mail : ballon@post5.tele.dk 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, 17set, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 
WEB-adr.: www.danskdrageflyverunion.dk 
E-mail : ddu@1mage.dk 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail : dfu@dfu.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Poul Erik Nielsen 
Ellesletten 12, Trørød 
2950 Vedbæk 
Telefon 45 66 12 21 

14. oktober 
Formandsmøde på Vejle I-
drætshøjskole med repræ-
sentanter for direkte medlem-
mer og alle unioner. KDA med-
Jemskontingentet forøges væ-
sentligt, og prisen på FLYV ju-
steres. 

17. oktober 
Møde i Rådet for Større Flyve-
sikkerhed. 

23. oktober 
KDA nedsætter udvalg til be-
handling af ny bekendtgørelse 
om brugerbetaling for godken-
delse og tilsyn med flyveplad-
ser (Ricard Matzen, Finn Lar-
sen, Henrik Knudtzon og Jørn 
Vinther). 

26. oktober 
Møde i butikken med firmaet 
Albatros (fabrikant af Nomex 
flyvedragter) . 

27. oktober 
Møde i Trafikministeriet (TRM) 
vedr. HCL. TRM havde valgt at 
indkalde brugerne i grupper, og 
KDA var inviteret sammen med 
AOPAog DULFU. Vi fremførte 
ønsket om at retablere vore 
gamle ordninger, hvor DSvU 
og DBu på vegne af HCL ud-
fører det praktiske arbejde og 
også er den instans, som 

Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 
Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 
Telefon 57 61 52 50 
WEB-adr.: www.kda.dk/dmu 
E-mail : rm@tnm.dk 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
FasterholtveJ 10, 7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Fax 97 14 91 08 
Resultatservice: Tlf.: 97 14 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail : arnborg@dsvu.dk 

Fritflyvnings-Unionen 
TomOxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 56 39 85 95 
WEB-adr.: www.ffu.dk 
E-mail : oxager@vip.cybercity.dk 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Jens Geschwendtner 

Lundeager 28, 2791 Dragør 
Telefon 32 94 74 47 
WEB-adr. : www.modelflyvning.dk 

RC Sport Danmark 
Benthe Nielsen 
Amlundsvej 4, Lindballe skov, 
7321 GadbJerg 
Telefon 75 88 54 54 
E-mail : rotordisc@tekmk.dk 

modtager indberetningerne. 
DMU ønsker ikke at blive di-
rekte involveret i undersøge!-
serne, men ønsker åbenhed 
om arbejdet og hurtig udmel-
ding fra HCL om fakta. 

30. oktober 
Møde i KDA-huset vedr. ud-
kast til ny bekendtgørelse fra 
Miljøstyrelsen. Udkastet vil 
medføre en forbedring, idet 
pris for godkendelse og tilsyn 
skilles ad, og der etableres fle-
re betalingskategorier end i 
dag. KDA vil i sit høringssvar 
sige, at vi ønsker en ankemu-
lighed for amtets afgørelser, at 
vi ønsker at borgerklager skal 
medføre betaling af et gebyr 
hos klageren samt at man ved 
forlængelse af en godkende!-
se på uændrede vilkår ikke 
bør betale et nyt godkende!-
sesgebyr. 

31. oktober 
Gebyrudvalgsmøde i SLV. Ud· 
skilleisen af Flyvesikringstje-
nesten,som forventes at med-
føre kraftige gebyrstigninger, 
er endnu ikke besluttet i rege-
ringens økonomiudvalg. Der-
for blev drøftelserne om geby-
rene for år 2001 ført efter 
gamle principper, hvilket ikke 
forventes at medføre drama-
tiske stigninger. 
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L6Mu_ Formand: Ricard Matzen 57 615250 
Næstformand: Peter Andersen 74 75 31 01 

Kasserer: Kresten Dalum 97182050 

Dansk Motorflyver Umon Sekretær: Knud Nielsen 86231652 

Adresse Konkurrencer: Vagn Jensen 86441133 
Smålodsvej 43 Uddannelse, Bjarne E. Hammer 46 59 04 02 
4100 Ringsted Louis Rovs Hansen 98421599 
www.kda.dk/dmu 

DMU Bededagstur til Luxemburg 
Rovs Hansen planlægger for 
DMU en flyvetur til Luxem
burg, ELLX, i Bededagsferien 
2001. 

Luxemburg ligger i Arden
nerne som et Vesteuropæisk 
knudepunkt. Det har en histo
rie der går tilbage til 963 og en 
en smuk natur og interessante 
byer. Rovs Hansen har først i 
november gjort et kort stop på 
vej fra England til Danmark, 
hvor der blev truffet aftaler 
med flyveklubben Avia Sport 
li (www.aviasport.lu). Klubben 
har ca. 100 medlemmer og vil 
hjælpe med arrangementet. 

Den foreløbige plan er at vi 
mødes i Sønderborg EKSB 
torsdag den 10. Maj ved frokost 
tid så der er klar til start kl. 1300. 

Afstanden fra EKSB til ELLX 
er ca. 370 nm så vi regner med 
at være fremme ca. kl. 17. Fly
veklubben vil tage imod os med 

et "tag selv bord" i klubbens lo
kaler. 

Fredag bliver der bustur til 
landets seværdigheder og vi 
hygger os i Luxemburgs gamle 
bydel om aftenen. 

Lørdag mødes man i flyve
klubben, hvor der vil være gui
der til at flyve tur rundt over lan
det, og få et indblik i Belgien, 
Tyskland og Frankrig, - og må
ske pilotbesøg i lufthavnens 
nye kontroltårn. Eftermidda
gen bruges til bytur med sight
seeing og shopping (forretnin
gerne er åbne til kl. 16) og om 
aftenen samles man til middag 
med flyveklubben. Søndag 
den 13. Maj hjemtur. 

Af hensyn til hotelbestilling: 
tilmelding inden 10. februar 
2001. 

Ønskes flere oplysninger, 
kontakt L. Rovs Hansen, Tel 
9842 1599, Fax 9841 0599. 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Randers Flyveklub havde 
lørdag den 7. oktober inviteret 
"Hjerteforeningens børneklub" 
og "Forældreforeningen børn 
& unge med kræft" til besøg 
på Randers Flyveplads. Bør
nene kom fra det meste af Jyl
land og fik en flyvetur på ca. 
20 min. Herudover var der so
davand og pølser samt mulig
hed for at afprøve en rigtig 
brandbil, der tillige med en 
redder var stillet til rådighed 
af Falck. 

Otte piloter fra Randers Fly
veklub sørgede for at i alt ca. 
170 børn kom op at flyve. En 
fin præstation, der blev afviklet 

PPL - teorikursus 
Teorikursus i Randers Flyve
klub er blevet en fast aktivitet, 
idet kurset i dette vinterhalvår 
er nr. 4 i rækken. Deltageran
tallet er i år vokset til 24, hvoraf 
de tre er piger. Kursisterne 
kommer fra hele Østjylland, 
og de fleste forventes at fort
sætte den praktiske uddannel
se med flyvning fra Randers 
Flyveplads i foråret. lnstruktø-
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som et Young Eagle-projekt. 
Der var rosende ord om arran
gementet bortset fra en 4-årig 
knægt, der var sur over, at han 
ikke selv fik lov til at styre og 
over, at han kun kunne få en 
tur. Den kritik er jo til at leve 
med. 

At gøre noget for disse børn, 
der er ramt af alvorlig sygdom, 
var for piloterne belønningen i 
sig selv. Forældrene havde 
stort udbytte af at mødes med 
ligestillede under andre om
stændigheder end på sygehu
set. Der var enighed om, at ar
rangementet kan gentages, når 
der er behov for det. 

rer på teorikurset er to af Ran
ders Flyveklubs medlemmer 
Per Rassing Pedersen og Sø
ren Mathiasen. 

De tilbagevendende teori
kurser bidragertil, at medlems
tallet i Randers Flyveklub nu er 
vokset til 120, og der har været 
stor tilgang af unge medlem
mer. 

Mindeord 
Det er med stor sorg at Her
ning Motorflyveklub har erfa
ret, at tre af dens medlemmer 
er bortgået ved en tragisk 
flyveulykke i Nordsjælland. 

De tre piloter Arne Thom
sen, Peder Brøchner og Hans 
Svarre har gennem mangeå
rigt medlemskab af Herning 
Motorflyveklub taget aktivt del 
i klublivet, konkurrenceflyv
ning og klubture. Deres udad
vendte personligheder skabte 
altid stemning og munterhed 
overalt, hvor de færdedes. Så
ledes knyttede de venskaber 
på mange flyvepladser i Dan
mark. Netop deres udadvendt
hed og passion for flyvning før
te til et stærkt kammeratskab 
de tre imellem. 

Vore tanker går til deres ef
terladte pårørende og familier. 

De tre vil være savnet. Ære 
være deres minde. 

Herning Motorflyveklub 
Bestyrelsen 

Mindeord 
Torben Gaardsø døde den 30. 
oktober 57 år gammel efter en 
hastigt fremadskridende kræft
sygdom. Et af Randers Flyve
klubs mest betydningsfulde 
medlemmer er hermed faldet 
bort. 

Torben var initiativtager og 
igangsætter til mange nye ide
er og projekter til gavn for klub
ben. Han var meget hjælpsom 
overfor nye medlemmer og 
kontaktede dem allerede, me-

1'1\ØDER 

dens de gik på teorikursus. Han 
fik en snak med dem og nød 
selv at øse af sin uudtømmeli
ge viden om fly og flyvning. 

Torben Gaardsø sagde al
tid sin mening klart og utilslø
ret. Han kunne gennemskue 
problemstillinger hurtigere og 
bedre end de fleste. På den 
måde var han altid centrum i 
forsamlinger. Ikke alle kunne 
lide at høre hans skarpe udta
lelser og han elskede at spøge 
med, at hans plads nok ikke 
var ved diplomatiet. Man vid
ste altid, hvor man havde Tor
ben, og han hadede middel
mådighed. 

I år fortsatte Torben Gaard
sø et af de helt store projekter, 
nemlig Young Eagles, hvor 
mere end 1.500 piger og dren
ge kom op at flyve. Dette og 
mange andre initiativer havde 
gjort ham til en kendt person
lighed på de fleste danske fly
vepladser. 

I Randers Flyveklubs regi 
var han initiativtager til flyvning 
med hjerte- og kræftsyge 
børn, hvor han i kraft af sit 
sponsorat sørgede for at 170 
kom op at flyve. Desværre var 
sygdommen på det tidspunkt 
så alvorlig, at han ikke selv 
kunne overvære arrangemen
tet. 

Der har været meget tomt 
på Randers Flyveplads hele 
sommeren og efteråret uden 
Torben Gaardsø, og det er 
svært at forstå, at han ikke er 
her mere. 

Randers Flyveklub 
Bent Westphal, fmd. 

Københavns Flyvehistoriske Selskab 
Alle arrangementer afholdes i auditoriet, Tycho Brahe Planeta
rium, København. 
Den 13. december kl. 1900 filmaften: Historien om Edwards Air 
Force Base og Svæveflyvelejren i Køge 1941 -1943. 

Den 10. januar kl. 1900: Filmaften. 

Den 14. februar kl. 1900: Charles Kingsford Smith. Flyveleder 
Ove Hermansen fortæller historien om denne kontroversielle 
ener i flyvningens historie. 

Den 14. marts kl. 1900:Civ.ing. Jens Gert Rasmussen fortæller 
om nogle af årsagerne til de mange havarier i Flyvevåbnets første 
år, specielt om motorproblemer i F-84G. 

Den 11. april kl. 1900: Generalforsamling og film. 

Flyteknisk Selskab (under ingeniørforeningen i Dan
mark) indbyde.r til møde den 4. december kl. 1930 - 2200. 
Luftkaptajn Court B. Christoffersen (SOF) gennemgår den prak
tiske uddannelse til privatflyver. 

FLYV • DEC. 2000 



Foreningen Danske Flyvere 

Protektor: Hans Kongelige Hojhed Pnnsen 

F0<mand· General Chr HVldt 

Generalsekretær LullkaptaJn Enk Thrane 
Sekrotanat Vester Fanmagsgade 7,4" 1606 Kobenhavn V, til 33 13 06 •3 

Foreningens 84. sæson blev 
den 10. oktober 2000 indledt 
med et foredrag af General
major Leif Simonsen, Chef for 
Flyvertaktisk Kommando. Fly
vernavn SIM. Som det er alle 
bekendt, kunne Flyvevåbnet 
den første i måneden fejre sit 
50 års jubilæum. Det var der
for naturligt, at dette foredrag 
handlede om disse 50 år - og 
"med et blik på fremtiden." 

GM Simonsen kom vidt om
kring i både tid og rum. Flyver
taktisk Kommando (FTK) var 
ikke med fra starten af Flyve
våbnet, men kom til i midten 
af 50-erne, bl.a. som et resultat 
af de råd den fra RAF hidkaldte 
ekspert, Air Marshall Saun
ders, kom med. I slutningen af 
60-erne nedlagde man Flyver
kommandoen, som derefter 
indgik i Forsvarskommandoen 
(FKO). 

FTK i dag ligner dog ikke 
det, der i sin tid blev oprettet, 
men det fungerer fint. Siden 
1950 har Flyvevåbnet opere
ret 1.084 fly, haft 282 havarier, 
hvorved 143 piloter er omkom
met. Langt de fleste i de første 
år. Mange af flyene var i sin tid 
leveret som våbenhjælp, hvil
ket også var tilfældet for NI KE
og HAWK-eskadrillerne. ldag 
har Flyvevåbnet 111 fly, de øv
rige værn ca. 30. 

SIM kom herefter ind på 
den danske deltagelse i opera
tionerne i Kosovo, som var før
ste gang Flyvevåbnet var i 
krig. En krig der absolut ikke 

lignede krig i gamle dage. Bl.a. 
takket være mediernes tætte 
dækning var det ekstremt vig
tigt ikke selv at have tab, som 
kunne påvirke opinionen hjem
me. Resultatet var høje mini
mumshøjder for bombning og 
andre bestemmelser som gjor
de missionerne sikre. 

Blandt de mange tusinde 
bomber, der blev kastet, var 
det den håndfuld, der ramte 
,,civile" mål, medierne fokuse
rede på. I "Operation Allied 
Forces" kunne der være 1.000 
fly i luften på en dag, og op til 
400 tankfly deltog. Der var 
ingen tvivl om, at i fremtiden 
vil det også være flystyrker, der 
bliver indsat ved sådanne 
aktioner. 

Fremtiden for Flyvevåbnet 
var naturligt nok i høj grad på
virket af det sidste forsvarsfor
lig. Det var SI M's opfattelse at 
planerne, som de var i dag, 
ville medføre et godt og effek
tivt fungerende Flyvevåben, 
men overgangen ville være 
strid at komme igennem. 

Også vore forpligtelser i re
lation til NATO ville vi kunne le
ve op til. Hvilke fly vi skal have 
til erstatning for F-16 og hvilke 
helikoptere, vi ender med at 
købe, fik vi ikke noget bud på. 

En helt igennem vellykket 
start på sæsonen. Et godt og 
informativt foredrag - uden for 
meget nostalgi men med nye 
synsvinkler på mange ting. 

Næste arrangement er An
despil den 5. december 2000. 

KDA's hjemmeside på Internettet 

ww.kda.dk 
er altid opdateret 

Her finder du en oversigt over KDA-husets aktiviteter, 

mulighed for at bestille varer i butikken pr. e-mail, 

links til de tilsluttede unioner etc. 
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KALENDER 
11 /12 
12/12 
21 /4 
28/4 

Redaktionsudvalgsmøde Uddannelseshåndbog 
Møde i Rådet for Større Flyvesikkerhed 
KDA Repræsentantskabsmøde i KDA-huset 
DMU Repræsentantskabsmøde i Odense 
Lufthavn 

Svæveflyvning 

2-3/12 
5-26/1 
10-11 /2 
24/2 

13-22/4 

PR Seminar, Arnborg 
VM i klubklasse, Australien 
Talentkursus 2 
DSvU Repræsentantskabsmøde, Århus 
Idrætspark 
23. lnt'I Gliding Competition Hockenheim, 
Tyskland. 
Yderlige oplysninger hos DSvU eller på www.sfc
hockenheim.de. 

14-16/4 
28-29/4 
11-13/5 
19-23/5 
24/5 - 3/6 
23-24/6 
6-7/7 
9-13/7 
16-26/7 
18/6-1/7 
16-26/7 
4-5/8 
6-18/8 
25-26/8 
18-31/12 

Nationalholdstræning 
Juniornationalholdstræning 
Nationalholdstræning 
Nationalholdstræning 
Danmarksmesterskab, Arnborg 
Juniornationalholdstræning 
Juniornationalholdstræning 
Talentkursus 1 
Talentkursus 3 
World Air Games, Spanien 
Arnborg Aben, Arnborg 
Nationalholdstræning 
Junior VM, lssodun, Frankrig 
Nationalholdstræning 
VM, Mmabatho, Sydafrika 

Faldskærmsspring 

29/1 -2/2 
22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 

Diverse 

lnt'I Parachute Symposium, Californien 
World Air Games, Spanien 
26. VM, Stil & Præcision, Spanien 
14. VM, Formation Skydiving, Spanien 
1. VM Freeflying, Spanien 
9. VM Canopy formation, Spanien 

30/11-1 /12 8. Annual Conference 'The Future of Air 
Transport", London. 

18-20/5 Ljungbyhed Fly-In, Sverige. 
Mere på www.fly.to/ljungbyhed. 

26-27/5 Lemvig Svæveflyveklub inviterer igen til 
Lemvig marked og dyrskue på Lemvig Flyve
plads, se også www.lemvig.com. 

Juleåbent 
Gør et fund ... . . . . . . køb dine julegaver her! 

Fredag den 8. december holder 
KDA-butikken åbent fra kl. 10 til kl. 18, 
hvor vi bl.a. byder på gløgg, pebernødder, 
brune kager etc. 
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* A1RALPHA 
AIRCRAFT SALES A/S 

FLY TIL SALG 
Fabriksnye fly: 
2000 Piper Malibu Meridian 
2000 Piper Seneca V 
2000 Piper Seneca V 
2000 Piper Archer m 

Brugte fly: 
1978 Piper Chieftain 
1975 Piper Seneca Il 
2000 Piper Archer m 
1999 Piper Archer m 
1995 Piper Archer m 
1982 Piper Archer Il 
1979 Piper Archer Il 
1962 Piper Colt 

1989 King Air B200 C 
1988 King Air B200 C 
1987 King Air B200 C 
1974 King Air E90 

1979 Cessna 340A RAM IV 
1977 Cessna 177 RG Cardinal 
1974 Cessna F172 M 

Odense Alrport Denmark 
Phone +45 65 954 954 Fax +45 65 954 955 

www.alralpha.com marlenen@alralpha.com 

Piper Aztec D, twin 1969 OY-BDW til salg 
Pragtfuld stabil, rigtig fl yvemaskine, der flyver i alt slags vejr. Jeg har været fra Nordkap 
og Grønland til Azorerne, fra Skt. Petersborg til USA i den. Har været mit eje i 10år. Nyt 
job kræver salg. 
Nyt luftdygtighedsbevis, alle LDD'er gennemført, god stand og godt vedligeholdt hos 
Aviatech. 0-model ombygget til E-model næse. Lædersæder. Tolal: 5.030 timer. RE, 
510 timer, LE 1555 timer, højre propel og venstre propel 265 timer. Autopilot (koblet), 
healer, de-icing boots, lang-range tanks (1300 NM). Avionics: 2X Narco 12MD, Narco 
transponder, Bendix-King 89B TSO GPS, Bendix NDB, Shadin Fuel computer, HF 
radio, Lug-Bug. Har altid stået i hangar, pt. i Roskilde. Pris: 395.000 kr. 
Bøje Larsen, 4642 0201 

Udsalg 
Jade/ 0112 - 1975 - 362 timer. 
OY-BMU, motor ca. 540 timer, 
rest 1260. Volvo 445 ladvogn 
1959. BMW2,5hk. MG 1964. 
Tlf. 6474 1037 

Sælges 
McCauley Propel 11011 SOH. 
Type: EM 7653 (standard 
propel til C-172 med 0-300 
motor). Pris kr. 10.000,-. 

Henv. Henrik. Tlf 4054 
0963 el. 8623 201 2 

Spring køen over • køb din egen 
maskine ... 
AAS Traveller 197 4, 1150 timer 
Topvedligeholdt og over 90.000 kr. 
investeret i panelet alene. Ring og 
hør nærmere. 

Tlf. dag 4731 5601 aften 4752 8755 
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Sælges 
Piper Cherokee Six 300, OY-CRW, 
ACm 3200. Motor TSO 990, pro
pel TSO 420, 7 PSN, LOB 03/00. 
Argong 1972. En meget anven
delig flyvemaskine som trænger til 
nyt ovlonics. Pris er derfor kun kr. 
387.000,00. 
Te/: 6266 1557 I fax 6266 1550 I 
e-mail: fl.barret@image.dk 

Fjerde part 
i Grumman AA 1 B 
OY-CLH. Flyet står på EKAH 
i hangar. Pris for anpart: 
Kr. 35.000,-. Lav tacho-pris. 
Tlf. 2657 5457 el. 2093 3209 

PROFESSIONEL PILOT? 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 

- optagelse i A-kasse. 

- at være med i det gode selskab. 

Er du under uddannelse, husk da indmeldelse i A-kasse 
indenfor 14 dage efter du er færdig. 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. Ø, tlf. 35 47 34 10 

Privat hangar i Roskilde sælges eller udlejes 
Halvdel af nyopført hangar til 2 fly sælges. Ønsker du din 
egen aflåselige hangar, der er monteret med elektriske 

porte og alle øvrige installationer, så kontakt: 
Allan Møller på tlf. 4649 8484 

Dansk 
Assurance 

Agentur I/S 
(certifikattabs- og livsforsikringer) 

Ny adresse pr. 
1. november 2000: 

ELLEHAVEN 8 
DK-2950 VEDBÆK 

TlfJFax/E-mall - uændret: 
T: 4566 3878 F: 4566 3876 
E-mail: daais@mail.tele.dk 

Hangarplads 
Sønderborg 

til leje 
Tlf. 2171 3449 / 7442 0874 

RD EOUIPMENT 
Skowej 40 . 4622 Havdrup 

Telelax 46 18 68 46 

46186909 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY ELLER HELIKOPTER 
I USA 

Helieopter Adventures, Ine (HAi) 

• Verdens største og ledende 
helikopterskole 

• Godkendt som JAA skole 
9. maj 2000 

• FAR Part 141 skole 
• Skolen ejes og drives af 

europæere 
• Ca. 200 elever pr. år, hvoraf 

35-40 er skandinaviere 
• J-1 Visa (2 år) og M-1 Visa 
• Privat Pilot - ATPL, FAA & 

JAR-FCL 
• Meget høj kvalitet på 

uddannelsen 
• ingen forudbetaling 
• Fordelagtige priser og skoleoplæg 
• Skolen sørger for lejligheder 

til eleverne 
• Meget gode jobmuligheder i USA 
• Internet: www.heli.com 

Comalr Avlatlon Academy, Ine 
Orlando - Florida 

• Ejes og drives af Comair Airlines/ 
Delta Air Lines 

• En af verdens ledende "airline" 
flyskoler 

• FAR Part 141 skole 
• J-1 Visa (2 år) og M-1 Visa 
• Privat pilot - ATPL 
• Meget høj kvalitet på 

uddannelsen 
• "Airline" orienteret uddannelse 
• "lnternship" progam på I 000 

flytimer med betalt instruktørjob 
på skolen efter uddannelsen 

•Megetgode jobmuligheder i USA 
• Egne lejligheder til eleverne 
• Internet: 

www.comairacademy.com 

Scandinavisk repræsentant for 
HAi og Comair: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4309 Sandnes, Norge 
Tlf & Fax: + 47 - 516208 96 
E-mail: seglend@online.no 
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SIERRA ACADEMY OF 
AERONAUTICS 

Sierra Academy of Aeronautics med 
hovedbase i Oakland, Califomia, 
USA, er en af verdens største og 
ledende flyskoler. Skolen har ca. 70 
fly og uddanner bl.a. mange piloter 
på kontrakt for flyselskaber. Sierra 
Academy hjælper også piloter som 
har FAA instruktørsertifikater til al 
få mere flyvetid og blive bedre kvali
ficerede til ansællelse i flyselskaber. 
Skolen har årligt ledige stillinger til 
20-30 skandinaviske instruktører. TIi 
snarlig ansællelse søges derfor. 

FLYINSTRUKTØRER 
Kandidater skal minimum have FAA 
CPIJIR certifikater og FAA instruk
tør certifikater. ingen minimum fly
tid kræves, men kandidater med er
faring som instruktør vil blive fore
trukket. Skolen vil give hver instruk
tør arbejdsmuligheder i op til 2 år. 
En typisk Sierra instruktør flyver ca. 
I 00 timer hver måned, plus bakke
undervisning og tjener ca. USD 
1.600-1 .800 pr. måned i nogen stil
linger op til USD 2.750 pr. måned. 

Interesserede kandidater bedes 
snarest kontakte: 
Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4309 Sandnes, Norge 
Tlf & Fax:+ 47 - 516208 96 
E-mail: seglend@online.no 

qivJJ,r11 
III fr1111t1iJ 

Besøg UNICEF Danmark 
Vi sælger alle UNICEFs kort og pro
dukter fra vores kontor på UNICEF 
Plads i Frihavnen. Herfra bestilles 
også alt, der ønskes tilsendt. 

Besøg UNICEF-butikken 
I vores butik Rådhustræde 8 (i 
Kbh. centrum, nær strøget) har vi 
et ekstra stort udvalg af kort og 
andre produkter. 

UNICEF Danmark 
UNICEF Plads ~ 
2100 København ø4,,i..:-:: 
Telefon 35 27 38 00 
Telefax 35 27 38 10 
E-mail: unicefdk@unicef.dk 
Hjemmeside: www.unicef.dk 
www.unicef.org 
Giro kortsalg: 540-3200 
Giro bidrag: 342-0000 

unicefO 

Hvordan opnår De 
den bedste forsikring? 

Vælger De Codan som samarbejdspartner inden 
for Fly-, Industri- og Erhvervsforsikring, får De 
automatisk professionelle rådgivere og konsulen
ter med i lasten. 

Hertil kommer en højt specialiseret stab af tekni
kere, som kan vejlede Dem i forbindelse med 
skadeforebyggelse og ved eventuelle skader. 

Velkommen hos Danmarks stærke forsikrings
partner! 

@dan 
Sådan! 

Luftfartsafdelingen • Gammel Kongevej 60 • 1790 København V 
Telefon 33 21 21 21 • www.codan.dk 
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MCC 
KURSUS 

Ring for info 

. -- ~ 
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NyMCC 
simulator 
BE 200 King Air 

på EKRK 

I ~• 'i 
}It!'_ _r· 

. 

Instruktør
kursus 

FI/IRI 
Ring for info 

JAR FCL ATPL 
Teori 

Ring for info 

Tilmelding 
Tlf. 4619 1919 

-e:NTERA~ 
Lufthavnsvej 44, 4000 Roskilde 

Tlf. 46 19 08 37 / 46 19 19 19 • www.centerair.dk 

~=-.-~•~ 
lFlbight Actatdlemy 

JAR FCL ATPL teori 
Modulart dagkursus med start i februar år 2001 

forventet eksamen, december/marts. 
Sidste frist for tilmelding 8. januar. 

JAR FCL ATPL teori(forkortet) 
Modulart aftenkursus med start i februar år 2001 

forventet eksamen, september/december. 
Sidste frist for tilmelding 8. januar. 

GEN radiokursus 
Løbende opstart. 

JAR FCL og JAR OPS CRM 
for small operators samt recurrent training 

Distance Learning 
Hvis du ikke har mulighed for 

at deltage på vore dag- eller aftenkurser. 

Roskilde - Tlf. 46 19 15 55 
Karup - Tlf. 97 10 01 55 

www.jetair.dk 
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Center Air ApS Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde Tlf. 4619 08 37 / 46191919, 
fax 46 19 18 37, Internet: www.centerair.dk 
E-mail: centerair@post.tele.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE/ME), Flight lnstructor, MCC 
Teori: Center Air Ground School ApS 
PPL, CPL, IR, ATP, Communication 

- ~*- -Øir1a.r1 
COPENHAGEN AIRTAXI AJS 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 1114, Fax 4619 1115 
E-mail: cat@aircat.dk, www.aircat.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE•ME) ATPL-integrated, MCC 
kursus, Flight lnstructor, Communlcation, Class Ratings, 
Proficiency check. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
Tlf. 54 60 62 37, Fax 46191115 
PPL, Klasserettigheder, Proficiency check. 

IKAROSApS 
Hangarvej A 12, Rosk~de Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 10 10, fax 46 19 0515 
E-mail: ikaros@ikaros.dk, Internet: www.ikaros.dk 

Teori: PPL 
Skole/PFC: PPL+A, B, I, twin, instruktør, omskoling, 
procedure træner, bannerslæb. 
Kommunikation: N·BEG/BEG VHF og morse. 

,æ-r,a•n 
lFlbiglht Acatdlemy 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde, Tlf. 461915 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, Internet: www.jetair.dk 

Karup Lufthavn, 7470 Karup, Tlf. 97 10 01 55 
E-mail: jetair@jetair.dk, lnternet:www.jetair.dk 

Jetair Flight Academy tilbyder teori undervisning til CPL, 
IR og ATPL Desuden tilbyder vi JAR OPS CRM, JAR 
FCL kurser og GEN radiokurser. NYHED • Distance 
Leaming, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag• eller aftenkurser. 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 

Skolen for civil ' 2 
Pilot Uddannelse 
SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 461916 30, Fax 46191115 
E-mail: cpu@aircat.dk 
Teori: PPL, CPL, I-Rating, ATPL, JAR·OPS, JAR·FCL, 
Flight lnstructor, Communication, Undervisning primært 
klasseundervisning. Enkelte hold og specialkurser 
oprettes efter behov 

ALLERØD FLYVEPLADS w= = c.o 
~- - r-

ALLERØD FLYVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
PPL: Teori, Skoling og Proficiency check 
Communication: N·BEG/BEG VHF 

Tlf. 48 17 7915, fax 48 14 01 48 

Email: ekal@post5.tele.dk,Internet:www.ekal.dk 

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 

LUFTFARTSSKOLEN(SLU) 
Lufthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 

Teori: JAAATPL, GEN, flyveklarerer, flyveinstruktør· og 
konverterings-kurser. Andre luftfartsuddannelser tilbydes 
efter aftale ATS·, AFIS· og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens 
undervisningsprogram 

BILLUND AIR CENTER AJS 
Box 6, Lufthavnsvej 47, 7190 Billund 
Tlf. 75 33 89 07, Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, Instruktør, omskolinger, NBEG/BEG 

JAR-godkendt, P~ teori, PPL, CPL, IR, Class Ratings 
SE/ME Night qualificalions, FI, Proficiency Check 

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

Skoleflyvning til privatflyvercertifikal/PPL, Proficiency 
check, Træningsflyvning, Differences training, 
Familiarisation training på alle enmotorede. 
Teori til: PPL, N·BEG. 
Speciale: Veteranfly, Halehjulstræning. 

benair 
Benalr a/s 
Stauning Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6900 Skjern, 
tlf. 96 81 44 47 

PPL, CPL, INSTRUMENT, lWIN 
Teori JAR·FCL·PPL (privatflyvercertifikat) 
PFC, typeuddannelse Jet og Turboprop 

~<::>: 
KARLOG AIR T ~ 
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog ..!..--"' 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Ring 74 42 22 85 for kontakt IH vores afdelinger i: 
Billund Lufthavn, Esbjerg Lufthavn, Randers Flyveplads 
Roskilde Lufthavn, Tønder Flyveplads 

Internet: www.karlog-alr.dk 

PPL, CPL, Type and Class rating, SPA, SE and ME, IR, 
FI, slæb. BEG, N-BEG, GEN 

LÆRATFLYV~ ~~
HELIKOPTER ~~ 

HELIKOPTER-SERVICE AIS 
Lufthavnsvej 32, 4000 Roskilde 
Tlf. 46191511, Fax 46191533 
Teori til helikopter som Bridge course, 
(Overbygning til PPL(A) el. CPL(A) teori). 
PPL(H) certifikat på Schweizer 269C. 
Proficiency check på Schweizer 269C. 

A:privatflyver-certifikat. B=trafikflyvercertifikat af III klasse. l=instrumenlbevis. VFR::sigtflyvning. PFT =periodisk flyvetræning. TWIN=lomotors. BEG::begrænset certifikat som luftfarts
radiotelefonist. N-BEG=nationalt begrænset certifikat som luftfarts-ratiotelefonist. GEN=generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. INSTRUKTØR=flyverinstruktøruddannelse. 
OMSKOUNG=typeomskoling. 
PPL=Private Pilot License. CPL=Commercial Pilot License. ATPL=Airtine Transport License. IR=lnstrument rating. Nlght Quallflcatlon=Rettighed til VFR-nat. Class Rating=Klasse
rettighed. lnstructor Ratlng=lnstruktørrettighed. MCC=Multi Crew Cooperation Course. Proficlency Check=Praktisk prøve for forlængelse af rettighed. 
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