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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. 

Se her! 
David Clark - et professionelt headset. 

ICOM - håndholdt flyradio - extra i flyet1 
lntercom - lidt mere komfort under turen. 

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 

Fly til ethvert behov 

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,-
BIU 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 PA28-1BOR IFR/GPS PR. TACHO 935,- min.100tim, 
BSZ PA28-1BOR IFR/GPS PR. TACHO 935,-min. 101 tim. 
CRC CmR IFR/GPS PR. TACHO 965,- min. 150 tim. 
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 -1.185.- incl. 25% moms pr. bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, eller forudbetaling. 
Som ny service kan vi nu tHbyde vore kunder med adgang til internettet, 
mulighed for at booke fly tll udlejning via vores hjemmeside, Ring eller 
e-mall så sender vi et password. 
Kontorets åbnlngslidef: 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 

• A IRALPHA 
Air Alpha Alrcraft Sales er eneforhandler af nye Plper fly I Danmark 
Grønland, Island og Færøerne. VI forhandler brugte fly med hele verden 

AIRCRAFT SALES .A.15 

som markedsomr6de og foretager vurderinger af fly. 

Brugte fly til sa 
1978 Plper Super Cheyenne li 
1978 Plper Chleftaln 
1975 Plper Seneca li 
2000 Plper Archer III 
1999 Plper Archer III 
1995 Plper Archer III 
1982 Plper Archer li 
1979 Plper Archer li 
1982 Plper Colt 
1989 King Air B200 C 
1988 King Air 8200 C 
1974 King Air E90 
1979 Cessna 340 RAM IV 
1977 Cenna 177 AG Cardlnal 
1974 Cessna F172 M 

Nye Piper fly til salg 
Plper Mallbu Meridian 
PlperSenecaV 
Plper Archer III 

Air Alpha A ircraft Sales A IS 
Odense Lufthavn • 5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 · Fax 65 954 955 

www.airalpha.com 
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Øget 
privatisering 
Der var stor interesse for de 
aktier i Københavns Lufthav
ne A/S, som Staten udbød til 
salg i november. 2. 700 inden
og udenlandske investorer af
gav ordrer mer end 1,8 gange 
det udbudte antal. 

Kursen blev sat til DKK 630 
pr. aktie, og da Staten afhæn
dede 1.384.650 stk. blev pro
venuet 872.329.500 kr. 

Staten ejerfortsat3.230.850 
aktier i Københavns Lufthavne 
A/S, svarende til 35, 7% af ak
tiekapitalen. 

Skive Lufthavn 
Skive Kommune skal spare, 
og et af de steder det går ud 
over er lufthavnen. Der er for 
året 2001 afsat kr. 598.000 til 
drift af hele lufthavnen. En 
arbejdsgruppe har opstillet 
forskellige modeller for frem
tiden. Skive Byråd vedtog den 
29. november at lufthavnen 
fra og med den 1. januar 2001 
skal drives således: 

Skive Lufthavn fortsætter 
som en IMC-plads med kun en 
(1) ansat lufthavnschef/AFIS
operatør. 
a. Tjenestetiden (den periode 

hvor lufthavnen er beman
det) foreslås fra 0900 -
1600 på hverdage og luk
ket lør-, søn- og helligdage, 
samt under den ansattes 
ferier, sygdom mv. 

b. Uden for tjenestetiden 
samt lør-, søn- og helligda
ge samt under ferier, syg
dom mv. vil lufthavnen væ
re åben som selvbetjenings
plads fra SR - SS med de 
begrænsninger det giver 
(kun VMC, kun national tra
fik, ingen snerydning osv.) 

c. Uden for disse tider er luft
havnen lukket og må såle
des ikke anvendes med 
mindre lufthavnen er rekvi
reret åben og AFIS-opera
tøren er til stede. 

d. Lufthavnen bibeholder sin 
status som international 
lufthavn. 
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- and the winner is 

Ole Steen Hansen, der har 
glædet FLYV's læsere med 
mange artikler og flotte fotos, 
er blandt vinderne i Royal 
Aero Club Trust Photographic 
Competition 2000. 

Ole Steen Hansen, der 
udover at levere stof til FLYV, 
skriver og fotograferer også 

SAS • også data 
IT forretningsområdet i SAS, 
der drives i datterselskabet 
Scandinavian Airlines Data, 
gør nu en større international 
satsning med markedsføring 
af nye produkter og tjenester 
til fly- og rejseindustrien. Virk
somheden skifter i denne for
bindelse navn til Scandinavian 
IT Group. 

Virksomheden har allerede 
leveret IT ydelser til mere end 
30 flyselskaber, bl.a. booking 

Det sker i 2001 

børnebøger, og det er et foto 
fra hans bog "Claus laver et 
loop", der har indbragt ham 
prisen. 

Billedet, der er gengivet 
her, er fotograferet i Stauning 
lufthavn en herlig sommeraf
ten. 

og reservation. Derudover har 
den påtaget sig opgaver for 
Star Alliance. 

Til SAS har man bl. a. ud
viklet løsninger til billetløse rej
ser (e-ticketing), systemer til 
salg og booking via Internet, 
passagerinformation via mo
biltelefoni, Self Service løsnin
ger, Travel Management sy
stemer, fly vedligeholdelse, 
lastkontrol m.m. 

13 -18 februar 
8-14april 

Australian lnt'I Airshow 

18 - 20 april 

26- 29 april 
18-20maj 
26 - 27 maj 
2 - 3 juni 
7 - 10 juni 
10 juni 
16 - 24 juni 
22 juni - 1 juli 
28- 29 juli 
24 juli - 30 juli 
14 - 19 august 
18 - 20 september 
25 - 28 september 
10 -12 oktober 

4 - 8 november 

EAA Sun 'n Fun, Lakeland, Florida 
European Business Aviation Conv. & 
Exhibition, Geneve 
Aero 2001, Friedrichshafen 
Fly-In, Ljungbyhed 
Air Fete, RAF Mildenhall 
Biggin Hill Air Fair 
KZ Rally, Stauning 
Åbent Hus, Flyvestation Aalborg 
Paris Air Show, Le Bourget 
World Air Games, Sevilla 
Royal lnt'I Air Tattoo, RAF Cottesmore 
EAA Air Venture, Oshkosh 
MAKS, Moskva 
NBAA, New Orleans 
Helitech, Redhill Aerodrome, London 
European Regional Airlines Convention, 
Athen 
Dubai Air Show 

Longer Range 
747-400 
Boeing har med en bestilling 
fra Qantas på tre fly lanceret 
det første medlem af hvad man 
kalder det 21. århundredes Bo
eing 7 47 familie, Longer Range 
747-400, i planlægningsfasen 
betegnet 7 4 7-400X. 

Det australske selskab sæt
ter den nye version i drift i 2003. 

Longer Range 747-400 har 
samme dimensioner som den 
nuværende 747-400, men 
startvægten er forhøjet til 
910.000 Ibs. (412.770 kg). Det 
kan bruges til at øge rækkevid
den med 435 sømil (805 km) 
eller medtage 15.000 Ibs. 
(6.800 kg) mere betalende last. 

Påtænkte medlemmer af 
det 21. århundredes Boeing 
747 familie er 747X, der med 
en rækkevidde på 8.975 sømil 
(16.640 km) bliver verdens 
længst-rækkendefly, og 747X 
Stretch, der får en kapacitet på 
mere end 520 passagerer på 
tre klasser. 

Flyveulykken 
ved Als 
EntyskTB1 0Tobago D-EACQ 
havarerede den 29. november 
i havet syd for Als, kort efter 
starten fra Sønderborg. De tre 
ombordværende omkom. 

Flyvevåbnet 
hædrer 
Af Flyvevåbnets Jubilæums
fond er der uddelt en legatpor
tion på 10.000 kr. til pensione
ret oberstløjtnant Hans A. 
Schrøder for hans "evne, vilje 
og talent til at fortælle om 
Flyvevåbnets historie". Fonds
bestyrelsen har også lagt vægt 
hans store indsats som leder 
af Flyvevåbnets bibliotek. 

Major E.S. Nielsen modtog 
8.000 kr. på grund af "sin helt 
personlige indsats indenfor 
beskyttelsesforanstaltninger i 
forbindelse med angreb med 
atomvåben, biologiske og ke
miske våbensystemer". 

Sergent Henning Kristen
sen, leder af fototjenesten på 
Flyvestation Ålborg, modtog 
8.000 kr. for sine billeder, der 
"giver befolkningen et billede 
af Flyvevåbnet, som andre ik
ke er i stand til at frembringe". 
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Air Alpha udvider på Grønland 

Det grønlandske landsstyre 
har efter licitation indgået kon
trakt med Air Alpha Greenland 
A/S om udførelse af offentlig 
helikopterflyvning til fem byer 
og ti bygder i Disko regionen 
fra den 26. marts 2001 til den 
31. december 2005. Disse flyv
ninger udføres nu af Grøn
landsfly. 

Air Alpha indgik i 1994 en 
tilsvarende kontrakt med lands
styret om serviceflyvninger i 
Ammassalik og lttoqqortoor
miit distrikter på Østkysten. 

Selskabet vil i Disko områ
det indsætte tq Bell 222U (se 
foto) til maximalt ni passagerer, 
samme type som man anven
der på Østkysten. 

10 års succesrig pilot
repræsentation på EU-niveau 
Af Luftkaptajn Teddy B. Iversen (Maersk Air) 
formand for European Cockpit Association 

Samtidig med afholdelse af 
den årlige generalforsamling 
fejrede EGA sit 1 0 års jubilæ
um som anerkendt repræsen
tant for over 30.000 europæi
ske piloter. 

Der er i det sidste år sket 
vigtige udviklinger i den euro
pæiske luftfartsindustri, især 
vedtagelsen af aftalen om 
''Tilrettelæggelsen af arbejds
tiden for arbejdstagere i civil 
luftfart". EGA var som "aftale
partner" til EU-kommissionen 
medunderskriver af dette 
dokument, som på ingen må
de skal erstatte en mere detail
leret harmonisering af arbejds
tiden for europæiske piloter. 

EGA arbejder derfor først 
og fremmest for at få gennem
ført en harmonisering af ar
bejdstiden, således man i EU 
opnår ensartede vilkår og reg
ler samt fælles sikkerheds
standarder for flyvning. 

Transport-kommissær Ma
dame Loyola de Palacio deltog 
i EGA' s generalforsamling, og 
komplimenterede EGA for ak-
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tiv deltagelse i beslutningspro
cesserne. Kommissæren ud
talte, at der nu er givet "en sid
ste chance" til industrien, for 
selv at finde en fælles position 
vedr. fælles arbejdstidsregler, 
hvilket var en kraftig opfordring 
til de europæiske luftfartssel
skaber. 

Foran os ligger fortsat store 
opgaver som udviklingen af 
"European Aviation Safety 
Area" (EASA), såvel som de 
planlagte europæiske og trans
atlantiske "Gommon Aviation 
Areas" (EGAA & TGAA). Sik
kerhed indenfor luftfart er 
EGA's primære mål, og det 
opnås bedst med veltrænede 
besætn inger, der arbejder 
under harmoniserede regler 
for ansættelsesforhold, certi
fikater, arbejdstidsregler m.m. 

På EGA's hjemmeside 
www.eca-cockpit.com 

findes diverse dokumenter, 
samt et mere detailleret refe
rat fra generalforsamlingen, 
inklusive transportkommissær 
de Palacios tale. 

Vores erfaring er at mindre 
helikoptere og mange frekven
ser af kunderne opleves som 
mere attraktiv og fleksibelt end 
større helikoptere med få fre
kvenser, siger Air Alphas be
styrelsesformand Poul L0b
bert. 

RIAT 2001 
Europas største flyveopvis
ning, Royal International Air 
Tattoo (RIAT), bliver næste år 
afholdt lørdag den 28. og søn
dag den 29. juli, og som i år 
bliver det på Gottesmore ved 
Leicester, ca. 160 km nord for 
London. Det skyldes, at bane
fornyelsen på Fairford, RIAT's 
normale scene, først bliver 
færdig sidst på foråret 2002. 

RIAT begyndte i 1971 på 
North Weald nord for London 
og næste år fejrer det altså 30-
års jubilæum. Et af temaerne i 
RIAT 2001 bliver kvinder og 
flyvning, for man vil markere, 
at det er 90 år siden den første 
kvinde i Storbritannien er
hvervede flyvercertifikat. Mrs. 
Hilda Hewlett var til certifikat
prøve den 29. august 1911 og 
gik derpå i gang med at lære 
sin søn, underløjtnant i Flåden 
F.E.T. Hewlett at flyve. Og det 
gik stærkt - han bestod certifi
katprøven den 14. november 
- samme år. 

Men den gang var der nu 
heller ikke så meget, der skulle 
læres om nu. 

I ØVRIGT 
Cimber Air har med virkning 
fra 1. januar 2001 solgt sin rej
sebureauvirksomhed (Gimber 
Rejser) til Weco-Travel. 

Agneta Bjorkman, direktør i 
Københavns Lufthavne A/S, 
har opsagt sin stilling, med
delte selskabet den 4. de
cember. Underdirektør, cand. 
merc. Torben Thyregod har 
overtaget ansvaret for økono
mi, IT og personale. 

Oberst S. Hjort, chef for FSN 
Værløse, er valgt til formand 
for Foreningen for flyvende 
Museumsfly, der står for drif
ten af DG-3 OY-BPB. 

Esbjerg: Luftrummet omkring 
lufthavnen ændres fra 1 . ja
nu ar til AFIS. De laterale 
grænser ændres ikke. 

Odense: Luftrummet omkring 
lufthavnen etableres pr. 1. fe
bruar som TIZ med samme 
udstrækning som TMA'en 
havde inden nedlæggelsen. 

National Air and Space Mu
seum havde den 25. oktober 
grundstensnedlæggelse til 
sin nye afdeling på Dulles Air
port, Washington. Den bliver 
på 66.000 m2 og koster 60 
mio. USD. Åbningsdato: 17. 
dec. 2003. 

Maersk Air åbnede den 22. 
november ruter Billund-Z0rich 
og Billund-Milano og øgede 
antallet af forbindelser Billund
Stockholm til tre om dagen. 

Flyvevåbnets C-130 nr. B-
679 har afsluttet Avionics 
Update Program (FLYV maj 
1998 s. 16). På grund af kø
bet af G-130J vil det tredje fly 
ikke blive modificeret. 

Sveriges politi har købt tre 
Eurocopter EG135 og tegnet 
option på fem. De skal afløse 
Bell Jet Ranger. 

Boeing 777 nr. WA001, den 
første, der blev bygget, flyver 
nu hos Gathay Pacific i Hong 
Kong. Den blev bygget til cer
tificeringsflyvnngerne og fløj 
sin sidste prøveflyvning i april 
1997. 

US Navy overtager ti F-16A 
og fire F-16B til brug som 
"fjender" ved øvelse i luft
kamp. De er bygget til Paki
stan, men den amerikanske 
regering vil ikke give udfør
selstilladelse. 
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Så lykkedes det omsider 

Dansker chef for SAS 

Der var en gang hvor man 
troede at kun svenskere kun
ne blive chefer for SAS. Til 
nød nordmænd, dem har der 
faktisk været et par stykker 
af, men danskere? 

Helt umuligt! 
Men der var også en gang 

hvor man troede at Danmark 
ikke kunne slå Sverige i fod
bold. Det viste sig at være en 
myte, og det samme gælder 
besættelsen topposten i skan
dinavisk luftfart. 

Den 1. juni næste år, næs
ten 54 år efter oprettelsen af 
SAS, får det skandinaviske 
luftfartsselskab omsider en 
dansk topchef, den 52-årige 
civilingeniør Jørgen Linde-

gaard. Han efterfølger Jan 
Stenberg, der går på pension. 

Jørgen Lindegaard kom
mer ude fra og har ikke noget 
direkte kendskab til luftfart, 
bortset fra at han er en sær
deles flittig bruger af trafikfly. 
I sin nuværende stilling har 
han henved 1 00 rejsedage om 
året. 

Hans baggrund er telekom
munikation. Han blev civilinge
niør (svagstrøm) i 1975 og har 
været administrerende direk
tør for Fyns Telefon A/S og 
KTAS. I 1996 kom han til GN 
Store Nord og året efter blev 
han administrerende direktør 
og koncernchef. 

GN Store Nord er et af Dan
marks største teknologisel 
skaber. Det driver virksomhed 
i 70 lande indenfor områderne 
høreapparater, telefon, hoved
sæt og testudstyr til telekom
munikation. 

Fra 1993 til 1999 var han 
formand for Danmarks Tekni
ske Museums bestyrelse. 

- Jørgen Lindegaard har 
vist gode lederegenskaber i 
selskaber i stærk udvikling og 
forandring. SAS vil kunne dra
ge nytte af hans kommunika
tive evner såvel i det interne 
udviklingsarbejde som i rela
tionerne til kunder og aktie
markedet, siger Bo Berggren , 
formand for SAS bestyrelse. 

Ifølge dagbladet Politiken 
aflønnes stillingen som admi
nistrerende direktør og kon
cernchef for SAS med 6 mio. 
SEK plus en bonus på max. 
50% af den faste løn. 

SAS kongerækken 
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Administrerende direktører og koncernchefer 

Per A. Norlin 
Per M. Backe 
PerA. Norlin 
Henning Throne-Holst 
Åke Rusck 
Curt Nicolin 
Karl Nilsson 
KnutHagrup 
Carl-Olov Munkberg 
Jan Carlzon 
Jan Rinnås 
Jan Stenberg 
Jørgen Lindegaard 

SE 1946-48 
LN 1949-51 
SE 1951-54 
LN 1955-57 
SE 1958-61 
SE 1961-62 
SE 1962-69 
LN 1969-78 
SE 1978-81 
SE 1981 -93 
LN 1993-94 
SE 1994-2001 
OY 2001-

C-130 erstatning: 

C-130J har kun 
behov for to 
piloter i cock
pittet. Flight
engineeren 
og navigatøren 
er erstattet af 
computere. 

Efter at Finansudvalget den 
29. november havde godkendt 
anskaffelsen skrev Flyvemate
rielkommandoen den 1. de
cember kontrakt med Lock
heed Martin om levering af tre 
C-130J-30 Hercules til afløs
ning af de tre C-130H, der har 
været anvendt af ESK 721 si
den 1975. 

I Aftale af 25. maj 1999 om 
Forsvarets ordning (Forsvars
forliget) var det ellers bestemt, 
at der skulle anskaffes fire nye 
transportfly pga. Forsvarets 
øgede internationale engage
ment i udlandet (deltagelse i 
FN's fredsbevarende styrker, 
humanitære opgaver m.v.), 
men det lader sig imidlertid ik
ke gøre indenforforsvarsafta
lens disponeringsbeløb. 

Projektet er blevet dyrere 
end forudset ved indgåelsen af 
forsvarsforliget som følge af 
forventet mindre provenu ved 
salget af Flyvevåbnets nuvæ
rende tre C-130H, et delvist 
ændret projektindhold og fordi 
dollarkursen er steget stærkt. 

Der mangler ca. 346 mio. 
kr. så Flyvevåbnet må derfor i 
første omgang nøjes med at 
købe tre fly. Det første skal 
leveres i september 2003. 

Anskaffelsesbeløbet udgør 
brutto ca. 2.184 mio. kr., derfor
deles over en årrække: 2000 
328 mio., 2001 0 mio., 2002 
786 mio., 2003 939 mio. og 
2004 131 mio. 

Med de nuværende C-130 
sker det jævnligt, at man ikke 
har plads til det gods, man rent 
vægtmæssigt kan tage med. 

Flyvevåbnet har derfor valgt 
versionen C-130J-30, der har 
en rumfangsmæssig udvidel
se på ca. 30%. Kroppen er 
4,57 m længere end på den 
normale C-130J, og "Streg tre
dive" kan fx have syv 436L 
paller i selve kroppen mod 
standardudgavens fem, plus 
for begge versioner en palle 
placeret på lasterampen. 

Med henblik på at de nye 
fly kan tilgodese ændrede sik
kerhedsmæssige og operative 
krav gennemføres bl.a. føl
gende danske tilpasninger: 
Installation af selvbeskyttel
sesudstyr. 
Installation af kommunikati
ons- og navigationsudstyr til 
flyvning i europæisk luftrum. 
Installation af kommunikati
onsudstyr til flyvning i arktisk 
luftrum. 
Tilpasning for evakuering af 
patienter baseret på særlige 
kabineindsatser. 
Installation af udstyr til auto
matiseret håndtering af gods, 
Enhanced Cargo Handling 
System. 

Flyvevåbnet regner med en 
årlig flyvetid for de tre fly på 
2.000 timer, og da de har "glas
cockpit" m.v., er det tilstrække
ligt med en besætning på to pi
loter og en lastemester. Det 
medfører et mindre behov for 
besætningsmedlemmer på 12 
årsværk. 

Endvidere forventes en om
lægning af vedligeholdelses
konceptet at betyde "yderlige
re personelmæssige ændrin
ger". 
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MAERSK AIR til pyra·m1 

Tekst og foto: Knud Larsen 

Gennem de senere år 
har Maersk Air åbnet 
ruter til flere europæi
ske storbyer. Ino
vember måned åbne
des endnu tre euro
pæiske ruter og for 
første gang en rute 
udenfor Europa med 
destination Cairo. 

Maersk Airs Boeing 737-500 
OY-APH krydser Egyptens 
kystlinje mod Middelhavet i 
FL370. Sammen med kaptajn 
Klaus Ren og hans besætning 
er vi fire timer tidligere startet 

Dette mlltld Indeholder Ikke 
svinekød. 

Thls meal does not contain pork. 

Yemeklerlmlz domuz etlnden 
hazirlanmamlstlr. 

,l!_;...;.,.,1 ,..._al ;/' J'-> rl..åll I~ 

tl MAERSKAIR 

Til information torden del af ver
dens befolkning, der ikke spi
ser svinekød, ligger dette mær
ke på serveringsbakken og gi
ver klar besked på fire sprog. 
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fra Københavns Lufthavn i Ka
strup på indvielsesflyvningen, 
der var beregnet til vare fire 
en halv time. 

Nilens mange forgreninger 
ses som slyngplanter i det sto
re frugtbare område, der kun 
kan holdes grønt ved hjælp af 
kunstvanding. Afgrænsningen 
til Sahara-ørknen er skarp. 

De tre store pyramider vest 
for byen ligner Legoklodser i 
sandet. Den højeste pyramide 
er dog 137 meter. 

Cairo er verdens næststør
ste by med omkring 16 mio. ind
byggere. Forstaden Giza nær 
ved pyramiderne er på syv 
mio.(!). Så langt øjet rækker er 
der bygninger i lav bebyggelse 
- halvfærdige ser de ud, og de 
bliver heller aldrig færdigbyg
get, idet husene så kan beskat
tes - og hvem kan være interes
seret i noget sådant! 

Efter landingen bliver åbnin
gen af ruten forevigetaffotografer 
på ladet af "Follow me"-bilen helt 
ind til standpladsen. 

Forventninger 

Rutechef Keld Mosgaard Chri
stensen fortæller, at Maersk 
Airs analyseafdeling løbende 
vurderer trafiktal og ser hvor 
der er koncentration af trafik. 
For tiden er det kun Egypt Air, 
der beflyver ruten Køben
havn-Cairo. SAS har for nogle 
år siden opgivet den. 

I Cai ro har Maersk Air stati
oneret distriktssalgschef Per 
Petersen og har derudover 
samarbejde med Emeco Trave! 
Service, der tager sig af rejse
bureauer, messer, seminarer 
etc. 

Keld Mosgaard vil ikke for
tælle hvor lang tid en ny rute får 
til at blive kørt ind på markedet. 
Cairo-ruten beflyves fire gange 
om ugen med Boeing 737. 

Travl uge 

Dagen efter åbnede Maersk 
Air endnu en ny rute. Denne 
gang København - lstanbul og 
dagen efter igen åbnedes to 
nye ruter fra Billund til hhv. Z0-
rich og Milano. 

Ruten til Z0rich beflyves 
med Boeing 737, mens der på 
ruten til Milano anvendes Ca
nadair Regional Jet. 

MaerskAir har nu 19 direk-
te udenrigsruter. • 

Egyptens ambassadør i Dan
mark, Samira Ekdawi, (tv.) og 
Maersk Airs adm. direktør Ole 
Dietz hilser i champagne efter 
at have klippet det Maersk-blå 
bånd over. 

I Cairos lufthavn tager di
striktssalgschef Per Petersen 
afsked med gæsterne. I cock
pittet er luftkaptajn Klaus Ren 
klar til afgang. 



Den første PVH P-234 lander foran den nye PVH-hangar eskorteret af to H-500 den 15. august 1990 kl. 1515. Foto: N.M.Scha,ffel, FSN VAN. 

Panserværnshelikopter
kompagniet fylder 10 år 
Tekst: F.K.Laursen (LAU), PVHKMPIHFT 

Den 1. januar 2001 
kan Panserværns
helikopterkompagniet 
(PVHKMP) ved Hæ
rens Flyvetjeneste 
(HFT), Vandel fejre 
sin 1 0 års fødselsdag. 

Vel er 10 år intet, set 
i den store sammen
hæng, men for HFT 
var det en skelsæt
tende begivenhed at 
kunne modtage Dan
marks første bevæb
nede helikoptere og 
ændre status fra 
støtteenhed til 
kampenhed. 

Panserværnshelikopterpro
jektet tog sin begyndelse i 
1982-83, hvor de første skit
ser til de "Grundlæggende mi-
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litære krav" (GMK) nedfælde
des, sammen med oplæg til 
organisationsstruktur og mål
sætning for helikopternes an• 
vendelse. 

Baggrunden for anskaffel
se af panserværnshelikoptere 
(PVH) var daværende Warza
wapagts massive potentiale af 
kampvogne, som NATO og 
dermed Danmark frygtede, i 
givet fald, som det hedder, ville 
blive indsat mod Schleswig
Holstein og Jylland ad bl.a. 
motorvejsnettet fra L0beck og 
nordpå. En trussel , som man 
ikke rigtigt vidste, hvad man 
skulle stille op imod. 

I 1987 forelå købskontrakt 
for 12 fabriksnye AS-350 L 1 
Ecureuil enmotoret helikopte• 
re fra Aerospatiale i Frankrig 
med tilhørende Helitow (Saab) 
våbensystemer, som kan laun
che det i den danske hær i for
vejen kendte amerikanske 
TOW-missil (Iube Launched 

Qptical Tracked and Wiregui
ded Missile). Helikopterne be
nævnes i dag AS-550 C2 Fen
nec. 

Opbygning 

PVH-projektet omfattede her
udover anskaffelse af køretø
jer, herunder specialkøretøjer 
såsom tankvogne til optank
ning affire helikoptere ad gan
gen, LINE-vogne (flytekniker
vogn) og værkstedsvogne til 
brug for det kommende panser
værns hel i ko pterko m pag ni 's 
operationer under feltforhold. 

Ligeledes indledtes byggeri 
på Flyvestation Vandel (FSN 
VAN) for flere millioner kroner 
til husning af det nye kompagni 
og de tilhørende værkstedsfa
ciliteter. Sideløbende hermed 
arbejdedes med at skabe det 
reglementariske og bestem
melsesmæssige grundlag for, 
hvorledes helikopteroperatio-

Sticker "FENNEC 10 YEARS" 
Design: L.B.Christensen (SER), 
HFT 

nerne til støtte for Jyske Divi
sion (nu Danske Division) 
skulle finde sted. 

Den 15. august 1990 kl. 
1515 landede P-234 som den 
første af de 12 panserværns
helikoptere foran den nybyg
gede Hangar 27 på Flyvestati
on Vandel, og i fire omgange 
herefter indtil den 22. februar 
1991 hentedes de resterende 
ved fabrikken i Marignane i 
Sydfrankrig. 

Uddannelse af flyteknikere 
og piloter på den nye helikop
ter var for længst iværksat, 
men fra oprettelsen af Panser-
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værnshelikopterkompagniet 
den 1. januar 1991 tilgik jord
personel og køretøjer med 
materiel i en lind strøm. Foran 
lå et stort arbejde med indlæ
ring og uddannelse i de mange 
funktioner, der skal bestrides 
for at en sådan kompleks en
hed kan begå sig underfeltfor
hold, og helikopterne kunne 
indsættes i denne for Hærens 
Flyvetjeneste helt nye rolle. 

Alvor 
Anstrengelserne kronedes 
med held i juni 1994, hvor 
Panserværnshelikopterkom
pagniet, efter en mindre taktisk 
inspektion, erklæredes for 
"operativ". 

Det skulle hurtigt blive alvor. 
I 1995 blev Panserværns
helikopterkompagniet sat på 
14-dages beredskab i et helt år, 
personellet vaccineret o.s.v., 
med henblik på forlægning til 
Bosnien til støtte for NATO
styrkerne i Ex-Jugoslavien. 

Man kom dog ikke afsted, 
men oplevede atfå stor opbak
ning og støtte fra alle sider for 
at kunne løse den forudsete 
opgave. 

For et par år siden indled-

TOW-skarpskydning i NATO-træningsområde Bergen, Tyskland. Bemærk de to missiler i luften 
foran helikopterne. 

tes uddannelse af helikopter
besætningerne i flyvning i 
mørke ved hjælp af Night Visi
on Goggles {NVG). Der er nu 
en halv snes besætninger, der 
kan udføre denne særlige og 
krævende form for flyvning, 
som flyvning med NVG er. Ikke 
mindst nårdetforegår i lav høj
de {ned til seks fod) langs vand
løb og hegn, med deraffølgen
de krav til omhyggelig naviga
tion og årvågenhed bl.a. over
for hindringer i terrænet. 

HFT er i øvrigt den eneste 
enhed i landet, som flyver ved 
hjælp af NVG. 

Fremtiden 

Denne træning sker med hen
blik på fremtiden, idet våben
systemet, som i dag udeluk
kende er brugbart i dagslys, 
fra 2003 skal opdateres til 
mørkekampkapacitet med ter
misk sigte {varmebilledsy
stem). Fremtidens kampe vil 

forventeligt foregå i mørke. 
Panserværnshelikopter

kompagniets virke skulle såle
des være sikret i årene frem
over, om end i andre rammer 
fra 2003, hvor Hærens Flyve
tjeneste skal flyttes til Flyve
station Karup som følge af det 
sidste forsvarsforlig. 

Den samlede Fennec-flåde 
har indtil nu fløjet over 28.000 
timer og affyret mere end 250 
skarpe TOW-missiler. 

Til lykke med de 10 år. • 

Scandinavian Avionics AIS 

.~~~ ... ·") 
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AIR 
SEA 

LAND 

Denmark • Sweden • Norway N 
Malaysia • Czech Republic 

Germany-Pomnd 1~ 

Vi ønsker vore kunder og SA GROUP 
forretningsforbindelser et Glædeligt 
Nytår, og ser frem til et fortsat godt 

samarbejde i år 2001 

Avionics - lnstrun1ents 
Accessories - Engineering 

HQDenmarlc 
BIiiund Alrport 
Te/. +45 75 33 84 22 
Fax +45 75 33 24 07 
E-mail: sa@scanav.com 
www.scanav.com 

Capenhagen Alrport Div. 
Te/. +45 32 45 88 28 
Fax +45 32 45 95 95 
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Sweden Division 
Sturup Alrport 
Te/. +46 40 50 02 25 
Fax +46 40 50 01 24 

Bromma Alrport 
Te/. +46 89 89 710 
Fax +46 89 83 107 

Norway Division 
Gardemoen Alrport 
Te/. +47 64 81 92 20 
Fax +47 64 81 92 21 

Czech Republic Div. 
Kbely Alrport Prague 
Te/. +420 28 50 63 65 
Fax +420 28 50 63 67 

Malaysia DMslon 
Kua/a Lumpur 
Te/. +60 37 46 29 98 
Fax +60 37 46 29 02 

Poland Division 
Lublln/Warszawa 
Te/. +48 817436612, 
Fax +48 81 743 7357 

Germany Division 
Hamburg 
Te/. +49 40 7914 3289 
Fax +49 40 4503 8376 
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Atter liv i Avedøre 
Af Hans Kofoed 

Af de mange 
københavnske 
flyvepladser er 
Avedøre nok 
den, der er 
blevet brugt 
mindst. Den 
blev anlagt i 
1917som 
øvelsesflyve
plads for Hæ
ren, men da 
den stod fær
dig, havde man 
på grund af 
Første Ver
denskrig så lidt 
benzin, at der 
faktisk ikke var 
noget at bruge 
pladsen til. 

Den nye græsbane ligger parallelt med den nord-syd gående motorvej. 

Da krigen var forbi, og man at- ge begrænsning, men ligger 400.000 kr., hvilket forekom-
ter kunne få benzin, blev de mi- nu gemt under den vejudflet- mer ganske højt i betragtning 
litære flyverstyrker skåret så ning, der forbinder Gammel af at Skov- og Naturstyrelsen 
kraftigt ned, at man kunne kla- Køge Landevej og Motorring- i sin tid var sindet at brænde 
re sig med Kløvermarken, og vejen (E20). hangaren af, fordi der var 
Hærens interesse for Avedøre I pladsens sydøstlige hjør- konstateret ægte hussvamp i 
pladsenvardermedreeltforbi. ne blev der i 1918 opført tre den. Heldigvisblevdenfredet 

11919 var der lidt civil flyv- stk. af Hærens standard han- i rette tid! 
ning fra pladsen, bl.a. var det garer, 17 x 17 m med en 6 m Godt det var ikke ejeren, 
her Det Danske Luftfartssel- bred sidebygning. Den ene der sørgede for den nødven-
skab (DDL) den 31. oktoberfo- blev i 1932 offer for en vej ud- dige udskiftning af det angreb-
retog sin første "flight opera- videlse, men de to andre står ne tømmer. Det gjorde vete-
tion", prøveflyvning af en Avro der endnu, og i 1987 blev de ranflyfolkene, der desuden har 
504, der var ankommet med fredet! ofret masser af timer på repa-
skib fra England. ration af hangaren. 

I 1921 og 1922 lånte Mari- Af de 400.000 kr., som han-
nens Flyveskoleflyvepladsen, Veteranflyhangaren garen har kostet, kommer 
og dermed ophørte brugen af Forsvaret har for år tilbage halvdelen fra støtteforeningen 
den lille flyveplads. Den blev overdraget de beskedne res- Avedøre Hangarens Venner. 
atter brugt tit sit egentlige for- ter af Avedøre flyveplads til KZ & Veteranflyklubbens ho-
mål, øvelsesplads for solda- Skov- og Naturstyrelsen, men vedstadsregion bidrager med 
terne i Avedørelejren, og han- denne besluttede for et par år 100.000 kr., og resten låner 
garerne anvendtes til depoter. siden at afhænde området, der man - et antal "venner" kautio-

NB! Denne Avedøre flyve- også omfatter en ca. 100 m nerer. 
plads må ikke forveksles med lang lagerbygning, opført af 
den plads, Polyteknisk Flyve- tyskerne i 1944 som motorprø-
gruppe brugte i 1940'erne og vestand. 
1950'erne. Den lå inden for Den nordlige hangar (den 
Vestenceinten, ved lejren, og længst væk fra Køgevejen) 
det var på den, der under An- har i en halv snes år været ud-
den Verdenskrig landede en lejettil KZ& Veteranflyklubben 
amerikansk "flyvende Fæst- og bruges af hjemmebyggere 
ning". fra hovedstadsregionen. 

Motorflyvepladsen lå lige Men fra Nytår ejer klubben 
uden for volden med Gammel hangaren og det omliggende 
Køge Landevej som sin sydli- areal, ca. 1.750 m2• Prisen var 
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Atter flyveplads 
Sidste gang et fly med sikker
hed vides at være landet i Ave
dø re er den 7. marts 1935, da 
senere vicedirektør i SAS Emil 
Damm nødlandede pga. mo
torstop med en Fokker C V, der 
var fotofly ved hvad der skulle 
blive John Tranums sidste flyv-
ning. 

Men nu bliver pladsen reta
bleret. I oktober blev der bull
dozed til en græsbane, på 
grund af vejføringen stik nord
syd, 450 m lang (500 m med 
forskudt tærskel) og 45 m 
bred. 

Den genoplivede flyve
plads burde ikke give anled
ning til støjklager. For det først 
vil man næppe kunne høre 
flyene på grundafvejtrafikken 
og for det andet har man kun 
søgt om tilladelse til 30 starter 
om året, hvortil kommer hvad 
man får lov til efter særlig an
søgning, fx i forbindelse med 
Åbent hus arrangementer. 

Det første af denne art af
holdes den 29. april, når plad
sen indvies officielt. 

AAA 
I forbindelse med frasalget af 
hangaren er det besluttet, at 
området skal overgå til fritids
aktiviteter og andre rekreative 
formål. De erhvervsmæssige 
lejemål vil derfor ikke blive 
fornyet, når de udløber/opsi
ges. 

Kommunen har ikke fastsat 
hvilke fritidsaktiviteter, der kan 
foregå på den gamle flyve
plads. Det behøver ikke være 
noget med relation til flyvning, 
men det er der nu en gruppe 
flyentusiaster, der synes. 

De har dannet AAA, Aved
øre Aeronautiske Akvititets
center, en selvejende instituti
on, der arbejder snævert sam
men med Avedøre Hangarens 
Venner. 

Målet er efterhånden at 
overtage de ni motorprøve
stande (nr. 1 O har veteranfly
verne allerede rådighed over) 
og den sydlige hangar (den 
nærmest vejen) og stille dem 
til rådighed for hobbyflyvning 
af enhver art. 

Hangaren bliver ledig i 2003, 
og Avedøre Hangarens Ven
ner er allerede i gang med at 
samle penge ind til købet. • 

Avedøre Hangarens Venner. 
Formand: Wagn Westh, tlf. 32 
53 44 16 
Regnskabsfører: Knud Aanæs, 
tlf. 57 60 11 85 
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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. 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 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. Informationsmateriale 
bl.a. indeholdende optagelsesbetingelser og tilmeldningsblanket til optagelsesprøverne kan rekvireres 
på skolen. 
Der afholdes informationsmøder på skolen omkring uddannelsen d. 17.01 og d. 21.02. kl. 1800 samt 
d. 20.01 og d. 24.02 kl. 1000. Nærmere information herom kan fås ved henvendelse til skolen. 

Modulare JAR-FCL 

Flyvekurser til CPL, IR, PI, ME og ME/ IR vil løbende blive udbudt, kontakt skolen. 

Rekvirering af yderligere materiale og information om 
· " vle kurser kan fås ved henvendelse til Annette Siig Jensen : 

LUFTFARTSSKOLEN 
Lufthavnsvej 60 . 4000 Roskilde . Tlf 32 82 80 34 
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De fleste piloter ankommer 
gerne en uge inden selve kon
kurrencen for at træne og især 
lære området bedre at kende. 

Mø lier Hansen og jeg hav
de aftalt at mødes i Varberg 
tirsdag den 25. juli ved mid
dagstid og derfra planlægge 
den videre tur op gennem Sve
rige. 

Møller havde få uger inden 
VM været til NM i Finland, så 
navigationen op til Våsterås fik 
han lov til at stå for, da denne 
tur stort set gik i samme linie. 
Jeg kunne så blot ligge mig lige 
efter og holde lidt øje med om 
han nu også gjorde det godt 
nok. På tørste del af turen kun
ne vi slappe af og nyde udsig
ten over de store svenske sko
ve og søer. 

Da vi havde omkring en ti
mes flyvning tilbage blev vejret 
imidlertid mere og mere dår
ligt, men til gengæld blev Møl-

VM 
i præcisionsflyvning 
Tekst: Allan Hansen 
Foto: Dagmar Theilgaard 

Sidst det danske landshold i præcisionsflyvning var til VM rejste vi 
om på den anden side af jorden til New Zealand. 

I år skulle VM afholdes under mere hjemlige himmelstrøg, nemlig 
i Viisterås ca. 90 km vest for Stockholm. 71 piloter fra 21 lande 
deltog i konkurrencen 30. juli til 5. august. 

Det danske hold bestod i år af SAS-kaptajn Hans Birkholm fra 
Holstebro, flymekaniker og flyvepladsejer Hans Møller Hansen fra 
Haderslev (bedre kendt som FlyMøller) og undertegnede Allan 
Hansen fra Viborg Flyveklub. Derudover var Vagn Jensen fra Ran
ders med som international dommer. 

ler's navigation også mere og 
mere præcis kunne jeg se. Det 
er altid meget nemmere at lig
ge bagved og bare kontrollere 
om det hele ser rigtigt ud med 
de forskellige små søer man 
passerer. Men efter små tre ti
mers flyvning fra Varberg lan
dede vi sikkert i Våsterås luft
havn, men i meget dårligt vejr. 

Vi havde godt nok taget et 
lille telt med, så vi havde mu
lighed for at overnatte og vente 
på bedre vejr på en sydligere 
flyveplads, men det skulle vise 
sig at være rigtig godt at vi nå
ede frem. De næste to dage 
regnede det stort set hele ti
den, så det var rart at komme 
til at bo i et rigtig hus. 

Vi blev indlogeret på nogle 
kollegieværelser tilhørende 
SwedishAviation College, som 
holder til på Våsterås lufthavn. 
Hele VM-arangementet skulle 
holdes på denne skole. Alle 
eleverne havde jo sommerfe
rie på dette tidspunkt. 

Onsdag ankom Hans Birk
holm IFR, og det eneste flyv
ning Møller og jeg fik den dag 
var nogle få landingsrunder. 
Vejret var simpelthen for dår
ligt. 

Masser af regn over 
Sverige 
Alle gik efterhånden rundt og 
troede at det aldrig skulle blive 
bedre med vejret. Det havde 
efterhånden regnet i meget 
lang tid i det meste af Sverige. 
Mange husker sikkert billeder
ne fra TV med veje og selv min-

Det danske hold under sko
lens vartegn, en Saab J-35 
Draken. Fra venstre dommer 
Vagn Jensen og de tre piloter 
Allan Hansen, Dagmar Theil
gaard og Hans Birkholm. 

dre broer der var skyllet væk af 
de store vandmængder, der 
faldt i Sverige midt på som
meren. 

Torsdag blev dog heldigvis 
vendepunktet rent vejrmæs
sigt. Fra torsdag og i hele kon
kurrenceugen var vejret meget 
pænt- med få undtagelser, blå 
himmel og 25 graders varme. 

Så nu skulle der trænes 
over de svenske skove. Tors
dag til lørdag blev det til fem 
navigationsture. De store vand
mængder var til at få øje på fra 
luften, så det var ikke altid kor
tet passede helt med virkelig
heden. 

Søerne var meget større 
end kortet viste, og der var 
mange nye store søer rundt 
omkring. En å på kortet, som 
normalt måske kun er 1 O me
ter bred, kunne nu være op til 
en kilometer bred i lavtliggen
de områder. 

Men turene gik fint, og vi 
fandt da hjem igen hver dag. 
Mit eget største problem er 
mest, at jeg genkender for få 
af de udleverede fotos. Hans 
Birkholm fandt på en af turene 
alle otte billeder, mens jeg på 
samme tur kun fandt tre. 

Normalt holdt vi middags
pause på den nærtliggende Jo
hannisberg flyveplads (ESSX}, 
hvor der også var bedre mulig
heder få at træne lidt landinger. 
På Våsterås lufthavnen blev 
hvert landshold tildelt 25 mi
nutter om dagen til landings
øvelser, så der var mere end 
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Opstilling ved åbningsceremo
nien, Hans Birkholm holder 
skiltet DEN. 

normal travlhed der. Fra klok
ken 9 til 19 var der hele tiden 
mindst 3 fly i landingsrunden. 

Skadet pilot 

Fredag aften var vi ude for at 
se lidt på nattelivet i Våsterås 
og også for at få lidt andet at 
spise end det som "militær
køkkenet" på Swedish Aviati
on College kunne tilbyde. Vi 
kom lidt sent hjem, og da jeg 
var gået i seng hørte jeg godt 
nok et bump inde fra værelset 
ved siden af hvor Møller Han
sen boede, men jeg spekule
rede ikke videre over det. Det 
var måske bare end dør, der 
blev lukket lidt hårdt eller an
det. 

Morgenen efter gik jeg ind 
for at se om Møller var oppe 
og klar til at gå til morgenmad. 
Men det var han bestemt ikke, 
han lå stadig i sengen. 

Først troede jeg, at han ba
re havde sovet over sig, men 
det viste sig at bumpet fra af
tenen før var langt mere alvor
ligt end først antaget. Da Møl
ler var kommet hjem var han 
faldet på det glatte badevæ
relsesgulv og havde uheldig
vis ramt toilettets kant med det 
resultat at han fik trykket eller 
måske brækket et ribben. Og 
det gør afsindigt ondt, skulle 
jeg hilse og sige. 

Møller kunne ikke engang 
flytte sig fra sengen ved egen 
hjælp, så der blev ringet efter 
assistance, og Møller blev kørt 
med ambulance til hospitalet. 

Det stod hurtigt klart, at 
Møller Hansen ikke ville have 
mulighed for at flyve med i kon
kurrencen, så nu skulle vi prøve 
at få fat i en reserve så hurtigt 
som muligt. Det var meningen 
at Vagn Jensen skulle starte 
hjemme fra Randers mod Vås
terås denne lørdag morgen, så 
vi ringede først til ham og bad 
ham vente lidt, for at se om han 
senere på dagen skulle have en 
mere med i flyet til Sverige. 

Ny pilot 

Møllers fly stod jo parat, men 
vi manglede bare en pilot. 
Møller foreslog selv Dagmar 
Theilgaard, da hun normalt 
også fløj i hans fly og således 
kendte det godt. Så der blev 
selvfølgelig først ringet til hen
de. Men hvem kan lige rive en 
uge ud af kalenderen og tage 
afsted til Sverige den samme 

eftermiddag. Jo - det kunne 
Dagmar sikkert godt, mente 
hun da. 

Hun havde godt nok ferie i 
ugen efter, men det var jo ikke 
lige en tur til Sverige hun og 
hendes mand havde planlagt, 
så han skulle lige bearbejdes 
lidt. Men det endte med at hun 
sagde ja til tilbudet. Vagn hen
tede hende i Vamdrup, så hun 
undgik også at skulle køre til 
Randers, men hun havde dog 
nær glemt sin kuffert på for
pladsen i Vamdrup. 

Åbningsceremoni 

Søndag skulle selve åbnings
ceremonien foregå. Vejret var 
utroligt flot og varmt, så vi 
svedte alle lidt, da vi stod i vo
res pæne tøj og med stramt 
slips om halsen. 

Dervaropvisning med man
ge forskellige flytyper: Pitts 
Special, Fox svævefly, Saab 
817 og Saab 37 Viggen m.fl. 
Viggen jageren lavede blandt 
andet meget langsom flyvning 
i lav højde direkte ind mod pu-

De danske fly i parkeringsområdet med startnumrene 13, 12 og 46. 

blikum. Det var vist ikke noget, 
der kunne lade sig gøre i 
Danmark med de regler der er 
for opvisningsflyvning her. Så 
det er da ikke alt der er forbudt 
i Sverige. Alt i alt en meget flot 
åbningsceremoni. 

Landings- og navigations
træning 

Mandag og tirsdag gik med 
henholdsvis landingsøvelser 
og en navigationstur. Disse 
tæller dog ikke med i resultatet 
og er altså kun ren træning. 
Egentlig tror jeg at de fleste 
helst vil gå direkte i gang med 
selve konkurrencen. Har man 
f.eks. allerede lavet nogetgalt 
på første del af turen eller lan
dinger er det sommetider svært 
at sætte sig op til det hel store, 
når man alligevel ved, at resul
tatet ikke betyder noget. Men 
til VM har det vist altid været 
sådan, da afviklingen også 
kræver at jordmandskabet får 
lidt træning inden det går rigtigt 
løs. -



Konkurrencedagene 
Første gældende navigations
tur startede således først ons
dag morgen. Danskerne hav
de alle starttider lige før mid
dagstid. Det giver selvfølgelig 
lidt ventetid, hvor man rigtig 
kan gå og blive mere og mere 
nervøs, men på den anden si
de slipper man for at komme i 
karantæne når man kommer 
hjem fra turen. 

De første piloter, der sen
des afsted (og kommerførste 
hjem) kan risikere, at skulle 
sidde isoleret i flere timer, indtil 
sidste pilot er startet. Da vi en
delig var kommet igang udvik
lede turen sig lidt uheldigt set 
med danske øjne. 

Vi røg alle ind i meget dårligt 
vejr med lyn og torden om
kring det andet vendepunkt. 
Jeg fandt aldrig mærket, selv
om jeg var ret sikker på, at jeg 
var på det rigtige sted. På så
danne steder er der selvfølge
lig altid tidskontrol. Hvorfor er 
det mon aldrig der hvor alting 
går godt? 

Tidtagerne på jorden havde 
dog heldigvis set mig og min 
tid viste sig alligevel at være 
pæn nok, (+ 4 sek.). Senere 
på dagen blev dette vende
punkt dog taget ud af konkur
rencen, da der havde været for 
ulige vejrforhold for alle delta
gerne her. Hans Birkholm fandt 
som den eneste af os mærket 
i vendepunktet, så han var selv
følgelig lidt træt af, at det blev 
taget ud. 

Landinger 
Torsdag blev landingerne af
viklet. Fire landinger med me
re end to timers ventetid mel
lem hver landing. Det blev en 
lang dag med megen ventetid 
ude ved flyet, men vejret var 
dejligt, så man kunne ligge i 
græsset og slappe lidt af. Dag
mar og jeg selv lavede nogle 
hæderlige landinger, og det er 
vist første gang vi begge lave
de bedre landinger end Hans 
Birkholm. 

Hvor flyene stod parkeret 
var græsset netop blevet slået, 
vistnok første gang denne 
sommer. Det var ikke noget for 
en hø allergiker. Der er nemlig 
kun tre ting, som Hans er over
tø lsom overfor, og det er græs, 
russisk kaviar og appelsiner. 
Lidt specielt, men om det var 
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Efter åbningsceremonien skyder Vagn Jensen og den norske 
holdleder Kjell Lyshaugen med champagnepropper. 

af den grund det gik lidt dårligt 
denne dag, ved jeg ikke, men 
det var i hvert fald ikke noget, 
som passede ham. 

Efter første navigationstur 
og landingerne var der en ting, 
som var helt sikker: Ingen 
dansker ville blive verdens
mester dette år, så skulle alle 
andre da falde ned eller måske 
flyve den forkerte vej rundt på 
fredagens sidste navigations
tur. 

Men sidst blev vi nok heller 
ikke. Vi lå på dette tidspunkt 
alle omtrent midt i feltet og 
efter lidt udregning og nærlæs
ning af resultaterne var der 
pludselig andre præmier der 
kunne nås. Dagmar lå meget 
godt til at blive bedste kvinde
lige pilot, kun 15 strafpoint skil
te de tre tørste i denne konkur
rence. Jeg selv lå på en fore
løbig førsteplads til titlen som 
"Best young pilot". Denne po
kal gives til bedste pilot med 
total flyvetid mindre end 500 
timer og har altså ikke noget 
med alderen at gøre. 

Aflæsningsfejl 

Sidste navigationstur gik pænt 
for os danskere. Turen gik over 
væsentlig mere skov end den 
første havde gjort, hvilket også 
gjorde den meget mere van
skelig at flyve helt præcis . 
Hans lavede det bedste resul
tat og avancerede til en samlet 

30. plads. Han var selvfølgelig 
ikke tilfreds, men sluttede dog 
med æren i behold i bedste 
halvdel. Dagmar var utrolig tæt 
på at vinde titlen som bedste 
kvindelige pilot for anden gang 
i sin karriere. Dagmar plejer el
lers at finde mange fotomål, 
men denne dag blev det des
værre ikke til så mange. To søl
le billeder kunne have gjort 
det, men i stedet gik denne titel 
til Nathalie Strube fra Frankrig 
for 3. gang i træk. 

Jeg havde haft en god tur 
med få strafpoint på tider, men 
havde lavet en dum fejl. De 
personer, der kender mig ved, 
at jeg udover at flyve med i dis
se konkurrencer også produ
cerer en slags regnestok/ma
nuel computer til brug ved ud
regning af vindkorrektion, GS 
og tider. Hvis man regner sin 
egen flyveplan forkert ud, får 
man selvfølgelig også strafpo
int. Denne dag læste jeg for
kert af på min egen computer 
og fik derved 56 ekstra straf
point. Ikke den bedste reklame 
for computeren. 

Præmieoverrækkeisen 

Men på trods af denne dumme 
fejl ser det ud til, at førsteplad
sen i konkurrencen for piloter 
under 500 timer kan holdes. Vi 
var ikke helt sikre, da det ikke 
var alle piloter, der havde an
givet antal flyvetimer. 

Spændingen vedr. dette 
blev opretholdt lige indtil det 
sidste. Vi var først sikre på re
sultatet under afslutningsfes
ten, da en pilot fra Schweiz 
kom for at ønske mig tillykke 
med sejren. Han lå på anden
pladsen med kun 34 point efter 
og havde undersøgt sagen 
grundigt. 

Så jeg var selvfølgelig me
get spændt på at nu skulle op 
på scenen til præmieoverræk
kelse. Da vinderen blev ud
råbt, var jeg parat til at rejse 
mig fra stolen, men navnet på 
vinderen var i stedet piloten fra 
Schweiz. 

Lidt pinligt at jeg næsten var 
på vej op til scenen. Men det 
viste sig senere at være mest 
pinligt for arrangørerne, da vi 
efter dobbeltcheck af resultat
listen gjorde dem opmærksom 
på fejlen. Fejlen blev rettet, og 
jeg fik min pokal. 

Piloten fra Schweiz var 
egentligt også blevet lidtforvir
ret, da de udråbte ham som 
vinder, men han tog det nu 
pænt at han kun havde været 
"Best young pilot" i ca. 15 mi
nutter. 

Vinder totalt og altså rigtig 
verdensmester blev Jiri Jakes 
fra Tjekkiet. Nr. 2 blev Mats 
Warstedt fra Sverige og nr. 3 
Janusz Dorocha fra Polen. 

Samlet resultatliste kan ses 
på internetadressen: www. 
ksak.se/WPFC2000. 

For dyrt 

Trods mindre fejl var det et or
ganisationsmæssigt godt gen
nemført VM. lilmeldingsgeby
ret for deltagelse var dog alt for 
højt. Det var som om at alt var 
baseret på at arrangørerne fra 
Kongelig Svensk Aeroklub 
skulle have et kæmpeover
skud på arrangementet. 

Det var på tale helt at boy
kotte arrangementet fra dansk 
side, alene pga. den høje pris. 
Men DMU valgte alligevel at 
betale og derved sikre dansk 
deltagelse, især da det viste 
sig, at de andre lande til sidst 
også accepterede den høje 
pris under flere eller færre pro
tester. 

Men jeg tror nok, at alle 
gjorde det klart, at hvis denne 
prisstigning fortsætter vil det 
kun have skadelig virkning for 
sportens fremtid. • 
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Flycheck udføres 
på markant kortere tid 
FLS Aerospace har som den 
første virksomhed i branchen 
gennemført et såkaldt D
check på et fly af typen 8737-
500 i løbet af kun 19 dage. 

Flyet tilhører Maersk Air 
Ud., som har hjemsted i Bir
mingham, og som flyver i sam
arbejde med British Airways. 
Eftersynet blev udført og af
sluttet den 11 . august kl. 20 på 
FLS Aerospace's værksteder 
i Stansted og sætter nye stan
darder for flyvedligeholdelse, 
samtidig med at det giver fly
selskaber som fx Maersk Air 
mulighed for bedre at udnytte 
deres flyflåder. 

nKiio, j , 

Oprindeligt blev gennem
løbstiden anslået til 29 dage, 
så Maersk Air Ud. har opnået 
en betydelig besparelse i re
parationstid med et D-check, 
der kun tog 19 dage. FLS Ae
rospace udfører årligt 400 C
og D-check på Boeing 737-fly, 
og en så væsentlig reduktion i 
gennemløbstiden vil dermed 
også være til stor gavn for an
dre kunder. 

Et helt nyt arbejdskoncept 
under navnet Formula One har 
gjort det muligt for FLS Aero
space at sætte en frist for afle
vering af 8737 -flyet til Maersk 

Flycheckenes 
ACD 
FLS Aerospace udfører A
check på et fly tre-fire gange 
om året. Det omfatter en ge
nerel inspektion og rutine
mæssig service af flyet. 

C-check udføres omtrent 
hver 18. måned i flyets leve
tid. Det består af en detaljeret 
inspektion og rutinemæssig 
service samt fejlretning af 
hele flyet, hvilket sikrer en til
fredsstillende drift de følgen
de 18 måneder. 
D-check er det mest omfat
tende vedligeholdelsespro
gram, der bliver udført hvert 
syvende år. Det består af en 
stor inspektion og renovering 
af flyet, så det fremstår i 
næsten ny stand. 
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Air på kun 19 dage. Udover at 
dette er en rekordpræstation 
inden forflyvedligeholdelse, in
debærer det nye Formula One
koncept, at når kunden modta
ger det klargjorte fly, får han 
samtidig den endelige og god
kendte faktura samt en kopi af 
det samlede arbejdsprogram. 

Nye arbejdsgange 

Specialgruppen, der er an
svarlig for Formula ane-kon
ceptet har arbejdet tæt sam
men med mandskabet i han
garen for at sikre fuld forståel
se af de nye arbejdsgange. 
For at sikre kvaliteten af det 
udførte arbejde blev der til
knyttet en kvalitetschef til at 
følge forløbet. De nye arbejds
gange omfatter bl.a.: 

O en detaljeret gennemgang 
af arbejdets omfang forud 
for eftersynet så alle nød
vendige materialer, det 
nødvendige værktøj samt 
de kritiske punkter i forløbet 
er fastlagt på forhånd 

O sikring af alle de planlagte 
forsyninger ved den pågæl
dende bås i hangaren før 
flyet bliver indleveret 

O indretning af arbejdsplad
ser for hver afdeling afflyet, 
og 

O løbende bestilling og leve
ring af de nødvendige ma
terialer til de enkelte ar
bejdspladser. 

Forløbet af eftersynet blev 
nøje kontrolleret hver dag for 
at sikre, at programmet blev 
overholdt. Alle de kritiske fris-

ter blev indfriet, og FLS Aero
space kunne aflevere flyet til 
Maersk Air med den aftalte 
faktura og kopi af arbejdsbe
skrivelserne ombord. Sidelø
bende med den koncentrere
de indsats omkring Formula 
Ona-programmet blev der i 
hangaren planmæssigt udført 
C-check på flere andre fly. 

FLS Aerospace har tidli
gere haft succes med sit For
mula One-program, idetbasen 
i Manchester i maj i år gen
nemførte et C-check på en 
DC-10-10 for Airtours på kun 
9½ dag. Den gennemsnitlige 
gennemløbstid for et C-check 
på en DC-10 er 18 dage, så 
her blev der endnu en gang sat 
rekord. 

(fra FLS Orientering 
nr. 4/2000) 
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Because Your 
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PFA Rally i Cranfield 
Tekst og foto: Jennifer M. Gradidge 

Det sædvanlige dårlige som
mervejr over Sydengland gjor
de at deltagerantallet var lidt 
lavere end sidste år, kun 1.506 
fly deltog, og der var af og til 
op mod 1 0 fly på finalen. Kun 
to af flyene kom fra Danmark. 
Længst væk fra kom den jord
omrejsende australier Jon Jo
han son i sin RV-4. En Slepcev 
Storch (Fieseler Storch repli
ka) kom også fra Australien, 
men den havde gjort turen i en 
container. 

Mogens Jansen havde stof-villaen med i Aero Design Pulsar OY-CJL. 

Det franske firma Dyn' Aero 
kom med to nye modeller. Den 
tosædede MCR01 ULC har en 
spændvidde på 7,8 m og kan 
godkendes i den engelske SLA 
kategori (450 kg ultralet). Den 
anden var en prototype på den 
firesædede MCR 4S, som kan 

Med den registrering tror flyvelederne formentlig at man har behov for noget stærkt. Europa er her 
udstyret med en Wilksch Airmotive dieselmotor på 120 hk. 

Dyn' Aero MCR 4S prototypen ser spændende ud, og præstationerne lyder lovende - vi må se om 
det holder. 

Den ukrainske Aeroprakt A-22 
har tilnavnet Foxbat. Den er 
tosædet med Rotaxmotor og 
en spændvidde på 1 O m. 

udstyres med de kendte Rotax
motorer i 900-serien. Spænd
vidden er øget til 8,72 m, og 
største startvægt er 750 kg. 
Byggesættet til 4S koster i 
introduktionspris 285.000 FFR 
(uden motor mv.). Rejsehastig
heden i FL80 med 100 hk motor 
opgives til 155 kts! 

Et engelsk firma vil starte 
import fra Ukraine af bygge
sæt til Aeroprakt A-22 Shark. 
Den er konstrueret af Yuri Ya
kovlev, tidligere ansat på An
tonov-fabrikken. Pris for byg
gesættet med Rotax-motor ca. 
f:30.000. 

Europa er stadig Englands 
succeshistorie for lette fly. Der 
er solgt over 700 byggesæt, og 
der var bl.a. besøgende fra 
Tyskland, Østrig og Tjekkiet. 

PFA Rally afholdes igen i 
2001 på Cranfield, men arran
gørerne håber at kunne flytte 
det til den første week-end i ju
li, og håbet gælder også bedre 
vejr. • 

Det eneste nye engelskbygge
de fly var denne Metisse med 
VW motor. 
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European Gliding Union 
Hvad er det, hvad denne organisation. Det er så- bestyrelsens arbejde, men de hvor vi er stærkt utilfredse med 

ledes svæveflyvere der besid- Tekniske Officerer. De er at det er lykkedes for en grup-
laver den og hvorfor der nøgleposter i organisatio- medlem af de forskellige euro- pe personer, som selv har en 

har vi brug for den og nen med ansvar for luftdygtig- pæiske organers udvalg, og økonomisk interesse, at skær-

de andre europæiske hed, radio, transpondere og prøver at sikre at svæveflyv- pe helbredskravene uden at 

luftsports organisa- luftrum. Den danske delegeret ningens interesser bliver vare- de har været i stand til at do-

tioner. Disse spørgs- i organisationen er også svæ- taget i videst mulige omfang. kumentere at det har nogen 

veflyver. Det er nemlig forman- Dette sker i tæt samarbejde som helst effekt på flyvesikker-
mål forsøges belyst i den for DSvU, Jan Schmeltz med Europe Airsports og FAI. heden, hvilket havarirater fra 

denne artikel skrevet Petersen - men det er nu nok Den viden man i udvalgene lande som f.eks. USA viser. 

af unionens præsi- i højere grad i kraft af sit med- har om svæveflyvning er na- Det er heldigvis glædeligt at se 

dent, Peter Eriksen. lemskab af KDA's bestyrelse, turligvis begrænset, så heldig- at en lang række europæiske 

at han beklæder dette hverv. vis lytter man ofte til eksper- lande hidtil har afvist at indføre 

De europæiske svævefly- ternes udsagn. EGUs Tekni- disse krav. 

Uanset om vi stemte ja eller nej vere støttede Europa Airsports ske Officerer er normalt højt 
til Euroen så må vi erkende, at da den blev dannet for ca. 1 O respekterede af de grupper de 

Stå sammen 
der inden for luftfarten bliver år siden, men følte også at der er medlem af for deres viden 
mere og mere europæisk inte- var et behov for en ren svæve- og objektivitet. I de fleste europæiske lande 

grering. Danmark er medlem af flyverorganisation, der på eu- Medlemslandene er repræ- kæmper svæveflyvning med 

ECAC, European CivilAviation ropæisk niveau kunne vareta- senterede af delegerede, som en medlemskrise, som ofte be-

Conference sammen med ge svæveflyvningens mere en gang om året samles til tragtes som den største trussel 

mere end 30 andre lande, specifikke interesser. Det blev EGU's generalforsamling. mod vore klubbers fremtid. 

Eurocontrol sammen med 28 derfor besluttet samtidigt med Danmarks delegerede er Mo- Jeg er enig i at denne med-

andre lande, og nu begynder dannelsen af EuropeAirsports gens Hansen, som også re- lemskrise er et alvorligt emne, 

EU også at mene, at de skal at etablere European Gliding præsenterer Danmark i IGC. som der skal tages fat på, men 

have en finger med i spillet. Union. EGU's arbejde harførttil at jeg ser også mange eksempler 

Luftsporten har i mange år vi inden for de sidste seks må- på at krisen kan løses. Vi 

været bevist om denne udvik- neder har nået to vigtige mål: bestemmer i virkeligheden stort 

ling. For cirka ti år siden blev EGU det er blevet besluttet ikke at set selv hvor mange vi vil væ-

det klart at man behøvede eu- European Gliding Union orga- lave et fælles europæisk svæ- re. Det er i høj grad et spørgs-

ropæiske unioner til at repræ- niserer ca. 80.000 europæi- veflyvercertifikat, og vi har mål om hvor stor en indsats vi 

sentere luftsporten overfor den ske svæveflyvere og vareta- undgået at vore fly i fremtiden magter at yde i lokalområdet. 

stigende mængde af organer, ger alt hvad der ikke har med kun kan vedligeholdes på pro- Det samme kan man må-

som var i gang med at udstede konkurrencer og rekorder at fessionelle værksteder. ske sige i den lidt større sam-

regler og retningslinier der ville gøre. Disse ting sorterer klart Der er et par andre mærke- men hæng. Vi bestemmer i høj 

få betydning for de fremtidige under FAI og dermed IGC, In- sager hvor vi stadig kæmper grad selv hvordan vore andre 

muligheder for at udøve spor- ternational Gliding Commisi- for at blive hørt. Det vigtigste forhold skal være i fremtiden, 

ten. on. Vi ved dog alle at det er er nok på helbredsområdet, det afhænger af den indsats vi 

Her er det måske på sin nødvendigt at sikre at vi har 
plads at nævne, at de organer forholdene omkring luftrum, 
som under megen pres fra de certifikater, forsikringer, miljø-
professionelle brugere af luft- forhold og konstruktion og 
rummet gang på gang be- vedligeholdelse af vore fly i 
grænser luftsportens mulighe- orden, så på sin vis kan man 
der for at udfolde sig, også sige at det arbejde EGU laver 
begrænser mulighederne for er en forudsætning for at det 
at de professionelle brugere sportslige, som trods alt er det 
også i fremtiden kan rekruttere vigtigste, kan finde sted. 
folk med interesse og flair for EGU er organiseret med en 
deres job - de nye der skal er- præsident, en generalsekre-
statte den pensions pukkel de tær, to vicepræsidenter samt 
fleste grene af luftfarten skub- en kasserer. Derudover er der 
ber foran sig i øjeblikket. en række ''Tekniske Officerer", 

som hver især varetager et el-
ler flere af de områder unionen 

EA beskæftiger sig med. Den 
Europe Airsports er en meget franske svæveflyver union har 
bred organisation der på euro- velvilligt stillet sine faciliteter til 
pæisk niveau varetager de rådighed for EGU, dvset vil 
sammenfaldende interesser sige sekretærbistand og kan-
for alle luftsportsgrene, lige fra tarer. EGU holder således sine 
modelflyvning via faldskærms- bestyrelsesmøder i Paris. 
sport til balloner. Svæveflyv- Det vigtigste element i EGU 
ning udgør en væsentlig del af er nu ikke præsidenten eller EGU præsident Peter Eriksen. 
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orker, eller mener vi har råd til, 
at yde ved møderne, og ikke 
mindst i korridorerne i EU, Eu
rocontrol og JAA (Joint Aviati
on Authority). De andre luft
rumsbrugere og de nationale 
myndigheder er der allerede. 
Vi bliver nødt til at være med 
også, ellers er kagen spist 
inden vi er klar til at sætte os til 
bordet. 

Dette er i virkeligheden et 
meget større problem end 
medlemstilgang, lokale nabo
skærmydsler, og hvorvidt klub
ben skal skifte sin aldrene Twin 
Astir ud med en Duo Discus. 
Vi har behov for et råstof der 
handles til en meget høj pris 
på det internationale marked -
luftrum. Vi må erkende at vi ik
ke har råd til at betale mar
kedsprisen, så vi må sikre os 
at der på anden måde bliver 
taget hensyn til os. Derfor er 
det arbejde som EGU udfører 
meget vigtigt for alle europæ
iske svæveflyvere, og derfor 
har vi behov for al den støtte 
som vi kan få, samt naturligvis 
at der også på det nationale 
plan tages fat. 

For et år siden blev jeg op
fordret til at påtage mig hvervet 
som præsident for EGU. For 
at være helt ærlig sagde jeg 
først nej, men efter et par kraf
tige opfordringer fra min chef, 
og ikke mindst fra min familie, 
takkede jeg ja, og nu sidder jeg 
så i den varme stol. 25 år med 
svæveflyvning, ATC og orga
n isationsarbejde, dansker 
med bopæl i Paris, ansat i en 
europæisk organisation var 
vel så gode argumenter for at 
lede EGU at jeg følte en hvis 
forpligtigelse til at tage udfor
dringen op. 

Efter et år på posten er jeg 
overbevist om at fremtiden for 
europæisk svæveflyvning går 
gennem en øget international 
organisering af svæveflyv
ning, et tillidsfuldt forhold til de 
europæiske embedsmænd 
som skal træffe beslutninger 
der er særdeles vigtige for os, 
og perifere for ham, og hvor 
baggrunden ofte fortoner sig i 
gamle nationale regel sæt samt 
ikke mindst samarbejde mel
lem luftsportens forskellige 
grene. • 
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Hvilket nummer har 
Sorø station? 
Af Johny Johansen 

----- ....... C....,.-••-~ 
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- V pndPpunkt ,lonqhH v-- flor --
ll'F • 

!!I~ ll:J ' 

Det er f.eks. ud
mærket, hvis man 
har et oversigtskort 
med numrene på. 

~ 
ø. , ....... _, ..... _,., ___ °"""""'"'~-\IIIIOlb ___ 

- El - 1\111 -- 13 - Glider version 
4.1 

~ lljf 51 ANNEBO D Annetriem ooda 5554.090 01139,990 100400 
-., 14 BIBBEH D BIH8f\JD havn 5511 .980 01 129.440 100400 

il 48 BOEBLR D Boeslunde rundklrsøl 5518.110 01117.240 100400 

t) l'j 306 BREOVO D BreaenMtd Gods 5518.440 01200.400 100400 
55 BREW<R D Brldebmk rastenlads 5551 .940 01229.100 100400 

- 236 OALEX D Dale vel-)( 5602.450 01227.320 100400 
237 DALMOY D Dalmose ternbane Y 5517.370 01125,490 100400 

J "' 307 DIANAS D Dlanalund Sanatorle 5531 .810 01130.850 100400 
.... 44 DIANAK D Dlanalund kirke 5531 .710 01130.270 100400 

238 DRAOSS D Draasholm Blot 5548.310 01123,440 100400 

_) "'i 239 EOEBJK D Eaeblero Kirke 5550.700 01 140.840 100400 
88 EBKSTK D Eskllstruo kirke 5451.450 01152.930 100400 

"" 301 FFF H @ FFF Flweklub Hanoar 5551.100 01204.150 100400 
243 FMREJ D FaareYella Sin. 5547,250 01128,100 100400 ... 240 FAKBEK D Fakse Klr1ce 5515 340 01207,330 100400 
241 FAKBW d Fakse Ladenlads Btn. 5513,040 01209,880 100400 

• 
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Har du lyttet lidt på svæve
flyvefrekvensen, har du sik
kert hørt dette eller lignende 
spørgsmål flere gange. Hvor
dan kan det nu være? 

Jo, det skyldes sikkert, at 
de fleste mennesker er bedre 
til at huske navne end til at 
huske numre. 

Så at angive de vende
punkter, man benytter under 
svæveflyvningen, ved hjælp af 
numre er måske meget godt 
for de få, som vedligeholder 
listerne med vendepunkter, 
men knap så godt for de man
ge, som anvender dem. 

Et andet problem, som pla
ger mange svæveflyvepiloter, 
er de mange forskellige forma
ter, som vendepunktlisterne 
findes i. Stort set hvert pro
gram man benytter og hvert 
producents GPS-logger har 
sin egen måde at specificere 
vendepunkter på. 

Hjælp på vej 

Heldigvis er der hjælp på vej. 
Den internationale svævefly
veorganisation IGC har taklet 
disse problemer ved at forfatte 
en standard for hvorledes 
vendepunkter skal defineres: 
IGC Format for Waypoint Da
ta. Se: www.igc.com. 

Denne standard definerer 
blandt andet, at vendepunkter
ne skal have en unik betegnel
se bestående af seks tegn. De 

- ~ . g T 
seks tegn er valgt udfra hvad 
der kan vises på forskellige log
gere. 

Den køber jeg 

Som ophavsmand til Glider
programmet hilser jeg dette 
standardiseringstorslag vel
kommen. Derfor er denne stan
dard nu indbygget i Gliderpro
grammet. Jeg har valgt at ud
nytte de seks tegn, så de fem 
første er en forkortelse af nav
net på den geografiske lokation 
og det sidste benyttes til at 
angive hvilken type vende
punkt, det er, f.eks. K for Kirke. 

Dette giver i praksis ganske 
lettydelige forkortelser, så man 
har en god chance for at finde 
f.eks. Sorø Station selv. 

lil brug fortal knuserne kan 
man stadig tildele et tal til et ve
ndepunkt. 

-

i 

. 
• 

. 

~ 

Som nævnt benyt
ter Gliderprogram
met nu IGC vende
punkts formatet, og 
for at gøre dette 
lettere for brugerne 
har jeg tilføjet en 
vendepunktsjong
lør, som sikrer at 
formatet overhol
des . 

Samtidig er Gli
der efterhånden blevet så 
gammelt, at det har lært at tale 
eller i hvert fald kommunikere, 
i første omgang med Valkslog
ger GPS-loggere. 

Man kan altså nu uploade 
sine vendepunkter og opgaver 
direkte fra Glider-programmet 
og ligeledes downloade log
gerfiler efter flyvningen. 

For ikke at fylde loggeren 
med en masse vendepunkter, 
man alligevel ikke benytter, 
kan man specificere, hvilke 
landsdele man vil have uploa
ded. 

For dem, der endnu ikke 
ved det, kan Glider hentes 
gratis fra www.danbbs.dk/ 
~johny. 

Og lad os så håbe på bedre 
vejr næste år. • 

Vendepunkter 

Opgave 
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Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Om alt er gået som planlagt skulle Fly
kalenderen 2001 nu være ude i klubberne. 
I skrivende stund arbejder vi stadig på at 
færdiggøre den, men når bladet udkommer 
skulle det være tid til at medlemmerne i 
landets flyveklubber kontakter deres for
mænd, hvis de da ikke allerede har fået 
kalenderen udleveret. 

Briefing på Allerød Flyveplads før fotoflyvningen ved Øresunds
broen. 

? • 

I år 2001 vil der på kontorer 
og i flyveinteresserede hjem 
igen være mulighed for at 
huske årets luftige begivenhe
der og samtidig skrive sviger
mors fødselsdag på, så man 
heller ikke glemmer den. 

Flykalenderen er igen i år 
udarbejdet af Grenaa Flyve
klub under Jes Franzens kyn
dige ledelse. Det er også ham, 
der traditionelt på et tidspunkt 
i løbet af sommeren ringer til 
undertegnede for at diskutere 
sine ideer til årets billede. 

Ideer plejer der at være 
mange af, og Jes lader sig ikke 
i forvejen begrænse af, at de 
kan være svære at gennem
føre i praksis. Sidste år var det 
således ikke særlig let at få fo
tograferet tallet 2000 på him
len over Sydsverige - særligt 
ikke da det desværre først 
kunne lade sig gøre i frostgra
der i november, hvor olien, der 
bruges til røgen , dårligt nok 
kunne komme ud af tanken. 

Broen 

Temaet i år måtte naturligvis 
havde noget at gøre med 
broen - det nye bindeled til 
vort nordiske broderfolk. For 
at gøre en lang historie kort, 

endte vi med at ville forsøge 
at fotografere en Yak-52 foran 
den imponerende konstrukti
on. 

Jes mente, at man ville 
kede sig ihjel, hvis man skulle 
se på kalenderen et helt år, og 
Yak'en blot fløj ganske normalt 
forbi den. Derfor skulle den 
flyve på hovedet. Jes spurgte 
Søren Dolriis, der var med på 
ideen, og som fra sine konkur
rencer og luftshows har solid 
erfaring med at flyve med 
bunden i vejret i lavere højder. 
Alligevel måtte han naturligvis 
spørge de højere magter først. 
Skulle nogen af bladets læse
re være i tvivl, så lad det bare 
for god ordens skyld være 
slået fast: Det kræver tilladelse 
fra Statens Luftfartsvæsen at 
flyve forbi Øresundsbron på 
hovedet i 500 fods højde. 

Planlægning 

Vi mødtes på Allerød flyve
plads den første lørdag i ok
tober. Der skulle være et pænt 
stort hul i skyerne på vej fra 
sydvest, selvom vejret ellers 
så noget gråt ud, da vi fløj 
over Kattegat. Vi var der en 
kort stund før Søren og kunne 
derfor nyde syn og lyd af hans 
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stort-set-warbird i sin nye 
krigsmaling. 

Herefter diskuterede vi 
grundigt, hvordan sagen skul
le gribes an. Formationsflyv
ning i sig selv er ikke noget 
stort problem, hvis piloterne 
har erfaring og i øvrigt kender 
de risici, der er forbundet med 
at to eller flere flyvemaskiner 
befinder sig tæt på hinanden i 
luften. Med hensyn til formati
onsflyvning, hvor det ene fly 
ligger på hovedet, stille sagens 
sig lidt anderledes. 

For det første har meget få 
piloter erfaring i denne form for 
flyvning. For det andet ville Sø
ren ikke kunne koncentrere sig 
om meget andet end at holde 
(primært) højde og (sekun
dært) kurs, når han skulle ha
ve bø !gerne over cockpitglas
set. 

Desuden ville han på grund 
af brændstofsystemet ikke 
kunne flyve på hovedet meget 
mere end to minutter. Dette 
sammenholdt med, at Yak'en 
ville "skride" til siden i forbin
delse med halv-rulningen, be
tød, at vi ikke kunne ligge for 
tæt på den kort inden rygflyv
ningen. Men alligevel skulle vi 
være tæt nok på til hurtigt at 
kunne placere os godt i forhold 
til den inverterede Yak. 

Løsningen blev så, at vi fløj 
ca. to hundrede meter bag 
ham i den rette afstand fra bro
en, og når han så havde etab
leret sin rygflyvning, ville vi 
langsomt overhale ham med 
åben hood og knipse løs. 

Action! 

Desværre var opklaringen i 
vejret ikke kommet som lovet/ 
håbet/planlagt. Når man tager 
luft-til-luft-fotos må man nogle 
gange gamble på at en ventet 
opklaring eller et hul i skyerne 
kommer som beregnet. Det 
gør det så også nogle gange, 
og netop situationen omkring 
en opklaring kan give det dej
ligste billeder. 

Andre gange bliver man 
skuffet, og det blev vi så denne 
gang. Vi blev dog enige om at 
gennemføre operationen, da 
det netop til brug på kalende
ren ville være i orden med ble
ge farver. På 2000-kalenderen 
har nogle brugere bemærket, 
at den var lige blå nok til at man 
let kunne læse skriften på den. 
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Efter fotograferingen ved broen fik vi lov til at slå et lille smut ind over Kastrup før turen gik hjemad. 

Al flyvning ude ved broen 
foregik naturligvis i intim kon
takt med Kastrup Tower. Sø
ren rullede lidt på vej derud for 
at varme op, og så fløj vi ellers 
forbi den flotte bro tre gange. 
Det var ikke let at få opera
tionen til at lykkes. Det var en 
vanskelige afvejning at flyve 
så tæt, at det blev et godt bil
lede, men alligevel flyve i så 
respektfuld afstand, at vi alle 
tre kom hjem til aftensmaden. 

Yak'en skulle ligge rigtigt i 
forhold til de store pyloner og 
i en rigtig højde i forhold til bro
ens vejbane. Vi skulle indhen
te Søren efter at han var inver-

teret og placere os rigtigt i for
hold til dette. 

Skydækket bevirkede, at 
jeg var nødt til at køre med 
langt lavere lukketider, end jeg 
normalt anvender ved luft-til
luft fotografering, da der skulle 
være en passende dybde
skarphed i billedet - både fly 
og bro skulle stå pænt. Så luk
ketiden var nede omkring 1 /60 
sekund, hvilket ikke er meget 
i en Rallye i cabriolet-konfigu
ration med blæsevejr og det 
hele! Vi ville dog i det mindste 
kunne være helt sikre på, at 
propellen snurrede rundt på 
billedet! 

Da vi var færdige over Øre
sund, fik vi lov af Kastrup To
wer til at slå et smut ind over 
lufthavnen og tage et par bil
leder der. Og så ellers hjem
over for at få fremkaldt, vælge 
ud og i øvrigt gøre alt klart til 
trykkeriet. 

Vi håber I kan lide resultatet 
-og huskatsendedetaljerom 
arrangementer m.m. ind til 
næste års kalender, så flyka
lenderen 2002 kan blive et 
endnu mere komplet stykke 
værktøj for os, der bare ikke 
kan lade være med at skulle 
ud og lege med flyvemaskiner! 

• 

Vi prøvede også med den normale side opad - som det ses, er det væsentligt lettere at flyve tæt i 
en pæn formation på den måde. 



Tekst og foto: Finn Larsen 

Randers Flyveplads 
er pi mange mider 
historien om, hvad en 
enkelt person og 
hans glødende inte
resse for flyvning kan 
betyde for udviklin
gen af en flyveplads. 

Den første registrerede flyv
ning i Randers var i 1908, da 
den dengang 18-årige Sofus 
Buchtrup fløj med et svævefly, 
som han havde bygget sam
men med sin bror Poul, ud 
over skrænterne ved Hobrovej 
lidt nord for byen. 

Den første flyvning med 
motorfly fandt sted i 1910, hvor 
Robert Svendsen-den første 
der fløj overØresund-fløj 3½ 
minut i 30 meters højde over 
den militære eksercerplads i 
udkanten af byen. Den første 
flyveklub blev startet i 1935, 
men ophørte igen i 1948. 

Græsmark 
Historien om Randers Flyve
plads går tilbage til tiden før 
krigen, hvor en kreds af Ran
ders borgere havde planer om 
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at etablere en flyveplads i Teb
bestup syd for byen. De første 
konkrete planer blev forelagt 
byrådet i marts 1945. Det var 
tanken at flyvepladsen skulle 
laves som en beskæftigelses
foranstaltning, som modvægt 
til en formodet stor arbejdsløs
hed lige efter krigen. Disse 
planer blev imidlertid ikke til 
noget. 

Vi skal frem til 1947, hvor 
flyverløjtnant Mø lier fra Ålborg 
tager kontakt til proprietær Erik 
Søby Jensen for at spørge 
ham, om det er muligt at be
nytte hans græsmark som fly
veplads til brug for rundflyv
ning. 

Møller får sin tilladelse af 
Søby Jensen, og marken bli
ver ligeledes godkendt til rund
flyvning af Statens Luftfartstil
syn. Den 16. august 1947 star
ter Møllers Aero Transport 
med en KZ III rundflyvning 
over Randers. Den første dag 
er der over 100 personer, som 
betaler den fyrstelige sum af 
kr. 10,00 for atfå deres luftdåb. 

Flyverløjtnant Møller ven
der tilbage i sommeren 1948 
og '49 for at lave rundflyvning, 
men da kaptajn Møller i 1950 
bliver ansat i Falck uddør rund
flyvningen i Randers i denne 
omgang. 

OY-ABY 
Erik Søby Jensen tabte sit 
hjerte til flyvningen i 1924, da 
han som lille dreng så sit 
første fly lande på det militære 
område, som lå lige ved siden 
af den gård, hvor han er født 
og opvokset. 

Under krigen følger han 
med i hvad der sker på flyvnin
gens område og ser med stor 
interesse på alle de fly som i 
disse år er over Danmark. 

Da krigen slutter, og det 
igen bliver muligt for civile at 
tage flyvercertifikat, beslutter 
han sig for, sammen med sin 
bror Peter og den senere me
get kendte racerkører og bil
forhandler Robert Nelleman, 
at tage flyvercertifikat. 

De får alle tre deres certifi
kat i 1948, og i 1952 beslutter 
de sig for at købe et fly. Valget 
falder på en Auster OY- ABY. 

Da de tre nu har eget fly, be
slutter Søby sig for at han vil 
have en permanent stribe til at 
starte fra. I sommeren 1952 
udlægger han en del af mar
ken som landingsbane samti
dig med at de opfører en han
gar til deres fly. 

En sjov lille ting ved hele det 
arrangement var, at for at få fly
et fra hangaren og ud på ba
nen, var det nødvendigt for 

dem at taxie flyet ca. 250 m på 
en offentlig landevej. (Der gik 
en del rygter dengang, om at 
de en gang i mellem glemte at 
taxi ned på banen for at star
te). 

Banen 

De næste 12-14 år var det 
den bane, der blev brugt som 
flyveplads i Randers, men i 
sommeren 1964 begynder 
kommunen at komme med 
planer om at etablere en per
manent flyveplads , og man 
ser sig om efter en egnet pla
cering. 

Meget naturligt tager man 
kontakt til Søby for at høre om 
det er muligt at lave en aftale 
om en permanent offentlig fly
veplads. 

Efter en del snak frem og 
tilbage bliver man enig om at 
flytte banen ca. 250 m længe
re mod nord ligesom man æn
drer baneretningen fra nord
syd til øst-vest. 11967 er man 
klar til at indvie den nye flyve
plads i Randers med en 600 
m lang græsbane. 

I november påbegynder 
man byggeriet af hangar med 
lokaler til klubliv samt flyve
pladskontor, men den halv
færdige hangar blæser om-
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kuld i stormen den 3. decem
ber 1967 {Der må være noget 
med den dato). 

I næsten hele 1968 er plad
sen lukket på grund af en me
get blød landingsbane, så igen 
må Søbys gamle bane tages 
ud af mølposen, og det lykkes 
trods problemerne at udføre 
over 20.000 operationer det år. 

Først i 1969, efter at man 
har pløjet banen op for påny 
at tilså den, lykkes det at få en 
bane der kan bruges. 

Flyveklubben 

Men allerede i 1965, længe 
inden flyvepladsen er klar, 
stiftes den nye flyveklub af 25 
personer med interesse for 
flyvning, og som en naturlig 
ting vælges Erik Søby Jensen 
til den nye bestyrelse og fra 
1973 som formand. 

Udover disse hverv påtager 
han sig også hvervet som fly
vepladsleder og sørger for at 
græsset bliver slået og banen 
tromlet. 

Lukning 

I starten at halvfjerdserne op-
1 eve r Norge starten på et 
sandt olieeventyr, og det 
kommer til at få stor betydning 
for pladsen i mange år frem
over. 

På grund af olien i Nordsø
en har Norge et problem som 
består i, at de ikke har helikop
terpiloter nok til den trafik, der 
kommer ud til de forskellige 
boreplatforme i Nordsøen. 
Derfor får helikopterinstruktø
rerne Visti Kjær og Ove Dalby, 
som har flyveskole på plad
sen, til opgave at uddanne 80 
nordmænd til helikopterpiloter. 

Denne skoling samt den al
mindelige trafik på pladsen gør, 
at der kommer nogle klager fra 
naboerne. Disse klager får 
desværre den virkning, at der 
af miljømæssige årsager luk
kes for skoleflyvning i weeken
den. Helt galt går det i 1976, 
da pladsen lukkes som offent
lig godkendt flyveplads. 

I de næste 1 O år er der me
get stille på pladsen, kun lidt 
lokal flyvning gør, at man kan 
se her er en flyveplads. 

liden efter lukningen bru
ges blandt andet til en debat 
om pladsen fremtid. Skal man 
lukke Randers helt og i stedet 
satse på en fælles flyveplads 
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mellem Århus og Randers, el
ler skal man udbygge Ran
ders. 

Men heller ikke dengang 
kunne man blive enige om at 
finde en egnet plads til en så
dan fælles flyveplads/lufthavn 
mellem Århus og Randers. 

Asfalt 

I 1985 bliver det besluttet at 
udbygge pladsen, og arbejdet 
med at lave den nye plads 
påbegyndes i 1987 med et bud
get på ca. 9 mio., hvoraf EF · 
giver 2,2 mio. i udviklingsstøtte. 
Den 20. august 1988 indvies 
den nye plads med 900 m 
asfalt, næsten på 40 årsdagen 
for den første rundflyvning i 
Randers. 

Pladsen genoplever på ny 
sin storhedstid med bygningen 
at otte nye hangarer, ligesom 
Randers Faldskærmsklub ef
ter at have været forvist fra by
en i mere end 1 O år, påbegyn
der faldskærmsspring. 

Alt dette kunne ikke lade sig 
gøre uden de mange frivillige 
hjælpere, der var i de to klub
ber. Det var efter et meget stort 
arbejde fra flyveklubbens og 
faldskærmsklubbens med
lemmer som gjorde, at miljø
godkendelsen blev udformet 
således, at det var muligt at 
udøve næsten alle former for 
luftsport på pladsen. 

Med en miljøgodkendelse 
på 12.000operationervarplad
sen godt rustet til de udford
ringer som måtte komme. 

Randers Flyveklub, som i 
alle årerne har været en af de 
drivende kræfter, oplever nu 
en stor tilgang af nye medlem
mer ligesom faldskærmsklub
ben, som på et tidspunkt er 
den største i landet. Sammen 
med Randers Kommune laver 
de to klubber i de år en lang 
række af arrangementer, som 
trækker mange til og skaber 
stor aktivitet til glæde for de 
mange mennesker som kom
mer på pladsen. 

Arbejdspladsen 

Randers Flyveplads har også 
i mange år været arbejdsplads 
for en del mennesker, som har 
deres virksomheder på plad
sen. Af de mange, som gen
nem alle årene har været der, 
er der specielt to som skal 
fremhæves. 

Den ene er FS Aero Servi
ce, som var pladsens faste 
mekaniker gennem næsten 
alle årene. I den periode, hvor 
pladsen var lukket, drev Frede 
Stadsgård virksomheden fra 
sin egen lille startbane, som lå 
ca. to min. flyvning vest for 
pladsen. Ved Frede Stads
gårds alt for tidlige død overtog 
Hans Fog virksomheden til 
glæde for pladsens brugere. 

Den anden virksomhed, 
som har være der i næsten alle 
årene, er helikopterfirmaet 
UNI-FLY, som har haft deres af
deling Nord, hvorfra de har be
tjent det Midt- og Nordjyske om
råde. Randers Flyveplads har i 
alle årene nydt stor gavn af 
UNI-FLY's fremsynethed, hvad 
angår miljørigtige helikoptere. 

Der har i de seneste 20 år 
ikke været miljøklager over he
likopterflyvningen takket være 
firmaets investeringspolitik om 
hele tiden at forny sig med det 
mest moderne der findes. 

Det kan nævnes, at UNI
FLY var først i Danmark med 
Aerospatiale AS 350, den før
ste i Europa med McDonnell 
Douglas MD 520N og som det 
nyeste, og som detførste firma 
i verden, den helt nye Euro
copter EC 120. 

For alle tre typers vedkom
mende med instruktør Ove 
Dalby som den første pilot. 

Tilgang 

Med indførelse af de nye JAR
bestemmelser vedrørende 
pilotuddannelsen, åbnede der 
sig nye muligheder for Ran
ders Flyveklub for at få flere 
medlemmer med certifikat. 

Som den første flyveklub i 
landet indgik klubben i et sam
arbejde med AOF Randers om 
at lave teoriundervi~ningen 
under aftenskolen, så det var 
muligt at holde omkostninger-

ne for de nye piloter på et nive
au som gjorde, at det blev bil
ligere at få certifikat. 

Denne ide var fra starten en 
meget stor succes, og på den 
baggrund har klubben fået 
mange nye medlemmer. Disse 
nye medlemmer bragte nye fly 
til pladsen, hvilket betød at der 
igen blev mangel på hangar
pladser. 

Så i løbet af det seneste år 
har en kreds at brugere af 
pladsen opført to nye hanga
rer, så der for tiden er 12 han
garer på pladsen. 

En anden ting som også 
gør sig gældende for den po
sitive udvikling er den, at efter 
Tirstrup Lufthavn er blevet en 
privat lufthavn er det blevet 
svære for GA flyvningen at væ
re der. Det har haft den betyd
ning at Djurslands Svæveflyve 
Klub er rykket ind på Randers 
Flyveplads, så nu kan pladsen 
tilbyde næsten alle former for 
luftsportsaktiviteter. 

Desværre er Randers Kom
mune i den samme situation 
som mange andre kommuner 
i landet at den fattes penge. I 
skrivende stund ser det ud til 
at de budgetforhandlinger, der 
foregår i øjeblikket, kommer til 
at betyde at kommunen må se 
sig nødsaget til at reducere i 
personalet på pladsen, såle
des at der fremover kun vil væ
re en flyvepladsleder, med en 
reduceret betjening til følge. 

Ikke forgæves 

Selv om man måske må redu
cerer i åbningstiden ser det ud 
til, at de tanker og ideer som 
Erik Søby Jensen gik med for 
mere end 50 år siden vil leve 
videre. Og det er med stor glæ
de at han dagligt ser ned på 
flyvepladsen og tænker på at 
alt det arbejde, der blev lagt i 
den, ikke var helt forgæves. • 

Proprietær Erik Søby Jensen foran den første hangar. 

~ -~~-.:,... ... ~.,;..:._.....;......--------· ·-
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Luftkaptajn Flem
ming Kirkegaard 
Flemming Kirkegaard, der 
fylder 60 den 30. januar, fløj 
F-86D i ESK 723 fra 1962 til 
1964, men efter to udskydnin
ger med katapultsæde fik han 
forbud mod at flyve jagerfly og 
blev instruktør på Avnø. 

I 1965 kom han til SAS og 
fløjCaravelle, DC-9, DC-10og 
MD-80, og 1985-88 var han 
chefpilot DC-9 og MD-80. 

Kirkegaard var formand for 
det af Statens Luftfartsvæsen 
(SLV) nedsatte Human Factors 
Udvalg fra 1985 til 1996. 

Siden 1996 har han været 
i SLV. Han begyndte som kon
sulent for Chefen for Luftfarts
tilsynet, blev chef for Analyse
kontoret året efter og har siden 
1999 været chefrådgiver hos 
Luftfartsdirektø ren. 

Udnævnelser 

Administrerende 
direktør 
Finn Øelund 

Bestyrelsen i Grønlandsfly A/S 
har den 5. september 2000 
ansat Finn Øelund som admi
nistrerende direktør i selska
bet. 

Finn Øelund er cand. merc. 
i international økonomi og in
ternational virksomhedsøko
nomi og har i 18 år været ansat 
i SAS, herunderværetdirektør 
for indenrigsruterne i Danmark 
og Grønlandsruten. 

De seneste tre år har han 
varetaget SAS interesser i for
bindelse med udbygningen af 
Københavns Lufthavn Ka
strup. 
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Teknisk direktør 
Svend Ove Nielsen 

Akademiingeniør Svend Ove 
Nielsen har overtaget posten 
som teknisk direktør for Grøn
landsfly A/S. Han kommer fra 
en stilling som administreren
de direktør hos Rambøll. Før 
dette havde han egen virk
somhed, indtil denne blev op
købt af Rambøll. 

Markedschef 
Jørgen Holme 

Grønlandsfly har ansat Jør
gen Holme som markedschef 
for rutetrafik. Han kommer fra 
en stilling som salgs- og mar
ketingdirektør i SEB Card Dan
mark, tidligere Diners Club 
Denmark, og før dette været 
ansat i forskellige stillinger i 
SAS, senest som Agent Sales 
Manager i SAS Danmark. 

Stationschef 
Michael Fleischer 

Flyvestation Skrydstrups nye 
chef, oberst Michael Fleischer 
(pilotnavn FLE) er 52 år og har 

været i Flyvevåbnet siden 
1969. Han var på flyveskole i 
USA (Moody AFB), fløj F-100 
fra Karup og Skrydstrup 1971-
1975. Efter at have gennemgå
et Flyvevåbnets Officersskole 
fløj han F-16 fra Skrydstrup til 
1985 og var derefter tre år i 
FTK, Flyvertaktisk Kommando. 

11988 forlod han Flyvevåb
net og fløj for Maersk Air/Star 
Air, men i 1990 vendte han til-

bage til Flyvevåbnet og blev 
chef for ESK 730 (F-16) på 
Skrydstrup, og i 1992 blev han 
chef for stationens O-afdeling 
( operationsofficer). 

11998 kom FLE atter til FTK, 
men fra Nytår er han tilbage i 
Sønderjylland, nu som stati
onschef. Han har ca. 4.500 fly
vetimer på jagerfly (F-100, F-
16) og 1.500 på civile (Fokker 
F.27). 

eller MS FS 98 !!! 

Airport 2000 
medlemspris KUN kr 370.00.-

FS Clouds 2000 
medlemspns KUN kr 314,00,· 

Køb også fx AIR POWER the Cold War 
(for FS2000 el. FS98 + Combat Aight Simulator) medl.pris KUN kr 314,

eDer hvad med fx Classic Airliner 2000 (for FS2000), 
FS Traffic (FS2000 & FS98), LEGENDARY Airaaft (FS2000), 

Jumbo 747-400 (FS98) eUer VIP Ultimate C1assic Wlngs (FS98)? 
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Danmarksmesterskab 
i præcisionsflyvning 
Af Dagmar Thellgaard, 

der blev nr. 5 i solo
A-klassen, men som 
havde regnet med at 
kunne opm!I et bedre 
resultat efter delta
gelse i både NM og 
VM i denne sommer, 
men sådan skulle 
det altså ikke gå ... 

Ved dette års verdensmesterskab i præcisionsflyvning i Sverige 
vandt Allan Hansen pokalen Air BP Chal/enge Cup. Pokalen er 
som de øvrige pokaler en vandrepokal. Der plejer at medfølge et 
bæger som vinderen får til ejendom. Her får Allan Hansen overrakt 
bægeret af Inger Guldberg, Air BP Danmark under en pause i DM. 

Pokal- og medaljevinderne fra 
venstre : Peter Andersen, 
Bente Andersen, Ditlev Ander
sen, Helge Andersen, Dagmar 
Theilgaard, Hans Birkholm, 
Hans Møller Hansen, Lago 
Laumark-Møl/er, Grete og 
Henning Andersen. Jakob og 
Anette Blok var fløjet til Sjæl
land på billedet blev taget. 

navigere efter og tage tid på, 
og der var vist heller ingen der 
blev væk. 

Man var klar til at starte lan
dingskonkurrencen kl. 16.15, 
og tre ad gangen lavede deres 
landinger færdig på en gang. 

Resultaterne havde Vagn 
Jensen selv bragt os løbende 
- ellerkørende- under konkur
rencen, så det var kun at ind
taste de allersidste resultater 
efter landingerne - så skulle 
resultaterne være klar. 

Som nogle måske husker blev 
Danmarksmesterskab I præcisionsflyvning dette års DM i maj aflyst pga. 

vejret- og udsat til den 9. sep- Nr. Kl. Navn Klub Fte Spec. 
tember. Man ville så afvikle det pan obs. 
på en dag med en navigation- 1 A Hans Birkholm Herning 0 60 
stur og om muligt fire landinger. 2 A Lago Laumark-Møller Kongeåens 0 80 

Der var 20 tilmeldte - mod 3 A P.AndersenlB.Andersen Tønder 0 120 
27 i maj -ganske pænt. Et hold 4 A Jacob Blok/ Anette Blok Midtsjællands 1 120 
udeblev pga. sygdom, så der 5 A Hans Møller Hansen Haderslev 0 120 
var 19 deltagere der blev sendt 5 A Gunnar Hansen Tønder 0 100 
i luften fra Tønder Flyveplads 7 A Dagmar Theilgaard Kongeåens 0 80 

med fire minutters mellemrum 8 A H.Andersen/G.Andersen Herning 0 80 

- efter beregning af flyveplan 9 A Allan Hansen Herning 0 120 
10 A Johannes Slot Kongeåens 0 120 

kl. 11 .30. Vejret var fint - god 11 A Elo JensenNictor Jensen Herning 7 220 
sigt og skyhøjde og en frisk 12 B H.Andersen/D.Andersen Tønder 3 220 
vind fra vest. De medbragte 13 A Kjeld Lunderskov Kongeåens 24 100 
fotos var jo taget i maj, så der 14 B S. Perby/R.S.Nielsen Midtsjællands 7 240 
skulle lidt fantasi til at genfinde 15 B Robert Olsen Midtsjællands 6 360 
motiverne. 16 B Rovs Hansen Sindal 0 260 

Det var en fin tur, som gik 17 B P.Nielsen/M. Hansen Tønder 9 320 
ud over Rømø og derefter 18 B H.H.Hulgaard/K. Ustrup Midtsjællands 23 250 
nordover. Der var meget at 19 A Svend lassen Padborg 135 390 
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Vinder igen 

Vinder blev - som sædvanligt 
- Hans Birkholm, dog vandt 
han i år ikke alle pokalerne. La
go Laumark-Møller havde flø
jet en fantastisk fin tur, fik kun 
tre strafpoints på tiderne og 
vandt dermed pokalen for bed
ste navigation - og det endda 
første gang i KZ III OY-DEB, 
som han overtog sidste efterår. 

Det blev altså til guld til 
Hans, sølv til Lago og bronze 
til Hans Møller Hansen i A-so
lo-klassen. Nr. 3 sammenlagt 
blev Anette og Jacob Blok. 

I 8-klassen deltog Helge 
Andersen, Tønder, med et kun 
14 dage gammelt certifikat og 
med Ditlev, onkel, pensionist 
og gammel pilot som naviga
tør. De to løb med pokalen i 
8-klassen og 1 . præmien på 
3.000 kr. sponsoreret af Air BP. 

Fest med støj 

For dem der havde tid og lyst 
havde Tønder Flyveklub ar
rangeret middag på Rudbøl 
Grænsekro og overnatning i 
campinghytter bag. Det bliver 
jo tidligt mørkt i september, så 
deltagere fra Sjælland og 
Nordjylland samt en del søn
derjyder samledes der over 
en god middag • dog i et lidt 
støjende selskab med sølv
bryllupsgæster og en meget 
aktiv musiker - og rundede 
dagen passende af. 

Tak til Tønder, fordi de end
nu engang stillede op med 
poster og faciliteter, til DMU for 
en god tur og til deltagerne, 
som det også altid er så hyg
geligt at gense. • 

Tid Andet Landinger Total 

57 0 17*½ 126 
3 0 107*½ 137 

72 0 27*½ 206 
48 0 80*½ 209 
96 0 20*½ 226 
99 0 53 * ½ 226 

156 0 31 * ½ 252 
108 0 248 * ½ 312 
63 0 279*½ 323 

150 0 171 * ½ 356 
144 0 98 * ½ 420 
279 0 246 * ½ 625 
210 300 89* ½ 679 
276 0 500* ½ 773 
270 300 35* ½ 954 
495 0 412* ½ 961 
318 200 253 * ½ 974 

1020 0 112 • ½ 1349 
495 300 92*½ 1366 
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Svæveflyvehavarier 
og -hændelser i 2000 
Af Helge Hald, Dansk Svæveflyver Union 

Hændelser: 
800-01 
00.04.05 Discus es 
Luftfartøjschef: S-pilot + Hl 
Flyvetid total: 368 t / 1070 starter 
Personskade: Ingen 
Skade på fly: Udfældingsmekanisme til understel beskadi

get 
Afbrudt 
spilstart: 

Kommentar: 

Efter en afbrudt spilstart blev flyet landet lige 
frem i startfeltet. Efter nedgravning af drænrør 
var der opstået en 20 - 25 cm høj jordvold, 
som endnu ikke var blevet jævnet. Flyet ramte 
denne jordvold med skader på understellet til 
følge. 

Det er pilotens ansvar at sikre sig, at det er muligt at foretage 
en sikker start - også med henblik på en evt. afbrudt start. 
Herunder må det være naturligt, at piloten sikrer sig kendskab 
til evt. midlertidige forhold, som kan have indflydelse herpå. 
Sådanne informationer kan naturligt gives på morgenbriefingen 
og på dagens 'briefingopslag'. 

800-02 

00.05.07 ASK21 

Luftfartøjschef: 
Flyvetid totalt: 
Personskade: 
Skade på fly: 

SpilstarVuddan-

S-pilot + FI 
851 t / 3083 starter 
Ingen 
Ødelagt hut 

nelsesflyvning: Luftfartøjschefen sad i forsædet, idet piloten i 
bagsædet var under uddannelse til sikkerheds
pilot. Pga. utilstrækkeligt cockpitcheck blev det 
ikke inden start konstateret, at bagerste hut ik
ke var lukket korrekt. I ca. 20 m højde åbnede 
hutten sig og blæste af. Starten blev afbrudt 
og der blev landet lige frem på banen uden 
yderligere hændelser. 

800-03 

00.05.19 SF 258 

Luftfartøjschef: 
Flyvetid totalt: 
Personskade: 
Skade på fly: 
Landing /PFT: 
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S-pilot + FI 
1297 t / 4500 starter 
Ingen 
Propeltipper brækket af 
Under landingsøvelser (touch-and-go) sættes 
flyet hårdt ca. 75% nede af banen. Det springer 
i luften igen, og der gives omgående fuld gas, 
men motoren taber omdrejninger til ca. 1500 
rpm. Den resterende del af banen er ikke til
strækkelig til at få flyet ned. Der landes i en 
eng for enden af pladsen, hvor flyet synker ned 

Kommentar: 

i den bløde jord, hvorved ca. 10 cm af hver 
propeltip brækkes af. 

Motorens manglende evne til at gå op i omdrejninger efter flyets 
kontakt med jorden, kunne tyde på, at der allerede på dette tids
punkt var sket en beskadige/se af propellen. 
Uanset der var tale om touch-and-go, bør der ikke forsøges lan
ding når der kun er 25% af banen tilbage. Der bør under alle 
omstændigheder foretages en overskydning og et nyt landings
forsøg. 
HUSK - den del af start- eller landingsbanen du har bag dig kan 
ikke bruges til noget som helst. 

800-04 
00.os.22 Discus es 
Luftfartøjschef: 
Flyvetid totalt: 
Personskade: 
Skade på fly: 

Udelanding/ 
diplomflyvning: 

800-05 

S-certifikat + FI 
889 ti 2617 starter 
Ingen 
Mindre revne i vingeforkant samt ridser og buler 
på vingetip og flykrop. 

Underudelanding i 10- 15cm højtvårsæd kom
mer højrevingetip i berøring med afgrøden. Un
der den afsluttende del af afløbet kan piloten ikke 
længere styre flyet, der laver et groundloop, 
hvorved også venstre vinge kommer i kontakt 
med jorden. 

00.06.19 SF 25 e 
Luftfartøjschef: 
Flyvetid totalt: 
Personskade: 
Skade på fly : 
Uddannelses-

S-certifikat + FI 
5103 t / 12100 starter 
Ingen 
Mindre 

flyvning/taxiing: Under taxi i kraftig blæst løftes den ene vinge. 

Kommentar: 

På grund af montering af nye støtteben udført i 
kraftigere materiale end der tidligere havde væ
ret anvendt, gav støttebenet på den anden vinge 
ikke efter som forventet. Befæstelsen på vingens 
underside kom til at optage kræfter den ikke var 
dimensioneret til, hvorved der opstod skader på 
denne samt en vingeribbe. 

Ved udskiftning af komponenter er det vigtigt at sikre sig, at der 
udskiftes til nye med de specifikationer der nu engang er 
foreskrevet. 
I det aktuelle tilfælde havde der været klager over, at de hidtidige 
støtteben var blevet for bløde, hvorfor der var blevet monteret 
nye udført i et kraftigere materiale. Det fremgik ikke af flyets papirer 
eller på anden vis, at der var foretaget denne modifikation. Efter
følgende er der monteret støtteben af materiale med de rigtige 
specifikationer. 
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800-06 
00.07.08 ASH 25E 

Luftfartøjschef: 
Flyvetid totalt: 
Personskade: 
Skade på fly: 
Slutglid/ude
landing: 

Kommentar: 

S-certifikat + FI 
1995 t / ?? starter 
Ingen 
Mindre 

Under slutglid kommer flyet i synk, og i ca. 400 m 
besluttes det iht. vedtagne procedurer at sætte 
motor ud og starte den for hjemflyvning. Imidler
tid vil motoren ikke starte, og i det synkområde 
flyet befandt sig, bevirker den udfældede motor, 
at flyets synkehastighed stiger yderligere. Det var 
ikke muligt at nå ind til den planlagte udelan
dingsplads, hvorfor flyet må sættes i en majsmark 
med 130 cm høj afgrøde med groundloop til følge. 
Der opstod et mindre hul i højre ydervinge. 

Havarier med motorsvævefly med klapmotorbliver mere og mere 
almindelige efterhånden som antallet af disse stiger. Det sker 
som regel fordi det kommer bag på piloten, at motoren ikke vil 
starte. Dette har ikke i DK tidligere medført havarier, men fra 
udlandet kendes der flere eksempler på, at den type havarier har 
haft fatale følger. 
Det er derfor en god ide, at når man i den vedtagne højde vil starte 
sin hjemhentningsmotor, da at placere sig på observationslinien 
tør observationspunktet til den udelandingsplads man har udvalgt 
sig, og herfra starte motoren. Starter den så som forventet, er det 
da heft fint; starter den ikke tør observationspunktet er man jo i god 
højde til at nå ind til marken - selv med motoren udfældet. 

VI ØNSKER VORE KUNDER ET GODT NYTARI 

Filser Electronlc!! 

800-07 
00.07.29 Janus C 

Luftfartøjschef: 
Flyvetid totalt: 
Personskade: 
Skade på fly: 
Spilstart: 

S-certifikat + FI 
ej oplyst 
Ingen 
Ingen 
Starten foretages formentlig med luftbremser i 
ulåst stilling, hvorefter de springer ud i ca. 70 m 
højde uden at piloten bliver opmærksom på det. 
Starthøjden bliver som følge heraf lidt reduce
ret og flyets præstationer ligeledes. Under lan
dingen, hvor indflyvningen må foretages på 
tværs hen over flyvepladsen til en tilliggende 
stubmark, kollapser landingsstellet, der ikke var 
korrekt låst, og flyet 'mavelandes' uden yder
ligere hændelser. 

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 instruktørtager 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. 

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. 

~ • -~~ -- ' "'. =~ ---- ---~•· ......... -.. 
DX 50 Fluglnformatlonscentrum 
med godkendt FAI logger, 

Produkter 
fra Fllser: 
Radio: 
ATR57UL 
ATR720A 
ATR720C 

Varlo: 
LX-100 
LX-160 
LX-5000 
LX-6000 
DX-50 

I.___--~'----____,] 
~-===A=~ ====-j 

LX 5000 FAI. Fåes nu 
med godkendt FAI logger. 

Nav./Lc)gger: 
LX-20 
LX-400 
LX-500 
LX-600 
COLIBRI 

' {l,(J@Æ ~ 
Resenvej 80 . 7800 Skive tlf: 9752 2366 fax: 9751 1672 

COBRA TRANSPORTVOGNE NYE MODELLER 
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Helikopterstation Karup 
Hvad skal der bygges for at man kan samle Forsvarets 
helikoptertjenester på Flyvestation Karup? 
Og hvad med miljøet? 

For ikke ret mange år siden var Udvidelsen af onsmønstret på og omkring 
de militære flyvestationer dår- flyvestation karup Flyvestation Karup vil komme 
ligt nok afmærket på landkor- Ved Forsvarsforliget af 25. maj til at omfatte øvelses- og træ-
tene. Hvor de lå, var der tilsy- 1999 blev det bl.a. besluttet at ningsflyvninger samt flyvnin-
neladende en form for ørken, samle forsvarets helikoptertje- ger til andre trænings- og øvel-
og hvad der var af baner og nester på Flyvestation Karup. sesamråder, f.eks. Oksbøl om-
bygninger bag hegnet var en Det betyder: rådet. 
militær hemmelighed. 0 at Hærens Flyvetjeneste, Søværnets Flyvetjeneste 
Fotografering af de faste instal- Eskadrille 724, flyttes fra har flådehelikoptere, hvoraf en 
lationer på flyvestationerne var Flyvestation Vandel til Fly- del hele tiden vil være udstati-
strengt forbudt, og vi havde helt vestation Karup og oneret på Søværnets skibe. 
sikkert ikke fået lov til at bringe 0 at Redningseskadrillen , Operationsmønstret på og om-
et billede som hosstående Eskadrille 722 og Søvær- kring Flyvestation Karup vil 
luftfoto af Flyvestation Karup. nets Flyvetjeneste, Eska- komme til at omfatte udskift-

Den kolde krigs ophør, Ber- drille 728, flyttes fra Flyve- ningsflyvninger i relation til 
lin murens fald, Sovjetunionens station Værløse til Flyve- ovennævnte udstationerin-
opløsning og ikke mindst den station Karup. ger, øvelses- og træningsflyv-
teknologiske udvikling på foto- ninger samt flyvninger til øvrige 
satellitområdet har bevirket, at Det er derfor nødvendigt at trænings- og øvelsesområder. 
det i dag ikke tjener noget for- gennemføre en række bygge- Redningseskadrillen vil i 
mål at opretholde forbud mod rier og anlægsarbejder på Fly- første omgang alene bestå af 
overflyvning og fotografering. vestation Karup til brug for he- redningshelikoptere og skal 

Men selvom Forsvarets fly- likoptertjenesterne. opretholde det såkaldte SAR-
vestationer, kaserner og andre Beslutningen vil medføre et beredskab (Sea and Air Res-
etablissementer fortsat er ar- øget antal flyvninger med nye cue) på Flyvestation Ålborg, 
meret med skilte med påskrif- flytyper på flyvestationen. Flyvestation Skrydstrup og 
ten Militært område, er det ik- Støjbilledet må forventes Flyvestation Værløse samt lej-
ke sådan at når man kommer ændret væsentligt. lighedsvis på Bornholm. 
om på den anden side af skil- På den baggrund har Amts- Operationsmønstret på og 
tene, så er det kun militærets rådet besluttet, at samlingen af omkring Flyvestation Karup vil 
egne regler, der gælder. helikoptertjenesterne forud- komme til at omfatte udskift-

På miljø- og plænlæggsom- sætter en forudgående areal- ningsflyvninger i relation til 
rådet er Forsvaret underkastet reservation til formålet i region- ovennævnte beredskabsste-
samme regler som "civilister- planen, og at projektet skal der samt øvelses- og trænings-
ne", og den forestående sam- vurderes miljømæssigt i en så- flyvninger på og omkring Flyve-
ling af den militære helikopter- kaldt VVM vurdering. station Karup. 
virksomhed i Karup betyder Projektet vedrørende over-
derfor, at der skal udarbejdes flytning af Hærens Flyvetjene-
regionplantillæg, WM-redegø- Hovedspørgsmål ste til Flyvestation Karup skal 
relse m.v. D Er den foreslåede udvidel- færdiggøres og overdrages til 

Som optakt hertil har se af flyvestationen og pla- brugerne senest 1. maj 2003, 
J Ot<iP\AH\AONIHO Viborg Amtsråd ladet cering af helikoptertjene- mens projektet vedrørende 

udarbejde en folder, sterne acceptabel af hen- overflytning af Redningseska-
_..... ... der på god og saglig syn til omgivelserne - først drillen og Søværnets Flyvetje-
u,MINO»= måde (og letforståelig) og fremmest for beboerne i neste til Flyvestation Karup ==-KARII" redegør for det kom- Karup og i de øvrige byer i skal færdiggøres og over-dra-

mende byggeri på fly- flyvestationens omegn? ges til brugerne senest 1. de-
vestationen og de D Vil den foreslåede placering cember 2003. 
støjmæssige konse- på flyvestationen være ae-
kvenser af at samle ceptabel for natur og miljø? 
så mange helikop- 0 Findes der alternative pla- Planer på lang sigt 
ter . ceringsmuligheder for hel i- I forbindelse med flytningen af 

• Vi takker Vi- koptertjenesterne på flyve- de tre helikopterenheder til 
borg Amt for tilla- stationen? Flyvestation Karup er det pla-
delsen til at gen- nen at overføre Hærens Flyve-

give folderen . Oplysninger 
De aktuelle planer 

tJeneste og Søværnets Flyve-
om høringsfrister m.v., er tjeneste til Flyvestation Karup. 
udeladt og der er foretaget Hærens Flyvetjeneste har ob- De langsigtede planer for 
enkelte forkortelser af selve servationshelikoptere og pan- helikoptervirksomheden på 
teksten. H.K serværnshelikoptere. Operati- Flyvestation Karup omfatter 
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således en vis integration af de 
tre enheder med henblik på 
bl.a. at opnå forbedringer af 
effektiviteten. 

Herudover omfatter de lang-
sigtede planer (frem til ca. 2010) 
løbende justeringer af enheder-
nes materiel. 

I år 2002 planlægges det 
således at anskaffe transport-
helikoptere til forsvaret bl.a. til 
støtte for Den Danske lnterna-
tionale Brigade. 

Transporthelikopterne or-
ganiseres i Redningseskadril -
len og vil gennemføre øvelses-
og træningsflyvninger dels på 
og omkring Flyvestation Karup 
og dels til andre trænings- og 
øvelsesområder, f.eks. Oksbøl 
området. 

I perioden frem til 201 O 
overvejes det tillige at udfase 
samt eventuelt udskifte obser-
vationshelikopterne i Hærens 
Flyvetjeneste. 

Støjen fra flyvestationen 
Flyvestation Karup havde ind-
til udgangen af 1993 status som 
operativ flyvestation med fast 
stationerede jagereskadriller. 

Den første jagereskadrille, 
udrustet med Spitfire, blev op-
rettet 1 . april 194 7. Senere har 
flyvestationen været hjemme-
base for eskadriller udrustet 
med F-84G Thunderjet, RF-
84F Thunderflash, F-100 Su-
per Sabre og sidst F-35 Dra-
ken, indtil 1993. 

11993 ændrede flyvestatio-
nen status fra operativ flyve-
station med fast stationerede 
jagereskadriller til deploye-
ringsflyvestation, klar til med 
kort varsel at modtage og ind-
sætte kampflyenheder under 
øvelser eller i tilfælde af bered-
skab og krig. 

Flyvestationen har derfor 
nu kun lejlighedsvis besøg af 
danske eskadriller og normalt 
to-tre gange om året besøg af 
eskadriller fra andre NATO lan-
de, der i perioder på to-tre uger 
opererer fra flyvestationen. 

Ændringen af flyvestatio-
nens status medførte en bety-
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delig formindskelse af støjbe
lastningen på omgivelserne. 
Samtidigt er F-16 en væsent
ligt mindre støjende jagertype 
end Draken flyene. 

I 1994 blev Flyvevåbnets 
Flyveskole overflyttet fra Fly
vestation Avnø til Flyvestation 
Karup. 

Regnet i antal operationer 
er skoleflyvningen med T-17 i 
dag den væsentligste militære 
trafikkategori på flyvestatio
nen. På grund af den begræn
sede støjemission fra skolefly
ene er det dog stadigt jager
flyvningen, der giver det stør
ste bidrag til den militære fly
stø j. 

Beslutningen om at samle 
Forsvarets Helikoptertjenester 
på Flyvestation Karup vil med
føre en stigning i det samlede 
operationstal for den militære 
beflyvning af flyvestationen. 

Med hensyn til bemanding 
og aktivitetsniveau forventes 
Flyvestation Karup tilnærmel
sesvis at vende tilbage til tiden 
før 1993. 

Støjmæssigt vil situationen 
dog ikke være sammenlignelig 
med tiden før 1993, idet støjen 
i forbindelse med en helikop
teroperation er væsentligt min
dre end fra en jageroperation. 

Flyvemønstre og-procedu
rer er væsentligt forskellige i 
forhold til beflyvningen med ja
gerfly. 

Alt i alt forventes det støj
påvirkede areal at blive væ
sentligt mindre end i 1993, og 
det kan ligge anderledes. 

Som et led i vurderingen af 
virkningerne for miljøet i forbin
delse med flyvestationens nye 
status vil der blive udarbejdet 
en kortlægning af støjforhol
dene. 

Beskrivelse af projektet 
Til brug for helikoptertjenes
terne på Flyvestation Karup 
påregnes optø rt en række nye 
bygninger på flyvestationen, 
og der påregnes foretaget om
og tilbygninger til en række 
eksisterende bygninger. 
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De nye bygninger tænkes 
placeret som vist på luftfotoet. 

Til brug for værksted, gara
ge og vaskeplads skal der 
opføres ca. 5.300 m2 hangar
faciliteter samt renoveres ca. 
1.400 m2eksisterende hangar. 
Der skal desuden opføres ca. 
1.700 m2 specialværksteder, 
herunder elektronik- og pla
deværksted. 

Til brug for det administra
tive arbejde ved flyvetjene
sterne skal der yderligere op
føres ca. 1.000 m2 lagerfacili
teter og ca. 3.600 m2 kontorfa
ciliteter. 

Det område, der vil blive 
berørt af nybyggeriet, ligger i 
dag som ubebygget hedeom
råde med spredt løv- og nåle
skov. 

Eksisterende bygninger i 
flyvestationens nordvestlige 
del skal desuden renoveres og 
ombygges. Der skal indrettes 
et såkaldt SUN-værksted 

(Sæder, Udrustning og 
Nødudstyr til helikopterne) og 
flyudrustningslager i en eksis
terende hangar, og to byg
ninger skal renoveres til depot 
og undervisningslokale. 

Endelig skal der laves to 
tilbygninger til eksisterende 
bygninger i flyvestationens 
sydlige og sydøstlige del. Det 
drejer sig dels om tilbygning 
med 3 dokke til et eksisterende 
værksted for jordmateriel og 
lastvogne mv., på et område, 
hvor der i dag ligger en vaske
plads, der vil blive flyttet, og 
dels om en tilbygning med ad
ministrative faciliteter, på et 
område der i dag er græs
plæne. 

Alternativer 
Der er indgået en lang række 
hensyn i overvejelserne om 
placeringen af Helikoptertje
nesterne og de hertil knyttede 
bygninger på flyvestationen. 

Det har bl.a. været over
vejet, om alle flyvetjenesterne 
skulle samles et sted på flyve
stationen, eller om de burde 
placeres forskellige steder. 

Følgende alternativer har væ
ret overvejet: 

1 . Placering af Hærens Flyve
tjeneste i den nordøstlige del 
afflyvestationen og Søvær
nets Flyvetjeneste samt 
Redningseskadrillen i den 
sydøstlige del. 

2. Placering af Hærens Flyve
tjeneste i den nordøstlige del 
af flyvestationen og Søvær
nets Flyvetjeneste samt 
Redningseskadrillen i den 
nordlige del. 

3. Placering af Hærens Fly
vetjeneste i den nordøstlige 
del af flyvestationen, Sø
værnets Flyvetjeneste i den 
nordvestlige del og Red
ningseskadrillen i den syd
østlige del. 

4. Placering af Hærens Flyve
tjeneste og Redningseska
drillen i den nordvestlige del 
af flyvestationen samt Sø
værnets Flyvetjeneste i den 
sydvestlige del. 

6. Placering af alle tre flyve
tjenester i flyvestationens 
nordvestlige del. 

Alternativ 6 er valgt af For-
svaret som det mest hensigts
mæssige ud fra betragtninger 

om, at samlingen af alle tre fly
vetjenester et sted vil give be
sparelser og mindre spild som 
følge af mulighederne for sam
drift i forbindelse med bl.a. 
vedligeholdelse. 

Herudover er der lagt vægt 
på, at al flyvning med helikop
tere herved kan samles nord 
for hovedbanen, og at der nord 
for hovedbanen er bedre ind
flyvningsforhold. 

Det har endvidere været 
bestemmende for valget af 
placering, at støj-påvirkningen 
af byerne Karup og Kø lvrå her
ved kan gøres mindst mulig. 

Påvirkninger af naturen 
Udvidelsen af aktiviteterne på 
flyvestationen vil primært på
virke miljøet i form at øget støj
belastning samt øget luftfor
urening. 

Det forøgede aktivitetsni
veau vil dog også medføre en 
øget bemanding, hvilket vil re
sultere i en øget udledning af 
spildevand samt et større for
brug af varme og el på flyve
stationen. 

Med undtagelse af Ged hus 
Plantage, den bebyggede del 
af det indre operationsområ 

Hvad er en VVM-redegørelse? 
Ifølge Miljø- og Energiministeriets Bekendtgørelse nr. 428 
af 2. juni 1999 skal der udarbejdes et regi-onplantillæg med 
en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) 
inden der træffes beslutninger om visse anlæg eller væ
sentlige udvidelser af disse. 
Blandt sådanne anlæg hører større lufthavne. 

En VVM-redegørelse omfatter bl.a.: 

0 En nærmere beskrivelse af flyvestationens udvidelses
planer. 

O En oversigt over undersøgte alternativer, herunder stil
lingtagen til de under debatperioden rejste forslag til 
alternativer. 

O En beskrivelse af de omgivelser som i væsentlig grad 
kan blive berørt af udvidelsen. 

O En beskrivelse af udvidelsens virkninger på miljøet, her
under en kortlægning af de forventedestøjbelastninger. 

o En beskrivelse af de foranstaltninger der træffes for at 
minimere miljøbelastningen. 
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Luftfoto med angivelse af bygningsplaceringer. 

de, området omkring Mose
gården og området omkring 
lufthavnsbygningerne er hele 
området udpeget som særligt 
beskyttelsesområde i region
planen for Viborg Amt. 

Denne betegnelse dækker 
over områder, hvor der findes 
naturværdier, kulturhistoriske 
værdier og landskabelige vær-

l~s 

--
Bygningstegninger 
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dier, som efter Amtsrådets op
fattelse kræver en særlig be
skyttelse. 

Store dele af flyvestatio
nens areal er tillige beskyttet 
efter Naturbeskyttelseslovens 
§ 3, som bl.a. omfatter heder, 
moser og engarealer, samt lo
vens§ 4, som omfatter kultur
historiske værdier. 

FACADE MOO NORD 

FACADE MOD VEST 

FACADE MOO SYD 

~-----~--

Øst for flyvestationen er 
eng- og mosearealerne langs 
Karup Å udpeget som EF-ha
bitatområde i henhold til EU's 
habitatdirektiv. Udpegnings
grundlaget er forekomsten af 
de internationalt truede dyre
arter Grøn Kølle-guldsmed, 
Flodlampret og Odder. 

Hele området ved Flyvesta-

L - -

tion Karup er udpeget som 
område med særlige drikke
vandsinteresser. 

Nybyggeriet centreres, som 
nævnt, i det nordvestlige om
råde af flyvestationen. 

I dette område er naturen 
særligt kendetegnet ved hede 
samt i mindre omfang af nåle· 
skov og løvskov. 

Disse naturtyper vil i det 
berørte område blive påvirket 
af byggeriet. 

Fra ide til plan 

Folderen er udarbejdet af 
Viborg Amtsråd i henhold til 
Planlovens§ 22 om indkaldel
se af ideer og forslag forud for 
udarbejdelsen af et region
plantillæg. 

Amtsrådet vil efter debatpe
rioden tage stilling til, på hvilket 
grundlag der skal udarbejdes 
en VVM-redegørelse og et for
slag til regionplantillæg. 

Forslag til regionplantillæg 
samt udkast til miljøgodken
delse vil blive fremlagt i en ny 
offentlig debat og høring med 
mulighed for at fremføre æn
dringsforslag og indsigelser. 

Denne anden offentlig
hedsfase forventes afholdt i 
marts og april måned 2001. 

Først herefter vil Amtsrådet 
kunne vedtage regionplantil
lægget endeligt samt miljø
godkende udvidelsen af akti
viteterne på flyvestationen. 

Yderligere oplysninger kan 
fås ved henvendelse til : 
Viborg Amt, Miljø og Teknik, 
Karsten Bay Christensen, tlf. 
87 2713 20 eller Niels Galmar, 
tlf. 87 27 14 44. • 
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INDSATSLEDER-FLY KURSUS 
Skolen for INTERNE uddannelser under Mittarfeqarfiit 
(Grønlands Lufthavnsvæsen) afholder BOR8-lndsatsleder-fly i 
perioden 19.-29. marts 2001 (begge dage ind.) i Nuuk. 

MÅLGRUPPE/ DELTAGERE: 
Kommunale og lufthavnenes indsatsledere, der har gennemført 
og bestået holdleder 1 og 2 samt indsatsleder-1 . 

FORMÅL: 
At deltagerne tilegner sig viden om og opøver færdigheder i 
brand- og rednings tekniske forhold i en sådan grad, at han 
kan varetage funktion som indsatsleder-FLY i forbindelse med 
flyulykker med såvel civile som militære fly. 

KURSUSINDHOLD: 
• Bestemmelser 
• Risikoanalyse 
• Flykonstruktioner 
• TIikørsei, opmarch, sluknings- og redningsarbejdet 
• Specialvæsker 
• Metalbrande 
• Farlig gods 
• Radioaktivitet 
• Lufthavnsinstallationer 
• Tankningsreglement 
• Taktiske øvelser 
• Indsats øvelser 
KONTROL: 
• Der gennemføres en 4 timers skriftlig samt mundtlig prøve -

kontrolleret af beredskabsstyrelsen. 

KURSUSVARIGHED: 
Mandag den 19. til torsdag den 29. marts 2001. 

U0DANNELSESSTED: 
Indsatsleder-fly kurset gennemføres på Nuuk Brandstation, 
Mestervej 5, Nuuk. 

KURSUSINSTRUKTØRER: 
Chefinstruktør-BOR, Henning Westh, Mittarfeqarfiit 
Instruktør Kim Lessel, Aalborg Lufthavn 
Hjælpeinstruktør, Jimmy Gudmandsen, Mittarfeqarfiit 

PRAKTISKE OPLYSNINGER: 
Der må påregnes undervisning på kursusdagene følgende tids
rum 8-17. 

Kursusafgiften er kr. 5.500,00. Kursusafgiften indeholder: 
• Kursusafgift 
• Kursusmaterialer mv 
Kursusafgiften indeholder IKKE ophold i og transport til og fra 
Nuuk. Der vil for de tilmeldte der ønsker dette blive arrangeret 
overnatning. 

Antal deltagere: 
Minimum 8 maksimum 12. 

TILMELDING: 
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING: 
fredag den 16. februar 2001 

SPØRGSMÅL: 
Er der spørgsmål vedr. kurset kan henvendelse rettes til 
Chefinstruktør Henning Westh på telefon (009 45) 56 95 18 28 
eller (009 45) 40 33 18 28. 

Gennemført og bestået holdleder 1 og 2 samt indsatsleder-1 . 
Kursusbeviser medsendes tilmelding i kopi. 

KURSUSSPROG: 
Kurset vil blive gennemført på dansk 
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AIR SUPPORT 
SØGER 

SUPPORT MEDARBEJDER 

AIR SUPPORT er en højt specialiseret software 
virksomhed, som udvikler flyveplanlægnings 
systemer til luftfartsselskaber. Vi er et lille antal 
specialister på hvert vort felt inden for udvikling, 
salg og markedsføring, system support og aftersa
les support. 

Vi søger en medarbejder til vores support- og data
baseafdeling. 

Du bliver ansat som AIS Supporter, og vi forestiller 
os, at du har erfaring/kendskab til flyveplanlæg
ning og er uddannet AIS medarbejder, AFIS-opera
tør, operationsmedarbejder eller lignende. 

Du skal have et godt kendskab til Microsoft Office. 
Du skal passe godt ind i et uformelt miljø, skal 
kunne fungere under pres og kunne tage ansvaret 
for dine egne opgaver. 

Du vil komme til at arbejde med: 

• Generel support mht. flyveplanlægning 

• Oprettelse/vedligeholdelse af databaser 

• Intern test af Navigationsdatabaser m.m. 

• Eurocontrol og andre myndigheder 

• Kundeinstallationer/undervisning i ind- og 
udland 

Vi tilbyder dig en stilling med gode udviklings
muligheder i et professionelt og energisk, men 
også meget åbent og dynamisk miljø. Dit arbejde 
vil hovedsageligt foregå "in-house", men 10-20 
rejsedage om året må påregnes. 

Stillingen ønskes besat senest 1. april 2001. 

Send ansøgningen så den er os i hænde senest fre
dag den 25. januar 2001 att: Henrik Kristensen. 
Alle ansøgninger behandles med fuld diskretion. 
Ønskes yderligere oplysninger mht. arbejdets 
karakter, kontakt da venligst Henrik Kristensen. 

-AIR SUPPORI > 
P.O. BOX 24. ELLEHAMMERSALLE 3 
DK-7190 BILLUND. DENMARK 

TEL. +45 75 33 88 89 
FAX +45 75 33 25 89 

AIR SUPPORT er et dansk firma med hovedsæde i Billund, 
der siden 1987 har udviklet og markedsført unikke PC-baserede 

software løsninger til luftfartsselskaber, der dækker 
flyveplanlægnings- og prisberegningsfunktioner baseret på 

aktuelle vinde og temperatur forecasts. AIR SUPPORT software 
løsninger anvendes p.t. af I 65 luftfartsselskaber i l 8 lande. 
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Af Wilhelm W/llersted 

Det hedder som 
bekendt, at "kært 
barn har mange 
navne", og det pas
ser i og for sig også 
på Convair's Model 4 
projekt til et overlyds
bombefly med fabrik
kens tilnavn Hustler. 
Navnet betyder over
sat både en gåpåfyr, 
men bruges også om 
en bondefanger og en 
svindler samt som 
betegnelse for en 
pige, der tager beta
ling for visse sær
ydelser. 
Men "det kære barn" 
fik uofficielt et andet 
tilnavn, da det kom i 
tjeneste i USAF. Her 
kaldte man det uoffi
cielt Widowmaker -
fordi B-58 både før og 
I begyndelsen af sin 
tjeneste havde en del 
havarier, som kostede 
en række besætnin
ger livet. 

Convair B-58 Hustler var domineret af de fire kraftige General Electric J79 motorer, der var med til 
at give typen problemer, dels i forbindelse med efterbrænderne, dels fordi leverancerne blev forsinket 
meget. 

Convair B-58 Hustler 
8-58 var et firemotoret atom
bevæbnet bombefly, som hav
de en topfart på over to gange 
lydens hastighed. Den første 
prototype fløj første gang den 
11. november 1956 fra Con
vairs Fort Worth afdeling på 
Carswell flyvebasen i Texas. 
De følgende måneder var flyet 
igennem en lang række af
prøvninger. 

Bombelast og ekstra brænd
stof var placeret i en speciel pod 
under flyets krop. 

Det var tanken , at 8-58 
skulle droppe pod'en med 
atombombelast, mens flyet fløj 
Mach 2,0 i 20.000 meters høj
de. Dette skete for første gang 
i juni måned 1957 - dog med 
en tom pod - men forinden 
havde Convair haft en række 
problemer med flyet. 

Det viste sig for eksempel, 
at brændstoffet i ekstratanken 
bogstaveligt talt skvulpede 
frem og tilbage, nårflyetacce-

liererede eller tog farten af på 
vej ind og ud gennem lydmu
ren. 

En Hustler satte i 1961 rekord for flyvning mellem Washington og Paris. Her ankommer den til Le 
Bourget. Ved starten tilbage til USA styrtede flyet ned, og besætningen omkom. 

Efterbrænderne i de fire 
General Electric J79 var også 
svære at koordinere og kunne 
i de første testfaser have en 
kedelig tendens til at "stå af" 
ved full power! Der var store 
forsinkelser ved leveringen af 
de avancerede J79 motorer, 
og det betød naturligvis også 
forsinkelser i leveringen af ma
skinerne til USA's strategiske 
bombeeskadriller. 
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Rekordfly 

Prøveflyvningerne var mildt 
sagt altså ikke uden fatale mo
torproblemer. Mellem decem
ber 1958 og juni 1960 faldt så
ledes syv Hustler ned - et af 
dem eksploderede direkte i luf
ten, og det var naturligvis med 
til at give flyet føromtalte øge
navn. 

Men Hustler var trods alt et 
imponerende fly, som i karrie
ren satte en række hastig
heds- og distancerekorder. 

Takket være brændstofpå
fyldning i luften kunne 8-58 nå 
vidt omkring til mål på den an
den side af Jerntæppet. 

En af de længste flyvninger 
med 8-58 fandt sted den 23. 
marts 1960, hvor en 8-58 fra 
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USAF's 43rd Bombardment 
Wing i Bunker Hill sammenlagt 
var i luften i 18 timer og 1 O mi
nutter med en gennemsnitsfart 
på 1.000 km/tog i en højde på 
11.000m. 

Speed brakes 

B-58 tiltrak sig desværre mest 
opmærksom rent ulykkes
mæssigt. Således forulykkede 
en 8-58 lige efter starten fra 
le Bourget flyvepladsen i Paris 
for øjnene af tilskuerne på Sa
lon Aeronautique 1961. Flyet 
havde kort forinden sat rekord 
for flyvning mellem Washing
ton og Paris på tre timer og 
19 minutter. 

8-58 kom heldigvis ikke til 
at blive benyttet til atombom
bekast. Men det varet lynhur
tigt bombefly, som satte grå 
hår i hovedet på jagerpiloter
ne. En Convair F-106 pilot 
havde under en øvelse fået en 
8-58 i sigtet. Hustleren fløj 
med to gange lydens hastig
hed, og F-106'eren hastede 
ind bagfra. I et forsøg på at 
undvige sin deltaformede for
følger, kom B-58 piloten (ved 
et uheld?) til at slå understellet 
ud! F-106'eren for forbi det nu 
stærkt opbremsende bombe
fly, som altså derved undslap. 

Det eneste, der skete med 
Hustleren var, at understels
lemmene blev revet af. Selve 
understellet holdt til den efter
følgende landing. Der er des
værre ingen officiel forklaring 
på, om det virkelig var et uheld, 
eller om piloten virkelig havde 
fundet på alle tiders effektive 
undvigemanøvre. 

De tre besætningsmedlemmer i 8 -58 sad i separate cockpits bag hinanden. 

Hustler som transportfly 

Convair projekterede på en 
transportversion af Hustler. I 
en særlig pod - uden vinduer 
- under kroppen sad seks per
soner i komfortable stole. Sy
stemet var beregnet til, at højt
stående personer skulle kun
ne transporteres hurtigt fra et 
sted til et andet under en krigs
situation. Men Convair havde 
også på tegnebrædtet en civil 
passagerudgave af Hustler 
med plads til 52 passagerer i 
to og to rækker. Her var der 
dog ruder i kabinen. Men dette 
projekt blev heller ikke til 
noget. 

Der er bygget ialt 86 ek
semplarer af 8-58A. Efter ja
nuar 1970 blev samtlige over-

Convair 8-58 Hustler. 
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levende B-58 opbevaret på 
Davis Monthan AF8 i Arizona, 
hvorefter flyene omkring 1990 

blev hugget op. Enkelte ek
semplarer er bevaret, bl.a. på 
US Air Force museet i Ohio. 

Hvert besætningsmedlem havde sit eget katapult-redningssystem, som blev styret af piloten i forreste 
sæde. Her er en prøveaffyring fra et fly pli startbanen. 

Modellen 

Convair 8-58 Hustler er netop 
udsendt i en godt samlesæt i 
skala 1 :144 fra den canadiske 
modelfabrikant Hobby Craft. • 

Convalr B-58 Hustler 

Motorer:Fire General Electric 
J79 på hver 4.535 kg - 7 .075 
kg med efterbrænder 

Spændvidde: ........ 17,32 m 
Længde: ............... 29,49 m 
Højde: .................. .. 9, 12 m 
Startvægt: .......... 74.500 kg 
Max. hastighed: . 2.118 km/t 
Tophøjde: ........... 20.000 m 
Aktionsradius uden 
lufttankning: ......... 2.000 km 
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YANKEE 
Kommentarer 
Cessna 195 er noget af en 
sjældenhed i Europa, for den 
blev bygget i de første efter
krigsår, da der ikke blev givet 
valutabevilling til import af 
amerikanske almenfly. 

Det er et femsædet "dollar
grin" med en usædvanlig mo
tor, en 300 hk R-755 stjerne
motor fra den forlængst ophør
te fabrik Jacobs. 

I alt blev der bygget 1.183 i 
årene 1947-1953. OY-RUK er 
den første i Danmark. Den er 
bygget 1949 og importeret fra 
USA (ex N117D). Ejeren har 
adresse c/o Danish Air Trans
port. 

Tampico OY-CDP er bygget 
i 2000, men var på fransk re
gister som F-GSZL, inden den 
kom til Danmark. 

Airbus OY-CNR er indlejet 
fra England, men har senest 
fløjet i Belgien som OO-AEZ. 
Den er bygget i 1992. 

Seminole OY-JPD er fra 
1979, ex D-GGOD, Mooney 
M-20J OY-NAJ fra 1985, ex 
SX-AEM (Grækenland) og 
Cessna 421 A fra 1969, ex OH
CBC. 

Seneca OY-LAF og Boeing 
737 OY-MRH er fabriksnye. 

OY-RUK er den første Cessna 
195 på dansk register. 

Tilgang 

OY- Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

CDP Socata TB9 1868 27.10. K/S Flying Cat, Roskilde 
CNR Airbus A320-212 349 14.11. Premiair, Kastrup 
JPD Piper PA-44-180 44-7995322 2.11. Billund Air Center, Billund 
LAF Piper PA-34-220T 3449183 8.11 . Air Alpha, Odense 
MRH Boeing 737-7L9 28013 27.10. Maersk Air, Kastrup 
NAJ Mooney M-20J 24-1545 27.10. Niels Arne Johansen, Sommersted 
OBC Cessna 421A 421A0013 23.11. Odd Krogstad, Ebeltoft 
RUK Cessna 195 7358 10.11 . Shooting Star lnvestments Ltd., Vamdrup 

Slettet 
OY- Type Dato Ejer/bruger Årsag 

AUH Piper PA-31 29.11. E. Bolvinkel, Hellerup + Solgt til USA 
BNM EMB-110P2 14.11. MUK Air, Kastrup Ophugget efter havari 

Bandeirante 
DZW Bech B95A 23.11. R. Hove-Christensen, Nakskov Solgt til United Klngdom 
KDO Boeing 767-383 27.11. SAS Danmark Overført til norsk register 
KGF Douglas DC-9-21 20.11 . SAS Solgt til Frankrig 
KKF Boeing 737-683 28.11. SAS Danmark Overført til norsk register 
OLE Piper PA-31-350 2.8. Vadum Dahl, Silkeborg Solgt til Sverige 
SEE Boeing 737-3YO 24.11 . Sterling European, Kastrup Solgt til Island 
SFK Cessna TR 182 14.11 . Sydjysk Faldskærmsfly, Rødekro Solgt til Sverige 
SMP PA-34-220T 30.10. Finn Skjoldborg, Kolding Solgt til Sverige 
XBU Pilatus 84 15.11. FSN Skrydstrups Svæveflyveklub Solgt til USA 
XCR PIK-20 26.10. M 1 Gruppen, Roskilde Solgt til USA 
XHT PIK-20D 17.11 . Agnete Olesen, Brande Solgt til USA 
XMB Ka6CR 15.11 . Keld Mortensen, Skrydstrup+ Solgt til USA 
XRX Ventus C 13.11 . Bent Skou Mogensen, Holstebro Solgt til Tyskland 

Ejerskifte 

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

ASJ Beech D95A 20.11 . Peter Bybjerg Pedersen, 
Kalundborg 

Flyudlejning ApS, Roskilde 

ATR DHC 1 Chipmunk 22.11. Niels Hyrup Jørgensen, 
Kalundborg 

Steen Skærlund Christensen, 
Horsens 

AXY L-Spatz 
AYN AA-1 B Trainer 
BUJ Cessna 182P 
CAG Partenavia 

Observer 
CIU ATR42-300 

EEZ Rutan Long-EZ 
EPX SZD-24C Foka 
JAT PA-28-181 
LAA PA-32R-301TC 
LUX ASW-20 
RAC Hawker 800XP 

XRO ASW24 

29.11. 
20.7. 

23.11. 
29.11. 

1.11 . 

22.11 . 
21 .11 . 

9.11. 
9.11 . 

27.11. 
1.12. 

Jørgen Solberg, Fårup 
Mads Brix Hansen, Vesløs + 
Tønder Flyveklub 
PET-Consultng & Finance, 
Vanløse 
Danish International 
Helicopters, Vamdrup 

Verner Lund, Sdr. Felding 
Allan Krintel, Vejle 
Contex A/S, Allerød 
Danish Air Survey, Vanløse 

Cimber Air, Søndereborg 

Mogens Pind, Nuuk Per Holger Kristensen, Tureby 
Werner Bjerggaard, Ebeltoft Fokafraktionerne, Ebeltoft 
Air Alpha, Odense Allan Poul Møller, Lejre 
OY-LAA, Lejre Air Alpha, Odense 
Johnny Jensen, Vejen+ Lars Nordam-Ullitz, Hjørring 
Aviation Assistance, Air Alsie, Sønderborg 
Roskilde 

21.11. Claus Nielsen, 
Frederiksberg + 

Ole Erik Pedersen, Greve + 

Foto Tavs Mortensen 
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Generalsekretariat 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Lufthavnsvaj 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 
461415 03 
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 461415 01 
Telefax 46 19 1316 

KDA's bestyrelse Telefon Ansvarsområde 
Internationalt 
Uddannelse 
Teknik 

Aksel C. Nielsen (fmd.) 96 96 96 96 + 98 29 36 36 
Vagn Jensen (næstfmd.) 86 44 11 33 
Jan Schmeltz Pedersen 48 17 50 58 
Finn Larsen 86 42 49 18 Miljø 
Palle J. Christensen 86 67 40 48 PR 

KDA i november 
3. november 
KDA har til forslaget om ny be
kendtgørelse om brugerbeta
ling for godkendelse og tilsyn 
efter miljøbeskyttelsesloven 
svaret Miljøstyrelsen følgen
de: 

.Det er KDA · s opfattelse, at 
der bør etableres en mulighed 
for at fremsætte en anke over 
en af tilsynsmyndighederne 
truffet afgørelse, idet det ikke 
kan udelukkes at tilsynsmyn
dighedernes (amternes) for
skellige opfattelser ellerfortolk
ninger af den kommende be
kendtgørelse om brugerbeta
ling kan medføre uensartet be
handling af f.eks. en flyveplads 
indplacering i gebyrsystemet. 

Vi har ingen bemærkninger 
til de anførte satser for bruger
betaling for godkendelsesar
bejde jf. § 3 samt årlig bruger
betaling jf. § 4 bortset fra, at 
det er vor opfattelse at den år
lige brugerbetaling også om
fatter sagsbehandling i forbin
delse med fornyelse af eksis
terende godkendelse til fortsat 
uændret brug. 

brug, samt at ordningen ikke 
fremover skal indbringe et fast 
provenu. Dog ville det være ø n
skeligt om der indføres en bru
gerbetaling i forbindelse med 
borgeres henvendelser om for
urening fra virksomheden ( støj 
etc.). Vi skal i den forbindelse 
gøre opmærksom på at bruger
betaling finder sted i mange til
fælde ved udøvelsen af borger
nes ret til klage eller anke." 

1 O. november 
Afsluttende møde i KDA-huset 
om nyt lay-out for JAR-logbo
gen. Den nye logbog ligger nu 
til godkendelse hos SLV. 

13. november 
Redaktionsmøde om ny Mo
torflyvehåndbog i Slagelse. 
Bogen vil fremover blive omtalt 
som Flyvehåndbogen (FHB), 
idet den bliver fælles for motor
flyvere og svæveflyvere. Faget 
,,Navigation" er klar til trykning. 

14. november 
Luftrumsmøde i SLV. KDAdel
tog med Niels Jørgen Askirk, 
Rovs-Hansen, Jan Buch-Mad-

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 2TT5 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Poul Erik Nielsen 
Elleslatten 12, Trørød 
2950Vedbæk 
Telefon 45 66 12 21 

sen, Jørn Vinther samt Edvin 
Thomsen fra DSvU. TIZ for
ventes fra februar 2001 om
kring Odense Lufthavn. R-om
rådeelableres mellem Oksbøl og 
Borris mellem FL.80 og FL 120 af 
hensyn til hærens nye UAV 
(UnmannedAerialVehicle). Risø
området søges nedlagt. RK3 og 
RK4 justeres i højden. Flyvevåb
net orienterede om ændringerne 
omkring Værløse, hvor man nok 
ender med enAFIS-løsning. SAR 
helikopteren forbliver på EKVL, 
mens de øvrige helikoptereflyttes 
til EKKA2003/04. FLV har særli
ge ønskertil a~ing afvind
møller over 100 meter. Proble
merneomkring Karup TMAløses 
senere i et mindre forum. 

17. november 
Heldagsmøde i SLV om for
bedring af flyvesikkerheden 
med særlig vægt på privatflyv
ning. Fra KDA deltog Helge 
Hald DSvU, Peter Andersen 
DMU og Jørn Vinther. Målgrup
pen består af piloter fra DMU, 
DKFU,DSvU,DDU,DFU,DBu 
samtKZ&V,AOPAog DULFU. 
Alle med undtagelse af piloter Generelt skal Kongelig 

Dansk Aeroklub bemærke sin 
enighed i, at der fremover bliver 
en nøjere sammenhæng mel
lem gebyrets størrelse og til
synsmyndighedens tidsfor-

KDA-huset er pga. af ferie og optælling lukket 
fra lørdag den 23. december til torsdag den 

4. januar 2001. 
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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.cybercily.dk 

Llnestyrlngs-Unionen 
Jens Geschwendtner 

Lundeager 28, 2791 Dragør 
Telefon 32 94 74 47 
WEB-adr.: www.modelflyvning.dk 

RC Sport Danmark 
Svend Plougstrup 
Kærmindevej 13, 7100 Vejle 
Telefon 75 82 73 69, mob. 40 19 13 77 
WEB-adr.:www.rc-unionen.dk 
E-mail: svend@post6.tele.dk 

fra DMU, DKFU, AOPA og 
KZ& V flyver i unioner med klart 
unionsansvar for flyvesikker
hed. Det blev derfor besluttet at 
starte op med motorflyverne 
som førsteprioritet. SLV gen
nemgik herefter de seneste 
uheldsstatistikker, hvor der var 
overraskende dårlige tal- især 
på materielsiden -for skoleflyv
ning. Certifikatkontoret vil rejse 
dette problem overfor skolerne. 

Rapporteringssystemet R7 
bliver gjort tilgængelig for os, 
men på frivillig basis. Flyvesik
kerhed versus miljørestriktio
ner blev rejst af KDA, idet res
triktionerne efterhånden har 
begrænset trænlngsmulighe
derne væsentligt. Simulatorer 
for GA var blevet undersøgt af 
SLV og kunne blive en løsning, 
da de nu er ret billige. Det er 
dog et spørgsmål om en pri
vatpilot vil foretrække simula
toren frem for et rigtigt fly. Et 
miniudvalg blev etableret for at 
finde effektive fremgangsmå
der. Gruppen består af SLV's 
informationschef Thorbjørn 
Ancker og Jørn Vinther. 

Næste møde 16. januar 
2001 i SLV. 

18. november 
Formandsmøde i DMU i Oden
se. Se DMU hjemmeside for 
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19. november 
Landsmøde i RC-DK på Fil
skov kro. RC-DK flyttes over i 
RC-unionen, og forventes at 
firedoble medlemstallet. 

26. november 

kontakt til det norske tilsyn for 
opdatering på PAL projektet. 
JV briefer Rådet for Større 
Flyvesikkerhed 12. december. 

28. november 

~U-
Dansk Motorllyver Urnon 
Adresse: 
Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 
www.kda.dk/dmu 

Formand: Ricard Matzen 57 615250 

Næstformand: Peter Andersen 74 75 31 01 

Kasserer: Kresten Dalum 97182050 
Sekretær: Knud Nielsen 86 2316 52 
Konkurrencer: Vagn Jensen 86441133 

Uddannelse: Bjarne E. Hammer 46 59 04 02 
Louis Rovs Hansen 98421599 

DKFU holder landsmøde i Hel
singør på Flyvemuseet. Miljø
problemerne for kunstflyvning 
i EKRK søges løst ved en tæt
tere kontakt til KDA's miljø
amtsrepræsentation. 

KDA bestyrelsesmøde i Ålborg. 
Forretningsorden for bestyrel
sen og kommissorier for udval
gene ligger nu på KDA' s hjem
meside. 

DMU formandsmøde 

27. november 
Møde i SLV miniudvalg vedr. 
flyvesikkerhed. SLV søger 

Møb~r 

30. november 
Jørn Vinther deltager som KDA 
repræsentant i SLV's arbejds
gruppe vedr. afmærkning af 
vindmøller. 

Dansk Flyvehistorisk Forening 
Onsdag den 17. januar kl. 19.30 foredrag over emnet: ,,Det 
europæiske luftrum og brugen deraf i de nærmeste årtider" 
ved adm. dir. Val K. H. Eggers. 

Onsdag den 21. februar kl. 19.30 
Diskussionsaften: 

Den 18. november var 22 per
soner samlede i Odense Luft
havn til Formandsmøde, hvor 
15 klubber var repræsenteret 
for at få en midtvejsopdatering 
og for at drøfte forventninger
ne til motorflyverunionen. 

Der var lagt et meget am
bitiøst program, hvor aktuelle 
emner fra luftfartens nye be
stemmelser blev fremlagt og 
tolket, specielt om privatflyv
ningen og firmaflyvning. 

DMU's arbejde med reduk
tion af miljøgebyrer for flyve
pladser og til SLV for certifika
ter og fly har i flere tilfælde be
tydet nedsættelser eller er be
varet uændret. 

Den nye udgave af Motor
flyvehåndbogen til fremtidige 
pilotuddannelse blev også 

fremlagt og drøftet. 
Man fandt plakatkampag

nen som SLV og Rådet for 
Større Flyvesikkerhed har lan
ceret i år 2000 mindre heldig, 
og flere forslag om bedre fly
vesikkerhed blev lagt frem, 
blandt andet en norsk model 
med sikkerhedspublikationer. 

DMU-turtil Luxemburg om
kring St. Bededagsferien 2001 
blev også omtalt. (se www.kda. 
dk/dmu under kalender eller i 
Flyv december 2000) 

De fremmødte udtrykte stor 
tilfredshed med arrangemen
tet, og det blev anbefalet at gø
re et midtvejs-formandsmøde 
til en tilbagevendende begiven
hed. 

Referat fra mødet kan læ
ses på www.kda.dk/dmu 

"Hvordan står det til med den flyvehistoriske interesse i 
Danmark?" 
Vi stiller spørgsmålet: Nyt fra motorflyveklubberne 
Er den flyvehistoriske interesse i Danmark stagneret ? 
Og i så fald, hvilke muligheder foreligger der for at få ung
dommen aktiveret og dermed få den flyvehistoriske og fly• 
museale interesse stimuleret og styrket indenfor den den nær
meste fremtid ? 

Oplæg til diskussion: 
- Er status for den flyvehistoriske forskning i almindelighed 

v/Paul Ancker 
- Dansk Flyvehistorisk Forenings oprettelse og udvikling v/ 

Hans Kofoed 
- Flyvevåbnets Historiske Samlings oprettelse og udvikling 

v/S. B. Hellden 
- SAS Flyvehistorisk Sektions oprettelse og udvikling v/Kjeld 

Holstein 

Tænkepause 

Afsluttende diskussion (formanden og mødedeltagerne) 

Sun 'n Fun - 8.-14. april 2001 

Herning Motorflyveklub ser 
frem til, at årets 14 PPL-teori
elever melder klar til praktisk 
skoling i foråret 2001. Forvent
ningerne er dog indtil videre 
tynget af problemet med at fin
de instruktøren, der kan fore
stå den praktiske skoling af dis
se pilotaspiranter. Er du, ken
der du, eller kender du nogen, 
der kender, en sådan instru
ktør, er Herning Motorflyveklub 
meget interesseret i at høre 
herom med henblik på sam
arbejde. Kontakt gerne Hen
ning Andersen, tlf. 9714 2383, 
h.b.sunds@mobilixnet.dk. 

Herning Motorflyveklub af-

For to år siden var der stor tilslutning til en tur til Sun-'n-Fun i Florida. Det var en spændende tur, og den vil jeg godt 
gentage. Så hvis der er interesserede nok vil jeg arrangere turen. 

For dem der ikke ved det, er Sun-'n-Fun den næststørste flyudslilling og fly-in i verden etter Oshkosh. Der er 
simpelthen alt hvad hjertet kan begære indenfor flyvning, små fly, store fly, warbirds, helikoptere, ultralette fly og 
helikoptere. Desuden er der en masse workshops, der omhandler emner som I.eks: ombygning af bilmotorer til 
flybrug, trævinger, aluminiumsvinger, glasvinger osv. 

Der er også en stor afdeling med et loppemarked, hvor man kan købe alt lige fra en jetmotor til en ambolt. 
Læs mere på deres hjemmeside www.sun-n-fun.com 
Hvis interessen er stor nok, kan det gøres til billige penge, men regn med ca. 
4.400 kr. til flybillet og ca 350$ - 500$ til bil og hotel. 
Hvis nu konen er knap så flytosset, så husk at det er lige ved siden af USA's største forlystelsesområde med bl.a. 

Disney World , Sea World og Universal Studios. Eller hvad med en smuttur til Kennedy Space Center, det er et besøg 
værd. Længere nede er der Miami og Key West, og husk en tur i en airboat og se alligatorer. 

Så ring eller mail til mig, så vi kan få alletiders tur. 
Martin Sørensen, tlf. 74 82 24 36 eller Martinik@mobilixnet.dk 
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vikler teori-workshop for sine 
medlemmer i samarbejde med 
ovennævnte PPL-teoriunder
visning. Yderligere information 
fås hos Henning Andersen. 
Arrangementet afvikles mel
lem kl. 10.00 og ca 14.00, lør
dag den 20. og lørdag den 27. 
januar 2001. Kaffe og frokost 
serveres til minimale priser. 

Herning Motorflyveklub fort
sætter ideen med lørdagsfor
middagskaffe. Fra og med lør
dag, den 3. februar 2001 vil 
man således hver lørdag kun
ne hygge sig med lokale folk og 
nyde kaffe med brød for en tier, 
mellem kl. 10.00 og 11.00 i 
klublokalet. 

Herning Motorflyveklub af
holder ordinær generalfor
samling, tirsdag, den 27. fe
bruar 2001 kl. 19.00 på Her
ning flyveplads. Forslag til ge
neralforsamlings dagsorde
nen jvf. HMKs vedtægter§ 12 
afleveres senest den 1. febru
ar. Der vil være vedtægtsæn
dringer af§ 2, jvf. nyligt ikraft
trådte udgave af "Folkeoplys
ningsloven". Bestyrelsens fo
reslårdesuden generel ajour
føring af vedtægterne. Se 
venligst§ 14. Mød frem og sæt 
dit præg på tingene. 

Bestyrelsen 
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FLYSIK 
Møde for de sydjyske flyve
klubber onsdag den 24. januar 
2001 kl. 19.30. 
Sted: Hotel Pauli, Vestergade 
5, 6500 Vojens. 

Hvorfor sker det samme igen 
og igen ... men det sker altid 
for de andre ... 
Klummerhovedernes bedrifter 
gennemgås af generalsekre
tær i Rådet for Større Flyve
sikkerhed (fhv. overhavariins
pektør) Niels NørbyJakobsen 
og formanden for Rådet for 
Større Flyvesikkerhed, direk
tør i Nordisk Flyforsikrings
gruppe Kai Frederiksen. 

Kom og hør om flysik, menne
skelig ydeevne, havarier, hæn
delser, forsikringer og ansvar. 
Alle bør komme. · 

DMU og Rådet for Større 
Flyvesikkerhed 

~ 
Foreningen Danske Flyvere 
Protek1or: Hans Kongeflge Højhed Prinsen 

Fonnand: General Chr. Hvidt 
Generalsekrata: Luflkaptajn Erik Tinna 

Sekretariat: Vester Farimagsgade 7,4 , 1806 København V, tlf. 33 13 06 43 

Den 17. november 2000 var 
Royal Hotel i København end
nu en gang stedet, hvor fore
ningens traditionelle årsfest 
blev afholdt. 

Rammerne var i år endnu 
bedre end sædvanligt. Nye sto
le med et varmt rødt betræk 
matchede de smukt dækkede 
borde på bedste vis. Maden og 
vinen var af den kendte excel
lente standard, serveringen li
geledes, og gæsterne, som 
udfyldte rammen var veloplag
te og feststemte. 

Resultatet blev en eventyr
lig god fest for de 192 tilmeldte. 
Heraf 23 nye medlemmer - ud 
af de 41, der har meldt sig ind 
i år. 

Ingen af de to 60-års jubi
larer, Major Henning Møller og 
Luftkaptajn Ole Holm-Jensen, 
var i stand til at deltage, men 
otte af de 13 50-års jubilarer 
varder. B.E.Amled, U. Darket, 
Å.H. Dolleris, H. Halken, H.V. 
Hansen, T. Lund-Hansen, K. 
Skydsbjerg og P.E. Wester
berg. 

At så mange medlemmer 
havde 50-års jubilæum skyl
des at man ikke havde .opta
gelsesfest", som det hed den
gang, i 1949, men slog to år
gange sammen. Der er et bil
lede fra festen på side 190 i tor
en i ngens jubilæumsbog fra 
1992, .Med Danske Flyvere 
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På Vingerne". De fire 25-års ju
bilarer kunne desværre ikke 
være ti l stede. 

Festtalen blev holdt af 
oberst Knud Skydsbjerg, 50-
års jubilar. Og det blev en fest
tale af den gode gamle kvali
tet. Spækket med et utal af 
festlige oplevelser fra SKY's 
lange karriere i Flyvevåbnet. 
Mange af disse blev der nikket 
genkendende til, da hukom
melsen - takket vare SKY - først 
var blevet vækket. Stort fortjent 
bifald fulgte. 

Da de fremmødte nye med
lemmer var blevet budt vel
kommen i foreningen med et 
par velvalgte ord af forman
den, general Christian Hvidt, 
holdt et af de to nyindmeldte 
kvindelige medlemmer, heli
kopterkaptajn Susanne Las
tein, en utrolig festlig og velin
spireret takketale. Taler hun 
lige så morsomt og velformu
leret på flyvningerne til og fra 
boreplatformene, så er det en 
oplevelse af de sjældne. 

Talen for jubilarene havde 
major Oluf Eriksen med det 
store historiske kendskab skaf
fet materialet til, men den blev 
i år holdt af foreningens kas
serer, Niels Birkemose Møller. 

Middagen startede i år en 
halv time tidligere end den ple
jer. Dette var der ingen der kla
gede over, og den ekstra tid til 

KALENDER 
21 /4 
28/4 

KDA Repræsentantskabsmøde i KDA-huset 
DMU Repræsentantskabsmøde i Odense 
Lufthavn 

Svæveflyvning 
5-26/1 
10-11/2 
24/2 

13-22/4 

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 

lnt'I Parachute Symposium, Californien 
World Air Games, Spanien 
26. VM, Stil & Præcision, Spanien 
14. VM, Formation Skydiving, Spanien 
1. VM Freetlying, Spanien 
9. VM Canopy formation, Spanien 

Drageflyvning 

7/2 DDU 25 års fødselsdag 

Kunstflyvning 

13-14/1 
5-6/5 
19-20/5 
19/6-1/7 

4-5/8 
11-12/8 
24-26/8 

Diverse 
18-20/5 

26-27/5 

MANIAC-møde (nordisk koordinering) 
Træningsweek-end i Vamdrup eller Vandel 
alternativ week-end 
World Air Games mNM i glider- og power 
aerobatics 
DM 2001 i Århus 
alternativ week-end 
NM 2001 i Sverige 

Ljungbyhed Fly-In, Sverige. 
Mere på www.fly.to/ljungbyhed. 
Lemvig Svævetlyveklub inviterer igen til 
Lemvig marked og dyrskue på Lemvig Flyve
plads, se også www.lemvig.com. 

flyversnak, som var opnået, 
blev sandelig udnyttet. Det 
blev senttør de sidste gik hjem 
- efter en dejlig aften. 

Næste arrangement er 
virksomhedsbesøg den 16. -
17. januar 2001 og generalfor
samling den 20. februar 2001. 
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Piper Aztec D, twin 1969 OY-BDW til salg 
Pragttuld stabil, riglig llyvemaskine, der llyver 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 10 år. Nyt 
job kræver salg. 
Nyt luftdygtighedsbevis, alle LDD'er gennemført, god stand og godt vedligeholdt hos 
Aviatech. •-model ombygget til E-model næse. Lædersæder. Total: 5.030 limer, RE, 
510 limer, LE 1555 timer, højre propel og venstre propel 265 limer. Autopilot (koblet), 
heater, de-icing boots, long-range tanks (1300 NM). Avionics: 2X Narco 12MD, Narco 
Iranspander, Bendix-King 89B TSD GPS, Bendix NDB, Shadin Fuel computer, HF 
radio, Lug-Bug. Har altid stået i hangar, pl. i Roskilde. Pris: 395.000 kr. 
Bøje Larsen, 4642 0201 

Flyv i Florida til vinter 

PPL på 4 uger fra ca. kr. 30000. 
Konvertering af PPL til JAR 
nemmere end du tror. 
Timebuilding, f.eks. twin fra 
$129 pr. time alt inklusive. 
CPL, IFR, lnstructor, iflg. 
FAA 

International Wings 
www.goflyus.subnet.dk 
E-mail flying@ofir.dk 

Tlf: 75 64 03 43 

Fly til salg 
Grumman AA 18 

OY-CLH stående i hangar 
på EKAH. Flot og velholdt 

med helt NY propel. 

Tlf. 8620 4007 / 20 93 32 09 

Z-9 sælges 
Privatejet Astir CS, årg. 7 6, fabr. 
nr. 1185. 1012 st. 1850 timer. 
Lukket vogn. Skærm. 
Tlf. 4497 5386 
e-mail: jejepsen@post I I.tele.dk 

KDA's hjemmeside på Internettet 

• d .d 
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. 

V/ ø11s{er t1/le et godt 111ft dr/1 

SIERRA ACADEMY OF 
AERONAUTICS 

Sierra Academy of Aeronautics med 
hovedbase i Oakland, California, 
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 at 
få mere flyvetid og blive bedre kvali
ficerede til ansættelse i flyselskaber. 
Skolen har årligt ledige stillinger til 
20-30 skandinaviske instruktører. Til 
snarlig ansættelse søges derfor. 

FLYINSTRUKTØRER 

Kandidater skal minimum have FAA 
CPUIR 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, Sk-ytebaneveien 7 A 
4309 Sandnes, Norge 
Tlf & Fax:+ 47 - 516208 96 
E-mail: seglend@online.no 

EN BOKS MED ... 

• GPS og moving map 
i farver 

•COM med 
8,33 kc. kanalafstand 

• VOR, LOC og 
Glideslope 

DANSK FLY ELEKTRONIK APS 
KØBENHAVNS LUFTHAVN ROSKILDE 

TLF 46 19 00 91 . FAX 4619 07 05 
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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 
•Fordelagtigepriser og skoleoplæg 
• Skolen sørger for lejligheder 

til eleverne 
• Meget gode jobmuligheder i USA 
• Internet: www.heli.com 

Comair Aviatlon 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" progarn på I 000 

flytimer med betalt instruktørjob 
på skolen efter uddannelsen 

• Meget gode 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 

li 
li 
z!! zf RD EQUIPMENT 

I 
Skovvej 40 4622 Havdrup 

:E Telefax 4618 68 46 

a 46186909 
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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 

[Nansk 
Assurance 

Agentur I/S 
(certifikattabs- og livsforsikringer) 

Ny adresse pr. 
1. november 2000: 

ELLEHAVEN 8 
DK-2950 VEDBÆK 

TlfJFax/E-mail - uændret: 
T: 4566 3878 F: 4566 3876 
E-mail: daais@mail.tele.dk 

VIL DU VÆRE 
PILOT? 

Karlog Air 
starter nye hold 
den 9. januar. 

Se priser m.m. på vores 
hjemmeside 

www.karlog-air.dk. 
Ring og hør nærmere. 

X...arfog air 9<:::::>-
sønderborg Lufthavn lJ 
6400 Sønderborg 
Tlf. 7442 2285 
Fax 7442 9085 

FLY· FORSIKRING 
-----LOSS OF LICENCE 

1---------HANGAR KEEPER FORSIKRING 

Med mange års erfaring indenfor flyforsikring kan vi yde en 
personlig og professionel service 

Hans Jørn Christensen 
Exm. ethvervus&urandr / CPL 

4820- Fax: +45 9837 2424 - e-mail: aviation@cool.dk 
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lFlliiglhlt Acaidlemy 

JAR FCL ATPL teori 
Modulart dagkursus med start i februar år 2001 

forventet eksamen, december/marts. 
Sidste frist for tilmelding 8. januar. 

JAR FCL A TPL teori(forkortet) 
Modulart aftenkursus med start i februar år 2001 

forventet eksamen, september/december. 
Sidste frist for tilmelding 8. januar. 

Informationsmøder: 
Roskilde den 13. januar kl. 14.00. 
Karup den 14. januar kl. 14.00. 

Ring for tilmelding. 

GEN radiokursus 
Løbende opstart. 

JAR FCL og JAR OPS CRM 
for smal) 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 I Karup - Tlf. 97 IO Ol 55 
www .jetair.dk 

MCC 
KURSUS 

Ring for info 

NyMCC 
simulator 
BE 200 King Air 

på EKRK 

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 
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Center Air ApS Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde Tlf. 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 Ground School ApS 
PPL, CPL, IR, ATP, Communication 

i!li7'1'aK 1-
coPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tlf.46191114, Fax46191115 
E-mail: cat@aircat.dk, www.aircat.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE-ME) ATPL-integrated, MCC 
kursus, Flight lnstructor, Communicalion, Class Ratings, 
Proficiency 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, tlf. 4619 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. 

~=-.-~•n 
lFlbight Acru.llemy 

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: jetair@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 
Learning, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 

11201 KHC 0000094427 
Fl YVE'l.WWE'TS BIBLIOTEK 

HANSA. SCHRØDER 

000 

.JONSTRUF'l)E._! 240" 
2?'50 BÅLLEl?UP 

Skolen for civil ' 

Pilot Uddannelse 
SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 461916 30, Fax 46191115 
E-mail: cpu@aircat.dk 

L 

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 w= = c.o ~- -'r-

ALLERØD FLYVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
PPL: Teori, Skoling og Proflciency check 
Communicalion: 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 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 -
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lufthavnsvej 47, 7190 Billund 
Tlf. 75 33 89 07, Fax 75 35 39 66, E-mail: bac@pc.dk 

PPL, CPL, IR SE/ME, Ctass Ratings, 
Night Quatifications, FI, Profteiency Check, 
ATPL-lntegrated. 

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

Skoleflyvning til privalflyvercertifikat/PPL, Proficiency 
check, Træningsflyvning, Differences training, 
Familiarisalion training på alle enmotorede. 
Teori til: PPL, N-BEG. 
Speciale: Veteranfly, Halehjulstræning. 

bena1r 
Benalr a/s 
Stauning Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6900 Skjern, 
Ill. 96 814447 

PPL, CPL, INSTRUMENT, TWIN 
Teori JAR-FCL-PPL (privatflyvercertifikat) 
PFC, typeuddannelse Jet og Turboprop 

~<::>-: 
KARLOG AIR T --:I 
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog ~ 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Ring 74 42 22 85 lor kontakt til 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 

LÆR AT FLYVE~~ 
HELIKOPTER ~~ 

HEUKOPTER-SERVICE AJS 
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=trafikflyvercerlifikat al III klasse. l=instrumentbevis. VFR=Siglflyvning. 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=flyverinstruktøruddannelse. 
OMSKOUNG=typeornskoling. 
PPL=Private Pilot License. CPL--Commercial Pilot License. ATPL=Airline Transport License. IR=lnstrument rating. Nlght Quallflcatlon=Rettighed til VFR-nat. Class Ratlng=Kiasse
rettighed. Fl=Flight lnstructor. MCC=Multi Crew Cooperation Course. Proflclency Check=Praktisk prøve for forlængelse af rettighed. 
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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- I 95 -
GPS III og Pilot GPS 92. 

Se her! 
David Clark - et professionelt headset. 

ICOM - håndholdt flyradio - extra i flyetl 
lntercom - lidt mere komfort under turen. 

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 

Nyt fly fr 

FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 IFPJGPS PR. TACHO 580.-
CLA C172 IFPJGPS PR. TACHO 725,-
RPJ C172 IFR PR. TACHO 725,-
BSV C172 IFR PR. TACHO 725,-
BIU C172 IFR PR. TACHO 725,-
PEW C172 IFPJGPS PR. TACHO 725,-
CYF PA28-140 IFPJGPS PR. TACHO 805,-
DZD PA28-140 IFPJGPS PR. TACHO 805,-
BRT PA28-181 IFR PR. TACHO 905,-
BTJ PA28-181 IFR PR. TACHO 905,-
BCL PA28-180R IFPJGPS PR. TACHO 935,- min. 100 tim. 
BSZ PA28-180R IFPJGPS PR. TACHO 935,- min. 101 tim. 
CRC C177R IFPJGPS PR. TACHO 965,- min. 150 tim. 
CFB SKCAB VFPJAEROBATIC 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 rtng og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT + PPL-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig prts på A-certifikat + PPL-certifikat: 
Cessna 172-1.185,- incl, 25% moms pr. bloktime 
Prtsen 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 udlefnlng via vores hjemmeside, Ring eller 
e-mail så sender vi et password. 

Kontorets åbningstider: Pertoden 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 

Vi har netop fået den e Pi Mallbu Meridian hjem fra Plper fabrikken I USA, 
og kan som de første udenftlt pra •• mere dette pragteksemplar af et fly. 
Piper Malibu Meridian ~ en vii(f4teudM!kllng af Plper Mallbu Mlrage. Vingerne 
og kroppen er forstærk , mof • turboprop, den har alrllner cockpit og 
den flyver 270 kts i 30.000 fods høj • 

Brugte fly til salg 
1981 Piper Super Cheyenne li 
1978 Plper Super Cheyenne li 
1978 Plper Chleftaln 
1975 Plper Seneca li 
2000 Plper Archer III 
1999 

1989 King Air 8200 C 
1988 King Air 8200 C 
1987 King Air 8200 C 
1974 King Air E90 
19n Cessa 1n RG Cardlnal 

Nye Piper fly til salg 
Plper Mallbu Meridian 
Piper Archer III 
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Flere blå fly i 
luften 
Når sommerprogrammet træ
der i kraft den 25. marts øger 
Maersk Air antallet af flyvnin
ger pga. stigende passagertal. 
Ruten København - Athen ud
vides med en ekstra daglig af
gang i hver retning. Ruten mel
lem København og lstanbul 
flyves dagligt i stedet som nu 
tre gange om ugen. 

København - Kristiansand
ruten udvides med en daglig 
frekvens med et Canadair Re
gional Jet og København - Ve
nedig-ruten udvides også med 
en ekstra daglig frekvens til 12 
ugentlige flyvninger. 

Luftfartspokalen 
Luftfartspokalen, der uddeles 
af Danske Flyvejournalisters 
Klub, gik i 2000 til teknisk di
rektør Søren Peter Thorning, 
der fik den overrakt ved et ar
rangement i København Luft
havns "gamle" terminalbyg
ning. 

S.P. Thorning, der blev 
pensioneret fra Københavns 

Boeing i 2000 
I år 2000 fik Boeing bestilling 
på 611 trafikfly, heraf 117 Mo
del 777, og man afleverede 
480, Derimod er antallet af mi
litærfly væsentligt lavere, un
der 100. 

Fordelt på typer var produk
tionen i 2000 således: 

Trafikfly 
Model 717 ...... ..... .. ...... . 32 
Model 737 Classic ..... .. ... 2 
Model 737NG ............. 279 
Model 747 ....... ..... ..... ... 25 
Model 757 ... .... ... .. ........ 45 
Model 767 ........ ....... ..... 44 
Model 777 .................... 55 
MD-90 .......... .. ............ .. .. 3 
MD-11 ....... ... .. .............. ... 4 

Militærfly 
C-17 ................... ...... .... 13 
F-15 ....... .... .. ................... 5 
F/A-18C/D .. ... ............... 16 
F/A-18E/F ...... ... ............ 26 
T-45 ..... .. ..... ......... .. ....... 16 

Helikoptere 
AH-64D ............ .. .... ... .. ... 8 
CH-47 ........ .. .. .... ... .......... 7 

Endvidere blev der fremstil
let syv AH-64 kits til eksport og 
58 AH-64 blev "remanufactu
red". 12 AV-8B gennemgik 
samme proces. 

Lufthavne A/S som teknisk di
rektør ved udgangen af sep
tember, fik Luftfartspokalen for 
sin store indsats med den 
omfattende udbygning af Kas
trup og med flytningen af Vil
helm Lauritzens terminalbyg
ning. Bygningen er nu helt i
standsat og måske endda pæ
nere end da den var i brug. 

Søren Peter Thorning med Luftfartspokalen netop overrakt af 
formanden for Danske Flyvejournalisters Klub Jørn Træholt (t.h.). 
Siddende dr. tech. Per V. BrOe/. Foto: Erik Hallstrøm. 

4 
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Arets idrætsklub 

Formanden for Midtsjæl/ands Svæveflyveklub Tom Jørgensen 
står med sølvfadet og 10. 000 kr. i hård valuta (mønter). T.h. Knud 
Frandsen, formand for bankrådet i Unibank. 

Midtsjællands Svæveflyve
klub er blevet valgt til Årets I
drætsklub 2000 i Sorø. Årets 
idrætsklub vælges af pressen 
i Sorø, Sorø Sportsråd (re
præsentanter for alle idræts
klubber) og bankrådet for Uni
bank i Sorø. 

Prisen på 10.000 kr. er 
skænket af Unidanmarkfon
den. 

Modeludstilling 
Danmarks Flyvemuseum i Hel
singør er, bl.a. ved arv, kommet 
i besiddelse af en meget stor 
samling modeller af fly. 

Hovedparten er plasticmo
deller af den bekendte slags 
fra hobbyforretninger, men i 
mange tilfælde ombygget og 
modificeret af "fabrikanterne". 

Der er også et betydeligt 
antal større modeller, anvendt 
af luftfartsselskaber og rejse
bureauer til reklameformål, og 
museet ejer desuden en del af 
de modeller, der i "længst 
forsvunden tid" hang under 
loftet i Hammers sagnom
spundne restaurant i Kø
benhavns Lufthavn Kastrup. 

Og så er der en stor sam
ling flyvende modeller, især 
radiostyrede skalamodeller, 
som byggerne har deponeret 
i museet. 

I dettidlige forår vil der blive 
afholdt en stor udstilling af et 

Ved et arrangement i Uni
banks lokaler den 6. januar 
modtog formanden for Midt
sjællands Svæveflyveklub 
Tom Jørgensen på klubbens 
vegne et sølvfad med inskrip
tion og en pengesæk med be
løbet. Prisen blev overrakt af 
Knud Frandsen, Unidanmark
fonden under overværelse af 
mange medlemmer af svæve
flyveklubben. 

udvalg af disse modeller. Den 
åbner op til uge syv, skolernes 
vinterferie. 

I nævnte uge vil der på 
hverdagene være forskellige 
arrangementer for børn, bl.a. 
flyvning med selvfoldede svæ
vefly af papir fra Ellehammer
balkonen. 

Der bliver også flyvning in
de i udstillingshallerne med ra
d i osty rede mikromodeller. 
Selv om hallerne har et rum
fang på omkring 100.000 m3, 

kræver det en god pilot at flyve 
indendørs mellem søjler og de 
udstillede fly. 

Museet, der normalt har 
lukket om mandagen, er pga. 
vinterferien åbent den 12. 
februar. 

Medlemmer af Flyvemuse
ets Venner har gratis adgang ik
ke blottil Flyvemuseet, Fabriks
vej 25, men også til Teknisk 
Museum, Ndr. Strandvej 23. 
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Thistedruten på nettet 

Thistedruten A/S indgik sidste 
år en aftale med firmaet "Sean 
Con"s flyveafdeling om beflyv
ning af ruten mellem Thisted 
og København. Første flyvning 
fandt sted d. 11 . september 
2000, og der flyves tre retur
flyvninger på de fem hverdage 
i ugen. Der er dermed sket en 
stigning i antallet af afgange på 
ruten, der kun fløj 12 gange om 
ugen da SUN-Air fløj turen. 

Som noget nyt for Thisted
ruten er det kun muligt at be
nytte internettet til bestilling af 
bi letten, hvorfor der ikke er no
get billetkontor i Thisted Luft
havn. Adressen på hjemmesi
den, hvorfra bestillinger fore
tages er;www.thistedruten.dk. 
På hjemmesiden kan man 
også se afgangs- og ankomst
tiderne. Administrerende di
rektørThomas Madsen, Sean 
Con, oplyser at man, hvis man 
ikke har adgang til internettet, 
blot kan ringe på på Thisted
ruten's nummer, hvor en med
arbejder så foretager reserva
tionen på internettet. Piloterne 
benytter også internettet til 
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planlægning, idet de på nettet 
henter en opdateret passager
liste forud for den enkelte flyv
ning. Thistedruten er således 
det første danske luftfartssel
skab der udelukkende benyt
ter internettet til billetreserva
tioner. 

I skrivende stund benyttes 
primært OY-ASY til ruten. Der
med vil ringen være sluttet for 
OY-ASY, idet den i begyndel
sen af B0'erne blev indkøbt til 
ruten Esbjerg - Thisted - Sta
vanger, og senere fløj på ruten 
Thisted - København. Sean 
Con råder over to fly af typen 
Embraer 11 0 "Bandeirante" 
(Bandeirante betyder i øvrigt 
pioner), hvoraf det ene bruges 
til thistedruten, og det andet til 
flyvninger på charterbasis, 
primært til Sean Con's egne 
håndværkere. Det er tanken at 
det ene fly fremover skal flyve 
fra Københavns Lufthavn, 
Kastrup, og det andet fra Thi
sted Lufthavn, så man kan fo
retage eftersyn hos MUK-Air i 
dagtimerne og flyve med fragt 
til Aalborg lufthavn om natten. 

Flyvningerne udføres un
der MUK-air's AOC, og det er 
således MUK-Air der har pilo
terne ansat og vedligeholder 
flyene. 

Thomas Madsen oplyser i 
øvrigt at målet for Thistedruten 
er en belægningsprocent på 
65, og at denne vil kunne nås 
ved en mindre omlægning af 
afgangstiderne, og en større 
synlighed blandt de sjælland
ske rejsende. 

Sean Con begyndte for fire 
år siden at flyve egne hånd
værkere mellem Danmark og 
arbejdspladserne i Norge. Det 
første fly var en hollandsk 
Reims Cessna F406 Caravan 
11 med plads til 10 passagerer, 
og med to Bandeiranter er 
kapaciteten jo unægteligt 
udvidet noget. 

Ud over flyvningen har 
Sean Con også forpagtet den 
toldfri kiosk i Thisted Lufthavn, 
og flyver derfor mange af 
håndværkerturene herfra, 
hvor de tidligere fløj fra Aalborg 
og Billund. 

GØP 
(Se ogs~ læserbreve) 

I ØVRIGT 
Danmarks Flyvemuseum 
havde 37.256 besøgende i 
år 2000, museets første sæ
son i Helsingør. 

Østrig har købt ni Sikorsky S-
70A Bfack Hawk transporthe
likoptere. De skaf afløse hæ
rens Agusta-Bell 2048 og 
anvendes til såvel civile som 
militære opgaver-

Eurocontrol har pr. 1 . januar 
optaget Finland som medlem. 
Ny generaldirektør fra nytår er 
den 47-årige spanske ingeni
ør Victor M. Aguado. 

Satair har købt det tyske fir
ma AeroProm, der er agent 
for amerikanske producenter 
af dele til flyproduktion. Købe
summen er 50.000 USD og 
Satair overtager kundekon
trakter på ca. 8 mio. kr. 

Flyvemuseets depothangar i 
Billund er pr. 1. februar solgt 
til Maersk Air. Efter museets 
flytning til Helsingør var der 
kun få fly tilbage i hangaren; 
de er nu flyttet til Teknisk Mu
seums depot. 

Thai Airways har fra 3. de
cember fem ugentlige forbin
delser Bangkok-København 
mod tidligere tre. 

SAS nedsatte pr. 1. januar 
priserne på de svenske in
denrigsruter med 6%. Det 
skyldes at Rigsdagen har 
nedsat momsen på kollektiv 
trafik fra 12 til 6%. 

Airbus planlægger at levere 
335 fly i år. I 2002 regner man 
med at komme op over 400. 

Sterling åbner 15. marts ruter 
fra København og Stockholm 
til Rom og Nice med to ugent
lige afgange. Typisk billetpris 
tur/retur 1.900-2.200 kr. 

Maersk Air (UK)har bestilt to 
Bombardier CRJ700 Regio
nal Jet til levering i andet 
kvartal 2002 og har dermed 
fem i ordre. 

Northrop-Grumman har købt 
den amerikanske elektronik
og IT-koncern Litton Industri
es. 

Luftwaffe har bestilt ombyg
ning i 2002-2004 af fire Airbus 
A310 til Multi Rola Tanker 
Transport med brændstoftan
ke i underkroppen og lufttank
ningsudstyr på vingerne. 



Igen helikopterflyvning på UL havari 
Koldingegnens Lufthavn Et ultralight fly af typen JORA 

Af Erik Gjørup Kristensen 
havarerede den 13. januar på 
en tilfrossen sø nord for Ring-
sted. Piloten var startet fra 

Koldingegnens Lufthavn iVam- relsen, der i øvrigt kunne med- Ringsted Flyveplads i klart 
drup fik den 18. august 2000 dele, at det er Vejle Amt der vejr, men blev overrasket af 
meddelelse fra Vejle amt om, skal give en sådan tilladelse, tæt tåge. I forsøget på at få 
at den gældende miljøtilladelse har amtet den 8. januar i år gi- jordsigt styrtede flyet ned på 
ikke tillod beflyvning med heli- vet tilladelsen. den isdækkede Haraldsted 
koptere. Efter amtets opfattelse gi- Sø. Ombord var den 55-årige 

Lufthavnen havde derfor ik- ver helikopterflyvningerne ikke pilot og som passager en 11 -
ke andet valg end at udsende anledning til en større støjbe- årig dreng. Flyet gik gennem 
NOTAM, der forbød beflyvning lastning end de øvrige er- isen, men det lykkedes dren-
af pladsen med civile helikop- hvervsflyvninger, og derfor har gen at redde sig i land, mens 
tere. amtet nu godkendt, at der ud piloten først blev reddet op af 

Det gav selskabet UNI-FLY af de tilladte årlige 3.500 er- det kolde vand en time senere. 
en masse besvær, da man var hvervsflyvninger på Kolding-
vant til at benytte pladsen til egnens Lufthavn må være 200 
tankning af helikopterne, når helikopteroperationer. 
man skulle ud på opgaver i det ,,Vi er tilfredse med den af- Bedre 
ganske land. At UNI-FLY så gørelse" siger lufthavnschef belægning gennem årene har haft en po- Jørn Westberg "Vi har siden for-
litik, der har betydet at sel- budet haft mange henvende!- Målt i solgte sædekilometer 
skabets helikoptere er blandt ser, hvor man har påpeget det voksede SAS produktion i 
de mest støjsvage i denne uhensigtsmæssige i, at sam- 2000 med 7,0%, men den 
verden er en anden sag! fundsinteresser ikke optimalt samlede kapacitet steg kun 

Koldingegnens Lufthavn kunne varetages på grund af med 1, 7%, så SAS havde der-
søgte selvfølgelig Vejle Amt forbudet, men har intet kunne for en kabinebelægning på 
om at få tilladelse til at genop- gøre. Nu glæder vi os til igen at 67,0% mod 63,7% i 1999. 
tage helikopterbeflyvningen, kunne betjene vore helikopter- Trafikken på Business Class 
og efter at ansøgningen har kunder. steg med 5,9%, men på øko-
været en tur omkring Miljøsty- nomiklasse var stigningen 7,5%. 

Fremgangen var størst på euro-
pæiske ruter, 7,5%. På de inter-
kontinentale var den 6,9%. 

Første Meridian i Europa 

Piper Malibu Meridian har plads til seks personer ombord. N519MM ses her i Air Alphas hangar i 
Odense. 
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Første danske-
re på Sydpolen 
De to eventyrere Kristian Joos 
og Gregers Gjersøe nåede 
frem til Sydpolen den 12. ja-
nuar efter i løbet af 55 dage at 
have tilbagelagt 1.200 km på 
ski. Proviant og udstyr blev 
trukket på slæder med en 
vægt på op til 120 kg. Den 37-
årige Kristian Joos er marke-
ting manager hos Microsoft, 
og den 43-årige Gregers Gjer-
søe er luftkaptajn i SAS Gom-
muter. Hjemturen foregår ikke 
på ski, men i fly. 

Rettelse 
I FLYV januar nr. omtalte vi 
under I Øvrigt ændringer af 
luftrummet ved Odense og 
ved Esbjerg. Den korrekte 
formulering burde have været: 

Esbjerg: Luftrummet æn-
dres til at være heltids TIZ. De 
laterale grænser ændres ikke. 
Tjenesten ændres samtidig til 
heltids AFIS. 

Odense: Udstrækningen af 
den nye TIZ bliver område-
mæssig væsentlig mindre end 
den tidligere TMA. TIZ indfør-
tes den 25. januar 2001 og ikke 
den 1. februar. NOTAM er ud-
sendt. 

Som den første forhandler 
kunne Air Alpha Aircraft Sales 
A/S i Odense Lufthavn den 18. 
januar præsentere den første 
Piper Malibu Meridian i Euro
pa. Direktør Bjarne Jorsal har 
selv fløjet den hjem fra fa
brikken i Vero Beach, Florida. 

Meridian er en videreud
vikling af Piper Malibu Mi rage. 
Stempelmotoren er udskiftet 
med en Pratt & Whitney Ca
nada PT6A-42A turbopropmo
tor, der yder 500 hk op til 
24.000 ft. Vingerne er større 
bl.a. for at give plads til mere 
brændstof, og haleplanet er 
gjort 30 % større. Rejsehastig
heden er 265 kts. 

Instrumentpanelets fire 
LCD-skærme i hver side giver 

ti' alle oplysninger om kommuni
!'f kation, navigation og motorens 
[ tilstand etc. Bjarne Jorsal oply
§" ser at driftomkostningerne er 
! ca. 200 USD pr. time. Anskaf-

felsesprisen er ca. 1,6 mio. 
USD. 
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Ideen bag NH90 helil<opteren er at sl<abe et fælles helil<optersystem, der både er rentabelt og 

med højeste ydeevne. For at dele udgifter, arbejde og tel<nologisl< viden er fire europæisl<e lande 

gået sammen om at sl<abe dette system. Den alsidige helikopter er designet til at l<unne 

anvendes både til redningstjeneste, civil og militær transport under fredssl<abende og 

fredsbevarende operationer og til maritime missioner. NH90 er l<onstrueret til at l<unne 

operere optimalt dag og nat og under alle vejrforhold. NH90 er nu i produl<tion. 

N H Industries 
Web site:nhindustries.com 
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Gravøl for Eskadrille 723 
På sin 50-års fødselsdag den 8. januar blev Eskadrille 723 nedlagt 

Tekst og foto: Oluf Eriksen (ERI) 

Følget er samlet. 

I alt havde godt 70 gamle og 
unge 723-piloter fundet vej til 
gravøllet. Eftermiddagen blev 
nydt med sædvanlig "hangar
flyvning", opfriskning af per
sonlige fælles hændelser. 
Man samledes efterfølgende 
ved Operationsafde-lingen og 
en enlig F-16 blev forevist i 
luften. Den begrænsede sigt 
og skyhøjde muliggjorde kun 
et par forbiflyvninger. De to fly 
"i stalden" blev betragtet og 
følget samlet til et gruppebil
lede. Resten af eftermiddagen 
gik hurtigt i messen. 

re livlig musik og "Saint Louis 
Blues" m.m. gav en flot atmos
fære som begyndelse for af
tenens arrangementer. Det var 
imponerende at opleve de syv 
igen, og imponerende, at sven
dene i en eskadrille har kunnet 
skabe et sådant band. Jazz
musikken er jo den musik, der 
hører med i flyvnings første år
hundrede. 

Efterfølgende blev der spil
let og sunget i den næste time 
bl.a. følgende omkvæd. Her 
gengives sidste vers af san
gen, der er digtet og kompo
neret af "The Horntail Hot Se
ven": 

5. Dengang i 23 fløj vi stærkt og skød med skarpe skud. 
Nu sidder vi som pæne folk med slips og flyver lige ud. 
Og nogle gange ser vi på hinand', hvis tiden føles lang: .Ka' du husk' dengang". 
Dengang i 23, dengang i 23, var verden vidunderlig. 
Der var krav til psyke og til krop, men vi havde verdens bedste job. 
Det sværeste i dag er: lk' at spilde kat' og syltemøj, på sit fine tøj. 
Dengang i 23, dengang i 23, var verden vidunderlig. 

Man sang til halsen blev tør, til 
gengæld kom der fugt i øjet. 
Flot gået "Hot Seven". Alle vil 
glæde sig til at høre jer igen 
ved næste "Wing reunion" 
(ESK 723, 724 og 726) til ef
teråret. 

Talerne ved spisningen, 
sangene samt baggrunden for 
"tragedien" blev indpasset, og 
den politiske realitet med "den 
kolde krigs" afslutning og kon
sekvensen blev naturligt om 
end tøvende accepteret. Der var stille ved spisetid i 

messesalen i det minut, pre
mierløjtnant C. T. Sørensen 
(TØL) fra ESK723 bad om, for 
at man mindedes den gamle 
eskadrille og vennerne gen
nem tiderne. Stilhed blev holdt 
lidt før man satte sig ved bor
dene. Et sagte tramp af syv 
sortklædte mænd i gåsegang 
med hånden på skulderen af 
den forangående afløste stil
heden, og "The Horntail Hot 
Seven" jazzband fandt vejen 
rundt og tog plads på scenen. 
De satte sig mens en stille sør
gemarch lød i rummet. 

,,Staldene beses", En F-16 og en F-104 (i tidlig bemaling). 

Som i de amerikanske syd
stater efter begravelsen, be
gyndte orkesteret at spilleme-
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Horntail Hot 7-(t v.):TAUFOT/ 
Johnsen/VUR/MAC/TOF/ 
TAR). Alle er tidligere ESK 723 
piloter minus seniorsergent 
Johnsen. 

Man kan glæde sig over 
fortsat at bibeholde det totale 
antal F-16, men nu i tre eska
driller. Et lidt sørgelig "exit" for 
det, der har været Flyvevåb
nets førstejeteskadrille, første 
natjagereskadrille, første al
vejrsjager eskadrille og første 
F-16 "mid life upclate" enhed. 

Aftenen gik videre med for
skellig underholdning af høj 
kvalitet før snakken og vanlig 
skjæmt fortsatte i baren, for 
nogle til langt ud på de små 
timer. Af og til fremefter vil et 
,,Semper Vigilans"/"Valet Vigi
lat"/ ,Altid vaks ved havelågen" 
tone i erindringen. 

Sangen:" Dengang i 23-" 
har en så iørefaldende god 
sangbar melodi, der sammen 
med teksten nok allerede sum
mer i hovedet på de fleste del
tager i gravøllet. 

Jo, ånden leverfortsat!TAK 
venner. ERI. 

Snakken gik! P. Hoff (HOF) (Luftkaptajn, Sterling), T. S. H. Olsen (TOR/ 
Oberstløjtnant p.}, E. Munkholm (MUK/Oberstløjtnant p., tidligere cheffor 
ESK 723 og tidligere Luftmeldeinspektør, HJV). 

Efterskrift: Eska
drilles personel med 
ledsagere holdt en 
fin afskedsfest og 
middag lørdag den 
6.januar. • 

SOM OFFICER KAN DU OGSÅ 
OVERSKUE INTERNATIONAL POLITIK 

En officersuddannelse I Forsvaret større enhed. Det kræver faglig og personer. Til gengæld tilbyder vi en 
er vejen til et udfordrende lederjob fysisk styrke, myndighed og sam- effektiv lederuddannelse og stor 
med ansvar og gode karrieremulig- arbejdsevner. personlig udvikling. Vi kvitterer for 
heder. På officersuddannelsen er din indsats med løn under hele 
kombinationen af teori og praksis Forsvaret giver mening uddannelsen. 
helt enestående. Forsvarets overordnede formål er at 

forebygge konflikter og krig. Men Klar besked om uddannelsen 
Du kan blive officer I søværnet. flyve- Forsvaret er også en fredsskabende Klik på www.blivofficer.dk eller ring 
våbnet, hæren eller hjemmeværnet, organisation, der værner om menne- 7015 2727 - så sender vi informa-

og efter endt uddannelse er du i skerettighederne. Derfor har vi brug tionsmateriale og filmen "Officeren". 
stand til at lede og organisere en for de dygtigste og mest engagerede Ansøgningsfrist 15. februar. 
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FVR 
Forsvarets Værnepligt & Rekruttering 

Poslbox 135 3500 Værløse 

Forwarrt " m ~Danmarlu stllrst~ 
arbei,ZIAds" OK nndsninstitutionn:. 
Vi nnu hlln'I År c11. 7.000 un~. "K 

150 start,r pd offi,,mu/dann,lsm. 
Forwarrt de'::{::; i intnnationak }Z5:,,.""' 

,/,r ,ltal bj til at opr,tho/d, 

Bliv officer i Forsvaret 
- en lederuddannelse af rang 
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Tekst og foto (via): Mette Schmeltz Pedersen 

Så lykkedes det 
endelig igen: En 
dansk juniorpilot tog 
en medalje med hjem 
fra et internationalt 
mesterskab og den 
endda af guld. Det var 
meget tæt på flere 
medaljer havde det 
ikke været for en 
"lille" navigationsfejl. 

Holdet 
Nordisk Juniormesterskab i 
svæveflyvning i juli måned i 
Finland bød på store oplevel
ser til holdet, der bestod af pi
loterne Peter Toft, der vandt 
guldmedaljen, Peter "Farmer" 
Rasmussen, Thorsten Maurit
sen og undertegnede Mette 
Schmeltz Pedersen. Endvide
re holdleder Anders M. Ander
sen (AMA) og crews Jesper, 
Ole, Trine, Jacob og Frank. 

Piloterne har siden februar 
arbejdet med teambuildingfor 
at opnå et godt sammenhold 
og team spirit i håbet om, at 
det kunne lede til topresultater. 
Det var derfor et afgørende 
øjeblik, da hjælperne fredag 
aften på færgen mellem Sve
rige og Finland skulle indlem
mes i holdet. 

Valget af hjælpere viste sig 
dog at være ret godt, da holdet 
denne aften nærmest smelte-

de sammen. En enkelt pilot 
smeltede vist også sammen 
med en pige, men det er en 
helt anden historie .. ... . 

I løbet af konkurrencen 
sendte piloterne jævnligt rap
porter hjem, der kunne læses 
på DSvU's hjemmeside. Histo
rien kommer her i en redigeret 
udgave - denne gang fortalt af 
den absolutte taber. 

Indlogering 
Ved ankomsten til flyveplad
sen Rå.yskå.lå var det noget 
nær det bedste vejr vi så der
oppe. Flyvning var dog ikke 
aktuelt på grund af færgetu
ren, der havde taget hårdere 
på kræfterne end de fleste 
havde regnet med. Vi kunne 
så bruge tiden på at finde logi. 
Umiddelbart lignede det bivu
ak eller jordhule, da AMA kun
ne afsløre for os, at det ikke 
lige var lykkedes ham at skaf
fe campingvogne alligevel ..... 

Efter et par timer fik vi dog 
af de lokale lånt to camping
vogne, som Farmer og jeg til
ranede os. De andre blev ind
logeret i værelser i flyveplad
sens administrationsbygning. 
Lejren blev bygget op af telte 
og campingvogne omkring 
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fælles spisebord og pavillon, 
meget tæt på bade- og sauna
faciliteter. 

Aftensmaden blev som 
regel indtaget sammen, tilbe
redt af et af holdene. Indkøb 
var dog til tider lidt problema
tisk, idet der var mere end 20 
km til et lille indkøbscenter. 
Mindre fornødenheder (cola!) 
kunne erhverves i Råyskålås 
købmandsbutik. 

Det hændte dog mere end 
en gang, at vi måtte overgive 
os til trætheden og spise på fly
vepladsens restaurant, der 
havde et lille, men godt udvalg. 

Organisation 

Organisationen af konkurren
cen var lige fra starten kaotisk. 
Konkurrencechefen havde 
svært ved engelsk, og det var 
frustrerende at mangle vigtige 
oplysninger de første dage, 
hvor vi selv skulle arrangere 
træningen. De to sidste træ
ningsdage var mere officielle, 
og her blev chefen assisteret 
af en velformuleret autoritær 
mand. Alle tilstedeværende 
stod nærmest automatisk i 
retstilling når han talte. Ende
lig lidt struktur. Det viste sig 
dog hurtigt at han stod for 
næsten alt i konkurrencen, 
kun hjulpet af en flok teenage
piger. 

En rigelig stor mundfuld, 
der flere gange viste sig at give 
(os) problemer. En af de mere 
harmløse situationer var min 
logger, der var "blevet væk" for 
dem. Flere gange i løbet af 
aftenen blev jeg bedt om at 
aflevere min logger, hver gang 
kunne jeg fortælle dem, at den 
var blevet indleveret umiddel
bart efter landing. På siden af 
loggeren er der af DSvU påsat 
et meget stort klistermærke 
med konkurrencebogstaverne 

Peter Toft i Discussen melder klar til guldmedaljen. 

på. Alligevel havde ledelsen 
valgt at sætte deres eget lille 
mærke på den anden side, 
selvfølgelig med de forkerte 
bogstaver på, hvorved min log
ger var blevet væk. Til gen
gæld var der så en til overs, 
men det er jo, hvad der sker. 
Da joken stadig væk pågik 
umiddelbart før start næste 
dag, begyndte vi ærlig talt at 
blive lidt nervøse. 

Terrænet 

Finland er kendt for sine man
ge søer og store mængder 
skov. Den første træningsdag 
var maximumhøjden 600 m, 
og fra denne vinkel er det nog
le steder temmelig svært at få 
øje på andet end vand og 
skov. Det skyldes, at træerne 
er så høje, at de skjuler lys
ninger, såfremt den vinkel 
man ser det fra er for flad. 

Dette var noget vi skulle 
være meget opmærksomme 
på hvis vi kom lavt, især på 
dage hvor opgaverne gik langt 
øst på, da disse terrænforhold 
bliver mere og mere udtalte 
der. For det meste var basen 
dog højere, og herfra var det 
ikke noget problem at få øje på 
egnede landingsområder. 

Træningsdagene blev brugt 
til "sightseeing" i konkurrence
området og en enkelt opgave. 

Hentet af feltet 

Konkurrencen gav seks gyldi
ge dage af ni mulige. Første
dagen blev vi sendt noget 
længere øst på end vi havde 
været i træningsugen. På kor
tet så dette terræn ikke rart ud, 
men det viste sig ikke at være 
et problem. Danskerne kom 
fint af sted, men fordi første 
vendepunkt lå i et tørtermik-

Frank og Anders Møller Andersen (AMA) på en ikke-f/yvedag, i gang med at optimere procedurerne 
for vandpåfyldning. 

SE. 

område blev vi hentet af feltet. 
Selv måtte jeg desværre bide 
i græsset på vej hjem på 
grund af en utålmodig trang til 
at slippe væk fra flokken. De 
andre nåede sikkert hjem til 
placeringer midt i feltet. 

Frank, min hjælper, var u
sædvanlig længe om at nå 
frem til min mark, og så kørte 
han oven i købet forbi mig ude 
på hovedvejen, hvor jeg stod 
og ventede. Han var vist godt 
klarover, at den var gal, for for
sædet var fyldt op med choko
lade og cola til mig, hvis jeg vil
le undlade at fortælle de an
dre, at han havde taget en me
get stor omvej. Det ville jeg 
selvfølgelig ikke ..... 

Værre gik det dog for en 
nordmand, der ud over at være 
landet ved det meget fjerne og 
ensomt beliggende vende
punkt, på vej hjem både punk
terede, blev stoppet af politiet 
og løb tør for benzin. Lige 
netop den dag var alle tanksta
tioner i Finland lukket! En lille 
trøst var det da, at heller ikke 
pointsystemet på flyvepladsen 
fungerede, så meget længe 
stod han til en førsteplads på 
dagen. 

Byger og mit billede i en 
lokalavis 

Andendagen lå alle og taktik
kede den omkring startpunk
tet, mens det tørrede mere og 
mere ud i startområdet og 
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byggede voldsomt op ude på 
ruten. Ingen havde rigtig lyst 
til at være den første, der skul
le kastes for bygerne. Det blev 
derfor en sen afgang og man
ge regnede ned ved 1. vende
punkt. Af danskerne var det 
kun Peter T. der slap forbi. To 
piloter inklusiv Peter nåede helt 
hjem, og dagen blev lige nøj
agtig gyldig med seks piloter 
over 100 km. Herved var grun
den til guldmedaljen lagt. 

De mange fly på den sam
me mark ved Punkaleiddun 
vakte naturligvis lokal opsigt. 
Journalisten fra lokalavisen 
foretrak at tale finsk med de 
finske piloter, men han ville 
gerne have et billede til avisen 
af den eneste kvindelige pilot 
Ua, det var mig), specielt når 
nu der på hendes fly stod OY
SEX. Jow-jow. 

Diskvalifikation 

Tredjedagen gav nok det 
bedste vejr i perioden. En 317 
km opgave som Farmer og 
Thorsten gennemførte med 
109 km/t, nærmeste kon
kurrent fløj med 98 km/t. Des
værre viste der sig her bagsi
den af den kaotiske konkur
renceorganisation. De to hav
de nemlig på slutglidet gen
nemfløjet et område som kon
kurrenceledelsen mente at 
have briefet som "forbudt om
råde". Det var bestemt ikke 
det vi havde forstået ved brie
fingen. Vores ord mod deres 
hjalp dog ikke ved en protest, 
og de to piloter blev diskva
lificeret på dagen. Ærgerligt, 
for points denne dag ville have 
givet en sølv- og en bronze
medalje. Det pågældende 
TMA gik efterfølgende under 
betegnelsen Thorsten Maurit
sen Airspace. 

Byger og en lang omvej 

Fjerdedagen gik ret godt. Vej
ret viste mange byger på star
ten af ruten, herefter en ca. 20-
25 km termikløs strækning, 
suget tørt af en meget stor CB 
lige på den fjerne side af første 
vendepunkt. Finnerne har al
drig været blege for at udfor
dre en bette CB, og således 
var det dem der førte feltet an 
på en kurs nord om punktet. 
På et tidspunkt blev det dog li
ge spændende nok med lyn til 
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Farmer i LS-B'eren. Bemærk mågen Age, der først fik æren for at have hjulpet Farmer til sejren på 
3. dagen og siden fik skylden for at have lokket ham til at gennemflyve et forbudt område. 

alle sider og danskerne valgte 
at vende om. 

Ved at flyve ca. 20 km bag
læns blev det muligt for os at 
se udviklingen af en gustfront 
på forsiden af CB'en. Det pas
sede lige præcis med, at vi 
kunne nå vendepunktet fra 
den. Selv om det normalt er en 
stor synd at flyve baglæns på 
ruten, vendte vi alle fire punk
tet uden at se noget til finnerne 
og resten af feltet igen. At døm
me ud fra det vejr og terræn vi 
kunne se fra vendepunktet, var 
vi ærligt talt lidt nervøse for, at 
de skulle komme hjem med 
skrammer af den ene eller den 
anden slags. Der skete dog in
genting. Det indsatte Track
Analyzerplot viser mit spor den 
dag. 

Lang hjemtur 

Vi nåede ca. halwejs tilbage 
til flyvepladsen, da bygerne 
var så kraftigt udviklede på 
ruten, at vi ikke turde flyve der
hen, hvor den rigtig gode ter
mik var. En søgning i solen gav 
intet resultat, og jorden nær
mede sig lige så langsomt. 

På nær Peter T. landede vi 
på samme mark, og placerin
gerne blev afgjort af, hvem der 
havde et GPS-plot tættest på 
flyvepladsen, det vil sige inden 
for 100-200 meter. Danmark 
besætter 1., 2., 3. og 4. plad
sen. 

Hjemturen varede dog lidt 
længere end ventet. Både 
Frank og jeg havde da bemær
ket, at bilens dieselmåler stod 
tæt på nul, men da kontrollam
pen ikke lyste, regnede vi med 
at kunne nå tilbage til en tank
station. Da vi når hovedvejen 
begynder lampen at lyse, men 
vi kigger på hinanden og bliver 
enige om, at så må vi da kunne 
køre 10-15 km på dampene. 
Til alle jer, der kører i en Mer
cedes 190D fra 1986: Når lam
pen lyser, er den altså tom! 

Da de andre havde hentet 
noget diesel til os, kom så det 
sjove i at starte sådan en ma
skine igen. Alle havde en me
ning om det, så hvis ikke Frank 
havde vist bedre, stod vi der 
sikkert endnu. 

Nye regler 

På femtedagen blev der ud
skrevet en Cat's Craddle. På 
sædvanligvis udløste dette på 
briefingen en masse spørgs
mål om regler og pointbereg
ning. Arnborg Åben-piloter vil 
nikke genkendende til dette. 

Det gik ganske godt for os 
alle. Uden at have fløjet sam
men hele vejen, ramte vi næ
sten samme distance. I første 
omgang lignede det igen 1-2-
3-4. plads til danskerne, men 
{igen et organisatorisk men) 
finnerne havde ikke hørt efter 
til briefingen og havde derfor 

ikke opdaget, at FAl-reglerne 
for opgaven var blevet lavet 
om sidste vinter. 

De havde derfor fløjet efter 
de gamle regler, noget der 
havde konsekvenser for, hvor
dan de sidste kilometer gav 
points. Det var jo synd for fin
nerne, så reglerne blev lavet 
om med tilbagevirkende kraft. 
Jeg var specielt træt af dette, 
da det var min 4. plads, der 
røg. Selvfølgelig var det ikke 
det store pointtab, men når nu 
det ikke var gået så godt i det 
store og hele, betød dagspla
ceringerne meget for motiva
tionen. Peter T. mistede også 
nogle points, der kunne havde 
slået hans sejr yderligere fast. 

Byger og en meget kort 
flyvetur 

Sjettedagen blev den sidste 
flyvedag. Det vidste vi selvføl
gelig ikke, men da Peter førte, 
og vi andre lå stort set uden 
placeringsmuligheder, blev 
der sat meget ind på at flyve 
for ham. 

Også denne dag overud
viklede skyerne tidligt, og en 
del panik opstod i feltet, da det 
blev nødvendigt at ændre af
gangspunktet efter feltet var 
trukket i luften. Det nye punkt 
blev Lietsa, der ligger meget 
tæt på et forbudt militært om
råde. Et moving map i forbin
delse med navigationssyste-
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Frank forsøger at få os helt hjem. 

met ville nok have forbedret 
udkigget og derved flyvesik
kerheden betragteligt lige før 
afgang, hvor skyerne "bygge
de nedad". 

Hele feltet gik hurtigst mu
ligt - de der ikke var med kom 
i klemme mellem regnen og 
det militære område. På grund 
af de mange fly i en boble hav
de jeg valgt at fjerne mig fra 
startpunktet og faldt således i 
denne fælde. 

Resultatet blev, at jeg stod 
på en mark 18 km hjemmefra 
uden at have haft et eneste 
termikbip undervejs. Jeg kan 
derfor ikke berette om resten 
af opgaven, der gik meget 
langt østpå, hvor det dog så ud 
til at tørre lidt ud. 

18 km er ikke ret langt på 
en 300 km opgave, og AMA 
var så bange for mit tempera
ment, at han ikke turde lade 
min hjælper køre alene ud til 
mig. Både Frank og Jacob blev 
sendt af sted. At mit tempera
ment skulle være løbet af med 
mig var selvfølgelig ikke tilfæl
det {Hmmm ... vil nogle nok si
ge), jeg var faktisk rimelig af
klaret med situationen efter en 
svalende gåtur på tre km op til 
hovedvejen. 

Uden at være for selvmed
lidende kan jeg vel nok tillade 
mig at sige, at afslutningen 

nærmest var symptomatisk for 
min præstation i Finland. Fi
nalen her gav 72 points på da
gen ud af 1000 mulige og en 
samlet sjokplacering. 

For de andre gav det ikke 
de store rokeringer i placerin
gerne. Hele feltet blev stoppet 
på hjemturen af en mur af by
ger, hvorved alle landede i 
samme område. 

Afslutningen 

De næste to dage så umulige 
ud fra morgenstunden af, men 
af mentale årsager valgte vi 
alle sammen alligevel at spæn
de op og gøre klar. Søndag 
havde Frank og jeg som de 
eneste taget skridtet fuldt ud 
og kørt flyet til startpositionen, 
lidt tilfældigt egentligt. Der 
stod det så og blomstrede i 
regn og slud, indtil dagen blev 
aflyst klokken 14. Konkurren
celedelsen troede, at jeg vir
kelig mente, at det ville blive 
flyvevejr, så jeg fik den sidste 
dagssejrpræmie for min opti
misme. 

Om aftenen dannede AMA's 
lille stereoanlæg {så småt det 
nu kan blive, når det er AMA's) 
samt vores pavillion rammen 
om en mindre fest. Nogle var 
dog begyndt at fejre sejren 

Vores spor på 4. dagen. Det er sjældent det kan betale sig at 
flyve en så stor omvej, som der ses her. 
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midt på eftermiddagen og 
måtte derfor køres tidligt i seng 
på en trillebør. 

Mandag sov vi længe, me
get længe. Vi skulle først køre 
ved 17-tiden, så sammenpak
ningen foregik i et tempo alle 
hoveder kunne følge med til. 

At kigge på himlen var en 
kraftanstrengelse ingen orke
de at udføre, det var nemlig det 
suverænt bedste svæveflyve
vejr, vi havde set i perioden. 

Der var ingen af os der hav
de meget lyst til at opløse grup
pen igen, men nu skulle vi 
hjem og være konkurrenter 
igen ved Arnborg Åben. Kam
pen stod om seks pladser på 
holdet til VM i Frankrig næste 

Samlede resultater: 

Nr Navn 

1 Peter Toft 
2 Kristian Roine 
3 Gunnar Axelson 
4 Per Westllng 
5 Johan Stormats 
6 Manu Skyttå 
7 Pekka Korhonen 
8 Timo Nurminen 
9 Pekka Outi 
10 Mikko Ruuti 
11 Timo Manninen 
12 Riku Rissanen 
13 Thomas Hansen 
14 Jukka Sorvali 
15 Daniel Fri:lholm 
16 Thorsten Mauriisen 
17 Peter Rasmussen 
18 Henrik Roos 
19 Kimmo Pulkkinen 
20 Kim Larsson 
21 Einer Einerson 
22 Mette Schmeltz Pedersen 

år - det er der sikkert berettet 
om andetsteds i Flyv. 

PS. Det har været svært at 
finde egnede billedertil denne 
artikel. Da piloterne jo fløj det 
meste af tiden var diverse ka
meraer overladt til hjælperne. 
Da filmene blev fremkaldt var 
der få billeder af flotte fly i høj 
fart, veltilfredse piloter efter 
ankomst og lignende. Til gen
gæld var der mange billeder af 
de lokale piger, af hjælperne 
selv i trillebøre eller sejlende 
på stjålne badebroer, samt 
ikke mindst den norske hold
kaptajn Louise. Det kan man 
jo så tænke lidt over....... • 

Land .E!x Points 

Danmark Discus CS 4210 
Finland LS-8 4033 
Sverige LS-8 3885 
Sverige LS-8 3790 
Sverige LS-8a 3667 
Finland LS-8 3621 
Finland LS-8a 3530 
Finland SZD-55 3516 
Finland LS-8 3505 
Finland Discus 3455 
Finland ASW-24 3427 
Finland LS-4a 3425 
Norge Ls-4 3334 
Finland LS-8 3290 
Sverige SZD-55 3271 
Danmark LS-8 3199 
Danmark LS-8 3130 
Sverige Discus B 3102 
Finland LS-4a 3056 
Norge Ls-4 3024 
Sverige DG-300 3015 
Danmark LS-8 2621 
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Sådan ser AIRBUS 
på fremtiden 
Bekw. '°'1, 15.J/.OO /4, td en~ 1,3 ~ c&Jla,,, 

I løbet af de næste passagerkilometer - vokse De mindste størst 

20 år har verdens 
gennemsnitlig med 4,9 pro- Den største efterspørgsel bli-
cent årlig i de kommende tyve ver på fly med mere end 100 

luftfartsselskaber år til fem trillioner US dollar i sæder, med 7.570 fly til en 
behov for 15.400 nye 2009 og otte trillioner i 2019. værdi af 327,4 milliarder US 

passager- og fragtfly Til sammenligning ligger dollar frem til 2019. En stor 

til en værdi af 1,3 tallet i dag på tre trillioner US vækst bliver der også på fly op 

trillioner - 1.300 
dollar. Samtidig vil luftfragt sti- til 400 sæder, såkalte "twin 
muleres af udviklingen af den aisles", med 5.164 fly til en 

milliarder - US globale e-handel og produkti- værdi af 600 milliarder US 
dollar. onstrends, og fragt tons/kilo- dollar. 

Dette fremgår af meter vil øges med en gen- Med krav om at dække be-

en ny markedsana- nemsnitlig årlig rate på 5, 7 pro- hovet for et stadig stigende 

lyse præsenteret af 
cent frem til 2019. antal flyrejser i et stadig tæt-

tere og mere konkurrence-
Airbus lndustrie. præget marked vil antallet af 

Flere sæder fly med mere end 500 sæder 
For at dække denne stigning stige kraftigt fra dagens 36 til 
vil antal sæder i passagerfly 1.235. Værdien af disse vil lig-

Airbus har præsenteret sin øge fra 1 ,85 millioner i dag til ge på 282,6 milliarder US dal-
"Global Market Forecast", der næsten 4,2 millioner i 2019, lar i 2019. Dette er 22 procent 
dækker den årlige udvikling af mens kapaciteten på den rene - mere end en femtedel - af det 
flåderne i verdens 228 største fragtflåde vil øges fra næsten totale forretningsvalurne i de 
luftfartsselskaber med 49 dat- 69.000 tons i dag til 184.000 kommende tyve år. 
terselskaber, samt 187 luftfragt- tons i 2019. 12019 vil 58 luftfartsselska-
selskaber. I følge denne prog- Med en årlig stigning i antal ber have virkelig store passa-
nose vil behovet for de kom- afgange på kun 3,3 procent op gerfly - fly med mere end 400 
mende tyve år være 14. 700 til 2019 - ikke nok til at holde sæder - på 92.450 flyvninger 
passagerfly med mere end 70 trit med stigningen i trafikken - hver måned mellem 584 luft-
sæder og over 700 fragtfly. må luftfartsselskaberne tilby- havne i en variation af inden-

de flere sæder på hver afgang. landske, regionale og inter-
Som et resultat af dette vil den kontinentale markeder med 

Jævn stigning gennemsnitlige størrelse på tunge ruter. 
Med en fortsat jævn stigning i flyene øges fra de nuværende 
økonomien og lavere priser vil 179 sæder pr. fly til 217 sæder 
passagertrafikken - indtægt/ i 2019. 
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Flere fragtfly 

Totalt vil der blive leveret 
3.092 fragtfly i løbet af de 
kommende tyve år, dels for at 
dække stigningen i fragtvolu-
met, og dels for at erstatte fly 
som bliver for gamle. 

Af disse vil 2.389 blive kan-
verteret fra passagerfly. Af de 
703 nye fly som produceres 
som fragtfly frem til 2019 vil 
315 være store fly med en ka-
pacitet over 80 tons. 

Store tal 

Med udgangspunkt i de så-
kaldte katalogpriser gældende 
for år 2000 vil de 7.608 passa-
ger- og fragtfly, som bliver le-
veret frem til 2009, have en 
værdi på 560 milliarder US dal-
lar. De 7.792 nye fly, som le-
veres frem til 2019, vil have en 
værdi på 750 milliarder. 

Dette giver en total på 1,3 
trillioner - 1.300 milliarder - US 
dollar, et gennemsnit på 65 
milliarder US dollar pr. år. 

I den samme 20-års perio-
de vil der blive leveret gen-
nemsnitlig 733 fly hvert år. Dal-
larværdien på leverancerne 
bliver højere i den anden halv-
delen af perioden fordi trenden 
mod større fly øges. • 
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LUFTFARTSSKOLEN 
JAR-FCL teoretisk flyveinstruktørkursus: 

Afdeling: 
Billund 

Start: 
17. april 

Tilmeldingsfrist: 
16. marts 2001 

Eksamen: 
uge 25/2001 

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

Afdeling: Start: 
Billund 3. september 

Egnethedsprøve: 
19. maj + 16. juni 

Tilmeldingsfrist: 
1. maj (prøve) 
2. juli (kursus) 

Eksamen: 
primo juni 2001 

ATPL forkortet teori for indehavere af nationalt B/1 certifikat eller JAA CPI/IR AFl'EN: 

Afdeling: Start: 
Billund 6. august 

JAR-FCL MCC kursus. 

Tilmeldingsfrist: 
2. juli 

Eksamen: 
medio feb. 2002 

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 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 1.160(c) og JAR-FCL 1.165(a)(l) og opfylder dermed 
uden videre kravene til første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Næste ledige kurser starter 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. Informationsmateriale 
bl.a. indeholdende optagelsesbetingelser og tilmeldningsblanket til optagelsesprøverne kan rekvireres 
på skolen. 
Der afholdes informationsmøder på skolen omkring uddannelsen d. 21.02. kl. 1800 samt og d. 24.02 kl. 
1000. Nærmere information herom kan fås ved henvendelse til skolen. 

Modulare JAR-FCL 

Flyvekurser til CPL, IR, FI, ME/CR og ME/IR vil løbende blive udbudt, kontakt skolen. 
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Rekvirering af yderligere materiale og information 
om ovenstående kurser kan fås ved henvendelse til: 

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 
Lufthavnsvej 60 . 4000 Roskilde . 11f 32 82 80 80 15 



Flyvestation Aalborg parole 
og SO-års reception 
Tekst og foto: Oluf Eriksen (ERI) 

Et af ankerpunkterne i dansk 
luftforsvar fejrede den 8. janu
ar 50-års jubilæum. På slaget 
10.00 rungede tre kanonskud 
uden for Flyvematerielværk
stedet på Flyvestation Aal
borg, der i dagens anledning 
var i det "pæne tøj". 

På linie med andre år be
gyndte dagen med nytårspa
ro I e, hvor stationschefen, 
oberst K. Schultz gav status for 
år 2000 og grundlaget for ar
bejdet i år 2001. Stations-che
fen udtrykke sin fulde tilfreds
hed med indsatsen i året samt 
fortrøstning om den igangvæ
rende tilpasning til de nye 
opgaver i forbindelse med 
Eskadrille 721 forlægning fra 
Flyvestation Værløse. Arbej
det med udførelse og operativ 
ibrug-tagning af de "Mid Life 
Update"- modificerede F-16 
var gået fint og ligeledes Es
kadrille 726s opgave med fo
to-recognoscering. 

Beklageligvis så 2001 ud til 
at blive endnu et beklemt år, 
hvad angår økonomi. Tilpas
ningen for personellet i forbin-

delse med forsvarsforligets 
ændringer syntes glædeligvis 
at kunne klares uden afskedi
gelser. 

Efterfølgende blev to enhe
der officielt erklæret nedlagt, 
Ingeniør-eskadrille 680 og Es
kadrille 723. En brødetynget, 
ung premierløjtnant gik den 
tunge gang med Eskadrille 
723's "flag" ,,Vendelbrog", der 
blev overdragettil stationsche
fen, som herpå overdrog den 
til Chefen for Eskadrille 726 til 
passende videre omhu for 
,,flaget og området". 

I forbindelse med parolen 
belønnedes tre flyverspecia
lister for individuelt virke af 
særdeles prisværdig art i form 
af særligt personligt engage
ment i tjenesten. Flyverspeci
alisterne K. E. J. Mikkelsen, P. 
M. Ø. Abel, der begge fik en 
påskønnelse fra Nordjyske 
Bank og Ole Petersen, modtog 
skægøksen fra Nørresundby 
Rotary Klub. 

Flyvestationens blæseor
kester på ca. 30 medlemmer 
spillede med fin skik på både 

Oberst Schultz overdrager Eskadrille 723 :S standard til ESK 726s 
chef, Major A. G. Koch, der på højre side flankeres af Premier
løjtnant C. T. Sørensen fra ESK 723, der afleverede estandarden. 

takt og tone før, under og efter 
paraden. Bandet er bemærke!-

Flyvestationens blæseorkester på godt 30 medlemmer med dirigenten, Birgit Lyby Damgaard. 
Medlemmerne er enten tjenestgørende på flyvestationen eller medlem af Tjenestestedskorpset 
(Hjemmeværnet). 

Chefen for Flyvertaktisk Kom
mando, Generalmajor L. Si
monsen, overbringer lykønsk
ninger på dagen. 
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Chefer for 
Flyvestationen Aalborg 

1951-53 
1953-55 
1955-57 
1957-59 
1959-62 
1962-65 
1965-70 
1970-73 
1973-74 
1974-77 
1977-82 
1982-86 
1986-90 
1990-93 
1993-98 
1998-

Kaptajn G. Bouet 
Oberst H. J. Pagh 
Oberst E. J. Overbye 
Oberst T. V. G. Nielsen 
Oberst J. Brodersen 
Oberst J. Horskjær 
Oberst P. Thorsen 
Oberst J. A. F. Jørgensen 
Oberst B. E. Amled 
Oberst M. V. Hansen 
Oberst R. S. Hansen 
Oberst P. S. Sørensen 
Oberst P. Dønvang 
Oberst K. L. Axelsen 
Oberst H.J.B. Pedersen 
Oberst K. Schultz 

Af ovennævnte blev syv senere generaler, heraf fire chef 
for Flyvertaktisk Kommando og senere tre chef for Enheds
kommandoen. 

sesværdigt ved, at alle 
medlemmer er frivillige delta
gere, der i hverdagen indgår i 
Flyvestationens forskellige en
heder eller i Tjenestesteds
korpset (Hjemmeværnet). 

Receptionen 

Oberst Schultz indledte med 
velkomst og et rids gennem ti
den samt glæden over, at det 
der i sin tid bekymrede med 
civil og militær flyvning fra 
samme banesystem viste sig 
ikke at være en svaghed men 
en styrke. Chefen for Flyver
taktisk Kommando, General
major L. Simonsen lykønske
de Flyvestationen med jubilæ
et og nævnte at flyvestationen 
gennem alle årene havde væ
ret kærnen i det danske luft
forsvar. 

Blandt flere talere havde 
borgmester Henning G. Jen
sen, Aalborg, et par gode ord 
om det fordragelige fælles
skab mellem flyvestationen og 
byen. Selv om der til tider var 
utilfredse borgere på grund af 
støjen, havde han dog en check 
på 10.000 kr., som fulgte til pas
sende anvendelse efter statio
nens ønske. Borgmesteren be
mærkede efterfølgende ud af 
mundkrogen "til en ny ILS". 

Rækken af gaver var lang 
ligesom de mange gæster, 
både civile og militære, der 
deltog i festligheden. Flyvesta
tionens orkester musicerede 
på fortrinlig vis indtil den offici
elle del af receptionen afslut
tedes med salut fra de tre ka
noner, der var en gave fra Fly
vestationens Seniorklub i da
gens anledning. • 

ændret til tilladelse 
Ribe Amt meddelte den 1 . fe- Ejeren har overfor Natur- med små fly, mens lejligheds- øvrigt blive anvendt land-
bruar 2000 afslag efter plan- klagenævnet oplyst at han vise operationer ikke betrag- brugsmæssigt." 
lovens§ 35, stk. 1 til at anven- alene ønsker mulighed for at tes som ændret anvendelse Videre hedder det "Natur-
de et areal på ca. 9.000 m2 på foretage 250 operationer pr. og derfor ikke kræver tillade!- klagenævnet har i tidligere sa-
en ejendom i Vejrup ved Bram- år, svarende til en flyvning se. ger afvist at lægge afgørende 
ming til start og landing med (start og landing) ca. hver 3. Naturklagenævnet har ikke vægt på støjgener, blandt an-
motorfly, herunder ultralette fly, dag. nærmere fastsat grænsen for det under henvisning til at mo-
samt afslag på lovliggørelse af hvor mange operationer der derne fly er relativt støjsvage, 
den hidtidige beflyvning af 

Afgørelse 
kan foretages uden tilladelse og at der i lovgivningen ved-

arealet (ca. 2 operationer pr. men henviser til tidligere sa- rørende flysikkerhed stilles 
uge). I sagens behandling har delta- ger, hvor 1 00 operationer pr. krav til blandt andet flyhøjden. 

get 11 af Naturklagenævnets år kræver landzonetilladelse, I det foreliggende tilfælde 
Efter en henvendelse fra 13 medlemmer (Lars Busck mens 30 operationer ikke gør ses der ikke at være særlige 

ejeren gik Kongelig Dansk Ae- (formand), Bent HindrupAnder- det. forhold, herunder særlig støj-
roklubs Miljøudvalg ind i sagen sen, Ole Pilgaard Andersen, I afgørelsen anføres" ... Da følsomhed, som talerfor at af-
og formulerede en klage til Na- Peter Christensen, Leif Her- der i nærværende sag er søgt slå det ansøgte begrænsede 
turklagenævnet. Afgørelsen mann, Ebbe Kalnæs, Henriette om tilladelse til at foretage 250 antal flyoperationer. 
foreligger nu. Kjær, Per Larsen, Mogens Mik- operationer pr. år, forudsætter 

Ribe Amt blev den 6. april kelsen, Jens Steffensen og dette landzonetilladelse. Efter På denne baggrund æn-
1999 i form af en klage fra na- Hans Christian Schmidt). Naturklagenævnets vurdering dres Ribe Amts afslag af 1. fe-
boerne i området gjort op- er der ikke landskabelige hen- bruar 2000 til en tilladelse. Til-
mærksom på, at der blev fløjet lflg. planlovens § 35, stk. 1 syn, der afgørende taler imod ladelsen gives til i alt 250 ope-
fra ejendommen. må der ikke uden tilladelse fra den ansøgte mulighed for at rationer om året, dog således, 

Ejendommen er iht. Regi- landzonemyndigheden ske udføre 250 operationer pr. år, at der maksimalt må foretages 
onplan 2008 for Ribe Amt be- ændring i anvendelsen af ube- svarende til 2-3 operationer pr. 1 0 operationer pr. uge." 
liggende i et område, der er ud- byggede arealer. Efter Natur- uge. Der skerikke, teknisk set, 
lagt som primært landbrugs- klagenævnets praksis kræves nogen ændring af landskabet. Kopi af Naturklagenævnets 
område. Når det nævnte areal der landzonetilladelse til en Flyvemaskinerne vil være pla- afgørelse kan fås ved henven-
ikke anvendes til start og lan- ændret anvendelse beståen- ceret i et eksisterende ma- delse til KDA-huset. • 
ding anvendes det landbrugs- de af regelmæssig anvende!- skinhus når der ikke flyves 
mæssigt til høslæt. se af et areal til start og landing med dem, og markarealet vil i 
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Da svæveflyverne satte 
Danmarksrekorder på Stevns 
Hangflyvning på skrænterne ved Stevns Klint i 1937-38 

Tekst og foto: Bent Frikke 

I årene fra 1936 til 1940 blev der forskellige steder 
i landet foretaget adskillige forsøg på at sætte 
danske varighedsrekorder med svævefly. Nogle af 
de første blev foretaget af svæveflyvepionererne 
Ulrik Birch, Otto Veibel og Willy Jensen (Wais
ham) fra skrænterne ved Tisvilde i 1936. Ulrik 
Birch fløj her i sin hjemmebyggede Grunau Baby, 
senere registreret OY-40, og opnåede den 19. maj 
1936 en flyvetid pA en time og 57 minutter. 
Denne flyvetid var efter danske forhold i 1936 en 

formidabel varighedsflyvning, da man i de mange 
nystartede klubber over hele landet fløj fra almin
delige markstykker med spilstart og sjældent 
opnåede mere end to-tre minutters flyvetid. Des
uden havde man kun hjemmebyggede skole
glidere til rådighed, så det var begrænset hvad 
dette kunne bibringe af flyvetid. Termikflyvning 
kunne disse fly næppe præstere. 
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KS-2 inden havariet. I flyet sidder Gunnar Toftager Larsen. 

Kassel20 
I midten af august samme år 
blev denne flyvetid imidlertid 
forbedret, således at den dan
ske varighedsrekord nu var tre 
timer og 21 minutter, sat af Ot
to Veibel fra Lyngby, som fløj 
en fra Tyskland importeret 
Kassel 20. 

Dette fly var et overgangs
svæveplan med fuselage af 
næsten samme udseende 
som Grunau Baby, men vin
gerne var af en konstruktion 
der mindede meget om den 
man anvendte på de davæ
rende skoleglidere. I modsæt
ning til Grunau Baby havde 
den ikke torsionstive vinger, og 
som følge heraf var der to 
stræbere på hver side af fuse
lagen og op til vingerne. Denne 
Kassel blev senere (16. juni 
1945) indregistreret OY-7 4. 

De her omtalte to fly var i 
1936 noget af det mest avan
cerede svæveflyvemateriel, 
der på dette tidspunkt var i an
vendelse i Danmark. 

Studierejse til Tisvilde 
En af de føromtalte nystartede 
svæveflyveklubber var Køge 
Svæveflyveklub, som hurtigt 
fik en del medlemmer frem til 
B-certifikat. Den undersøgte 
muligheden for at slå Otto 
Veibels rekord ved at benytte 

skrænterne på Stevns Klint, 
når der af og til var kraftig øs
tenvind. 

Klubben rådede kun over et 
skolefly af typen Stamer Zog
ling. Selvom det var forsynet 
med en kabine ("båd"), var det 
jo ikke det bedste fly at foreta
ge varighedsflyvning med, så 
man måtte finde en bedre 
løsning. 

En del af klubbens med
lemmer foretog derfor en ud
flugt til Tisvilde for at besigtige 
terrænet og ikke mindst de fly, 
der blev benyttet der, Kassel 
20 og Grunau Baby, 

Musvaagen -:. ultrakort 
levetid 
Grunau Baby var nok det fly, 
man allerhelst ville have. Det 
var af økonomiske grunde 
udelukket, men man kom hjem 
med en ide om at bygge et 
svæveplan af lignende kon
struktion som Kassel 20. 

Denne ide blev omsat til 
praksis. Da man havde tegnin
ger liggende til Stamer-flyet, 
var det nærliggende at frem
stille et sæt Stamer vinger og 
montere dem på et Stamer 
hovedstel, hvor man i stedet 
for det trekantede opspæn
dingstårn afsluttede stellet 
med samme profil som vinger
nes overkant. I stedet for de 
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manglende topbarduner kon
strueredes stræbere på sam
me måde som var anvendt på 
Kassel 20. 

Omkring dette hovedstel 
opbyggede man så en fusela
ge som kunne minde meget 
om Grunau Baby. Halesektio
nen blev forsynet med hale
plan, højde- og sideror, bygget 
efter Wolf Hirths tegninger til 
Go 1 Wolf, som klubben lånte 
af det daværende Dansk Svæ
veflyve Industri, der lige var 
blevet startet i Køge af Gunnar 
Toftager Larsen, Edmund Sy
revy og Erik Ploug Hansen. 

Ud af dette fremkom et efter 
datiden meget smukt over
gangssvæveplan, i en udførel
se af meget høj kvalitet. Såle
des var klubben godt rustet til 
at prøve hangen på Stevns 
Klint. 

Flyet, klubbetegnelse KS-
2, blev navngivet Musvaagen 
(KS-2) den 18. maj 1937, men 
samme dag havarerede det 
efter et sammenstød med et 
stort poppeltræ under indflyv
ning til pladsen. Piloten , C.A. 
Lauritsen, slap med et bræk
ket ben. Desværre blev flyet 
aldrig genopbygget. 

Der blev aldrig udfærdiget 
et samlet sæt tegninger til 
Musvaagen, så derfor satte 
jeg mig i 1988 for at rekonstru
ere entreplanstegning af Mus
vaagen suppleret med en mo
del i den rigtige farve, således 
at eftertiden kunne få kend
skab til dette usædvanlige fly, 

Stamer med båd 
Musvaagen kom altså aldrig 
ud at flyve på Stevns Klint. Det 
gjorde derimod Køge Svæve
flyveklubs Stamer Zogling, 
som havde klubbetegnelsen 
KS-1. Endnu medens man ar
bejdede på Musvaagen var 
flere af klubbens medlemmer 
ivrige efter at prøve hangflyv
ning. Der blev lyttet til vejrud
sigten, så da denne i begyn
delsen af december varslede 
østenvind, kørte man ud til 
Stevns Klint og fik installeret 
KS-1 på en gård, hvis marker 
var en del af klinten. 

Her afventede man så den 
varslede østenvind, og den 8. 
december 1937 var vinden 
stabil 0/NØ med omkring 5-6 
sekundmeter. Det blev Ed
mund Syrovy, med status 8-
certifikat, som startede i KS-1. 
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Treplanstegning af KS-2 Musvaagen, som medlemmer af Køge 
Svæveflyveklub konstruerede og byggede med henblik på at slå 
den eksisterende Danmarks-rekord. Rekonstruktion ved Bent 
Frikke, 1988. 

Starten gik kl. 1305. Start
metoden var autostart, og den 
gav en anslået højde af ca. 
150 meter (der var ingen in
strumenter i flyet). Syrovy be
gyndte frem- og tilbageflyv
ning over klintkanten mellem 
Højerup Kirke og Holtug Kalk
værk samtidig med han redu
cerede højden til omkring 90-
100 meter, ifølge hans eget 
notat i sin flyvebog. 

Rekorden slået! 
Det var oprindelig meningen, 
at han med denne flyvning ville 
opnå at få sit C-certifikat, som 
krævede en flyvning af mindst 
15 minutters varighed, men 

Syrovy blev i luften til mørket 
faldt på og landede kl. 1627 i 
en meget forkommen tilstand 
etter 3 timer og 22 minutter i 
den kolde østenvind. Han måt
te hjælpes op af kabinen, men 
han havde da slået Veibels 
rekord med et minut! 

Det har været en enorm 
præstation at foretage denne 
flyvning. Dels havde man ikke 
hensigtsmæssig beklædning 
til dette formål, og dels var 
Stameren det mest uvenlige 
fly at sidde i. Der var kort af
stand til siderorspedalerne, 
kabinen var smal og sidde
komforten særdeles ugunstig. 

Efter landingen fortalte Sy
rovy, at såfremt han havde 

kunnet holde kulden ud, havde 
der ikke været noget i vejen for 
at fortsætte flyvningen endnu 
et stykke tid, da han havde 
Stevnsfyret at tage kending af. 

Der var seks tidskontrollan
ter, der underskrev en erklæ
ring om Syrovys flyvetid, og 
denne gik via Svæveflyveruni
onen til sportsudvalg i Det 
Kongelige Danske Aeronauti
ske Selskab, som Kongelig 
DanskAeroklub den gang hed, 
og godkendt som dansk varig
hedsrekord. 

Solgt - og havareret 
Udover en efter datiden lang 
flyvetid opnåede Syrovy at er
hverve sit C-certifikat, nr. 8 i 
rækken af danske C-certifi
kater. 

Stameren, der var bygget i 
1936, blev i 1938 indregistreret 
OY-8, og efter at Køgeklubben 
i 1941 blev indlemmet i flyve
klubben Ringen, blev den solgt 
den 30. marts 1944 til Nykø
bing-Falster Flyveklub. Den 
totalhavarerede på Bøtø den 
7. april 1944, med døden til føl
ge for piloten. 

Som et kuriosum vil jeg da 
her lige nævne, at da Dansk 
Svæveflyvehistorisk Klub 
(DaSK) i 1994 afholdt et træf 
på Maribo Flyveplads i anled
ning af 50-året for den legen
dariske svæveflyverlejr på Bø
tø i 1944, medbragte gårdejer 
Ejner Hansen, på hvis marker 
unionen afviklede denne lejr, 
resterne af sideroret fra KS-1 / 
OY-8. Disse havde samme Ej
ner opbevaret i alle de mange 
år. 

KS-1, Køge Svæveflyveklubs Stamer Zogling, under optræk fra en mark ved Køge i 1936. Med 
dette fly satte Edmund Syrovy dansk varighedsrekord den 8. december 1937 på tre timer 22 minutter. 



på godt 15 minutter og fik lige
som Ploug Hansen det efter
tragtede C-certifikat. Det var jo 
noget, der talte i 1937-38. 

Og det var i den lave ende 
af certifikatnumrene. Syrovy 
fik C nr. 8, Erik Ploug Hansen 
nr. 9 og Gunnar Toftager Lar
sen nr. 10. 

Hansen og Gunnar Toftager 
Larsen, alle fra Køge. Desvær
re for Gunnar Toftager Larsen 
blev han nødt til kort før af
rejsedagen at melde afbud, da 
han fik en indkaldelsesordre 
om at stille på Værløse flyve
plads til aftjening af sin vær
nepligt ved Hærens Flyver
tropper. 

Således ville KS-2 have set ud, hvis man havde haft farvefotos 
i 1937. Det er min skalamodel .,i luften". 

I denne forbindelse kan 
nævnes, at både Syrovys og 
Ploug Hansens C-certifikatbe
viser {kort) er i min besiddelse 
plus disses flyvejournaler. Det 
er gode minder at have mere 
end 60 år efter at disse inte
ressante flyvninger på Stevns 
Klint, som jeg i en alder af 15 
år selv var øjenvidne til. 

På dette kursus i Grunau, 
hvor blandt andre også Sigurd 
Sjøholm deltog, blev starterne, 
som de føromtalte deltagere 
foretog {med gummitov), ind
ført i en tysk flyvebog, Natio
nalsocialistisches Flieger
korps Flugbuch Nr. I, under
skrevet af "der Fluglehrer" 
Lange. 

Modificeret Stamer 
Lippisch 
Længe holdt Syrovys rekord 
nu ikke. Der var andre som 
satsede på rekordflyvning på 
Stevns hangen. Den nystifte
de Roskilde Svæveflyveklub 
havde Erik Ploug Hansen fra 
Køge som bygge- og flyvein
struktør. Denne klub havde 
bygget en modificeret Stamer
Lippisch, der ligesom den før
omtalte Musvaagen var forsy
net med kabine {båd) og stræ
bere plus pedaler til siderors• 
betjeningen. 

Dette fly var betydelig let
tere at opspænde. De lange 
vingestræbere var mere aero
dynamiske end barduner og 
kabinen mere komfortabel 
{bedre sæde). Disse og andre 
små forbedringer gjorde, at 
RS-1, som flyet blev benævnt, 
var en hel del bedre egnet til 
længere tids flyvninger. 

Erik Ploug Hansen, som på 
dette tidspunkt også var med
lem af Roskildeklubben, fik til
ladelse til at tage RS-1 ud til 
Stevns. 

Ny rekord 
Søndag den 22. maj 1938 lo
vede vejrudsigten østenvind. 
Ved hjælp af svæveflyvere fra 
Køge og Roskilde plus Køge
klubbens motorspil kom han i 
luften kl. 1400 i umiddelbar 
nærhed af Stevns Fyr og 
udløste i ca. 150 meters højde. 

Efter at have fundet den 
højde, anslået til 100 meter, 
hvor hangen kunne "bære", 
fløj Ploug Hansen langs med 
skrænten fra Stevns Fyr og 
nordpå mod Mandehoved. 

20 

Vinden var da ifølge hans 
flyvebog øst/5 sekundmeter. 

Efter godt tre timers flyv
ning var mandskabet på jor
den klar over at Syrovys re
kord var slået, og man forven
tede at Ploug Hansen ville lan
de, bl.a. på grund af den kolde 
østenvind. 

Men Ploug Hansen havde 
bedre udrustning hvad tøjet 
angik end Syrovy, og desuden 
havde han en madpakke med, 
så han fortsatte flyvningen 
indtil k1. 1922, hvor han lan• 
dede ca. to kilometer nord for 
Stevns Fyr, forfrossen og stiv 
i alle lemmer, 

Ploug Hansen havde da 
slået Syrovys rekord med tre 
timer, og denne flyvetid på fem 
timer og 22 minutter blev se
nere anerkendt som ikke blot 
dansk, men også skandina• 
visk varighedsrekord. 

Selv om det var sidst på da
gen, nåede også mekaniker 
Gunnar Toftager Larsen at fo 
retage en flyvning med RS-1 

Der blev ikke sat flere re
kordflyvninger på Stevns Klint. 
De jyske klubber var begyndt 
at flyve fra Mårupgårds marker 
ved Lønstrup, og her fløj bl.a. 
Jens Eriksen fra Århus den 7. 
juni 1939 en varighedsflyvning 
på 12 timer. 

Efterskrift 
Til denne historie syntes jeg at 
følgende skal med: 

I sommeren 1938 tilbød 
den daværende Aeroclub von 
Deutschland Aeronautisk Sel
skab, via Dansk Svæveflyver 
Union, seks danske svævefly
vere med status af C-certifikat 
et gratis ophold på Reichschu
le fur Segelflugsport Grunau 
des NSFK i tiden fra den 22. 
oktober til den 5. november 
1938 for at deltage i, som der 
står skrevet i den tyske Flug
buch nr. I, Obungslehrgang nr. 
51. 

Blandt dem Unionen valgte 
at udtage til dette kursus var 
Edmund Syrovy, Erik Ploug 

Disse flyvebøger ernu i min 
besiddelse, og det er meget 
interessant læsning. Man kan 
blandt andet se hvilke flytyper 
der blev anvendt. Det var Gru
nau 9, Grunau Ei, Zogling, 
Grunau Baby og Go 1 "Wolf". 

En anden ting man bemær• 
ker sig, er at Erik Ploug Han
sen er noteret for 1 0 starter og 
en samlet flyvetid på 16 minut
ter og 22 sek., medens Syrovy 
er noteret for 15 starter og en 
samlet flyvetid på to timer og 
38 minutter i den samme peri
ode. 

Trods forskellen på både 
antal starter og flyvetid kom 
disse to "Stevnshangflyvere" 
hjem med en oplevelse, som 
efter datidens målestok var 
ganske enorm. 

Her til slut skal jeg da føje 
til, at disse oplevelser, når de 
blev fortalt hjemme i klubben 
til de andre medlemmer, var et 
direkte pust fra et af de davæ
rende svæveflyveres "Mekka" 
- Grunau i Riesengebirge. • 

Roskilde Svæveflyveklubs modificerede Stamer Lippisch skoleglider, som Erik Ploug Hansen fløj 
rekord med på Stevns Klint den 22. maj 1938 (fem timer 22 minutter). Bi/ledet er ikke fra denne 
flyvning, men af senere dato, da der ikke var krydsfinersreklame på flyet ved den lejlighed. 



Tekst og Foto: Ole Steen Hansen 

SØS er flasket op med 
flyvning - særligt den 
ikke-motoriserede del. 
I marts ;Jr 2000 var hun 
selv med til at give en 
ny verdensborger en 
flyvende start p;J tilvæ
relsen, da hun som 
fartøjschef p;J 
U-277 transporterede 
en kvinde i lykkelige 
omstændigheder fra 
Mandø til Esbjerg. 
Danske Vinger fik hi
storien fra SØS under 
en SAR-vagt i Aalborg. 

Det var en mørk og stormfuld 
nat. .... sådan starter Nuser 
altid sine beretninger, og det 
kan denne historie også pas
sende begynde med. Helt 
præcist var det klokken kvart 
over fem om morgenen, pre
mierløjtnant Lotte Pedersen 
med pilotnavnet SØS blev 
vækket af en telefonopring
ning fra redningscentralen. 

"De sagde, at en kvinde 
snart skulle føde på Mandø, 
manden havde lige ringet, og 
de ville altså gerne have en 
helikopter med det samme. 
Andre muligheder var der ikke 
for at komme fra øen. Red-

ningscentralen oplyste, at sky
basen var 300 fod i Skrydstrup 
med ringe sigt under skyerne 
og angiveligt samme situation 
på Mandø." 

SØS foreslog redningscen
tralen at kontakte familien igen 
for at høre, om starten kunne 
udsættes 40 minutter, da det 
så ville være tæt på daggry, 
når S-61 'eren kom frem til øen, 
og da det derfor ville være let
tere at komme ned gennem de 
lave skyer. Svaret kort efter var 
ikke til at tage fejl af, og snart 
var SØS i luften med sin be
sætning. Detblevtil ren IFR in
de i skyerne. 

"Undervejrs lavede vi sjov 
med, at vi nok skulle have 
eskadrillens første luftfødsel 
den morgen. Doc (lægen om
bord) sagde nu, at det ikke 
skulle være for hans skyld, for
di han foretrak, at den slags 
skulle ske under de mere be
tryggende forhold på et syge
hus. Ikke, at det ikke ville kun-

Lotte Pedersen (SØS) på vagt 
i Aalborg. 

ne lade sig gøre, men skulle 
der opstå komplikationer, ville 
sygehuset være at foretrække. 
Det var også kun spøg og 
skæmt, og vi var alle enige om, 
at det hele skulle foregå så 
"safe" som muligt og helst på 
et sygehus, men eventuelt 
hjemme hos kvinden selv." 

Ind til Mandø 

Da kystlinjen viste sig på 
radaren, begyndte SØS at gå 
nedad og erfarede snart, at 
skybasen lå omkring 150 fod, 
og at sigtbarheden var ringe 
over Vadehavet. 

"I ca. 150 fod var vi klar af 
skyerne og kunne skimte 
nogle lys på Mandø. Der står 
to master i nærheden af lan
dingspladsen ved kirken, og 
da det blæste ret kraftigt, var 
vi nødt til at anflyve op imod 
vinden, som var vestlig. Den 
østligste mast lå derfor i ind
flyvningen, og vi besluttede at 
flyve lavt forbi for at lokalisere 
denne. Det lykkedes dog ikke 
at få øje på den. Så efter en 
kort runde omkring byen, plan-
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lagde vi en anflyvning mod 
nordvest for at gå fri af alle for
hindringer." 

Familien fortalte senere 
SØS, at de var ved at tro, at 
helikopteren Ikke kunne lande, 
og at de derfor var ved at blive 
lidt nervøse. De havde ellers 
placeret deres bil meget fint 
med hensyn til vindretningen 
ude ved landingpladsen, så 
dens lygter hjalp helikopteren 
uden at blænde piloterne. 

Efter landingen steg Doc 
straks ud for at kontakte fami
lien, mens SØS holdt rotoren 
kørende, så de hurtigt kunne 
flyve af sted igen, hvis det blev 
nødvendigt. 

Besætningen havde under
vejs overvejet, om den helt ret
te løsning kunne have været 
at samle en jordemoder op i 
Esbjerg, men fra jorden havde 
beskeden været, at det var der 
ikke tid til. 

SØS forventede egentlig, 
at det hele nu var så langt hen
ne, at Doc måtte hjælpe ved 
en hjemmefødsel på Mandø. 
Det blev der nu ikke noget afl 

"Mens vi sad der og vente
de med det hele kørende, kom 
de så alle tre gående - både 
Doc, faderen og moderen med 
sin tykke mave. Det tog lidt af 
dramatikken - kvinden så ikke 
ud til, at det var helt lige op 
over." 

Så alle kom ombord, hvilket 
ikke mindst var godt gået af 
den vordende moder. Dronnin
getrinet, der sættes på, når 
hendes majestætskal ombord, 
var Ikke fremme, og første trin 
op i en S-61 er ganske højt! 

ILS 

Snart var U-277 oppe i skyer
ne igen. Der blev ikke talt me
get i helikopten. SØS fløj og 
var i gang med at planlægge 
indflyvningen til Esbjerg. 

"Vejret krævede, at det 
skulle være en ILS-anflyvning, 
men med en flyvehøjde på kun 
1.000 fod kunne vi lave en kort 
ILS og finde glidestien tættere 
ved Esbjerg Lufthavn. Det ville 
spare nogle minutter. Jeg kun
ne ikke forestille mig, at en 
kvinde, der få minutter for in
den selv var gået ombord, 
skulle være i gang med føde, 
men derfor skulle vi jo alligevel 
hurtigst muligt frem. Men jeg 
tog fejl - hun var bestemt ved 
at føde!" 
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U-277 over Aalborg. SØS flyver ikke helikopteren ved denne lejlighed, og der blev heller ikke født 
et bam ombord- til gengæld var vejret langt bedre til fotografering end under SØS' tur fra Mandø 
til Esbjerg. 

Hun lå på helikopterens 
båre og talte med Doc over et 
intercomsystem, der fungerer 
uden om resten af besætnin
gens. Og nu kunne hun altså 
ikke holde sig længere. U-277 
var ganske tæt på Esbjerg 
Lufthavn, da hele resten af be
sætningen gennem motortar
men (og den er S-61 ganske 
velforsynet med, skulle jeg hil
se og sige) kunne høre både 
et skrig fra moderen og et fra 
et lille nyfødt barn. Der blev en 
overgang lidt en hektisk stem
ning. Doc ville gerne finde et 
stykke snor, som evt. kunne 
bruges til at klemme navle
strengen over med, hvis det 
skulle vise sig nødvendigt. Det 
blev det dog ikke. 

"Jeg var snart i et hover og 
satte U-277 på jorden og 
lukkede ned. Ambulancerne 
nåede frem, og en jordemoder 
kom ombord. Vi gik tilbage i ka
binen og ønskede hende til 
lykke, og alle åndede lettet op. 
Barnet har sikkert også været 
tilfreds med stilheden efter 
landingen, fordetholdtopmed 
at græde og gik over til at se 
sig omkring i stedet for!" 

Der var lidt tid til at tale om 
de begivenhedsrige minutter i 
luften. Kvinden kunne fortælle, 
at hun havde været helt tryg 
ved hele situationen. 

"Faderen var meget glad 
over, at det hele trods alt endte 
godt. Han klippede i øvrigt selv 
navlestrengen over med jorde
moderens saks, og Henriette, 

som moderen hedder, fortalte, 
at den nyfødte datter skulle 
hedde Kirstine Frederikke op
kaldte efter storebrødrene Kri
sti an og Frederik. Men de 
skulle jo ligesom videre, am
bulancerne var klar til trans
porten til sygehuset, og vi sag
de derfor pænt farvel og love
de at komme på besøg hjem
me hos dem på et senere tids
punkt. Doc kørte med ind på 
sygehuset, mens vi ventede i 
lufthavnen. Han var dog snart 
tilbage, og turen kunne så gå 
hjem til Skrydstrup og en gang 
velfortjent morgenmad." 

Og således kom Danmarks 
andet luftfødte barn til verden. 
Det kunne meget vel være 
sket, at det var blevet født på 
jorden. Lidt bedre vejr, så U-
277 var kommet hurtigere ind 
til landing på Mandø og siden 
ind på en lidt mere direkte 
visual anflyvning til Esbjerg, 
ville have bevirket, at Henriette 
havde født på jorden. 

Slkorsky 5-61 A U-277 

Nu vllle skæbnen, tilfældig
hederne, eller hvem der nu be
stemte, at det blev en luftfød
sel, og at U-277 derfor på sine 
gamle dage er blevet den an
den af de flyvende danske 
fødestuer. 

Historien er naturligvis kun 
en parentes i S-61 'ernes man
geårige virke overalt i Dan
mark. Men som det var tilfæl
det med OY-DIZ, vil jeg tillade 
mig at konstatere, at det er en 
ganske eksotisk parentes, som 
nok er en historie værd. Og for 
de implicerede vil det naturlig
vis være en dag, der aldrig 
glemmes. Så vidt underteg
nede ved, findes der ikke flere 
flyvende fødestuer i Danmark. 
Skulle der være læsere, som 
kender til andre dansk regi
strede luftfartøjer end U-277 
og OY-DIZ, hvor der er kom
met børn til verden, hører jeg 
gerne om det. 

Men lad nu være med at 
prøve selv i en Piper Cub bare 
for at komme i FLYV.... • 

Motorer: .To General Electric T-58-GEBB på hver 1.4_?0 hk 
Rotordiamater: ...................................................... 16,69 m 
Længde: ................................................................ 18,90 m 
Tornvægt: ....................................................... 12.563, 1 Ibs 
Fuldvægt: .......................................................... 19.500 Ibs 
(+ 2.000 Ibs. i cargosling under maskinen) 
Rejsehastighed: ....................................................... 100 kt 
Flyvetid: ................................................................... 6 timer 
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Flyvesikringstjenesten 
udskilt fra SLV 
Af Informationschef Thorbjørn Ancker, Statens Luftfartsvæsen 

Fra 1. januar 2001 er 
Flyvesikringstjenesten 
udskilt fra Statens 
Luftfartsvæsen (SLV) 
og oprettet som en 
statsvirksomhed 
under Trafikministe
riet. 

"Flyvesikringstjenesten ud· 
skilt, og alt fortsætter indtil vi
dere som hidtil" kunne have 
været overskriften på denne 
artikel, for godt nok er Flyve
sikringstjenesten og SLV fra 1. 
januar 2001 to statsvirksom-

heder under Trafikministeriet, 
men i praksis fortsætter de to 
firmaer i en overgangsperiode 
med at deles om en række fæl
les funktioner. 

Flyvesikringstjenesten, der 
tæller de ¾ af SLV's ca. 1.000 
ansatte, har som de vigtigste 
opgaver at varetage flyvele
delse og anden lufttrafiktjene
ste for den overflyvende flytra
fik samt tårn- og/eller indflyv
ningskontrol i Københavns 
Lufthavne (Kastrup og Roskil
de) og lufthavnene i Aalborg, 
Aarhus, Billund, Sønderborg 
og Bornholm. 

SLV vil fremover - udover 

Ny Flyvesikringstjeneste 

Direktion 

Support & Jura Corporate Døvalopment 

Sar.ty & Ouallty 

Økonomi Human Aesourcas Driftsafdelingen ATM Systemer 

Nyt SLV 

I Dlroktlon l 
Bomhotms Luflhavn 

l 
Vagar LufthllVn 

I I I I 
"Alrsida"tUayn "Landside" tilsyn Juridisk ald~ng Admlnl1tratlonnfd. Økonomiald. 

C.rt.'flcartt,g, A-,wpia"9ernunhaYne 8øt9mm.iør IT DIIDnomllkr.gullr1ng 

""""""""" CNSIATM national:tetw HR 
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drift af de to statslufthavne -
have til opgave at fastsætte de 
sikkerhedsmæssige normer 
og føre tilsyn med at de over
holdes. 

Beslutningen om at udskille 
Flyvesikringstjenesten fra SLV 
pr. 1. januar blev truffet af Re
geringens Økonomiudvalg i 
slutningen af november. Forud 
for afgørelsen lå et grundigt 
udredningsarbejde, hvor ud
gangspunktet har været at un
dersøge, hvordan man kunne 
opnå en klar og reel skillelinie 
mellem producentvirksomhed 
og myndighedsfunktion. En 
udvikling der har fundet sted i 
de fleste europæiske lande, og 
som anbefales af ICAO, ECAC, 
Eurocontrol og EU. 

Udredningsarbejdet har 
stået på siden november 1999, 
og resultatet af arbejdet blev i 
august offentliggjort i en rap
port, som blev udsendt til hø
ring blandt medarbejdere, per
sonaleorganisationer, kunder, 
brugere og samarbejdspartne
re. 

Rapporten indholdt beskri
velser af det juridiske grundlag 
for SLV, SLVs nuværende or
ganisation og virksomhed, for
svarsmæssige hensyn og den 
internationale udvikling på om
rådet. Rapporten og hørings
svarene kan hentes fra www. 
siv.dk. 

Udskillelsen af Flyvesik
ringstjenesten sker i første om
gang administrativt ved fore
læggelse for Folketingets Fi
nansudvalg af et aktstykke, 
der indeholder de finanslov
mæssige tilpasninger. 

Aktstykket udarbejdes i 
samarbejde mellem Trafikmi
nisteriet og repræsentanter for 

det kommende SLV og den 
selvstændige Flyvesikringstje
neste. I første omgang vil ud
skillelsen således kun få be
tydning på det regnskabs
mæssige område. 

Opgaver 
I løbet af foråret vil de to nye 
organisationer skulle bygges 
op, og til sommer vil den del af 
Flyvesikringstjenesten, der 
befinder sig på Ellebjergvej, 
flytte til nye lokaler i tilknytning 
til de eksisterende bygninger i 
Maglebylille. 

Rent opgavemæssigt har 
det været forholdsvist nemt at 
lægge snittet mellem de to nye 
virksomheder, idet Flyvesik
ringstjenesten og Luftfartstil
synet i det gamle SLV i praksis 
har været drevet som to selv
stændige afdelinger. De myn
dighedsopgaver, der har ligget 
i Flyvesikringstjenesten, forbli
ver i SLV. Det drejer sig f.eks. 
om bestemmelser for luftrum
mets indretning og ATS-in
strukser for flyveledelsen. Til 
gengæld vil en del af de med
arbejdere, der hidtil har løst 
centrale administrative eller 
økonomiske opgaver for beg
ge de to afdelinger skulle over
gå til Flyvesikringstjenesten. 

I øjeblikket arbejder SLV og 
Flyvesikringstjenesten på at 
strukturere de to nye organi
sationer, således at de drifts
mæssigt, økonomisk og per
sonalemæssigt kan falde på 
plads i løbet af sommeren. 
Processen har krævet - og vil 
i en periode endnu kræve-en 
hel del arbejde, men vi håber, 
at det kan gøres uden gener 
for kunder og brugere. • 
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Er du FLYS/Kker? 

Flysik kræver grobund 
Af Lars Bæhrenz Christensen 

doktor, jeg bliver så frygtelig det, men ingen gør rigtig noget på en hel organisation og pege 
Forfatteren er 37 år, før- svimmel, når jeg flyver i skyer!" ved det! på svagheder, der kan være 
steinstruktør og medlem af Derpå forklarer den flinke læge Flysik skal gøres synlig og en potentiel katalysator for et 
DSvU's Flysik- og Uddan- alt om "semi-circular canals", brugbar; og så må den faktisk havari. 
nelsesudvalg. Medlem af "angular acceleration", små også godt have en folkelig og 
Herning Svæveflyveklub følehår, "vertigo" og "spatial festlig side: "Kan du huske, da Flysik-arbejde kan tage sit 
siden 1979. Tidligere heli- desorientation". jeg landede på taget af min afsæt i bagklogskabens klar-
kopterinstruktør i Hærens Er den gået hen og blevet Morris ti hundrede i '67?". "Jal hed, når et uheld allerede er 
Flyvetjeneste, nu flyvein- helt gal med vores pilot, kan sikke et fjols du var, ha hal Og sket. Men det vigtigste flysik-
struktør ved Flyveskolen han også opsøge psykolog- hvor blev din kone dog ond i arbejde begynder naturligvis 
på Flyvestation Karup. hjælp og blive mentalt analy- sulet!" før noget går galt. 
Skriver her for egen reg- seret og få at vide, at hans Med disse ord vil jeg gerne Og det er svært, fordi ind-
ning ... dømmekraft og beslutningsev- indlede en mindre artikelserie satsen skal lægges over man-

ne er under middelsvær indfly- for "gør-det-selv flysik-entusi- ge områder i organisationens 
delse af en bamseløs barn- asterne" rundt om i især de virke. Men meget afgørende 

Der var engang 
dom, der har ført til en person- danske svæveflyveklubber, for en effektiv indsats for fly-
karakteristik præget af "mac- men også andre mere eller vesikkerheden er, at den får 

"Faa ikke den Vane at flyve for hismo complex" og usårlighed. mindre klublignende organisa- noget at gro i. 
lavt. Muligvis vil det gøre Vi har aldrig før snakket så tioner. Det kræver en fælles god 
indtryk paa Deres kvindelige meget om Menneskelig Yde- Nogle af artiklerne vil nem- holdning hos alle organisatio-
Bekendte, men de vil næppe evne og Begrænsninger (MYB) lig henvende sig meget direkte nens piloter, og det kræver, at 
være fuldt saa imponerede, og Pilot Decision Making til svæveflyvere; mens andre alle accepterer de samme reg-
hvis der bagefter bliver An led- (PDM), som vi gør det lige for artikler også kan læses med ler, og er villige til at efterleve 
ning til at sende Dem en tiden. Aldrig før har vi i det hele andre (fritids-)flyveres øjne. dem. 
Krans." taget favnet så vidt og kommet Flysik-arbejdet gøres lette-

Frank A. Swoffer, "Lær at rundt om så mange emner 
Tag pulsen 

re, hvis ånden i organisationen 
flyve", 1934 indenfor Flysik. Og aldrig før præges af sammenhold og 

har vi gjort det så kompliceret på organisationen tillader en åben og konstruktiv 
Flysik har altid handlet om at ingen andre - ja måske Formålet med flysik-arbejdet debat, hvor det populært sagt 

at forsøge at undgå at piloter endda ikke en gang os selv - i enhver organisation som er bolden, der jages og ikke 
og deres fly kom til skade eller kan forstå, hvad vi snakker om I beskæftiger sig med flyvning manden. .. gik tabt. Flysik har også altid er naturligvis at forhindre ulyk- Grupperinger, klikedannel-
været en forebyggende virk-

Flyslk skal være brugbart! 
ker og dermed tab af liv og se og en evig søgen efter syn-

somhed udøvet i en (mere el- førlighed samt materiel. Flyve- debukke kan skade en flyve-
ler mindre) positiv og åben at- Hvor ville det dog være skønt sporten er, til forskel fra så organisation og flyvesikkerhe-
mosfære. Flysik handler nem- at kunne vende tilbage til de mange andre sportsgrene, den uopretteligt. 
lig ikke om at straffe! gode gamle dage, hvor flyene speciel på den måde, at af-

Vi har altid forsøgt at give var af træ og mændene af stål, standen mellem sjov og dyb 
Alle har et ansvar hinanden gode råd og noget og hvor det bedste råd man alvor er hårfin. 

tyder på, at det er nogenlunde kunne give var at undgå at Alt jordmateriel og alle fly Nogle af de elementer der ken-
de samme råd vi stadig giver møde jorden i en vinkel på skal naturligvis være tip-top i detegner en sund organisati-
hinanden; måske bruger vi over 20 graderl orden, hvis en sportsflyveklub on, er: 
bare nogle andre og mere mo- Nu er der bare det ved det, skal være sikker. Men manne-
derne ord i dag, når vi snakker at de jo har ret, alle de der skene skal så at sige også væ- Demokrati 
Flysik. sådan lidt utidigt blander sig i re i orden. 80% af alle havarier Socialt engagement 

vores Flysik; også lægerne og indenfor civil luftfart skyldes Stort informationsniveau 

Vlrkellghedsfjern flyslk? 
psykologerne .... I nemlig menneskelige faktorer; Stor følelse af ansvar og med-

Den store opgave for os derfor er det også dem, der ansvar 
Vi er da også gået og er blevet ude i organisationerne består skal arbejdes med for at sæn- Storfællesskabsføle Ise og en 
slemt glade for Flysik i dag. Vi i at få de mange betragtninger ke havariraten. god klubånd 
tror faktisk, at det er blevet og teorier oversat til flyverjysk Indenfor svæveflyvning i Enighed om at regler og pro-
vores frelse, og at vi bare skal og så få dem omsat til hand- Danmark har vi de seneste cedurer skal følges 
sige og bruge de samme fine lingl små 20 år kun haft et uheld ud God disciplin og selvdisciplin 
ord, så er vi på den sikre side. Flysik må nemlig ikke blive af knap 400, som kunne tilskri- på jorden og i luften 

Ikke nok med at Flysik næs- reduceret til gravalvorlige ves materielle fejl! Høj grad af ligeværdighed: "vi-
ten har fået status som religi- miner, store ord og rygklappe- En ting er at kigge på en- og-os" ikke "dem-og-os" 
on, det er også blevet noget, ri; for så har vi lige så lidt kon- keltpersoner og finde ud af om 
vi kan gå til lægen med og det trol over det, som vi har over de er sikre piloter. En helt an- At være leder eller instruk-
er da fikst! "Ved De hvad hr. skattetrykket: Alle snakker om den ting er det at måle pulsen tør i en flyveorganisation kræ-
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ver selvfølgelig, at man har en 
god holdning til Flysik og tager 
et ansvar for at give flyvesik
kerheden i organisationen no
get solidt og frugtbart at gro i. 
Men det er da i ligeså høj grad 
et ansvar alle piloterne i or
ganisationen har. Flysik er 
nemlig langt fra kun et ledel
sesansvarl 

Desværre er det at styrke 
eller måske endda reparere en 
række menneskelige sam
menhænge (software) i en fly
veorganisation utrolig svært, 
og der kan ingen garantier gi
ves, for om det er det rigtige 
sted indsatsen lægges eller 
om den i det hele taget virker. 

Omvendt, hvis noget af or
ganisationens (hjælpe-)mate-

Virtuel flyvning 
Af Torben Jørgensen 

Njr de hører ordet, 
flyslmulator, tænker 
de fleste sikkert 
straks pi luftfart
selskabernes stankel
benede, fuldt bevæ
gelige f/ysimulatorer 
i millionklassen, men 
med en rimeligt mo
derne computer og et 
af de mere beskedne 
flyslmuleringsprog
rammer kan man 
bl/ve opgraderet fra 
"stlllborne" til "chair
borne" pilot. 

Microsoft's Flight Simulator 
2000 er vel nok det bedst 
kendte af sådanne program
mer. Standardudgaven kan 

købes i de fleste computer- og 
TV-/radioforretninger for om
kring 600 kr., og dets impone
rende højopløsningsgrafik 
dækker realistiske landskaber 
i 200 lande med 20.000 luft
havne og flyvepladser med til
sammen 13.000 startbaner og 
16.000 navaids. 

Der findes andre og mere 
avancerede flysimuleringspro
grammer for PC-anvendelse, 
men de er mere beregnet til 
IFR-træning og vil ikke blive 
omtalt her. 

I Flight Simulator 2000 er 
der lagt meget stor vægt på 
grafikken, således at man vir
kelig har fornemmelsen af at 
flyve. Desuden erder50større 
byer med ekstra detaljeret 
landskab, overvejende i USA, 
men også en del i Europa og 
resten af verden. 

Man kan flyve Cessna 
182S, Cessna 182RG, Learjet 

P~ finalen til bane 27R p~ O'Hare lnt, Chicago. 
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riel (hardware) går i stykker, er 
det nemmere at fejlfinde på og 
reparere med forventning om 
at det så også virker bagefter. 

Med de næste artikler i "Er 
du FLYSIKker?"-serien vil jeg 
forsøge at inspirere dig og din 
flyveorganisation til (endnu 
mere) sikker flyvning. 

45, Boeing 737-400, Boeing 
777-300, Concorde, Extra 
300S, Bell Jetranger III heli
kopter, Schweizer 2-32 svæ
vefly og Sopwith Camel. 

Hardware 
Et sådant program stiller dog 
visse krav til computer hard
waren, såfremt man skal få 
den fulde fornøjelse af det. Der 
anbefales en PC med en Ce
leron eller Pentium III proces
sor med minimum 64 Mb RAM 
og helst med min. 550 MHz 
frekvens, en harddisk på tre til 
fem Gb, en VGA farveskærm 
og AGP grafikkort evt. PCI 
grafikkort med accelerator
kort, (alle med Direct3D eller 
3Dfx understøttelse), lydkort 
og en CD-ROM-læser, og sidst 
men ikke mindst Windows 95/ 
98. 

Det er muligt at flyve simu-

Men er I klar til det? Hvornår 
har I sidsttaget pulsen på jeres 
organisation? Kan I sige: "Her 
går det jo godt!"? Har I en sund 
organisation, hvor Flysik'en 
har dybe rødder eller trænger 
jorden til at blive vendt og 
gødet? 

Ansvaret er jeres, hvis I vil 
være FLYSIKker ... l • 

latorprogrammets fly ved hjælp 
af tastaturet, men det rigtige er 
en styrepind eller et rat, even
tuelt med rorpedaler. 

Luksusløsningen med et 
rat med gashåndtag, trimhjul 
og rorpedaler fra CH (billede 
2) koster ca. 2.890 kr. for til
slutning til gameport ( et ekstra 
kort til ca. 150 kr., hvis det ikke 
allerede findes i PC'en), men 
man kan også få et SideWin
der Force Feedback sæt med 
rat og pedaler fra Microsoft til 
kr. 956. 

Alternativer er de forskel
lige typer og fabrikater styre
pinde, f.eks. Logitec Wingman 
Extreme Digital 3D med gas
håndtag til kr. 316, eller Micro
soft SideWinder Force Feed
back 3.0 Pro styrepind med si
derorsaktivering (man drejer 
på pinden) til ca. 796 kroner. 
Man kan dog undvære rorpe
daler, ved at konfigurere pro-

San Fransisco - Oakland Bay Bridge 
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CH rat med gasMndtag og rorpedaler 

grammet til at koble sideroret 
sammen med krængrorene. 

Programmet kræver, at 
man i det mindste har rudimen
tært kendskab til hvordan etfly 
styres, men indeholder heldig
vis forskellige øvelseslektioner 
samt en håndbog med forkla
ringer om og tegninger af et 
flys kontrolorganer. Ukend
skab eller blot overfladiske 
kundskaber bør derfor ikke af
holde nogen fra at komme i 
gang. 

Flyvningen 
Den første egentlige flyvetur 
starter fra general aviation fly
vepladsen Meigs Field, der lig
ger på en lille kunstig ø i Lake 
Michigan i den sydlige del af 
Chicago. 

I mange lufthavne og på 
Meigs Field kan man lade pro
grammet genere anden lan
dende, kørende og startende 
trafik, men ved første flyvnin
ger er det nok en fordel at være 
alene ved fadet. 

Programmet vælger auto
matisk en Cessna 182S, men 
man kan selvfølgelig vælge et 
af programmets andre fly. Da 
banen er ret kort, skal man nok 
ikke vælge en Boeing 737 eller 
777. 

På billede 1 er vi på finalen 
til bane 27R i Chicago's inter
nationale lufthavn, O'Hare, 
mens en DC-9 holder og ven
ter på at køre ind på banen. 

Når man bliver mere øvet, 
kan man begynde at udforske 
programmets uendelig mange 
muligheder. Man kan som før 
nævnt skifte fly, skifte til et 
andet område , skifte til en 
anden lufthavn eller flyve
plads, lave en flyveplan og fly
ve radionavigationsflyvning fra 
en plads til en anden. Cessna 
182 har to VOR, en ADF samt 
evt. GPS. 
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Man kan også blot finde et 
interessant område, og så fly
ve ud og nyde udsigten, f.eks. 
som vist på billede 3 over San 
Francisco og Bay Bridge. Det 
er muligt at se skiftevis til en af 
siderne eller bagud eller op
sætte et lille ekstra vindue på 
skærmen med f.eks. et side
kig. Vejret og skylagene kan 
indstilles til det ønskede. 

Programmet indeholder 
også et antal "adventures", 
som man kan prøve. 

En anden udfordring er at 
flyve Learjet, Boeing 737 eller 
777. Her må man flyve mere 
pr. procedurer og udføre in
strumentlandinger, men hel
digvis er disse fly udrustet med 
en god autopilot, som gør det 
muligt at udføre mere eller 
mindre automatiske landinger, 
idet den kan sættes i localizer/ 
glideslope hold med auto
throttle osv. 

Extra 300S kunstflyvnings
flyet er meget svært at lande, 
og hvis man forsøger sig med 
Jet Ranger III helikopteren, så 
skal man sikre sig, at der er 
krisehjælp til rådighed. 

Programmet findes også i 
udførelse "Professional Editi
on" med flere fly og faciliteter, 
men denne er nok svær at fin
de i butikkerne. 

I specialbutikkerne kan 
man købe mere end 20 udvi
delsesprogrammer i prisklas
sen 400 - 500 kr. pr. stk. med 
yderligere fly, flere skyformer, 
Air Traffic Control, flyveskole, 
udvalgte områder med ekstra 
fin grafik, Jeppesen SIM charts 
specielt for flysimu lerings
programmer, CH rat og rorpe
daler og meget mere. 

Slkkerhedsbælte 
og svedklud 
For de, der kan lide unormale 
flyvestillinger, og som ikke har 

aversioner mod at "lege med 
krigslegetøj" er der hjælp at 
hente i "Microsoft Combat 
Flight Simulator 1, European 
Theatre". Her kan man for ca. 
600 kr. flyve for RAF i 1940/ 
41, for USMF i 1944/45 eller 
for Luftwaffe fra 1940 til 1945. 

Dette program stiller de 
samme, førnævnte krav til 
computer hardware og desu
den bogstaveligt taget til en 
stol med sikkerhedsbælte 
samt en klud til at tørre sveden 
af panden. 

For at give brugeren en 
chance for at opdage fjenden 
er der et såkaldt "Tactical 
Display", hvor venner og fjen
der er vist med små grønne og 
røde prikker. 

Begynderen kan yderligere 
sætte programmet op med 
etiketter over de andre fly, når 
de vises på skærmen, samt vi
se en grøn kegle, der leder hen 
mod nærmeste fjende, lige
som man kan erklære sig selv 
som udødelig, dvs. at man ikke 
kan blive skudt ned eller cra
she. 

Med taktisk display uden 
kegler og etiketter og med 
risiko for at blive skudt ned er 
det med at pudse brillerne og 
fjernkendings kundskaberne 
og så sno sig, voldsomt endda, 
og samtidigt prøve på at skyde 
fjender ned. En kamoufleret 
Messerschmidt 109 er meget 
sværatopdage,nården,ved 
flyvning over landjorden, flyver 

nedenunder ens eget fly. En 
Junkers Ju-87 Stuka's vinger 
ligner desuden til forveksling 
en Spitfires vinger. 

På billede 4 er vist en luft
kampsituation. Flyet, der snart 
bliver skudt ned, er et Luftwaf
fe Messerschmidt 11 o. 

De andre fly er yderst rea
listiske i udseende og opfør
sel, og ofte dukker man sig u
vilkårligt, når et andet fly plud
seligt passerer i synsfeltet få 
meter fra ens eget fly. Det hæn
der faktisk, at man kolliderer 
med andre fly. 

Microsoft har for nyligt ud
sent "Combat Flight Simulator 
2, Pacific Theatre" også til en 
600 kr., men bortset fra at den 
giver en lejlighed til at lande på 
et hangarskib, så er den efter 
min mening ikke pengene 
værd. 

De andre fly viser sig først 
som, hvad man tror er små 
pletter i frontruden, hvorefter 
de pludselig farer forbi en med 
overlydshastighed, ligesom 
det taktiske display viser 
flyene meget nærmere end de 
i virkeligheden er. Man kan bli
ve forvirret nok i forvejen uden 
disse uoverensstemmelser. 

Køb et af programmerne el
ler begge og prøv dem. Frem
tidige grafikkort vil sikkert om 
kort tid gøre programmerne 
endnu mere realistiske. • 

Combat Flight Simulator. Mustang mod Messerschmidt 100 
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Fa/D: Palle J. Ctrio/onson 

Tekst: Oberst Stig Østergaard Nielsen, 
Chef for Flyvestation Karup 

Ved en reception den 11. september i Hangar 
26 ~ Flyvestation Karup markeredes de 25 år. 
Datoen 11. september er den officielle dato for 
leveringen af det første fly af typen SAAB T-17 
Supporter - selvom halenummer T-401 kom til 
landet en uge tidligere. 

T-403 over Hald slotsruin nordøst for Karup. 

25 år 
med T-17 

"Baby Blue", Flyveskolens opvisningshold. 

Jeg har et lidt personligt for
hold til denne begivenhed, idet 
jeg samme år i august blev 
indkaldt til Flyvevåbnet. Le
verancen af flyet var egentlig 
bestemt til at skulle ske tidli
gere, men en såkaldt produk
tionsforskydning medførte en 
lidt forsinket levering til Dan
mark. 
Lidt senere oplevede jeg at 
gennemgå Flyveskolens ele-

mentærkursus på Avnø som 
elev på det første store flyve
skolehold, der blev omskolet 
på T-17, idet vi var ca. 60 
elever. 

Valget afT-17 

Forinden var der gennemført 
et stort forarbejde med at få 
forsvarets behov for et nyt fly 
beskrevet, dokumenteret og 
godkendt. Fra et dokument 
dateret 25. oktober 1973, der 
beskriver de militære krav til 
et let fly til forsvaret, har jeg 
fremdraget følgende oplysnin
ger: "Flyet skal gøre tjeneste 
som grundlæggende træ
ningsfly, hærfly, fly til forward 
air control og som forbindel
sesfly". 

Det er altså ingen ny ide at 
ønske mange forskellige op
gaver løst med det samme fly! 
- Som træningsfly skal flyet 

kunne udføre kunstflyvning, 
formationsflyvning og in
strumentflyvning. 

- I rollen som hærfly skal der 
kunne udføres rekognosce
ring, artilleriobservation, 
kommando og kontrol, pan
serbekæmpelse og forbin
delsesopgaver. 
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- FAG-opgaverne skal om
fatte rekognoscering, ildle
delse og målmarkering, 

- Den for forbindelsesflyvning 
normale flyvning. 

Der blev lagt vægt på at fly-
et skulle være enmotoret med 
fast understel og med mulig- f 
hed for at montere ski. Plads <ll 
til to piloter side-by-side samt j 
en tredje person. Flyet skulle :i! 
være fuldt instrumenteret og j 
certificeret til instrumentflyv- ~ 

t ning og natflyvning. lndretnin- Il: 

gen skulle være så bekvem, at f 
det ville være muligt for en in- ~ 
struktør at flyve fire-seks sko- j 
!emissioner om dagen uden at ill 

det gik ud over effektiviteten. ~ ...--~----:::;:::::~~==~;,...,,_==a==:;.:a:.:.;:.==~.;..;.;;;;:.... _ ___;:_:::;:::::::::::::::::=..::::;::;:U 
Støjniveauet i cockpittet måt- Fabriksforsøg med LAU-32 raketstyr til syv 2, 75 tommers (70 mm) raketter. Af de tre mulige ophæng 
te ikke overskride 98 dB ved 
rejsehastighed (75 % power). 
Rejsehastigheden måtte ikke 
være mindre end 120 kts ved 
75 % power. Flyets strukturbe
stemte levetid skulle være 
mindst 5.000 timer ved en år
lig afflyvning på 350 timer. 

Det var blot nogle af de 
mange krav, der blev stillet til 
et nyt fly. Som oftest måtte 
det konstateres at ikke alle 
krav kunne opfyldes inden 
for den økonomiske ramme. 

Valget faldt på T-17, og det 
blev besluttet at anskaffe i alt 
32 fly. 

Flyet testes 
Umiddelbart efter levering af 
T-401 blev der i oktober 1975 
gennemført en Initial Operativ 
Test og Evaluering (IOT&E} 
fra Flyvestation Vandel. Plan
lægningen heraf kom sent i 
gang pga. sen autorisation, og 
vejret drillede i slutfasen. Af-

sidder "launcheren" på det inderste og en instrumentbom på det midterste. 

prøvningen skulle omfatte alle 
de fire opgavetyper, men sær
ligt evalueringen af krigsop
gaverne led under disse vilkår. 

Våbenafprøvningerne blev 
gennemført på senere tids
punkter og omfattede skyd
ning med 2, 75" raketter og 
7,62 mm gun pod. 

Evalueringen blev beskre
vet i en Flyvematerielkomman
do-rapport fra juni 1976. Rap
porten giver status vedrørende 
194 fejl og mangler, der enten 
er rettet eller ønskes rettet i 
forbindelse med leverancen. 

På det foreliggende grund
lag drager rapporten følgen
de hovedkonklusioner: 
- Flyet anses velegnet til al

mindelig flyvetræning. 
- Flyet anses for velegnet til 

forbindelsesflyvning, herun
der velegnet til instrument-

flyvning fra det primære sæ
de, godt til altvejrsoperatio
ner, dog usikker operation 
ved forekomst af moderat til 
kraftig overisning. 

- Flyet skønnes mindre egnet 
til løsning af HRN og FLV 
krigsmissioner. Dog blev det 
noteret at T-17 reflekterede 
radar cross section areal, IR 
udstråling og støj skønnes 
klart mindre end f.eks. H-
500 helikoptere. 

Et antal T-17 fly kom da 
også til at gøre tjeneste i en 
årrække ved Hærens Flyve
tjeneste. Alle fly gør nu tjene
ste ved Flyvevåbnet, og det 
er ingen tilfældighed at stør
stebrugeren er Flyveskolen. 
Knapt 160.000 flyvetimer er 
det blevet til på 25 år ( 157. 756 
timer 8 minutter pr. 11. sep-

tember 2000). T-407 er top
scorer med 7.735 timer 5 mi
nutter og T-429 danner bag
trop med 4.190 timer 48 mi
nutter. 

Fire fly er desværre gået 
tabt i perioden. To piloter har 
mistet livet ved disse ulykker, 
der i øvrigt ikke kan tilskrives 
selve flyet eller dets tekniske 
tilstand. Det har gjort lang og 
trofast tjeneste og vil gøre det 
en tid endnu. Vi står midt i et 
modifikationsprogram, der en
deligt gør op med muligheden 
for at bevæbne flyet og sidst 
men ikke mindst opdaterer og 
modificerer instrumenteringen 
til moderne standard. 

Bevares, man kan fortsat 
blive lidt irriteret over den 
upræcise brændstofmåling, 
det manglende ailerontrim, 
den relative lave rejsehastig 

Raketskydning med T-17. Til "Airborne Forward Air Control" var der røgmarkering i raketterne. Foto: FlyvevM>nøts H/s/otl,xe Samling. 



F-17 (?) For sjov har "man" hængt et AIM-9 Sidewinder missil på 
en T-17. Foto: via Flyvevåbnets Historiske Samling. 

hed, det lidt ukomfortable 
sæde og bekymringen for 
overisning specielt i mørke, 
men omvendt skal man hu
ske at glæde sig over et sim
pelt og pålideligt fly, der sik
rer at stabsofficerer kan tilret
telægge en fleksibel tjeneste 
og leverer FLV en billig løs
ning af visse operative opga
ver. 

Data 

SAAB-MFI T-17 Supporter 

Mange piloter vil kunne 
fejre 1.000 timer i T-17 i de 
kommende år, og mange fly
veskolehold vil fortsat skulle 
stifte deres første bekendt
skab med flyvning i T-17. 

Det er en jubilar i sin bed
ste alder, som vi alle kan væ
re lidt stolte af. • 

(Fra Flyvestation Karups 
tidsskrift Vindposen, 

oktober 2000) 

Motor: Avco Lycoming 10-360 4 cyl. luftkølet m. benzinind
sprøjtning på 200 hk 
Tobladet Hartzell constant speed metalpropel. 

Længde: ............................................................. .. .. 7,00 m 
Højde: .................................................................... 2,60 m 
Spændvidde: ......................................... ................. 8,85 m 
Vingeareal: ............................................................ 11,9 m2 

Tornvægt: ............................................................... 642 kg 
Fuldvægt: ............................................................ 1.100 kg 
Tankindhold: .......................................... .................... 180 I 
Max. tilladt hastighed: ......................................... 365 km/t 
Max. hastighed: ................................................... 257 km/t 
Rejsehastighed (75 %): ............ ... ........................ 222 km/t 
Stallhastighed (v/900 kg) 
flaps inde: ............. .. ..................... .............. .......... 105 km/t 
flaps ude: .............................................................. 95 km/t 
Stigehastighed: .............................................. 1.279 ft/min 
Max. rækkevidde m. brændstofreserve: ............ 1.062 km 
Startstrækning til 15 m: ........................................... 250 m 
Landingsstrækning over 15 m: ................................ 314 m 
Udvendig last: ..................................... ................... 300 kg 
Kontraktpris for 32 fly: ................. 14.450.771 svenske kr. 

T-401 kom til Danmark den 4. september 1975. Her er den i jubi
læumsbemaling år 2000. 

Internationale Rally'er 
Tekst: Hans G. Baggendorff 

Cognac-rallyet er 
vel nok det inter
nationale rally, 
hvor dansk delta
gelse næsten er en 
selvfølge. Flere år i 
træk har en dansk 
pilot opnået 1. plad
sen og fået sin vægt i 
cognac. I 2000 
opnåede igen en 
dansker 1. plad
sen, men klarede 
desværre ikke cog
nac-smagningen 
og måtte nøjes med 
en stor pokal for 
præstationen. 

Ørken 

Et rally i Tunesien er ligeledes 
en spændende oplevelse for 
os nordeuropæere. Som før
ste dansker deltog jeg i en Pi
per Archer i rallyet i maj 2000. 
Deltagerne kom fortrinsvis fra 
Frankrig, men England, Lu
xembourg, Schweiz, Tyskland 
og Østrig var ligeledes repræ
senteret. Arrangørerne be
stræbte sig på atformidle brie
fingen m.v. ligeledes på en
gelsk og lovede at gøre det 
endnu bedre i 2001. 

Programmet, der strækker 
sig over en hel uge, består af 
skiftevis rallyflyvning og sight
seeing. Rallyturene går over 
det meste af landet og enkelte 
ben varede op til en time over 
ørken og saltsøer med touch
and-go på ensomme asfaltba
ner. Tidtagningen fandt sted, 
når hovedhjulene rørte banen, 
uanset om det var før eller efter 
stregen. Denne var i reglen 
600 meter efter banens begyn
delse. 

Udflugterne foregår for det 
meste i Jeep's og giver mulig
hed for indblik i levevilkårene i 
landdistrikterne og oaser. 
Mandskaberne bliver rystet 
godt sammen på det vekslen
de program mellem flyvning og 
udflugter. Sprogvanskelighe
derne forsvinder hurtigt efter 
de første drinks i baren. 

De deltagende fly havde al
le tilstrækkelig rækkevidde til 
rallyturene på nær en. Den øs
trigske deltager var ikke alene 
den ældste (73), men deltog i 
en Katana, dvs. han måtte fly-

ve rundt med to 
dunke autobenzin på det tom
me co-pilotsæde og tanke op 
på special-arrangerede mel
lemlandinger i ørkenen. I øv
rigt måtte han på grund af vej
ret anvende fem dage for at 
komme fra Wien til Djerba, 
hvor rallyet begyndte. 

Det 19. rally afholdes den 
5. -13. maj 2001. Denne gang 
starter rallyet i oasen Tozeur 
på kanten af en stor saltsø og 
afsluttes i Monastir. Deltagel
sen koster 8.000 FF pr. person 
og 3.500 FF for flyet. Bortset 
fra benzinen og drikkevarerne 
er alt inklusive. 

Vand 
Hvis flyvningen I det nordlige 
Sahara ikke frister, er der en 
måned senere mulighed for at 
flyve fra ø til ø i det 8. interna
tionale græske rally. Rallyet 
finder sted den 3. - 10. juni 
2001 med start og slut på 
Korfu. Turen går over Myko
nos-Santorini-Rhodos-Sa
mos-Korfu. 

Selve Rallyet har jeg endnu 
til gode, men turen har jeg flø
jet i anden sammenhæng og 
anvendte tillige Sardinien som 
springbræt i Middelhavet. Det 
var en stor oplevelse at "hop
pe" fra ø til ø. 

Hvem? 
Kontaktpersonen for begge 
rallyer er Arnold Schaak i Lu
xembourg, tlf.: 00352-501693, 
fax: 00352-504818, mobil: 
00352-021161041, email: lab
schaa@pt.lu eller kontakt for
fatteren på tlf. 32 53 18 09. 
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Vedr. Niels Ebbe Gjørups artikel: 
lnt'I Vintage Sailplane Meeting 2000 i nr. 11/2000. 

Robert Kronfeld fik Sølv C nr. 1, Wolf Hirth fik nr. 2 

Niels Ebbe Gjørup skrev på side 12, at Wolf Hirth tog det 
første Sølv C i verden. Det er en fejltagelse. Sølv C nr. 1 til
hører med rette den østrigske svæveflyver Robert Kronfeld. 
Hvordan det forholdt sig redegjorde Peter Riede! for i FLYV 
november 1981 side 280: 

På det første møde i den internationale institution ISTUS 
i London 1931 besluttedes at fremtidige sølv-diplomer ville 
blive udstedt af denne organisation til piloter af alle nationa
liteter. Dog ændredes dette efter Anden Verdenskrig, hvoref
ter diplomet udstedes af de nationale organisationer. 

På mødet i London blev de seks første diplomer opregnet 
sammen med indehaverne i samme rækkefølge med Robert 
Kronfeld som nr. 1 og Wolf Hirth som nr. 2. 

Nu kunne man godt gravere nr. 1 i to emblemer til at bære 
i knaphullet, men når det kommer til en liste kan der ikke sid
de to i samme stol. Den ene må nøjes med andenpladsen. 
Dette princip gælder også den historiske officielle liste over 
de første Sølv C indehavere. 

I 1933 gled Kronfelds navn pludselig ned på andenplad
sen, og Wolf Hirth stod som nr. 1 til trods for, at han havde 
opfyldt sine betingelser mere end et år efter Kronfeld_. 

På OSTIV - efterfølgeren til ISTUS -konferencen 1 1978 
slog deltagerne fast, at Kronfelds plads var øverst på listen. 
Ændringen med at flytte Wolf Hirth op på listens top blev fo
retaget efter nazismens magtovertagelse i Tyskland i 1933. 

Til sagen hører sikkert, at Kronfeld var jøde. 
På mødet besluttedes, at man skulle revidere berørte arkiver 

verden over, så de placerede Kronfeld som nr. 1. Dette for at 
forhindre at den uretfærdighed, der var sket, skulle fortsætte 
i fremtidige værker og bøger om svæveflyvningens historie. 
Noget som ville være beklageligt både fra et sportsligt og 
menneskeligt synspunkt. 
Den fejlagtige placering var desværre allerede sket i bøger 

som Handbuch des Segelfliegens (af Wolf Hirth, 1938) og 
Moderne Svæveflyvning (af Per Weishaupt, 1959). 

Dette er hovedindholdet i Peter Riedels artikel 50 års 
sølvdiplomer i FLYV november 1981 . 

Johannes Thinesen 
Jartalla 
Sverige 

Jeg sad forleden dag og læste til min forbløffelse i FLYV nr. 
1 /2001 (OSCAR YANKEE-siden), at Embraer EMB-110 Ban
deirante OY-BNM er afmeldt efter et havari. 

Jeg kan kun sige at dette er ikke korrekt, da jeg og en 
kollega selv fløj den sidste tur i flyet den 4. maj 2000 på en 
leveringsflyvning Dublin-Bournemouth, hvor flyet blev over
draget til Space-age, der var køber af alle fire MUK Air EMB-
11 O Bandeirante. Dette var desværre også den sidste tur for 
OY-BNM i det hele taget, da den blev afmeldt derefter. 

Jeg kan kun sige, at det var i en fin og flyvedygtig stand da 
vi afleverede det og uden skade af nogen art. 

Space-age købte alle fire fly for at ophugge dem, da de 
lever af at sælge brugte samt overhauled spare parts fra de 
fleste typer fly. 

OY-MUA ophuggede de som den første i London
Southend i april, den var lidt speciel, da det er den Bandeirante 
med flest cykles i verden; så vidt vi har fået af vide ca. 44.000 
hvilket er imponerende, da den er bygget i 1980 ! 

OY-BNM stod til salg i Bournemouth i et stykke tid, hvorefter 
Space-age også besluttede sig for at ophugge den .. 

Sean-con havde lejet det tredje af flyene (OY-BHT) 1 et års 
tid, hvor de har fløjet i MUK-regi. Sean-con var megettilfredse 
med flytypen og besluttede sig for at købe flyet af Space
age, da lejemålet ophørte pr. 1. oktober 2000. 

Det sidste af flyene, OY-ASY, som også var det nyeste af 
de fire fly med langt færre timer og cykles og mange modifi
kationer og pænere kabine med Boeing 767 enkelt sæder, 
havde stået i CPH siden december 1999, og var nu efter
hånden blevet strippet for en del stumper samt begge motorer, 
så Space-age besluttede at ophugge flyet i august 2000. 

Et døgn før denne ophugning blev Sean-con og Space-age 
enige om en pris, og Sean-con købte flyet og satte to helt nye 
motorer på, og det fik luftdygtighedsbevis igen i november 2000. 

Sean-con bruger nu i samarbejde med MUK Air de to Ban
deiranter på indenrigsruten Thisted-København med tre dag
lige afgange. Ruten blev genopstartet i oktober efter tre må
neders pause siden SUN-Air opererede den. 

Udover det flyver Sean-Con en del firmaflyvninger i Skan
dinavien, hvor de transporterer deres egne håndværkere til 
forskellige arbejdspladser. 

Jeg har fløjet Bandeirante for både MUK Air og Sean-Con 
siden 1998 og synes lige at jeg ville bringe den rette informa
tion. 

Venlig hilsen 
PerFrimor 

(e-mail) 

Svar på Johannes Thinesens læserbrev 

Robert Kronfeld indehaver af det første sølv C 
1 FLYV nr. 11/2000 og i Dansk Svæveflyvehistorisk Klubs medlemsblad, Fø~iks Posten 
nr. 21 kom jeg desværre til at skrive noget som ikke er korrekt. Jeg skrev I god tro, at 
Wolf Hirth erhvervede verdens første sølv C. Dette vil jeg dybt beklage, da den rette 
sammenhæng åbenbart er, at østrigeren Robert Kronfeld faktisk var før~t og derfor 
tilkommer æren. Kronfeld havde allerede et år tidligere end Hirth opfyldt betingelserne, 
men både Hirth og Kronfeld fik i 1931, samtidigt hver sit emblem me? nummer 1 
indgraveret på bagsiden. Desværre har flere kilder fejlagtigt pe~et på H1rth som _den 
tørste og derved skabt forvirring. Den vil jeg gerne ramme en pæl igennem ved _at bringe 
hosstående fotografi af svæveflyvepioneren Robert Kronfeld · den retmæssigt første 
sølv C indehaver. 
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Med venlig hilsen 
Niels Ebbe Gjørup 

Robert Kronfeld ved sit svævefly. Wien", 
hvormedhankrydsededenengelskeka
nal den 20 juni 1931. Foto via Johannes 
Thinesen. 
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JAR Medical Certificate 
Tekst: Edlef Bucka-Lassen, AME, medlem af flyvelægernes attestudvalg 

Som det vil være de fleste 
piloter bekendt, har Danmark 
tilsluttet sig JAR, Joint Aviation 
Requirements, de fælleseuro
pæiske luftfartsnormer. 

Helbredsundersøgelser til 
opretholdelse af certifikat kun
ne tidligere {før 1. juli 1999) fo
regå hos en hvilken som helst 
læge. Lægens arbejde bestod 
i at undersøge piloten, indskrive 
undersøgeIsasresultaterne på 
attesten og sende denne til 
Luftfartslægen hos SLV. Den
ne foretog bedømmelsen og 
tog stilling til om certifikatets 
medicinske krav var opfyldt; 
hvis det var tilfældet, udfærdi
gede SLV et "Medical Certifi
cate" som blev sendt til piloten 
og tjente til dokumentation for 
at de medicinske forhold var 
fundet i orden. 

Sådan er det ikke mere. 
Siden 1. juli 1999 skal flyve
medicinske undersøgelser fo
regå hos autoriserede flyvelæ
ger. Disse skal ikke kun fore
tage undersøgelsen, men og
så foretage vurdering og, hvis 
de medicinske krav er opfyldt, 
udstede Medical Certificate. 

Helbredskravene 
JAR-reglerne adskiller sig på 
flere områder fra de tidligere 
helbredskrav: 
1. Der er ændrede intervaller 

mellem de forskellige un
dersøgelser, alt efter pilo
tens alder. 
Op til 30 års alderen gæl
der Medical Certificate i 5 
år. For de 30 - 49 årige er 
gyldigheden 2 år, og for 
piloter over 50 år 1 år. 
Oprindeligt var der fra 65 års 
alderen et krav om hel
bredsundersøgelse hvert 
halve år, men det er nu fra
faldet igen, også her gælder 
Medical Certificate et år. 

2. Der er indført nye alders
betingede rutine-undersø
gelser af lungefunktionen 
og kolesterol i blodet ved 
første undersøgelse efter 
det fyldte 40. år alderen 
samt {for lungefunktionens 
vedkommende) hvert 4. år 
herefter. 
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3. Andre undersøgelser skal 
foretages på bestemte indi
kationer, der udgør en hel
bredsmæssig risiko 
- kolesterolundersøgelse 
ved kombination af to eller 
flere risikofaktorer som fx 
overvægt, tobaksrygning, 
forhøjet blodtryk, sukkersy
ge. 
- årlig undersøgelse af ny
refunktionen og saltindhol
det i blodet hos piloter som 
tager visse slags medicin 

Herudover kan adskillige 
andre prøver komme på tale, 
når der er mistanke om speci
elle sygdomme (fx undersøgel
se af sukkerindholdet i blodet 
hos overvægtige patienter). 

AME autorisationen 
For helbredsundersøgelsens 
vedkommende betyder JAR, 
at den nu skal foregå hos en 
AME (Authorized Medical 
Examiner). En AME er en læ
ge der er godkendt af luftfarts
myndighederne, i Danmark af 
SLV, til at udføre og bedømme 
de helbredsmæssige forhold 
hos piloter. 

For at opnå autorisation 
som AME kræves en flyveme
dicinsk grunduddannelse; for 
at beholde autorisationen 
kræves at den flyvemedicin
ske viden vedligeholdelse. 

Grunduddannelsen får man 
ved et fire ugers kursus {i alt 180 
timer). 

Vedligeholdelsen foregår 
ved deltagelse i relevante fly
vemedicinske kurser enten til
rettelagt og superviseret af SLV 
eller ved deltagelse i nationale 
og internationale flyvemedicin
ske kongresser. Typisk vil en 
AME bruge to dage om året til 
flyvemedicinske kurser. 

Omkostningerne i forbin
delse med såvel grunduddan
nelse som vedligeholdelse af
holdes af AME selv. Det sam
me gælder det apparatur, som 
flyvemedicinske undersøgel
ser kræver. 

Til vedligeholdelse hører 
også kendskab til de bulletiner, 
der med jævne mellemrum ud-

sendes fra SLV og som gør re
de for trufne beslutninger og 
indeholder instruktioner til 
AME. 

Flyvelægernes opgaver 
lflg. det senest afholdte vedli
geholdskursus i begyndelsen 
af september forventer SLV af 
flyvelægerne: 
1) Undersøge piloter og - hvis 

alt er uændret - forny Me
dical Certificate 

2) Kende de medicinske JAR
regler som findes i JAR
manualen, et digert ring
bind, med punkter og un
derpunkter 

3) Følge sagertil dørs i videst 
mulig omfang 

4) Informere piloten om for
nøden sagsbehandlingstid 

5) Varetage rådgivende servi
ce {også telefonisk) overfor 
piloter hvor det drejer sig 
om flyverelaterede hel
bredskrav og spørgsmål 

6) Informere om indberet
ningspligt, udlevere infor
mationsmateriale ved asth
ma, forhøjet blodtryk etc 

7) Kontakt til SLV pr. e-mail 
eller tlf. ved tvivl 

Selve undersøgelsen 
Lægeundersøgelsen starter 
med at piloten udfylder attes
tens forside med overskriften 
"Ansøgning om Helbredsgod
kendelse". 

Denne side gennemgås 
sammen med AME, der sup
plerer oplysningerne hvor det 
er nødvendig - og sikrer at 
samtlige rubrikker er udfyldt 
korrekt. Det er AME's ansvar 
at spørgsmålene er tilfredsstil
lende medicinsk besvaret til at 
vurdere om et Medical Certifi
cate kan udstedes. Evt. må der 
hertil indhentes yderligere op
lysninger fra speciallæger, sy
gehuse eller pilotens egen læ
ge. 

I eksemplet ville lægen 
skulle skrive til sygehuset for 
at få svaret på ultralyds- og 
røntgenundersøgelsen samt 
til kirurgen for at få svaret på 
kikkertundersøgelsen før pa-

pirerne kan sendes videre til 
SLV. 

Herefter går man overtil at
testens side 2, selve undersø
gelsen, der betegnes "LÆGE
ERKLÆRING Generel flyve
medicinsk undersøgelse". 

Denne omfatter en under
søgelse fra top til tå {i medi
cinen betegnet "de capite ad 
plantern"). Øjne, ører, næse, 
svælg, hals, hjerte, lunger, ryg
søjle, bevægeapparat, arme 
og ben hører med, lige så vel 
som nervesystemets funktion. 
Findes der (eller er der blot 
mistanke om) noget som ikke 
er normalt, udforskes og be
skrives det nærmere, evt. ved 
supplering med specielle blod
prøver eller undersøgelser (fx 
udvidet undersøgelse af lun
gefunktionen ved mistanke 
om astma). 

Ud over denne attest skal 
der udfyldes en "Indstilling til 
SLV", hvor der skal tages stil
ling til om ansøgeren opfylder 
de helbredsmæssige krav til 
det aktuelle certifikat i henhold 
til JAR-reglerne. 

Helbredskrav opfyldt 
Er kravene opfyldt, udsteder 
AME et Medical Certificate 
som piloten får med sig. Det 
gamle Medical Certificate 
samt en kopi af det nye sen
des sammen med helbreds
skemaet, indstillingen og evt. 
supplerende undersøgelser 
(fx EKG) til SLV. 

I en del tilfælde- nemlig når 
visse undersøgelsesresulta
ter, fx kolesterol, mangler -
kan attesten ikke færdiggøres 
og fremsendes i samme sean
ce som undersøgelsen. Den 
må henlægges indtil svarene 
fra laboratoriet foreligger; først 
da kan de-hvis svarene er in
denfor normalgrænserne -
indføre på attesten, hvorefter 
denne kan fremsendes til SLV. 

Er svarene ikke normale, 
kræves yderligere udredning. 
Er kolesterol fx forhøjet kræ
ves en faste-undersøgelse af 
fedtstofferne i blodet, en så
kaldt lipid-profil. Der må altså 
tages ny kontakt med piloten, 

FLYV • FEB. 2001 

l 
I 
J 

j 

( 

V . 



foretages ny blodprøve ( evt. 
hos egen læge) og først når 
dette svar fremkommer kan 
indstillingen afgøres og frem
sendes til SLV. 

Undersøgelsen er noget, 
der tager tid. Det er i de færre
ste tilfælde gjort med den tid, 
piloten er hos lægen. Indstil
ling, fremtinding af relevante 
paragraffer, rekvirering af svar 
og venten på deres ankomst 
med ny behandling af sagen 
er alt sammen noget, der tager 
tid. Der kan være undersøgel
ser, som går hurtigt, men der 
er andre, der tager megen tid. 
Den hurtigste jeg har målt tid 
på er 43 minutter. Andre tager 
over to timer. 

Helbredskrav Ikke opfyldt 
Hvad nu, hvis helbredskrave
ne ved en undersøgelse ikke 
er opfyldt? 

Statens Luftfartsvæsen 
Certifikatkontoret 

Lad os tage et eksempel, 
hvor jeg hos en tidligere rask 
pilot finder et blodtryk, der selv 
efter gentagne målinger ikke 
går under 158/100. JAR be
stemmelse x.xx. siger, at det 
systoliske tryk ("den højeste 
værdi") ikke må overstige 160, 
og at det diastoliske tryk ("den 
laveste værdi") ikke må være 
over 95. Medical Certificate 
kan altså ikke udstedes. 

I dette tilfælde vil jeg udsty
re piloten med en skrivelse til 
hans egen læge, som forkla
rer: 
1. Kravene (hvad JAR regler

ne kræver, altså et systo
lisk blodtryk på højst 160 
og et diastolisk på højst 95) 

2. Hvilke undersøgelser der 
kræves (blodprøver til un
dersøgelse af nyrefunktio
nen og saltindhold i blodet) ... 
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3. At jeg herudover vil foreslå 
at der tages blodsukker 
samt kolesterol (da et for
højet blodtryk er farligere 
hvis det findes sammen 
med en sukkersyge eller et 
forhøjet kolesterol) 

4. Hvilken slags blodtryks
sænkende medicin der kan 
forenes med funktionen 
som pilot (fx såkaldte ACE
hæmmere og Ca-blokkere) 

5. At jeg gerne vil se piloten 
igen, når der foreligger to
tre blodtrykskontroller med 
normale værdier 

6. At piloten her medbringer 
undersøgelsessvarene el
ler at disse er sendt til mig 
pr. fax eller e-mail i forvejen 

Når piloten så kommer 
nogle uger senere, samles 
tingene, jeg vurderer om kra
vene nu er opfyldt, og hvis de 
er det, kan jeg nu udstede et 
Medical Certificate. 

Er sagen mere kompliceret 
eller trækker den af den ene 
eller anden grund i langdrag, 
sendes de fundne resultater til 
SLV med et ledsagebrev om 
problematikken. På "Indstilling 
til SLV" skal årsagen (hvilke 
krav der ikke er opfyldt) anfø
res med reference til det spe
cifikke punkt (resp. de aktuelle 
punkter) i manualen. 

Honoraret for 
undersøgelsen 

Det giver sig selv, at en under
søgelse, der både kræver den 
nævnte kvalifikation og tager 
den beskrevne tid, kommer til 
at koste noget, hvis driftsøko
nomien skal hænge sammen 
for den udførende læge. Alene 
grunduddannelsen og udsty
ret løber op i små 70.000 kro
ner ved ansættelse af en vikar 
- og gør man ikke det, bliver 
det endnu dyrere i tabt ar
bejdsfortjeneste. 

Hvad attesten kommer til at 
koste er ikke fastlagt endnu. I 
øjeblikket kører vi stadig efter 
de takster, "der var gældende 
"i gamle dage", altså før 1. juli 
1999. Dengang hvor der ikke 
blev krævet speciel autorisa
tion og hvor det var nok at skri
ve svarene ind på den gamle 
attest og fremsende denne til 
SLV. 

Det har været noget vans
keligt at sætte tal på hvor me
get merarbejde den nye attest 
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betyder, men efter et års erfa
ring kan vi konstatere, at det 
er betydeligt. Hvilket også 
turde fremgå af beskrivelsen. 
Honoraret for selve attesten er 
et såkaldt "bundet honorar", 
som er fastsat af Den Almin
delige Danske Lægeforening. 
Det må hverken over- eller 
underskrides af den enkelte 
AME. 

Ud over selve attesten be
taler piloten de tillægsunder
søgelser, som foretages. Det 
kan være ekg, lungefunkti
onsundersøgelser, blodprø
ver, blodprocent, blodsukker 
etc. 

Af og til bliver vi konfronte
ret med, at piloten har været 
vant til at disse undersøgelser 
af "flinke læger" er blevet fore
taget på Sygesikringens reg
ning. Lad det her være sagt, 
at dette ikke er - og aldrig har 
været - i overensstemmelse 
med den overenskomst, der 
eksisterer mellem Sygesikrin
gen og de praktiserende læ
ger. Sygesikringen betaler 
hvad der har med sygdom ( el
ler mistanke om sygdom) at 
gøre. En attest, som skal be
kræfte at der ikke foreligger 
nogen sygdom, hører ikke 
med herunder - og har aldrig 
gjort det. 

Taksterne fortillægsunder
søgelserne er såkaldte "frie 
honorarer" og kan variere fra 
praksis til praksis. Det er også 
op til den enkelte AME om han 
vil beregne noget for ekstra ar
bejde som indhentning af prø
vesvar fra andre sider etc. - og 
der kan meget vel være en 
sammenhæng mellem priser
ne, således at den AME som 
tager mere for ekg og blod
prøver til gengæld ikke bereg
ner noget for at indhente svar 
udefra. Men det mærker pilo
ten kun den dag, hvor der er 
brug herfor. 

Med ovennævnte artikel 
håber jeg at have bragt lys ind 
i et kapitel, der såvel omfangs
mæssigt som honorarmæs
sigt har været præget af vildt 
divergerende meninger og 
rygter. Slige opstår oftest, når 
informationer om det, sagen 
drejer sig om er utilstrækkeligt 
kendt eller mangelfulde. Jeg 
har prøvet på at råde bod på 
det her. • 

OGER 
Historien om Amerikas 
bølgeflyvningspionerer 
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' 'Robert F • Whelan. 

Svæveflyvningens første kraft
kilde var hangvinden, så kom 
termikopvindene, der i form af 
cumulunimbusskyer bar svæ
veflyvepiloterne og deres fly op 
til anseelige højder. Med opda
gelsen af bølgeopvindene kom 
den tredje og mest fantastiske 
opvindstype til vores kendskab. 

Nu, 50 år efter USA's store 
satsning på et par videnska
belige undersøgelser, Sierra 
Wave Project og Jet Stream 
Project, er der udkommet en 
meget interessant bog med 
titlen "Exploring the Monster 
Mountain Lee Waves" skrevet 
af Robert F. Whelan. 

Bogen indledes med Wolf 
Hirths opdagelse af en mærk
værdig opvind over flyvesko
len i Grunau i Riesengebirge i 
Tyskland i 30-erne. Senere føl
ger vi i flere kapitler bølgesvæ
veflyvningens udvikling i USA. 
Et hold af virkelige barske høj
desvæveflyvere og bugserpi
loter deltog i projekterne. 

Udgangspunktet blev lagt i 
Bishop i Owens Valley, der er 
en flyveplads i læ af Sierras hø
jeste toppe på omkring 4.000 
m lige under de rotorer, som 
bølgerne danner! Med udtjente 
svævefly fra anden verdens
krig, med simple instrumenter, 
og med iltanlæg fra overskuds
lagerne sattes i Sierras bølge
opvinde nye verdensrekorder i 
højdeflyvning med svævefly 
med højder på over 14.000 m. 

Hver flyvning i de mægtige 
"Monstervinde" indebar en 
udfordring af de enorme 
kræfter som rotorerne under 
bølgerne danner. 

Sveriges virkelige bølge
flyvningspioner, Karl Erik 
Overgård, deltog i projektet 
med henblik på at sætte ny 
svensk højderekord, men 
med en fatal fejltagelse 
ved ilttilslutningen mistede 
han livet i ca. 11.000 m's 
højde og styrtede ned i 
Nevadaørkenen den 18. 
december 1951. Hans 
deltagelse i projektet be
skrives udførligt i bogen. 

Bogen gør meget ud af de 
praktiske erfaringer fra Sierra 
Wave Project og The Jet Stre
am Project. Whelan fortæller 
meget malende ved hjælp af 
facinerende billeder om de 
frygtløse svæveflyvere som 
udforsker naturens mulighe
der. Det begyndte med Victor 
Mead Sautek's ide og sluttede 
med, at man satte den ene en
og tosædede rekord efter den 
anden, nogen af dem står den 
dag i dag. 

Bogen er spændende som 
en kriminalroman. Whelan be
skriver projekternes deltagere 
med et væld af detaljer. På 
denne måde møder vi på nært 
hold de senere så berømte 
bølgeflyvepionerer, hvoraf fle
re er indehavere af FAl's Lili
enthal medalje. 

Jeg anbefaler gerne denne 
vel skrevne og let læste bog 
som et historisk dokument, der 
bør findes i alle bølgeflyveen
tusiasters bogreol. Mange af 
bogens billeder er helt unikke 
og udlånt fra piloternes egne 
samlinger. 

Bogen bestilles lettest via 
internettet fra The Soaring So
ciety of America, website: 
www.ssa.org eller via adressen 
P.O. Box 2100, Hobbs, New 
Mexico 88241-2100 USA. 

Den koster$ 24.95 + porto 
$ 7,50. 

Rolf Algotsonl 
oversættelse Niels Holck, 

ØSF 
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70år 

Underdirektør 
Jens Aa. 
Gregersen 
Jens Aa. Gregersen, der 
fylder 70 år den 15. februar, 
begyndte som flyveelev på 
Avnø i 1953 og var med på det 
første hold flyveelever, Flyve
våbnet fik uddannet i Canada. 
Han fløj derefter F-84G, Cata
lina og Pembroke indtil 1960 
og fik derefter en lang og flot 
karriere inden for dansk char
terflyvning, først i Overseas 
Aviation, derefter Flying Enter
prise, Conair og Premiair. 

Gregersen blev i en ung al
der flyvechef og senere under
direktør og ophørte ikke med 
flyve, da han blev 60. Han fort
satte nogle år som andenpilot 
og instruktør, og selv om han 
nu er pensioneret tager han en 
gang imellem til Dragør og fly
ver en tur med Airbus A300 si
mulatoren. 

KDA' s hjemmeside 
På internettet 

www.kda.dk 
er altid oPdateret 

Her finder du en oversiat 

over KDA-husets 
aktiviteter. mulished for 
at bestille varer i 
butikken Pr. e-mail. links 
til de tilsluttede unioner 
etc. 
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Engelsk? Belgisk? Tjekkisk? 

Wolfsberg - Letov 
Raven 257 
Raven 257 tilhører en flykate
gori, som man kvier sig ved 
at kalde trafikfly - det er en 
luftens firehjulstrækker, et ro
bust arbejdsfly i samme kate
gori som Britten Norman Is
lander. 

Men chefkonstruktøren 
Alec Clark har også en forud 
hos Britten Norman. Midt i 
halvfemserne havde han sam
men med Desmond Norman 
et konstruktionskontor, der for 
det belgiske firma Triloader 
Aircraft Corporation arbejdede 
på et projekt til et tremotoret 
fragtfly, der dog aldrig blev 
realiseret. 

Men samarbejdet med bel
gierne fortsatte. Triloader skif
tede navn til Wolfsberg Aviati
on Corporation med Clark som 
chefkonstruktør, og man gik nu 
i gang med et mindre ambitiøst 
projekt, Raven 257. 

Det indledende projekte
ringsarbejde blev påbegyndt i 
England og Belgien men rigtig 
gang i det egentlige konstruk
tionsarbejde og fremstilling af 
en prototype kom der først 
midt i 1998. Det foregik i Tjek
kiet med Evektor-Aerotechnik 
som partner. 

Bygges I Tjekkiet 

Evektor, der var ansvarlig for 
produktion og certificering sy
nes at være en form for dat-

terselskab af Let, kendt især 
for trafikflyet L-410. Prototy
pen blev i hvert fald bygget på 
Let fabrikken i Kunovice, med 
Letov i Prag som underleve
randør af vinger og haleplan. 
Den første flyvning foregik 
sted den 28. juli i fjor. 

Nogle få måned senere 
meddelte Wolfsberg imidlertid, 
at samarbejdet med Evektor 
var ophørt og at Letov, der har 
sin fabrik i Prag, skulle stå for 
produktionen. 

Wolfsberg varetager mar
kedsføring og salg og forven
ter at kunne aflevere de første 
fly i midten af 2002. Prisen er 
ikke fastsat, men Wolfsberg 
anslår at fragtudgaven vil kos
te ca. 850.000 USD. 

Fokker tværsnit 

Kabinen på Raven (navnet 
betyder ravn) måler 3,90 x 
1,47 x. 1,44 m og kan tage 
syv passagerer med "væsent
lig" bagage, otte uden bagage 
af betydning, Desuden kan 
der sidde en passager ved si
den af piloten 

Tværsnittet er det samme 
som på de klassiske Fokker 
trafikfly fra tyverne og begyn
delsen af trediverne. Halefla
derne er anbragt på to bomme, 
så kroppen kan åbnes bagtil 
og Raven er derfor i stand til 
at medføre gods på paller. 

Derfor stempelmotorer 

I disse turbinetider kan det 
undre, at Raven har klassiske 
stempelmotorer uden turbola
der. Clark begrunder det med, 
at en hk fra en stempelmotor 
kun koster en fjerdedel af en 
turbine-hk og at vedligeholdel
se af stempelmotorer er noget 
man kan allevegne - det op
vejer de lange gangtider for 
turbinemotorer. • 

Wolfsberg - Letov 
Raven 257 

Utility fly 
7-8 passagerer 

To 300 hk Teledyne 
Continental I0-550-N8 

Spændvidde .......... 14,50 m 
Længde ................. 12.28 m 
Højde ...................... 4,00 m 
Max. startvægt ...... 2.990 kg 
Tankindhold ................. 536 I 
Max. last i kabinen ... 800 kg 
Max. rejsehastig-
hed .... .................... 239 km/t 
Stallhastighed, 
fulde flaps .......... .... 11 o km/t 
Max. stigeevne .......... . 6 m/s 

Wolfsberg Aircraft Corp. NV 
Woudstraat 23 
B-3600 Genk 
Belgien 
Tlf. 0032 8938 0831 
Fax 0032 8938 61 41 
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MODEL
.flDERNE 
Kampklar 
havkat 
Af Wilhelm Wl/lersted 

Da Anden Verdens
krig brød ud var 
Grumman f/yfabrik
kens første monoplan 
- F4F Wildcat - den 
amerikanske flådes 
mest avancerede 
førstelinle jagerfly til 
tjeneste ombord"' 
hangarskibene. 

Grumman F6F Hellcat med glubsk tiger-gebis i skala 1 :48 fra Monogram. 

Men efter amerika
nernes første møde 
med blandt andet de 
japanske Mltsubishi 
A6M Zero blev det 
klart, at man hurtigst 
muligt måtte i gang 
med at udvikle vildkat
ten til en noget mere 
krasbørstig havkat for 
at ikke Pearl Harbour
chocket skulle genta
ge sig under luft
kampene i Stillehavet. 

Grummans ingeniø
rer gik i gang med at 
konstruere F6F med 
tilnavnet Hellcat, som 
skulle komme til at 
dominere luftindsat
sen mod japanerne i 
resten af Stillehavs
krigen. 

Medens Grum man Wildcat po
pulært sagt "tog slæbet" i ver
denskrigens allerførste tid u n
der luftkampene mod japaner
ne over Stillehavet, bestilte 
den amerikanske flåde den 30. 
juni 1941 afløseren F6F Hell
cat. 

Man havde hele tiden for 
øje, atflyet skulle kunne hamle 
op med de frygtede japanske 
Zero's, og ved en heldig tildra
gelse, fik de amerikanske eks
perter syn for sagen. 

En patruljerende Consoli
dated PBY Catalina fra US Na
vy spottede på Akutan-øen i 

To Hellcats p~ patrulje over 
Stillehavet. 

Hellcat fik ofte • men kunne 
klare - særdeles Mrd medfart 
under tjenesten ombord p~ 
hangarskibene i Stillehavet. 
Her redder en modig mariner 
piloten ud af en brændende 
Hellcat efter en crash-landing 
p~ USS Enterprise. 

det nordlige Stillehav en gen
stand nede på tundraen. Det 
var en nødlandet Mitsubishi 
Zero, der selv om maskinen lå 
på ryggen tilsyneladende var 
helt uskadt. 

Et bjærgningshold fra US 
Navy nåede hurtigt frem til fly
et. Det viste sig, at det var en 

fabriksny Zero-Sen, som hav
de fået motorproblemer under 
leveringsflyvningen frem til en 
japansk eskadrille i området. 
Piloten hang stadig i selerne, 
død med brækket hals. Men 
flyet var helt intakt med undta
gelse af en afrevet olieledning. 

Zero'en blev adskilt og frag
tet til Grummans fabrik i USA. 
Her blev den omgående sat i 
flyveklar stand. 

Derfor kunne Grumman-tek
nikeme nu teste det avancerede 
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og frygtede japanske kampfly og 
sørge for at deres nye jager
konstruktion - Hellcat'en - kunne 
hamle op med den. 

Man skiftede faktisk først 
og fremmest motorerne ud på 
prototyperne, og serie-maski
nerne fik nu installeret Pratt & 
Whitney Double Wasp R-2800 
på 2000 hk. Hellcat blev omgå
ende sat i masseproduktion. 

Jernværket 

Det var et stort og robust fly. 
US Navy kaldte faktisk - for
mentlig i al kærlighed - Grum
man-fabrikken for jernværket. 

Flyet var specielt skabt til at 
kunne operere fra hangarski
bene. Målet var at levere et fly 
som var hurtigt og kunne med
føre størst mulig last over 
længst afstand samtidig med 
at det var nemt at tumle mel
lem operationerne fra og på et 
gyngende hangarskibsdæk i 
alt slags vejr. 

Hellcats havde et vingeare
al på 31 m2 

- sammenlignet 
med for eksempel de noget 
tungere Republic P-47 Thun
derbolt's 28 m2 - og det gav flå-

GÆ'UMMAN F61'·-' 

Grumman F6F Hellcat. 

Hellcats var 

deflyet fine stabile flyveegen
skaber, både under start og 
landing på hangarskibene og 
med hensyn til bombelastka
paciteten. Jernkonstruktionen 
Hellcat levede altså virkelig op 
til forventningerne. 

Første træf 

Den amerikanske havkat mød
te for tørste gang rivalen Zero 
en decemberdag i 1943, hvor 
en eskadrille Hellcats fra han
garskibet Yorktown entrerede 
100 japanske fly, hvoraf halv
delen var Zero. 

Under luftkampene ned
skød Hellcat's 28 Zero, og kun 
tre af Grum man-kattene måtte 
lade livet. 

Hellcat spillede også en do
minerende rolle under det luft
slag, der senere kom til at blive 
kendt som "The Great Marina
nas Turkey Shots" -altså noget 
i retning af "Marinanas store 
kalkunslagtning". 

900 amerikanske fly fra 15 
hangarskibe mødte den 19. juni 
1944 omkring 450 japanske fly 
fra ni japanske "fladtoppe". Det 
blev en hård nød at knække for 

De færreste ved måske, at de første fly i de berømte "Blue Angels" 
- den amerikanske flådes legendariske opvisningsteam - faktisk 
var de propeldrevne Hellcats. Her er tre af "englene" i tæt forma
tion. 

Data 
Grumman F6F-5 Hellcat 

Motor: ......... En Pratt & Whitney R-2800-1 0W på 2000 hk 
Spændvidde: ........................................................ 13,05 m 
Længde: ............................................................... 10,31 m 
Højde: .................................................................... 4,39 m 
Vingeareal: ............................................................... 31 m2 

Tornvægt: .. .. ........................................................ 4.11 0 kg 
Fuldvægt: ....................................................... ... 5.5281 kg 
Max. hastighed: ................................... 612 km/ti 7.000 m 
Landingshastighed:142 km/t 
Tophøjde: ........................................................... 11.369 m 
Maksimal rækkevidde: ....................................... 2.462 km 

japanerne, der i løbet af 24 
timer mistede 350 fly. 

De amerikanske Hellcats 
lagde sig i stilling ved de japan
ske hangarskibe og nedskød 
en efter en de tilbagevenden
de japanske fly - blandt andet 
Zero i massevis. 

Hellcat tog sig også i rollen 
som let bombefly af et stort 
antal japanske krigs- og fragt
skibe. Flyet kunne medføre op 
til et ton bomber og dets seks 
Browning maskinkanoner var 
også yderst effektive mod jord
mål. 

Hellcat blev bygget i 12.275 
eksemplarer, og flyet gjorde 
tjeneste i flere år i en række 

lande efter verdenskrigens af
slutning. 

Sidste amerikanske krigs
handling foregik under Korea
krigen, hvor seks tungt bom
belastede ubemandede Hell
cat-droner styret af Skyraider 
førerfly den 28. august 1952 
blev effektivt anvendt mod 
jordmål i Nordkorea. 

Modellerne 

Grumman F6F Hellcat er ud
sendt i en række glimrende 
samlesæt i 1 :72 fra Airfix, Re
vell og Hasegawa - samt i 1 :48 
fra Monogram. • 

i sine unge år camoufleret i blåt på oversiden og hvidt på undersiden. Siden blev havkattene iført marineblå uniform over det hele. 
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Kommentarer 
ATR42 OY-JRY flyver for Da
nish Air Transport. Den er byg
get i 1987 til Air Tahiti som F
ODUC, men blev i 1997 om
registreret F-GNPL. 

De to Bombardier CL-600 
(Regional Jet) har tidligere flø
jet for Maersk Air's engelske 
datterselskab, OY-MBR (byg
geår 1998) som G-MSKM, OY
MBS (1999) som G-MSKN. 

Byggeår og seneste uden
landske registreringsbeteg
nelse for de øvrige fly: 

OY-CNN 
OY-HHH 
OY-JAJ 
OY-JPA 
OY-LJH 
OY-LJI 
OY-LSA 
OY-XVB 

1992 OO-AEY 
1989 SE-JCY 
2000 JA-8838 
1979 SE-IAY 
1995 N63BL 
1995 N108FX 
2000 N44496 
1995 0-5523 

OY-LAD og OY-LJG er begge 
fabrsnye. 
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TIigang 

OY• ~ Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

CNN 
HHH 
JAJ 
JPA 
JRY 
LAD 
LJG 
LJH 
LJI 
LSA 
MBR 
MBS 
XVB 
XZI 

Airbus A320-212 348 4.12. 
Robinson R22 1080 20.12. 
Beech C90 King Air LJ-1097 30.8. 
Piper PA-28RT-201T 28R-7918101 26.9. 
ATR 42-300 063 22.12. 
Piper PA-28-181 2843375 21.11. 
Learjet 45 LJ45-083 21.8. 
Learjet 60 051 13.9. 
Learjet31A 31A-104 1.12-
Beech C90A King Air LJ-1610 21.12. 
Bombardier CL600-2B19 7248 4.12. 
Bombardier CL600-2B19 7283 21.11. 
Schleicher ASK-23B 23140 1.12. 
Rolladen-Schneider LS4 4290 18.9. 

Premiair, Kastrup 
Air Service International, Billund 
Air Alpha, Odense 
Billund Air Center 
Danish International Helicopters, Vamdrup 
Air Alpha, Odense 
Execujet Scandinavia, Roskilde 
Execujet Scandinavia, Roskilde 
Flexjet Operations, Nærum 
Per Thrane, Charlottenlund 
Maersk Air, Kastrup 
Maersk Air, Kastrup 
Midtsjællands Svæveflyveklub 
Kalundborg Flyveklub 

Slettet 
OY- Type Dato Ejer/bruger Årsag 

BVM Beech A36 29.9. Dana-Fly, Rungsted + Solgt til USA 
CAE Partenavia P.68B 2.1. Nordic Air, Hadsund Solgt til Norge 
CTT Maule M-7-235 13.12. Swea Produktion, Kolding Solgt til USA 
CYS Polliwagen 11.12. Søren Støvring, Næstved Overdraget til Danmarks Flyve-

museum 
FOX SZD-25A Lis 8.12. Peter Siboni, Kalundborg Overdraget til Danmarks Flyve-

museum 
HAH Sikorsky S-61 N 20.12. Grønlandsfly, Nuuk Solgt til Canada 
HEZ Sikorsky S-76A 24.11. Danish International Heli-

copters, Vamdrup Lejemål ophørt 
MRA Boeing 737-7L9 19.12. MaerskAir Solgt til Brasilien 
MRB Boeing 737-7L9 19.12. MaerskAir Solgt til Brasilien 
PEZ Cessna F406 13.12. NAC Nordic Aviation Con-

tractor, Skive Solgt til England 
XBG St. Libelle 18.12. Vejle Svæveflyveklub Solgt til England 
XHH PIK-20B 13.12. PIK-20 Gruppen Holstebro Solgt til Ungarn 
XJC PIK-200 29.9. John Vestergård, Viborg + Solgt til England 
XNK DG-300 Elan 20.12. Herning Svæveflyveklub Solgt til USA 

Ejerskifte 

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

AZC Cessna F150L 17.7. Preben Byrialsen, Hobro + Jens Wendell, Åkirkeby 
BGZ PA-28-140 13.12. Lene Smith, London Palle Westergård, Ålborg 
BHT Bandeirante 14.12. Scandinavian Contractors, 

Nr. Alslev MUK Air, Kastrup 
BLU PA-28-181 Arly Dalgaard, Holbæk Preben Holdt, Holbæk 
CLD Challenger 601 1.12. Flexjet Operations, Nærum Execujet Scandinavia, Roskilde 
ESB Cessna F 172M 7.12. Alice Aviation, Odense Astrid Meyer, Odense N 
FLI PA-38-112 5.12. Sun-Air, Billund Northwest Air Service, Thisted 
GAC AA-1 Yankee 5.12. Sun-Air, Billund Northwest Air Service, Thisted 
JAJ C90A King Air 18.12. Essex lnvest, Århus C Air Alpha, Odense 
LJB Learjet 31A 1.12. Flexjet Operations, Nærum Execujet Scandinavia, Roskilde 
LJC Learjet 31A 1.12. Flexjet Operations, Nærum Execujet Scandinavia, Roskilde 
LJD Learjet 60 1.12. Flexjet Operations, Nærum Execujet Scandinavia, Roskilde 
LJH Learjet 60 1.12. Flexjet Operations, Nærum Execujet Scandinavia, Roskilde 
LUX ASW20 27.11. Johnny Reichstein Jensen, 

Vejen+ Lars Nordam-Ullitz Bjergby 
RRG Cessna 177RG 1.9. Air Alpha, Odense Tønder Flyveklub 
XCD Club Libelle 206 3.1. Tølløse Flyveklub Mogens Sakslev Andersen, 

Roskilde 
XIW Astir CS77 2.6.* Poul Poulsen, Stenlille Østsjællands Flyveklub 
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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 1000-1500 

Telefon 
Charlotte H. Andersen, leder af butikken 4614 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 (næstfmd.) 
Jan Schmeltz Pedersen 
Finn Larsen 
Palle J. Christensen 

96 96 96 96 +98 29 36 36 
86441133 
4817 50 58 
86 42 4918 
8667 4048 

Ansvarsomrfi.de 
Internationalt 
Uddannelse 
Teknik 
Miljø 
PR 

KDA i december 

11. december 

Høringssvar til Statens Luft
fartsvæsen vedr. Udkast til 
lovforslag om ændring af lov 
om luftfart (Obligatorisk rap
porteringssystem m.v.}: 

"KDA har med interesse 
læst udkast til lovforslag om 
ændring af lov om luftfart 
vedrørende obligatorisk rap
portering til SLV af driftsforstyr
relser og andre irregulære for
hold bortset fra havarier og 
hændelser. Vi er enige i vurde
ringen af, at arbejdet med at 
forbedre flyvesikkerheden 
hviler på den forudsætning, at 
uregelmæssigheder indrap
porteres. Rapporternes antal 
og lødighed vil være afhængi
ge af tavshedspligt hos myn
digheden, samt straffrihed for 
den rapporterende person. 
KDA skal derfor hermed ud
trykke vor støtte til dette for
slag, som vi anser vil blive en 
hjørnesten i bestræbelserne 
for at forbedre flyvesikkerhe
den. Det vil blive nødvendigt 
med et samarbejde omkring 
den praktiske udformning sy
stemet bag rapporteringen, 
idet vore unioner naturligvis 
har en interesse i at blive ori
enteret om rapporter i lighed 
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med luftfartsselskaber m.v. for 
at kunne udnytte oplysninger
ne i unionernes interne kvali
tetsikringssystemer." 

12. december 

Møde i Rådetfor Større Flyve
sikkerhed. Støtte til DFU pro
blemer med politiet nu på 
plads, idet Rådet og SLV går 
aktivt ind i sagen. 

KDA briefede om status fra 
SLV møde 27. nov. og fik Rå
dets støtte til den foreslåede 
fremgangsmøde, som skal 
præsenteres i SLV den 16. 
januar. 

15. december 

Sendt en jubilæumsgave til 
Kungliga Svenska Aeroklub
ben i anledning af klubbens 
100 års fødselsdag. 

18. december 

Møde mellem DMU, KDA og 
AOPA vedr. juridisk medlems
bistand. 

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 66 12 21 
E-mail: p.nielsen@nkt-re.dk 

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 

Fritflyvnings-Unionen 
Tom Oxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 56 39 85 95 
WEB-adr.: www.ffu.dk 
E-mail: oxager@vip.cybercity.dk 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Niels Lyhne Hansen 
Gormsvej 14, 7080 Børkop 
Telefon 75 86 62 19 
Internet adr. : www.modelflyvning.dk 
E-mail : lyhne@get2net.dk 

RC Sport Danmark 
Svend Plougstrup 
Kærmindevej 13, 7100 Vejle 
Telefon 75 82 73 69, mob. 40 19 13 77 
WEB-adr.: www.rc-unionen. dk 
E-mail: svend@ st6.tele.dk 

KDA Repræsentantskabs
møde 2001 
Kongelig Dansk Aeroklub afholder det ordinære re
præsentantskabsmøde lørdag den 21. april kl. 1030 i 
KDA-huset Roskilde Lufthavn. 

Årsberetning vil blive fremsendt til unionerne og til de 
direkte medlemmer, der ønsker det. 

Der afholdes formøde for de direkte medlemmer kl. 
1000. 

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 2001. 

Eventuelle spørgsmål rettes til generalsekretær Jørn 
Vinther eller KDA's formand Aksel C. Nielsen. 

KDA Sportspokal 
På KDA's repræsentantskabsmøde uddeles KDA's Sports
pokal til en person, der ved konkurrencer i 2000 eller 
gennem en periode har opnået gode resultater. 

Motiverede skriftlige forslag skal være KDA-huset i 
hænde senest den 6. marts 2001 . 

Eventuelle spørgsmål rettes til generalsekretær Jørn 
Vinther eller KDA's formand Aksel C. Nielsen. 
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RÅDET FOR STØRRE 

FLYVESIKKERHED 

Formand: Kai Frederiksen 
Generalsekretær: Niels Nørby Jakobsen 
SekretariatVester Farimagsgade 7, 4. sal 

1606 København V 
Telefon: 33 13 06 43 • Telefax: 33 13 06 58 

e-mails: kf@naig.dk • nnj@inbound.dk 

Tirsdag den 12. december 
2000 afholdtes rådsmøde nr. 
200. Rådets møder afholdes 
efter en udsendt dagsorden, 
der til dette møde bl.a. inde
holdt følgende emner: Bordet 
rundt, Flyveinstruktørseminar 
på Hindsgavl, SLV møde om 
forbedring af flyvesikkerhe
den, Katastrofe-checklister, 
Rådets og Nordisk Flyforsik
ri ngsgruppes (NAIG) møde i 
Trafik-ministeriet, DFU og un
dersøgelser af faldskærms
ulykker samt Foredrag. 

Bordet rundt 

Dette punkt indeholder oplys
ninger fra rådsmedlemmerne, 
emner der diskutteres og hvor 
eventuel aktion aftales. Oplys
ninger under dette emne er 
samtidig beregnet til oriente
ring og eventuel aktion i egne 
rækker. 

Af særlige emner var råds
medlemmernes reaktion på 
udkast til lovforslag om æn
dring af lov om luftfart vedrø
rende obligatorisk indberet
ning af driftsforstyrrelser og 
andre irregulære forhold bort
set fra flyvehavarier og flyve
hændelser. Der var generel 
støtte til forslaget og bl.a. KDA 
anser, at det vil blive en hjør
nesten i bestræbelserne for at 
forbedre flyvesikkerheden. 

FLV (OBS) omtalte et nyligt 
udmærket samarbejde med 
Havarikommisionen for Civil 
Luftfart ved Flyvevåbnets as
sistance i undersøgelse af fle
re civile helikopterulykker, bl.a. 
flyvehavariet i Arresø. 

Rådet var af Peter Ander
sen (Dansk Motorflyver Union) 
inviteret til at give foredrag i 
Vojens den 24. januar 2001 for 
sønderjyske klubber. Forman
den og generalsekretæren vil 
være aktørerne. 
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Flyvelnstruktørsemlnaret 

seminaret i november 2000 på 
Hindsgavl i medfør af de nye 
regler i JAR-FCL blev desvær-
re aflyst på grund af manglen-
de tilmelding. Seminaret var 
planlagt i samarbejde mellem 
Rådet og Statens Luftfartsvæ-
sen (SLV). 

Både Rådet og SLV havde 
lagt et stort arbejde i arrange-
mentet, både for stedet (Hinds-
gavl) til en rimelig pris og fået 
tilsagn fra en række særdeles 
kompetente foredragsholdere 
til at dække emnerne på dette 
to-dages seminar. 

SLV møde om forbedring 
af flyvesikker-heden 

Rådet har deltaget i to møder 
i SLV. Givtige møder, hvor bå-
de statistik og indsatsen - in-
kluderende alle organisatio-
ner, Rådet og SLV - blev 
målsat. Den primære mål-
gruppe vil først være privatf-
lyvningen (motorflyverne), idet 
statistik og erfaring klart peger 
på dette område Qf. den mere 
omfattende orientering i FLYV 
nr. 1 under "KDA i november", 
side 35). 

Katastrofe-checklister 
Nogle af unionerne har afslut-
tet arbejdet med at optage for-
holdsregler i forbindelse med 
håndtering af flyvehavarier og 
flyvehændelser i unionshånd-
bøgerne. 

Møde I trafikministeriet 
Rådet og NAIG repræsenteret 
ved henholdsvis generalse-
kretær N.N. Jakobsen og di-
rektøren for NAIG, Kai Frede-
riksen orienterede ministeriet 
om forholdende vedrørende 
Havarikommissionen samt 
fremlagde et notat til ministe-
riets endelige rapport. 

DFU og undersøgelse af 
faldskærmsulykker 
Dansk Faldskærms Union 
deltager ikke mere i undersø-
gelserne som foretages af Po-
litiet med bistand af Jæger-
korpset. Undersøgelsesmate-
rialet er desværre ikke til rå-
dighed for DFU ligesom der ik-
ke længere offentliggøres rap-
porter, hvilket bl.a. Rådet fin-
der er et tilbageslag for udbre-
delse af oplysninger til gavn 

for sikkerheden. Rådet vil gement begrænser vi antallet 
overfor Rigspolitichefen søge af fly til 20 og af deltagerne til 
at afholde et møde for drøf- 100 personer, hvilket tal der 
telse af sagen. måtte komme først. Som tidli-

gere kan der på hvert enkelt 

Foredraget 
fly deltage et vilkårligt antal pi-
loter, hvilket vi har erfaring for 

Markedschef Klaus Nørby er meget populært. 
Jakobsen, Compaq holdt et Tilmelding til Touren åbnes 
engagerende foredrag over den 1. marts, og sidste dato for 
emnet: "Hvordan skaffer man tilmelding er den 15. maj 2001 . 
penge til et godt formål?". Som vanligt kører vi tilmelding 

Han kom ind på inspiration efter princippet "først til møl-
fra andre "Råd" og organisati- le .. ". Såventikketilsidsteøje-
oner, praktiske værktøjer til at blik, hvis du vil være sikker på 
skaffe penge, arbejdet i en at få lov til at deltage i årets 
organisation og benyttede et mest populære svæveflyvebe-

, 

case om Danmark Mod Land- givenhed. 
miner (OML). Tourens rute er endnu ikke 

Han stillede interessante fastlagt, men vil blive meddelt 
spørgsmål: Hvad er jeres så snart vi er klar herpå. Det 
produkt? Hvordan sælger I kan dog oplyses, at vi ligesom 
det? Hvad er jeres berettige!- tidl igere vi l flyve i retningen 
se? En organisation som Rå- vest mod øst. 
det for Større Flyvesikkerhed Alle typer fly er velkomne, 
kan kun fungere optimalt hvis og jo mere blandet deltagelse 
der er penge til udadvendte jo sjovere bliver Touren. Vete-
aktiviteter, aktive organisa- ranfly kan sagtens deltage 
tionsmedlemmer (rådsmed- sammen med de mest moder-
lemmer) og en effektiv og hårdt ne glasfiberfly. Motorsvævefly 
arbejdende bestyrelse. i diverse udformninger kan 

også deltage, det viste Tour de 
Næste rådsmøde er den Danmark 2000. Det eneste 

27. februar 2001 . forbehold kan være, at der ikke 
kan selvstartes fra værtsklub-
bens plads. Dette problem lø-
ste vi dog på sidste Tour. 

Tilmeldingsblanketterne er 
allerede udsendt til klubberne, 
men kan også rekvireres på 
Unionens kontor. Har du 
spørgsmål om Touren så kon-
takt vores kasserer Torsten 
Christensen på tlf. 97 32 60 18 

Tour de 
eller check vore hjemmesider 
på Internettet. 

Danmark 2001 Vi glæder os til at se nye 
deltagere på Touren. De garn-

Arrangørerne glæder sig over le deltagere er vi ret sikre på 
at kunne meddele, at Tour de vil med igen, så sjovt har de 
Danmark 2001 bliver en reali- nemlig haft det på Tour de 
tet. For at imødekomme man- Danmark 1999 og 2000. 
ge ønsker har vi rykket Touren Med venlig hilsen 
frem til uge 28. Vi byder altså Ib Overgaard 
velkommen til jer den 7. juli og 
slutter af den 14. juli. 

Gyps Prisen for deltagelse er 
uændret. Det koster kun kr. 500 Africanus pr. fly og kr. 600 pr. deltager. For 
juniorer under 12 år er gebyret Svæveflyvekonkurrencen,der 
kr. 300. Deltagergebyret dæk- var for-VM, blev afholdt i 
ker morgen- og aftensmad hos Mafeking, Sydafrika i decem-
vore værtsklubber inklusive ber med deltagelse af Henrik 
afslutningsfesten. Breidahl og Anders Møller An-

Det skal oplyses at vore dersen i standardklassen, 
værtsklubber er mestre i at hvor der var 12 deltagere. 
forpleje vore deltagere på en De to danskere fløj begge i 
formidabel måde. LS4 og blev placeret som nr. 8 

For at sikre et godt arran- hhv. nr. 9. 

FLYV • FEB. 2001 



KALENDER 
21/4 
28/4 

KDA Repræsentantskabsmøde i KDA-huset 
DMU Repræsentantskabsmøde i Odense 
Lufthavn 

Svæveflyvning 
10-11/2 
24/2 

13-22/4 

14-16/4 
28-29/4 
11-13/5 
19-23/5 
24/5 - 3/6 
23-24/6 
6-717 
7-14/7 
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 

Talentkursus 2 
DSvU Repræsentantskabsmøde, Århus 
Idrætspark 
23. lnt'I Gliding Competition Hockenheim, 
Tyskland. 
Yderlige oplysninger hos DSvU eller på www.sfc
hockenheim.de. 
Nationalholdstræning 
Juniornationalholdstræning 
Nationalholdstræning 
Nationalholdstræning 
Danmarksmesterskab, Arnborg 
Juniornationalholdstræning 
Juniornationalholdstræning 
Tour de Danmark 2001 
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 

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 

VM i klub
klasse 
Mens FLYV gik i trykken af
holdtes VM i klubklasse i Gaw
ler, Australien. De danske del
tagere er Peter Rasmussen, 
Fyns Svæveflyvklub og Kristi
an Hansen, Herning Svæve
flyveklub. Holdleder er Edvin 
Thomsen. Den australske som
mer givertemperaturer mellem 
+ 33 og + 44 grader på jorden. 
På billedet venter Peter Ras
mussen på at komme op i me
re behagelige temperaturer i 
10-15.000 ft. 

Dansk Flyve 
historisk 
Forening 

Onsdag den 21. februar 
kl.19.30 
Diskussionsaften: 
"Hvordan står det til med 
den flyvehistoriske interes
se i Danmark ?" 
Vi stiller spørgsmålet: 
Er den flyvehistoriske inte
resse i Danmark stagneret 
? 
Og i så fald, hvilke mulighe
der foreligger der for at få 
ungdommen aktiveret og 
dermed få den flyvehistori
ske og flymuseale interesse 
stimuleret og styrket inden
for den den nærmeste frem
tid? 

Drageflyvning 

7/2 DDU 25 års fødselsdag 

Kunstflyvning 
5-6/5 
19-20/5 
19/6-1/7 

4-5/8 
11-12/8 
24-26/8 

Træningsweek-end i Vamdrup eller Vandel 
alternativ week-end 
World Air Games mNM i glider- og power 
aerobatics 
DM 2001 i Århus 
alternativ week-end 
NM 2001 i Sverige 

Ballonflyvning 
2-3/3 
11/3 
11/3 
22-27/5 
22/6-1/7 

CIA møde i Barn, Schweiz 
Observatørseminar, Nyborg 
Generalforsamling, Nyborg 
Danmarksmesterskab, Ringe 
World Air Games, Spanien 

Motorflyvning 

4-6/5 
5/5 
19-20/5 
9/6 
11/8 

Diverse 
18-20/5 

26-27/5 

47th Jersey International Air Rally 
Sydjysk Rally i Haderslev 
DM i præcisionsflyvning, Herning 
NM i præcisionsflyvning, Elverum, Norge 
Air-BP Rally 

Ljungbyhed Fly-In, Sverige. 
Mere på www.fly.to/ljungbyhed. 
Lemvig Svæveflyveklub inviterer igen til 
Lemvig marked og dyrskue på Lemvig Flyve
plads, se også www.lemvig.com. 

~ 
Foreningen Danske Flyvere 
Prolektor. Hane Kongelige Højhed Pl1nNn 

Fonnand: General Chr. Hllldl 
Ge,,.....,_; l.uf1kaplaln Erlk Thrw 

~Vellør Far',magaoade 7,4., 1808 KabenhaYnV, 111.3313 78 79 

Den 5. december satte 48 gla
de og forventningsfulde delta
gere sig til spillepladerne ved 
foreningens traditionelle an
despil. Stemningen var i top, 
og alle håbede naturligvis på 
at de kunne gå hjem med en 
af de 22 virkelig gode præmi
er. 

Nielsen tog hovedpræmierne 
I begge de to sidste spil - her
under kalkunen. 

Almindelig sandsynlig
hedsberegning siger at næs
ten hver anden har en præmie 
når aftenen er slut. lykkens 
gudinde, Fortuna, vil det an
derledes. John Waade gik 
hjem med tre(I), et bestyrel
sesmedlem med to og Kaj Axel 

Begge de deltagende piger 
fik gevinst med hjem. Eva 
Kåås en and og Rosy Møller 
en hel spegepølse. 

En god og festlig afslutning 
på kalenderårets arrange
menter. 

Kommende arrangementer 
er generalforsamling den 20. 
februar og kegleaften den 20. 
marts 2001. 

Obs I Nyt telefonnummer: 
Medlemmerne bedes benytte 
33 13 78 79. 
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Piper PA28-140 sælges 
DY-BBC årg. dec. 1965. Samme 
ejer siden 1977. Ingen skader. 
Tota I 4561, rest motor 400 timer + 
forlængelse. Ny propel, enkelt 
autopilot. Lær at flyve på dit eget 
fly. I hangar Allerød. 

Lejes / købes 
C-150 eller C-172. 

Henv.: Eag/e Luftfoto 
Tlf. 6489 2826 

Velholdt. Kr. 135.000,-
Grob 115 Tlf. 4484 2273 
Super moderne lækkert motorfly. 
Totaltid kun 380 timer, årg. 1988. 
Flyet er helt i glasfiber og frem
træder næsten som nyt. 

Til leje på EKRK 
Hangarplads til 
en-motoret fly. 

Ledig fra 1. april. 
Henvendelse: 

Sabro - 4055 3020 

Henv.: 4830 0124 el. 4830 3121 

Nimbus 3 DM 

Til leje på EKRK 
80 kvm. kontorlokaler 

udlejes samlet eller delt. 

Lækkert motorsvævefly årg. 1992 
Med Anchau transportvogn. 
Flyet har et glidetal på 58 
og er godt Instrumenteret 
Flyet fremtræder som nyt 
Henv.: 4830 0124 

el. 4830 3121 Henvendelse: 
Sabro • 4055 3020 

Slæbepiloter til Svæveflyvecenter Arnborg 
Til flyvesæsonen 2001 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 flyve sig op til et professionelt 
certifikat. 
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Evt. oplysninger v. Jørgen Eriksen på tel. 97 14 91 55. 
Skriftlig ansøgning sendes inden 20. februar til 
Dansk Svæveflyver Union, Fasterholtvej 10, Arnborg, 7400 Herning 

FLY - FORSIKRING 
----LOSS OF LICENCE 

--------- HANGAR KEEPER FORSIKRING 
---- SIMULATORER 

FLYSALG 

Med mange års erfaring indenfor flyforsikring kan vi 
yde en personlig og professionel service 

Hans Jørn Christensen 
Elttn. erhvervsauuranøø, I CPL 

4820 - Fax: +45 9837 2424 - e-mail: aviation@cool.dk 

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 

Til salg på EKRK 
Hangar 400 kvm. Heraf 80 kvm. kontor. 
Gode parkeringsforhold. Pris kr. 1.100.000,-
Der er ledig plads til ny ejer samt god forrentning 
Af den investerede kapital. 

Henvendelse: 
Sabro • 4055 3020 

Velbeliggende kontorlokaler udlejes 
11 O 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. 
Ledigt nu. 
Henvendelse til KDA-huset 
Jørn Vinther, tlf. 46 14 15 03. 

RO EQUIPMENT 
Skovvej 40 . 4622 Havdrup 

Telefax 461B6846 

46186909 

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 at 
få mere flyvetid og blive bedre kvali
ficerede til ansættelse i flyselskaber. 
Skolen har årligt ledige stillinger til 
20-30 skandinaviske instruktører. Til 
snarlig ansættelse søges derfor. 

FLYINSTRUKTØRER 

Kandidater skal minimum have FAA 
CPUIR 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. 
100 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 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY ELLER HELIKOPTER 
IUSA 

Hellcopter 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 

ComalrAvlatlonAcademy, 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" progarn på 1000 

flytimer med betalt instruktørjob 
på skolen efter uddannelsen 

• Meget gode jobmuligheder i USA 
• Egne lejligheder til eleverne 
• Internet: 

www.comairacademy.com 

Scandioavisk repræsentant for 
HAi og Comair: 

Tom Seglend, Skytebaneve1en 7 A 
4309 SaneInes, Norge 
Tlf & Fax:+ 47-5162 08 96 
E-mail: seglend@online.no 
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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 

Vi har ryddet op på vore hylder og tilbyder 
nedenstående varer til stærkt reducerede priser: 

"After Landing" - turistinformation for 

~:::• ~:.~~~~~-~-~-~~~~~~---······ NU la: 90, 00 
.,VFR-flygning i Europa" 

: :rs;e~;,;;°~~-~~~~'..~~~-.. ~-~~~ .. ............... ... NU kL 75, 00 
"Cockpit!" - af Helge Kapstad, udg. 1993 
- norsk fortælling om en trafikflyverdrøm, 

~e;:::eI1~i~~~~~-~ ............. ..... ....... ...... NU kJ: 60,00 
,,IFR Emergenciesl" 

: ;~~~~~~~-~~~ .. ~~~~-~~ ........... NU la: 195,00 
:•::!~ri;:,~~.-.-.. ~ .~~-~~~ ............... ...... ... ... NU kL 75, 00 
,,Comtronics UL-hjelme" - kom og giv et bud! 

Kun få ekspl. af ovennævnte, så skynd dig at bestille! Pri
serne gælder så længe lager haves. Ved forsendelse tillæg
ges porto/efterkravsgebyr. 

KDA Service ApS 
Lufthavnsvej 28 - 4000 Roskilde 

Tlf: 46 14 15 07 man-fre 10-15 
kda@kda.dk . Fax: 46 19 13 16 
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lFlliight Ac~dlemy 

JAR FCL ATPL teori 
Modulart dagkursus med start i februar år 2001 

forventet eksamen, december/marts. 

JAR FCL ATPL teori(forkortet) 
Modulart aftenkursus med start i februar år 2001 

forventet eksamen, september/december. 

IR Instrument Rating 
Løbende opstart. 

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 

MCC 
KURSUS 

Ring for info 

NyMCC 
simulator 
BE 200 King Air 

på EKRK 

Instruktør
kursus 

FI/IRI 
Ring for info 

JAR FCL ATPL 
Teori 

Ring for info 

Tilmelding 
Tlf. 4619 1919 

-e:NTER~ 
Lufthavnsvej 44, 4000 Roskilde 

Tlf. 46 19 08 37 / 46 19 19 19 • www.centerair.dk 
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Lb_"'- ~A~ 
WENTER MiR 

Center Air ApS Lufthavnsvaj 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 Ground School ApS 
PPL, CPL, IR, ATP. Communication 

Ji17"ra.Kl-
coPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Til.46191114, Fax46191115 
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, Ill. 461910 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. 

~= .... ,. .... 
Aiiglhlt 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, 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 
Learning, hvis du ikke har mulighed for at dettage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 

l.'l.'(.I 

FL 'r'UEU4BENETS BIBLIOTEK 
JONSTRUPVEJ 240 JONSTRUP 
2750 BALLERUP 2750 o 

Skolen for civil ' L 
Pilot Uddannelse 
SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf.46191630, Fax46191115 
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= = CO .P.- -'r-

ALLERØD FLYVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
PPL: Teori, Skoling og Proficiency check 
Communication: N-BEG/BEG VHF 

Til.48177915, fax48140148 

Email: ekal@post5.tele.dk, Internet: www.ekal.dk 

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 

LUFTFARTSSKOLEN(SLU) 
Lufthavnsvaj 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 -
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lufthavnsvej 4 7, 7190 Billund 
TIi. 75 33 89 07, Fax 75 35 39 66, E-mail: bac@pc.dk 

PPL, CPL, IR SE/ME, Class Ratings, 
Night Qualificalions, FI, Proficiency Check, 
ATPL-lntegrated. 

SygaJ_~rr 
-.ur·--

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

Skoleflyvning til privalflyvercertifikaVPPL, 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 814447 

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 til 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 

LÆR AT FLYVE~=~ 1 

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-cerlifikat. B=trafikflyvercertifikat af III klasse. l=lnstrumentbevls. VFR::siglflyvning. 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. lNSTRUKTØR=flyverinstruktøruddannelse. 
OMSKOLING=typeomskoling. 
PPL=Private Pilot License. CPL--Commercial Pilot License. ATPL=Airfine Transport License. lR=lnstrument rating. Nlght Quallflcation=Rettighed til VFR-nat. Class Rating=Klasse
rellighed. Fl=Flight lnstructor. MCC=Multi Crew Cooperation Course. Proficlency Check=Praktisk prøve for forlængelse af rettighed. 
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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. 

Se her! 
David Clark - et professionelt headset. 

ICOM - håndholdt flyradio - extra i flyet! 
lntercom - lidt mere komfort under turen. 

Vi har nogle få Becker (HR-100) 
håndholdte radioer - demomodeller - Ring og hør!! 

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 

Brugte fly til salg 

1989 King Air 
1988 King Air 
1987 King Air B200 C 
1974 King Air E90 
1981 Portenavia 

Plper Mallbu Meridian 
Plper Archer III 

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,-
BIU 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. 100 tim. 
BSZ PA28-180R IFR/GPS PR. TACHO 935,· min. 101 tim. 
CRC cmR IFR/GPS PR. TACHO 965,- min. 150 tin. 
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 saml PFC. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT + PPL-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig foldelagtig pris på A-certifikal + PPL-certifikal: 
Cessna 172 • 1.1 as.- incl. 25% moms or. bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning eller flyvning, eller forudbetaling. 
Som ny service kan vi nu tilbyde vore kunder med adgang til Internettet. 
mulighed for at booke fly tll 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 

1977 Cessna 177 RG Cardlnal Plper Saratoga li TC, klar til levering ultimo maj 
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Jorden rundt -
for tredje gang 
Den australske pilot Jon Jo
hansen, der deltog i KZ rallyet 
afvigte sommer med en hjem
mebygget RV-4, landede i 
Adelaide den 2. oktober efter 
sin tredje jordomflyvning. Før
ste gang fra Melbourne til Mel
bourne østover, derefter vest
over, og nu via Nordpolen. 

Johansen begyndte sin 
tredje flyvning i maj. Han fløj 
over Stillehavet til USA og 
Canada, derefter over Nordpo
len til Europa og så tilbage 
over Atlanterhavet, for han ville 
ikke gå glip af EAA AirVenture 
i Oshkosh. 

Herfra endnu en gang over 
Atlanterhavet (via Azorerne og 
Gran Canaria), og efter at ha
ve fløjet rundt i Afrika fortsatte 
han via Reunion, Mauritius, 
Rodriguez og Cocos Islands til 
Australien. 

I alt fløj han 41.370 sømil 
(76.642 km). Den samlede fly
vetid var 331 ½ timer. 

Tu-144 på 
tysk museum 
Det private Auto & Technik 
Museum i Sinsheim (Baden
WOrttemberg) har erhvervet et 
eksemplar af det russiske 
supersoniske trafikfly Tupolev 
Tu-144 ("Concordsky"). Det 
65, 7 m lange og 85 tons tunge 
fly sejles fra Sankt Petersborg 
gennem Kielerkanalen til Rot
terdam og videre ad Rhinen 
til Karlsruhe, hvorfra der er ca. 
30 km ad landevejen til mu
seet. 

Flyet bliver den første af sin 
art på et vestligt flyvemuseum. 

ATR i 2000 
Det fransk-italienske ATR 
konsortium modtog i fjor faste 
ordrer på 24 fly, seks ATR42-
500 og 18 ATR72-500 plus ti 
optioner. Endvidere afsluttede 
man forhandlingerne om 44 
brugte ATR42 og fire ATR72. 

I alt havde konsortiet ultimo 
2000 leveret 613 fly (359 
ATR42 og 254 ATR72) til 100 
selskaber i 65 lande. Største 
operatør er Eurowings, hjem
sted Dortmund, med 27 fly. 

Air Foyle køber An-124 

Ved en lukket auktion den 4. 
december har det engelske 
luftfragtselskab Air Foyle er
hvervet en Antonov An-124, re
gistreringsmærke RA-382070, 
som de hollandske retsmyn
digheder har tilbageholdt i 
Maastricht lufthavn siden au
gust 1998. 

Prisen var fem mio. USD, 
men køberen skal desuden 
betale salær til auktionarius 
samt parkeringsafgifter for de 
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mere end to år, flyet har stået 
i lufthavnen. 

Air Foyle siger, at deres bud 
tog i betragtning, at flyets 
værdi var stærkt reduceret, 
fordi dets tekniske arkiv ikke er 
til stede. Det menes at ma
terialet tilbageholdes af et 
russisk firma. 

Efter at være klargjort af 
teknikere fra Antonov blev flyet 
færget til Kiev, hvor det skal 
gennemgå stort eftersyn på 

Jet samarbejde 
ExecuJet Aviation Group har 
indgået et samarbejde med 
det schweiziske Avcon Ltd. 
Begge firmaer opererer jetfor
retningsfly i Europa. Samar
bejdet gør det muligt at udbyg
ge aktiviteterne fra Z0richs 
Lufthavn. ExecuJet Scandina
via, der opererer fra Roskilde 
Lufthavn, får hermed bedre 
adgang til det centraleuropæ
iske marked. ExecuJet sam
arbejder med Bombardiers 
Business Aircraft Division, der 
dækker alle Learjet, Challen
ger, Global Express og den 
nye Continental. 

Pilatus solgt 
Den schweiziske flyfabrik Pi
latus, der siden oprettelsen i 
1939 har hørt til industrikoncer
nen Oerlikon-B0hrle (værktøjs
maskiner, våben) er blevet 
solgt til en gruppe investorer, 
der bl.a. omfatter medicingi
ganten Hoffman La Roche's 
pensionskasse. 

Pilatus, der har ca. 1.000 
ansatte, fremstiller utility-flyet 
PC-6 Porter, træningsflyene 
PC-7 og PC-9 samt forret
ningsflyet PC-12. Under udvik
ling er PC-21, der betegnes 
som et high tech træningsfly. 

Antonovs vedligeholdelses
base, og i forbindelse hermed 
kan man så udarbejde den 
fornødne tekniske dokumenta
tion. Der kan derfor meget vel 
gå adskillige måneder før flyet 
atter kommer i drift. 

An-124 er verdens største 
seriefremstiJlede fly. Det har en 
max. startvægt på 405.000 kg 
og en største betalende last på 
150.000 kg. 

Nationalt 
privatflyver
certifikat 
De engelske luftfartsmyndig
heder Civil Aviation Admini
stration (CAA) anser ifølge 
Aero Kurier, at der er gode 
muligheder for at der i år ind
føres et nationalt privatflyver
certifi kat (NPPL) i United 
Kingdom. 

For at erhverve dette skal 
det være tilstrækkeligt med 32 
timers skoleflyvning. Det skal 
giver indehaveren ret til at føre 
fly med en stempelmotor, fast 
propel og fast understel og en 
fuldvægt op til 2.000 kg. under 
VFR-betingelser i britisk luft
rum. 

Der er også mindskede hel
bredskrav. 

CM anslår at uddannelsen 
vil koste to tredjedele af hvad 
det koter at få JAR-FCL-PPL. 
I øvrigt skal NPPL kunne 
udbygges til JAR-FCL-PPL. 

Verdens 
længste 
svæveflyvning 
Den 26. november fløj tyske
ren Klaus Ohlmann en fri dis
tanceflyvning på 2.468 km, 
rapporterer Segelflygsport. 
Det er den hidtil længste svæ
veflyvning. 

Flyvningen blev udført i Ar
gentina i en Stemme S10VT. 

Ohlmann er den tredje 
svæveflyver, der har fløjet over 
2.000 km. Den første var Ray 
Lynskey (New Zealand 1990), 
den næste Terry Delore (New 
Zealand 1994). 

500 helikopter
byggesæt 
RotorWay, den amerikanske 
producent af byggesæt til 
helikopteren Exec 162F, har 
leveret byggesæt nr. 500. 
Køberen var den mexikanske 
flåde, der kort forinden var ble
vet færdig med sit første ek
semplar. De to helikoptere 
skal primært anvendes til sko
leflyvning. 

Herhjemme har Jørgen 
Skov Nielsen i Ikast bygget en 
tidligere udgave, Exec 90 (se 
FLYV april 2000). 
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Evektor 
Aerotechnik 
Det i februar-nummeret under 
Wolfsberg Letov Raven 257 
omtalte tjekkiske firma Evek
tor Aerotechnik har ikke noget 
med Let fabrikken at gøre, 
oplyser Peter Bennedsen, 
Benair. 

Det ligger på samme flyve
plads, Kunovice, men er et 
selvstændigt firma, stiftet i 
1991, og ejet af nogle tidligere 
Let-ingeniører. Hovedaktivite
ten er computerbaseret industr
iel design for vestlige kunder. 

Lufthavns
museum 
Croydon, i tyverne og tredi
verne Londons lufthavn, luk
kede for 40 år siden og er nu 
heltbebygget. Men passager
terminalen, en imponerende 
art deco bygning er bevaret 
{den er endda fredet). 

Her åbnede den 1. oktober 
Croydon Airport Visitor Center, 
der ved hjælp af genstande, 
modeller og billeder fortæller 
om trafikflyvningens guldalder. 

Der er ikke udstillet fly i be
søgscentret. Det er der ikke 
plads til, men der står dog en 
De Havilland Heron uden for 
terminalen - den sidste rute
flyvning ud af Croydon den 30. 
september 1959 var med et fly 
af denne type. 

Schengen 
Danmark indtræder den 25. 
marts i Schengen-samarbej
det sammen med de resteren
de nordiske lande. Alle EU
lande på nær England og Ir
land deltager. Samarbejdet 
skal sikre den frie bevægelig
hed mellem medlemslandene, 
og passagererne kan i princip
pet rejse uden at skulle vise 
pas mellem Schengen-lande
ne. lil gengæld skal alle der 
rejser ind eller ud af Schengen 
paskontrolleres. 

Derfor stilles der krav til luft
havnene der skal kunne holde 
Schengen og non-Schengen 
passagererne adskilt. For Kø
benhavns Lufthavn Kastrup 
betyder det ombygninger for 
300 mio. kr. Staten skal ansæt
te yderligere 85 politibetjente 
til at kontrollere pas i lufthav
nen. 
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VFR+GPS 
Danmark 
Det nu Boeing-ejede firma 
Jeppesen, der er en verdens
kendt leverandør af luftfartsin
formation, har i en årrække ud
givet en serie VFR-flyvekort 
med GPS-information i størrel
sesforholdet 1 :500.000. VFR+ 
GPS kortene begyndte at ud
komme samtidig med at an
vendelsen af små GPS-mod
tagere tog til. Seriens første 
kort var over Tyskland med be
grænset grafisk informations
mængde, men med en række 
positionsinformationer {læng
degrad/breddegrad) på luft
havne, flyvepladser etc. 

Ud over en løbende forbed
ring er der kommet flere kort 
til. Der er udgivet 33 kort der 
dækker 14 lande i Europa fra 
Italien i syd til England i nord. 
Midt i januar udkom kortet over 
Danmark med betegnelsen 
EK, der overlapper med de ty
ske kort ED-1 og ED-3. Kortet 
fås i KDA-butikken. 

Alitalia 
- nyt nummer 
Alitalias danske kontor har 
fået nye telefonnumre: 

Booking 70 27 02 90 
Fax 70 27 02 92 
Lufthavn 70 27 02 94 
Grupper 70 27 02 93 

Arlanda 
- Nordens største 
lufthavn 
Stockholm-Arlanda havde i 
fjor 18,3 mio. passagerer, en 
stigning på 1, 1 mio. (6,6%) og 
er nu den største i Norden, 
skriver Inside SAS. 

Udenrigstrafikken voksede 
med 7,5% til 11,5 mio., inden
rigstrafikken med 5,3% til 6,8 
mio. Flest passagerer var der 
til og fra London, i alt 1,2 mio., 
efterfulgt af København (1, 1 
mio.), Goteborg, Oslo, Luleå, 
Malmo og Helsingfors. 

Størst vækst var der på Pa
ris-ruterne {19%), Z0rich {15%) 
Amsterdam { 11 %) og Frankfurt 
(9%). Trafikken på de baltiske 
lande steg med 10%. 

Arlanda beflyves i dag af 57 
selskaber, og der er ruter til 
164 byer. Den hyppigst fore
kommende flytype er MD-80, 
efterfulgt af DC-9. 

Antallet af arbejdspladser i 
lufthavnen er 16.000. 

For2001 er prognosen 19,2 
mio. passagerer. 

For at klare den stigende 
trafik er man ved at opføre en 
ny "pier", det vi i Danmark kal
der finger. Den skal tages i 
brug til efteråret, og der anlæg
ges en tredje bane. 

Et nyt 83 m højt kontroltårn 
er snart færdigt. 

Kobenhavns Lufthavn pr. 25. marts 2001 - Schengen landegrænse 

I --· 
--• . _., 
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Også provinslufthavnene 
skal ombygges. Sønderborg 
og Esbjerg Lufthavne forven
ter hver at skulle bruge ca. 
200.000 kr. til nyindretning. Til 
Danmarks Radio siger luft-

-· 

-· 
havnschef i Esbjerg Lufthavn 
Peter Bay: "Når passagererne 
er ankommet i det samme fly, 
kan de vel også stå i den 
samme kø for paskontrol!". 

I ØVRIGT 
Hi/ton Copenhagen Airport 
åbnede officielt den 1. febru
ar. Det har kostet ca. 450 mio. 
og har 375 værelser. Den 
gennemsnitlige værelsespris 
bliver 2.400 kr. 

Schweizer 333 er blevet ty
pegodkendt af FM. Det er en 
udvikling af 330SP med nyt 
rotorsystem. 

AA-5 Tiger (ex Grumman 
American) er igen i produk
tion, nu hos Tiger Aircraft i 
Martinsburg, West Virginia. 
Med 180 hk Lycoming 0-360 
og VFR udstyr er prisen 
219.500 USD. 

"Flyvebådene" {katamaraner
ne) Kraka Viking og Sifka 
Viking, der indtil efteråret sej
lede mellem flyterminalen i 
Malmo havn og Københavns 
Lufthavn Kastrup, er blevet 
solgt til Mexico. 

Sikorsky har fået bestilling på 
24 S-70A Black Hawk til det 
israelske flyvevåben. De skal 
leveres i 2002. 

Novia, der udførerflyhandling 
i København, Goteborg og 
Stockholm, ejes nu 50% af 
det belgiske handlingselskab 
AviaPartner, der har købt det 
svenske luftfartsvæsens akti
er. De øvrige 50% ejes af 
MaerskAir. 

Helitech helikopterudstillin
gen, der hidtil har været af
holdt i Redhill, ikke langt fra 
London-Gatwick, finder i år 
sted på Duxford ved Cam
bridge, 25.- 28. september. 

Oberstløjtnant Daniel Dirksen 
ud nævnes pr. 1. juni til oberst 
og beordres til tjeneste som 
chef for Driftsdivisionen ved 
Flyvertaktisk Kommando. 

SAS har fået afslag af de ki
nesiske myndigheder på op
rette en rute til Shanghai. 

Bofors 40 mm luftværnskano
neme, som Flyvevåbnetover
tog fra Hæren i 1964, er nu ud
rangeret. Hovedparten er 
skrottet, men Tøjhusmuseet 
og Flyvevåbnets historiske 
samling har hver fået en ka
non, en ildlederradar og en id
ledercentral. Desuden har Fly
vematerielkommandoens vå
bentekniske afdeling fået en 
kanon til opstilling foran Byg
ning 155 i Værløse. 
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Hartzell prope·1 til .C , 1"82 

Hartzell har fået Supplemental 
Type Certificate (STC) til en 
tobladet propel, diameter 203 
cm, til installation i Cessna 
182 til 182P med O-470-L, Q . 

470-R og O-470-S motorer. 
Der blev fremstillet mere 

Der må ryges! 
Aeroflot, stadig det største 
russiske luftfartsselskab, vil 
ikke acceptere de amerikan
ske luftfartsmyndigheders 
påbud om at der ikke må ryges 
i de fly, der beflyver USA. 

Selskabet har fået lov til at 
reservere 16% af sæderne på 
økonomiklasse og 40% på bu
sinessclass til rygere - og der 
må godt ryges i cockpittet. 

Flere 737 
til SAS 
Kort før jul udnyttede SAS ek
sisterende købsoptioner og 
bestilte yderligere tre Boeing 
737. Optionen gjaldt 737-600, 
men SAS kan konvertere or
dren til de større modeller 
737-700 eller 737-800. De tre 
fly planlægges leveret i 2002. 

SAS afgav sin første ordre 
på 737 New Generation i 
marts 1995. Den var på 42 fly. 
Med den nye ordre har selska
bet bestilt sammenlagt 58. Le
verancerne begyndte i 1998, 
da man modtog otte fly. I 1999 
fik man 22 fly, i 2000 19. De 
resterende fly leveres i år og 
næste år. 
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end 10.000 sådanne fly mel
lem 1956 og 1976, og på man• 
ge af disse er propellerne ved 
at være udtjent. 

Den nye propel har en TBO 
(gangtid) på 2.400 timer/seks 
år, det højeste tilladte og om-

Lufthansa 
75 år 
For 75 år siden, den 6. januar 
1926 mødtes repræsentanter 
for Deutscher Aero Lloyd og 
Junkers Luftverkehr på Hotel 
Kaiserhof i Berlin og enedes 
om at fusionere de to sel
skaber. 

Det nye selskab fik navnet 
Luft Hansa (den gang i to ord) 
og begyndte egentlig drift den 
6. april 1926. Det rådede over 
161 fly af 19 (!) forskellige ty
per. 

I dag råder Lufthansa (et 
ord siden 1933) over 326 fly og 
flyver til 314 destinationer i 26 
lande. Passagertallet det før
ste år var 56.268 - nu er det 
tæt ved 40 millioner om året. 

SAS sælger 
SAS har solgt halvdelen af sin 
aktiepost i British Midland til 
Lufthansa, men har stadig 
20% af aktierne i det britiske 
selskab. 

Transaktionen giver SAS 
en fortjeneste på ca. 950 mio. 
SEK, der vil blive bogført i 
regnskabet for 2000. 

fattes af Hartzells Plus Three 
garanti, der dækker dele og 
service i tre år eller 1.000 fly
vetimer. 

Prisen er 5.995 USD for 
propel, poleret spinner og STC 
dokumenter. 

AirVenture: 
Nye datoer 
EAA siger, at tre kvart millioner 
mennesker planlægger deres 
sommerferie efter to datoer, 
den dag EAA AirVenture Osh
kosh åbner og den dag stæv
net lukker. 

Efter manges ønske har 
EAA ændret tidsplanen for 
arrangementet, så det fremo
ver foregår fra en tirsdag til den 
følgende mandag. Det gør det 
muligt for de fleste at deltage i 
hele stævnet og rejse frem og 
tilbage inden for to normaluger. 

AirVenture afvikles normalt 
omkring månedsskiftet juli
august, eventuelt sidst i juli. 
Man har allerede fastsat dato• 
erne frem til 2012: 

2001 ......... 24 - 30 juli 
2002 ........ . 23 - 29 juli 
2003 ......... 29 juli - 4 august 
2004 ......... 27 juli - 2 august 
2005 ......... 26 juli - 1 august 
2006 ......... 25 - 31 juli 
2007 ......... 24 - 30 juli 
2008 ......... 29 juli - 4 august 
2009 ......... 28 juli - 3 august 
201 O ......... 27 juli - 2 august 
2011 ......... 26 juli - 1 august 
2012 ....... .. 24 - 30 juli 

Wright Flyer 
replika 
Den 17. december 1903 er mo
torflyvningens fødselsdag - det 
var denne dag, brødrene 
Wright fløj første gang, og man 
er i brødrenes fædreland USA 
i fuld gang med at forberede 
fejringen af 100-års jubilæet. 

EAA, Experimental Aircraft 
Association, får bygget hvad 
man betegner som den eneste 
nøjagtige kopi af den originale 
Wright Flyer fra 1903. Den 
skal, hvis vejret er lige så godt 
som 100 år tidligere, flyve på 
det historiske sted, Kittyhawk 
i North Carolina, på selve jubi
læumsdagen - man stræber 
endda efter at det bliver sam
me klokkeslæt, 1015! 

Det bliver dog ikke dens 
jomfruflyvning. Den venter 
man finder sted i juni 2003, i 
Kittyhawk. 

Inden den store 100-års 
festlighed skal replikaen præ
senteres forskellige steder i 
USA, fx i brødrenes hjemby 
Dayton, Ohio og den kommer 
også til Sun'n Fun og til EAA's 
AirVenture i Oshkosh. 

Dowty propel 
til Liberty 
Det nye engelske privatfly XL-
2 Liberty, som vi præsentere
de i november-nummeret skal 
have en helt ny propel af 
kulfiberkomposit, "skrædder
syet" til flyet af Dowty Aero• 
space Propellers. Den er to
bladet, har faste blade og en 
diameter på 156 cm. 

Dowty har fremstillet pro• 
peller siden 1930'erne, tidlige
re under navnet Rotol. Det har 
hovedsagelig været propeller 
med stilbare blade, fx til Spitfi
re; af nyere typer med Dowty 
propeller kan nævnes Saab 
340, Fokker 50 og Dash Eigth, 
De Havmand DHC-8. 

Liberty Aerospace har truf
fet aftale med Space Techno
logy Works (STW) i Montrose, 
Colorado om fremstilling af op 
til 400 XL-2 fly om året. STW 
skal også bistå Liberty med 
FM-certificering (AC23-11) i 
slutningen af indeværende år. 
JAA godkendelse forventes 
kort derefter. 

Se Libertys hjemmeside, 
www.libertyaircraft.com. 
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Danske luft 
Ny, ILS 
i Aalborg 
For at fastholde en meget høj 
regularitet i flytrafikken inve
sterer 

Aalborg Lufthavn 5,2 mio. 
kr. i et nyt instrumentlandings
system (ILS). Det gør det mu
ligt at lande og starte selv i me
get tåget vejr, så forsinkelser 
og aflysninger på grund at 
vejret undgås. 

Aalborg Lufthavn har netop 
indgået kontrakt med firmaet 
lntertec Contracting A/S om 
levering af det ny landings
system, der bliver klar til brug 
den 1. juli. 

Baggrunden tor investerin
gen er, at lufthavnens nuvæ
rende ILS-systemer er fra hen
holdsvis 1974 og 1983. Den 
høje alder betyder, at der er 
vanskeligheder med at skaffe 
de elektroniske reservedele til 
udstyret. 

Der vil gå op til 10 år inden 
nye billigere landingssystemer 
baseret på navigationssyste
met GPS frigives til civil flyv
ning, og for at sikre optimale 
landingsforhold indtil da har 
man valgt at investere i det nye 
system allerede i år. 

Aalborg Luft
havn trådløs 
Passagerer med bærbar PC 
kan gå på nettet overalt i den 
ny Aalborg Lufthavn - uden 
telefon. 

Som den første danske 
provinslufthavn har Aalborg 
Lufthavn fået et trådløst sy
stem, dergørdet muligtfortly
passagerer at komme på In
ternettet med deres bærbare 
PC overalt i den ny afgangs
terminal. De behøver hverken 
telefonstik eller mobiltelefon, 
og de kan arbejde overalt i 
terminalen, også over en kop 
kaffe i cafeteriet, mens der 
ventes på en flyafgang. 

For at kunne bruge det ny 
system kræves et trådløst pc
kort og et abonnement. Derfor 
henvender systemet sig især 
til forretningsfolk, der ofte 
pendler med flyet. 
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Roskilde 
i 2000 
I år 2000 blev der ligesom de 
sidste 1 0 år et operationstal I 
Københavns Lufthavn Roskil
de tæt på 100.000, nærmere 
bestemt 97.165. 

Det er ikke nogen hemme
lighed, at tallet kunne være be
tydelig højere, hvis ikke der var 
den detaljerede kvoteforde
ling, som forårsager, at vore 
stationerede luftfartøjer har 
måttet søge til andre steder for 
atfå, dækket deres flyvemæs
sige behov/krav, siger luft
havnschef Bjørn Birkholm 
Iversen. 

Årsagen er miljøkravene i 
Roskilde, og mange undrer sig 
over om det ikke er mere 
miljøforurenende at flyve 
lange (unødvendige) stræk
ningerfor at lave landingsøvel
seer andre steder. 

Billund bygger 

Billund i januar 
Udenrigstrafikken på Billund, 
der tegner sig for 40% af 
passagermængden, gik i ja
nuar frem med 8,2% i forhold 
til januar 2000, hvorimod med
gangen i indenrigstrafikken 
fortsætter. I januar var der 
6,8% færre passagerer end i 
samme måned året før, og In
denrigsrutetrafikken tegner 
sig nu tor kun 6,8% af passa
germængden. 

Chartertrafikkens andel I 
januar var 51 %, en tilbage
gang på 7,7%. Det skyldes 
nok, at januar 2000 var atypisk 
med fem weekends. I januar i 
år var der de "normale" fire. 

Alt i alt gik lufthavnens 
samlede passagertal 2, 1 % 
ned, fra 128.424 i januar 2000 
til 125.702 i januar i år. 

Fragtmængden derimod 
steg med hele 26,9%1 

Billund Lufthavn har indgået kontrakt med ABB om at projek
tere og udføre et CTS-anlæg til "intelligent" styring af de 
tekniske installationer i den nye terminalbygning, der skal 
tages i brug til maj næste år. 

Gulvene i den nye terminal skal leveres af Skanska Dan
mark A/S. Det drejer sig om 14.000 m2 selvnivellerende fly
degulve, 12.000 m2 trægulve og 2.000 m2, linoleum-, vinyl
og gummigulve til i alt 11,7 mio. kr. 

Der er også indgået kontrakt på 1,8 mio. kr. med Thyssen 
Elevator A/S om rulletrapper og med FH Elevator om 21 ele
vatorer. 

Malerentreprisen (4,3 mio.kr.) ergåettil Udesen A/S, Vejle. 

Billund i tal 
2000 1999 Ændring 

Starter og landinger ...... 51.922 54.517 -4,8% 
Rutetrafik ....................... 19.946 19.843 +0,5% 
Chartertrafik .................. 8.058 8.342 -3,4% 
Anden trafik ................... 10.712 12.432 -13,85 
Lokal trafik ..................... 13.206 13.900 -5,0% 

Passagerer .................... 1.841.030 1.888.938 -2,5% 
Rutetrafik, indl. .............. 147.017 168.386 -12,7% 
Rutetrafik, udi. ............... 882.936 659.466 +3,8% 
Chartertrafik .................. 982.935 1.025.877 -4,2% 
Anden trafik ................... 23.305 29.406 - 20,7% 
Lokal trafik ..................... 4.837 5.803 -16,6% 
Lokal trafik ............ ......... 13.206 13.900 -5,0% 

Luftfragt (tons) ............... 39.500 34.322 + 15,1% 
Ankommet ..................... 14.102 12.041 + 17,1% 
Afgået ............................ 25.398 22.281 + 14,0% 

Mere charter
f0lyvning fra 
Arhus 
Århus Charter bliver ikke alene 
om at flyve charterflyvning fra 
Århus Lufthavn. Fra og med 
den kommende sommer tilby
der også Spies rejser med di
rekte flyvning fra Århus til fire 
rejsemål i Sydeuropa, Algarve 
i Portugal, Mallorca samt de 
græske øer Kreta og Santorini 
Der flyves med fly fra Premiair 
og SAS. 

Billund i 2000 
Det lykkedes ikke for Billund 
Lufthavn i 2000 at bremse for 
tilbagegangen. Det samlede 
passagertal var godt 1,8 mio., 
ca. 40.000 færre end i 1999. 

Indenrigstrafikken har mis
tet godt 21.000 passagerer, 
men den reelle tilbagegang er 
dog kun 10.500, idetderi 1999 
var 11.00 passagerer, som kun 
optrådte i statistikken, fordi der 
i perioder blev gennemført 
nogle trekantflyvninger mel
lem København, EsbjergNo
jens og Billund. 

Der er altså tale om en reel 
tilbagegang i indenrigstrafik
ken på ca. 6%. 

Derimod har udenrigsrute
trafikken igen vist fremgang, 
3,6 %, til 683.000 passagerer. 
Der blev åbnet nye ruter til 
Berlin, Dublin, Milano og 20-
rich, de to sidste dog så sent 
at de ikke har kunnet påvirke 
de samlede tal væsentligt. 

Charterflyvningen var af lidt 
mindre omfang end i 1999. Det 
samlede passagertal var ca. 
982.000 mod 1.025.000 året 
før, en tilbagegang på 4,2%. 

Lufttragten oplevede en 
markantfremgang i 2000, hvor 
39.500 tons passerede Cargo 
Center Billund, svarende til en 
stigning på 15%. 

For 2001 venter Bilund Luft
havn nogenlunde uændrede 
passagertal på indenrigstrafik
ken og chartertrafikken og en 
fremgang i udenrigsrutetrafik
ken på mellem 5 og 10%. 
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Dansk Drageflyver Union 
25 år 

Tekst og foto: Knud Larsen 

Den 7. februar 1976 stiftedes 
Dansk Drageflyver Union på et 
møde i Roskilde Lufthavn. Om
kring 100 personer var mødt op 
til mødet, heraf indmeldte 73 sig i 
unionen. Ved det efterfølgende 
valg blev Juan Garcia præsident, 
Ulf Korreman vicepræsident, Bir
ger Lundin kasserer, Gunver Kel
sen sekretær og Per Kristensen 
udvalgskoordinator. 

Præcis 25 år senere fejrede 
unionen jubilæet ved en reception 
i KDA-huset, hvor gæster samt 
tidligere og nuværende medlem
mer var tilstede. 

Unionens største sportslige præsta
tioner står Louise Crandal for. Hun er 
vinder af paraglidingens World Cup for 
kvinder, uofficiel kvindelig verdens
mester og er nr. 1 på verdensranglis
ten for kvinder. 

Lone og Niels Jørgen Askirk sammen 
med John Carlsen og fru Carlsen. 

Sekretariatsleder Dagmar Skov 
fortæller om unionens historie. 

En af de der har været med i mange år, 
John Carlsen, Ringsted, fortalte levende om 
de første svære år, hvor ikke alle var enige 
om mål, midler og retning. Carlsen trådte ud 
af bestyrelsen i 1991, og Dagmar Skov, unio
nens sekretariatsleder og mangeårigt med
lem, fortalte om de seneste 1 O års aktiviteter, 
hvor blandt andet paragliding blev en del af 
unionen. 

Medlemstallet har gennem alle årene lig
get omkring 1.000. Sports
ligt set ligger dansk drage
flyvning og paragliding fint 
placeret på verdenskortet. 

Den 19. maj holdes et 
stort flyvestævne på uni
onens Team Danmark 
Center i Fasterholt, og 
samme dag udgives 
unionens jubilæums-
skrift. • 

To af veteranerne 
John Carlsen og 
Kurt Grotkjær. 

Birger Strandquist 
er formand for XC 
Sjælland og sup
pleant i unionens 
bestyrelse. 



Nu er også ~:;;,.r· ,N,L-...!J.. 

Danmark en del 
af vor populære~'""~' ~ ~ 
VFR+GPS kort
serie! 

• Jeppesen kortægger 14 europæiske lande med en 
enkelt korttype. 

• Flyveinformation præsenteres i et ensartet og stan
dardiseret format. 

• Europæisk VFR planlægning over grænserne er gjort 
lettere. 

• Jeppesen udgiver ugentligt website-updates på kort 
NOTAMs, så Du kan holde dine kort ajour. 

x-=.,e 
charts 

Jeppesen VFR+GPS 
kort samt Bottlang 
Airfield Manual sup
plerer hinanden og giver 
dig al den nødvendige 
information, Du har 

__ .,. 
brug for i et handy format til flyveplan
lægning & navigation over grænserne. 
For yderligere oplysninger samt bestilling 
af gratis Jeppesen 2001 katalog ring til din 
lokale Jeppesen forhandler: 

KDA Service ApS på tlf. 46 14 15 07 man-tre 10-15. 

Besøg os på vor hjemmeside: 
http://www.jeppesen.com 

:: JEPPESEN. 
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SAAB JAS39 
Gripen 

Gripen kan bl. a. bære følgende våbenlast: Rb 74 Sidewinderpå vingetippen, Rb 75 TV styret Maverick på yderste pyton, sø målsmissilet 
Rb 15 på inderste vingepyton og en fastindstalleret 27 mm Mauser kanon i kroppen. Foto: Håkan Brandt 

Af Fritz Krag 

Hvis man skal sælge 
et produkt eller blot 
gøre det kendt, er det 
bedst at gøre sig 
heldigt bemærket 
med det overfor 
potentielle kunder, 
pressen og omverde
nen i øvrigt. Men man 
kan også gøre et 
produkt kendt ved at 
gøre sig uheldigt 
bemærket med det I 

SAAB valgte ufrivilligt den sid
ste metode, da prototypen 
JAS39 Gripen (provflygplan nr. 
1) havarerede på sin sjette flyv
ning på spektakulær vis på 
SAAB's flyveplads ved Linka
ping den 2. februar 1989- i fuld 
offentlighed og under den sam
lede presses udelte opmærk
somhed. 

Vi fik det endda at se på TV 
herhjemme, hvordan flyet 
under landingen kom i sving
ninger om længdeaksen og 
tværaksen, og næsevingen 
(canard'en) gjorde store ud
slag op og ned. Det endte 
med, at flyet væltede skråtfor
over på banen og trillede rundt 
i græsset lige foran publikum. 
Der gik ikke ild i den, og piloten 
fik kun nogle mindre knubs ! 
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Havari nr. 2 

Og for at det ikke skal være 
løgn, indtraf endnu et havari 
med en Gripen den 8. august 
1993. Denne gang under en 
flyveopvisning over Riddarfjår
den i Stockholm, hvorflyet blev 
ukontrollerbart i luften. Piloten 
reddede sig ved at skyde sig 
ud med Martin Baker raketka
tapultsædet, mens flyet knus
tes på en holm uden at anrette 
yderligere skade. 

Flyet var den første serie
byggede Gripen, nr. 39.102, 
der var leveret til Flygvapnet 
så sent som to måneder før. 
Piloten var i øvrigt den samme 
som ved havariet i 1989! 

Den svenske havarikom
mission angav følgende ha
variårsag: Årsagen til havariet 
var ubalance i styresystemet. 
Ubalancen tillod føreren at give 
sådanne styrekommandoer, at 
rorene ikke nåede at give den 
forventede respons fra flyet. 
De tidsforsinkelser, som op
stod, førte til en kombineret 
PIO (Pilot lnduced Oscillation) 
om længdeaksen (rulning) og 
tværaksen (pitch). Styresyste
met formåede ikke at begræn
se kommandosignalerne, hvil
ket gjorde, at pitch-svingnin
gerne kontinuerligt forøgedes. 
Summen afførerens og stabili
seringssystemets rorkomman-

Gripen kan bl. a. bære følgende våbenlast: Rb 74 Sidewinderpå 
vingetippen, Rb 75 TV styret Maverick på yderste pylon, sø
målsmissilet Rb 15 på inderste vingepyton og en fastindstalleret 
27 mm Mauser kanon i kroppen. 
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Gripen produktionsfly nr. 26 
blev taget ud fra produktions
linien og fik monteret en udsky
delig antispinskærm i et sta
vær på bagkroppen. Flyet blev 
anvendt til nogle (måske) risi
kable forsøgsflyvninger, der 
kunne ende med at flyet gik i 
superstall, spin eller lignende 
ubehageligt. 
Hvis skærmen skydes ud, 
trækkes bagkroppen opad, 
næsen går ned, flyets eventu
elle rotation falder til ro, skær
men slippes, flyet får flyvefart 
- og vupti - vi flyver igen ! 

do-signaler gjorde, at pendlin
gerne i pitch blev så store, at 
flyet til sidst stallede. Stallet 
fandt sted i så lav højde, atfø
reren ikke havde mulighed for 
at overtage kontrollen. 

Flyveegenskaberne 
undersøges 

Havariet gav selvfølgelig an
ledning til dybtgående under
søgelser, blandt andet med 
assistance fra NASA i USA. 
Det, der gjorde undersøgel
serne helt specielle var, at Gri
pen med sin næsevinge er 
konstruerettil at være ustabil i 
pitch for at få stor manøvreev
ne (ligesom F-16). Dette er ud
ført ved at lægge tyngdepunk
tet bagved (agten for) opdrifts
centretved underlydsflyvning. 
Det kan kun praktiseres i et 
moderne jagerfly, hvis det har 
et computerstyret "fly-by-wire" 
styresystem. 

SAAB udførte også omfat
tende eksperimenter med Gri
pens længdestabilitet, og det 
var i starten også for at afprøve 
typens egenskaber i "deep 
stall", som jo havde været et 
problem med Draken. Man ud
tog Gripen produktionsfly nr. 

23, malede den sort, så den 
kunne ses på film på baggrund 
af skyer, og installerede ellers 
en antispinskærm på bagkrop
pen, så flyet kunne rettes ud, 
hvis det skulle komme i en u
kontrollerbar flyvetilstand. 

Gripen er således i dag et 
meget gennemprøvet og vel
dokumenteret fly, og der har 
ikke siden de to første havarier 
været havarier, der kunne 
tilskrives flyveegenskaberne. 

Eksportanstrengelser 

I dag har SAAB leveret cirka 
halvdelen af de 21 O bestilte 
Gripen til Flygvapnet. Flyet 
har vist sig meget serviceven
ligt med sin Microturbo APU 
og 40 daterer (computere) og 
meget moderne avanceret 
fjerde-generations instrumen
tering og udstyr med Built-in
Test-Equipment (BITE). 

En teknisk officer plus fem 
værnepligtige kan på ti minut
ter udføre ''turn around" på Gri
pen. Flyvetimeprisen er kun 
60% af hvad en Viggen koster 
i timen. Ved store øvelser i det 
sidste års tid har Gripen vist sig 
at være et meget effektivt 
våbensystem. 

For at bringe omkostnin
gerne ned på Gripen vil det 
være en stor fordel for Sveri
ge, hvis flyet blev eksporteret 
til flere lande. Derfor er et stort 
salgsarbejde sat i gang i sam-

arbejde med British Aerospa
ce (BAe) bl.a. i Polen, Østrig, 
Ungarn, Tjekkiet og Brasilien. 
Men foreløbig har kun Sydaf
rika afgivet ordre på 28 Gri
pen. 

For et "vestligt" fly er det meget usædvanligt, at Gripen har brem
ser på næsehjulet. Bremserne er meget effektive til at afkorte 
landingsafløbet, idet næsevingen ikke alene vender imod fart
vinden, men også har negativ indfaldsvinkel, så næsehjulene 
presses ned mod landingsbanen. 

Al omskoling til Gripen foregår hos F7 i Såtenås. Flyene står med APU'en i gang, så elektronikken m.v. kan checkes, og først 
umiddelbart før der rulles ud til afgang startes General Electric F404 motoren. Foto: Fritz Krag 



Gripen bygges hos SAAB i 
Linkaping. Kroppen er meget 
konventionelt opbygget i alu
minium (dural) med spanter 
og samlet med forsænkede 
nagler. 

Ny turbulens 
Den 30. marts 2000 kom Gri
pen imidlertid ind i ny turbu
lens, men dennegang var det 
af mere organisatorisk art. Da 
besluttede den svenske rigs
dag, at der kun skal være fire 
kampflyflottiljer med to Gripen 
divisioner (eskadriller) i hver. 
Det bliver F7 i Såtenås, F17 i 
Ronneby, F21 i Luleå og F4 i 
6stersund. F1 O i Angelholm, 
som ellers var i gang med om
skoling til Gripen nedlægges, 
og mange andre nedskæringer 
i Flygvapnet implementeres. 
Organisatorisk oprettes en 
flyvertaktisk kommando (FTK) 
i Uppsala. 

Det svenske forsvar skal 
"omindrettes" fra at være et in
vasionsforsvar til et indsats
forsvar. • 

Fire næsevinger til Gripen står 
ved samlelinien hos SAAB klar 
til montering. De er ligesom ho
vedvingen og halefinnen byg
get i komposit. 
I øvrigt er 26 % af hele Gripens 
struktur udført i komposit, som 
er let og stærkt. Hvis hoved
vingerne havde været fremstil
let i aluminium med samme 
styrker, ville vingen være ble
vet seks gange tungere. 

Hver Gripen bygges på pro
duktionslinien hos SAAB af 
hver sit hold medarbejdere og 
ikke som før i tiden på et trivielt 
samlebånd. Det giver en god 
"team spirit'; fordi nu er det alt
så deres fly de bygger, og det 
har sikret god arbejdskvalitet. 
I øvrigt har SAAB (midlertid
igt?) lukket deres berømte 
bombesikre bjergværksteder, 
fordi folk ikke brød sig om at 
arbejde under jorden uden at 
kunne se ud. 
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LUFTFARTSSKOLEN 
JAR-FCL teoretisk flyveinstruktørkursus: 

afdeling: 
Billund 

start: 
17. april 

tilmeldingsfrist: 
16. marts 2001 

eksamen: 
uge 25/2001 

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

afdeling: start: 
Billund 3. september 

egnethedsprøve: 
19. maj+ 16. juni 

tilmeldingsfrist: 
1. maj (prøve) 
2. juli (kursus) 

eksamen: 
primo juni 2002 

ATPL forkortet teori for indehavere af nationalt B/1 certifikat eller JAA CPUIR AFfEN: -
afdeling: start: 
Billund 6. august 

JAR-FCL MCC kursus: -

tilmeldingsfrist: 
2. juli 

eksamen: 
medio feb. 2002 

-
Multi-Crew Co-Operation kurser i henhold til JAR-FCL l .250(a)(3), JAR-FCL 1.261 (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. 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 kra
vene til første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Næste ledige kurser starter 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. Informationsmateriale bl.a. indeholdende optagelses be
tingelser og tilmeldningsblanket til optagelsesprøverne kan rekvireres på skolen. 

Der afholdes informationsmøder på skolen omkring uddannelsen d. 21.03. kl. 1800 same og d. 24.03 kl. 1000. Nær
mere information herom kan f"as ved henvendelse til skolen. 

Modulare JAR-FCL 

Flyvekurser til CPL, IR, FI, ME/CR og ME/IR vil løbende blive udbudt, kontakt skolen. 

FLYV • MAR. 2001 

Rekvirering af yderligere materiale og information om ovenstående kurser 
kan f"as ved henvendelse til: 

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 
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Dannebrog til tops .. . 
og ,,Kong Christian ... '' 
Tekst: Hans Carøe 

World Cup og Euro- FS-dommer, Jan B. Knudsen endnu, og vi kan se frem til at 

pamesterskabet i - FS-dommerelev samt denne se dem ved såvel World Air j 
faldskærmsspring 

skribent som Head-of-delega- Games og World Games i l(l 

tion. 2001. E 

endte med to sæt ~ 
2 

medaljer til Danmark. ~ 

Freestyle holdet 
Freestyle 4-way Niels Predstrup og Martin Kris-
Funkflyz lagde ud med 7,7 Exeed nåede en 11 . plads i tensen med guldmedaljerne. 

FunkF/yz bestående points i første spring og var ef- World Cup og en placering 
af Nils Predstrup og ter både 1. og 2. runde (med som nr. 6 i Europamesterska-
Martin Kristiansen 9,0 points) på en 5. plads, bet. Holdet fik med en total- at hente endnu for at komme 

(video) nåede i sikker derefter fulgte 3. og 4. runde score over 10 runder på 134 længere op i rækkerne. På 3./ 

stil en guldmedalje i med 8,8 og 9, 1 i score og en points med 18 henholdsvis 11 4. pladsen måtte Rusland og 
placering som nr. 4. som højeste og laveste score. Italien, med hver 155 points, 

EM og i World Cup De 3 sidste runder gav 8,9 Nærmeste konkurrent med li- ud i et Jump-Off for at få afgjort 
blev det til en flot points, 9, 1 points og afslutten- geledes 134 points var Eng- placeringen. 
bronzemedalje. de med flotte 9,2 points og ef- land - der også havde 18 som 1. og 2. pladsen gik til hen-

ter hver af disse runder var pla- højeste score; men som blev holdsvis Frankrig med 208 og 
ceringen en 3. plads. Alle pla- henvist til en 12. og 7. plads Norge med 202 points. Den 
ceringerne er i World Cup. To- fordi deres næsthøjeste score højeste score blev leveret af 

World Cup 2000 og Europa- talscoren for Funkflyz blev var 15 mod Exeed's 16. Norge i 3. runde med 27 po-
mesterskabet fandt sted i peri- 61,8 points. På den næste plads i EM ints. I World Cup sammen-
oden4.-11 .november2000på Vinderne blev Australien over Exeed lå Tyskland med hæng vandt USA med 212 
Skydive Arizona's dropzone i med 64,2 points og nr. 2 blev 151 points, så der er et stykke points. 
Eloy. Der blev afholdt otte kon- USA med i alt 63,6 points. 
kurrencer i disse discipliner: Vores største trussel var 
FS (Freestyle) 4-way, FS 4- Frankrig, der i de tre sidste run-
way kvinder, FS 8-way, Free- der lå 0,2 points efter Dan-
style mænd/kvinder, Skysurf mark. De øvrige hold var Israel 
mænd/kvinder samt Freefly. (58,2 points), Holland (47,8 

Danmark deltog i to discipli- points) og Tyskland (39,4 po-
ner med ovennævnte freestyle ints). 
hold og FS 4-way holdet Exeed En meget spændende kon-
med Mads Lund, Anders Han- kurrence hvor afgørelsen for 
sen, Uffe Olesen, Sonny Krag Danmark ikke var sikker før ef-
samt Thomas Nonbo (video). ter sidste spring. 

Endvidere var DFU repræ- Nils og Martin gjorde et flot 
senteret af Mads Larsen som stykke arbejde og var både re-

j Team Manager og FS-jury- spekterede og afholdte af de 
medlem, Mette Vingaard - øvrige deltagere. Der er ingen j freestyle-dommer, Pia Holm - tvivl om at der er mere i dem 

2 
~ 

Foto Thomas Nonbo 



Dommerne 

På dommersiden var vi godt 
repræsenteret med Pia og Met
te i deres respektive akvarier. 
Dommerrummene var nemlig 
indrettede med store glasruder, 
så vi havde frit udsyn til dom
mernes hårde arbejde. 

Det mest attraktive sted un
der dømning var dog i den cen
trale hangar, hvor vi på stor
skærm kunne følge med i be
dømmelsen som for FS'ernes 
vedkommende foregik live det 
meste af tiden. 

På skærmen kunne vi, for
uden at se selve holdet, følge 
med i hvilken figur de skulle 
lave som den næste, hvad den 
enkelte dommer dømte, hvor 
mange points der blev opnået 
og tiden. 

Det var meget publikums
og springervenligt, og der fo
rekom mange spændende si
tuationer, der udløste enten 
sukken eller jubelråb, når re
sultatet blev konfirmeret efter 
endnu en visning af springet. 
Straks efter springet kunne 
den aktuelle score og stilling 
ses på en stor TV-skærm un
der storskærmen. 

Dette med samtidig at vise 
stillingen forekom dog kun når 
der ikke blev dømt Freestyle, 
Freefly eller Skysurf samtidig 
med FS. Disse discipliner blev 
ikke dømt live, men dog såle
des at vi kunne se springet og 
dommernes bedømmelse 
samtidig. 

Vi skal ikke glemme at 
nævne Jan B. Knudsen, der 
under konkurrencen opnåede 
international status som FS
dommer. Han havde det ikke 
mindre hårdt end de "rigtige" 
dommere, fordi han var i gang 
hver dag - stort set hele dagen, 
og det uanset om der blev 
sprunget eller ej. Jan blev 
terpet gennem regler og be
stemmelser og et utal af be
dømmelser af både 4-, 8- og 
16-way. 

Og det var besværet værd 
for vi kom jo hjem med en in
ternational dommer mere end 
vi tog hjemme fra med. Tillykke 
med resultatet. 

Arrangementet 

"Skydive Arizona - come to the 
sun" står der både på et skilt 
ved dropzonen og på deres 
hjemmeside - men det var nu 
en sandhed med særdeles 
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kraftige modifikationer mens 
vi var der. 

Ikke nok med at solen ofte 
behagede at gemme sig bag
ved tykke og til tider regnfulde 
skyer, men når der endelig var 
sol, var det så koldt (10 - 15 
grader C) at man skulle være 
mere end heldig for at finde et 
hjørne med læ for bare atturde 
smøge ærmerne op. 

Man fristes til at sige at den 
med "come to the sun" må de 
længere ud på landet med; 
men det kan de jo dårligt nok 
komme, når springpladsen i 
forvejen ligger ude i "midten af 
ingenting", omgivet af absolut 
fladt terræn fyldt med tørre 
stikkende buske og træer. 

Konkurrencen var således 
på grund af vejret, præget af 
perioder med skyer, regn og 
blæst der hindrede spring -
det var næsten som en god 
dansk efterårsdag. Synd -
synd for et arrangement på en 
af verdens største springplad
ser, hvor man på gode dage 
springer op til 2.500 spring. Og 
det hjælper altså ikke at de 
lokalkendte hævdede at der 
aldrig havde været så koldt og 
så meget regn på den årstid. 

Bortset fra vejret blev kon
kurrencen gennemført på en 
flot måde og med max. runder 
i alle discipliner. Stort set alt 
klappede til deltagernes til
fredshed. 

Der var gode faciliteter, go
de udkald, ingen vej til flyet {tre 
Twin Otter), god stor lande
plads med bænke til tilskuere 
og resultaterne kom straks efter 
dømning ud på scoretavlerne. 
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Arrangementet med frokost 
på pladsen - leveret af det ho
tel hvor vi boede gav kun stør
re køer når der ikke blev sprun
get - og det havde de jo ikke 
lige "regnet" med. 

Åbningsceremonien var 
også en stor succes. Dan 
Poynter {ham med The para
ch ute Manual) speakede, 
mens der fra en Beech, en 
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DC-3 og en gammel dobbelt
dækker blev sprunget nostal
gispring i så "eksotiske" skær
me som rund skærm med 4-
line-release, C9 LL, Paracom
mander og Paradactyl. 

Kun var det lidt skuffende 
at man efter disse runde og 
trekantede skærme gik direkte 
over til et opvisningsspring af 
det amerikanske otte-mands 
hold som afslutning. Hvor blev 
Strata Star, Cloud og Para-Foil 
af i denne historiske ramme? 
Men det var der åbenbart ikke 
plads eller tid til. 

Melodien 

Til præmieoverrækkeisen 
måtte vi have hjælp af Birgitte, 
der er fast arbejdende på plad
sen. Det lykkedes for hende at 
finde en CD frem med "Der er 
et yndigt land". Stor var så vores 
forundring og Birgittes skuffelse, 
da de spillede "Kong Christian 
stod ved højen mast", mens 
Dannebrog gik til tops bag Nils 
og Martin med EM-guldmedal
jerne om halsen. 

Ikke et øje var tørt, og de 
høstede et megetflot bifald. • 
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Cessna 172 OY..PEW uden for lkaros Fly's hangar. Pfl halefinnen ses den kendte lkaros-bemaling. Det brasilianske flag under "S" 
stammer fra verdensmesterskabet i præcisionsflyvning i Herning i 1995, hvor det brasilianske hold havde lejet OY..PEW. 

Tekst og foto: Knud Larsen 

I FLYV nr. 4/1981 står 
der p;J side 89 bl. a.: 
"Der er stiftet en ny 
flyveskole med basis 
i Roskilde Lufthavn. 
Den hedder lkaros Fly 
ApS og ejes af Pre
ben Holdt og An. 
Negrepontis." 

Det er nu 20 år 
siden, og det er i fly
vebr;mchen ganske 
lang tid. 

Søndag den 1. marts 1981 
holdt lkaros Fly ApS sit offici
elle indtog i Roskilde Lufthavn. 
Adressen var Hangarvej A 12, 
og det er den stadig. 

Da denne skribent først i 
B0'erne havde overbevist den 
lokale sparekasse om at det 
var tvingende nødvendigt for 
ham at låne penge til et A-cer
tifikat kunne jagten på en fly
veskole gå ind. 

Hvad var mere naturligt end 
at prøve en af de skoler, der 
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annoncerede i FLYV. Efter en 
del korrespondance med den 
nye skole, lkaros Fly, blev det 
til en prøvetur i Piper PA-28 
OY-PRB med en instruktør, 
der hed Jens Frost (JEF). 

Efter prøveturen fik jeg så 
(selvfølgelig) at vide, at det 
kunne jeg sagtens lære - hvad 
skulle han ellers sige! 

Starten 

Udover de to ejere mødte man 
også Claus Thomsen, pilot, 
altmuligmand og den lykkelige 
ejer af en orange-/rustfarvet 
VW 1300 (boble). 

Jørgen Poulsen, der var og 
stadig er pilot i Flyvevåbnet, 
kom også tidlig ind i firmaet. 

I det daglige var Preben 
Holdt driftleder og chefpilot på 
A-certifikatsiden, mens J0rgen 
Dress Hansen (pilot i SAS) var 
tilknyttet firmaet og stod for B
og instrumentflyvningssiden. 
Negrepontis var ikke involve
ret i den flyvemæssige del af 
virksomheden. 

I dag er det Claus Thomsen 

PRISLISTE 

MAJ 1981 

Udlejning Piper fly pr. tachotlme 

Cherokee PA-28-140 

Cherokee PA-28-140 

Archer PA-28-181 

Archer PA-28-181 

Arrow PA-28R-200 

Arrow PA-28R-200 

Turbo-Arrow PA-28R-201 T 

Twin-Comanche PA- 30 

Skoleflyvning til /\-certifikat 

Cherokee 

Archer 

PA-28-140 

PA-28- 181 

Skoleflyvning til lk:ertifilcat 

Arrow 

Turbo-Arrow 

PA-28R-200 

PA-28R-201T 

Skoleflyvning til I-bevis 

Archer Pl\-28-i8l 

l\rrow PA-28R--200 

Turbo-Arrow PA-28R-20 IT 

Twin-Comanche PA-30 

OY-PRB 

OY-BBK 

OY-BTL 

OY-BRU 

OY- POO 

OY-POW 

OY-BRC 

OY-OHL 

IFR 

VFR 

iFR 

iFR 

IFR 

IFR 

IFR 

IFR 

kr 335, -

kr 320 , -

kr 3U,-

kr 385,-

kr 460,-

kr 460,-

kr 480, -

kr 775 , -

kr 375,

kr 455, -

kr 550,

kr 590, -

kr 520,

kr 555 , 

kr 595, 

kr 885,-

Flyflflden (og priserne) fremgflr af denne brochure fra maj 1981. 
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Flytlåde pr. 1. marts 2001 

OY-CLA Cessna 172 
OY-RPJ Cessna 172 
OY-BSV Cessna 172 
OY-BIU Cessna 172 
OY-PEW Cessna 172 
OY-CRC Cessna 177RG 
OY-CYF Piper PA-28-140 
OY-DZD Piper PA-28-140 
OY-BRT Piper PA-28-181 
OY-BT J Piper PA-28-181 
OY-BCL Piper PA-28-1 B0R 
OY-BSZ Piper PA-28-1 B0R 
OY-BSI Piper PA-34-200 
OY-AUS Piper PA-31 Navajo 
OY-AYF Grumman AA-1 
OY-CFB Bellanca Decathlon 

og Jørgen Poulsen, der ejer 
lkaros Fly. Negrepontis døde 
ved en flyveulykke i havet ud 
for Grækenland, og Preben 
Holdt solgte sin andel af firma
et og fik job i det rygende er
hvervsliv. Han kom dog hurtigt 
tilbage til flyvningen og flyver 
nu Boeing 727 for Star Air med 
base i Køln. 

Aktiviteter 
Da lkaros Fly startede var 
hovedaktiviteterne skoleflyv
ning, udlejning og taxaflyv
ning. Og det er de stort set og
så i dag. Taxaflyvningen ud
tø res på en forlængelse af den 
eksisterende godkendelse, 
men en JAR taxakoncession 

I hangaren ses f. v. Cessna 172 OY..CLA, Grumman AA-1 OY..AYF og Piper PA-31 Navajo OY.. 
AUS. 

er lige på trapperne efter god
kendelse af JAR-OPS manua
len. 

lkaros Fly har indgået et 
strategisk samarbejde med 
Luftfartsskolen således at 
lkaros Fly laver de modulare 
uddannelser til erhvervscerti
fikat (CPL), Instrument Rating 
(IR), flermotorede fly (ME) og 
flyveinstruktør (FI). I det strate
giske samarbejde indgår også 
Heliflight og Aviation Assistan
ce, begge også i Roskilde Luft
havn. 

Derudover har man holdun
dervisning til PPL-teori afslut
tende med prøve, hvorefter 
skoleflyvningen påbegyndes 
(min. 45 timer). 

For administrationen står 
kontorchef Jette Petersen, 
flyvechef er Knud Erik Hansen 
(HEK) og fast instruktør er Erik 
Falkenberg. Derudoverbenyt-

tes et antal tilknyttede instruk
tører og piloter. 

Flyene 

I 1981 havde lkaros udeluk
kende Piper-fly i stalden. Det 
har ændret sig lidt gennem 
årene, således er der nu også 
blevet plads til Cessna og Bel
lanca i hangaren. Den tosæ
dede Grumman AA-1, der har 
den laveste timepris, anven
des mesttil opflyvning af timer. 
Taxaflyvningen foregår med 
de tomotorede Piper-fly OY
AUS og OY-BSI. Bellanca'en, 
der er godkendt til kunstflyv
ning, anvendes af elever på 
trafikflyveruddannelsen, hvori 
der kan indgå lektioner i kunst
flyvning (unormale flyvestillin
ger etc.). 

Vedligeholdelse af flyene 
foretages "ude i byen". 

Internet 

lkaros Fly har taget de tekno
logiske muligheder i brug. På 
hjemmesiden www.ikaros.dk 
finder man oplysninger om 
uddannelsesmulighederne, 
flyudlejning og taxaflyvning. 

De kunder, der ønsker at 
leje fly, kan straks se på skær
men om et bestemt fly er ledigt 
eller allerede reserveret af en 
anden pilot. 

Ligeledes er det muligt at 
lave vægt- og balancebereg
ninger på netop det fly man ø n
s ker at leje. Og man kan selv
følgelig også booke flyet via 
Internettet, det kræver blot et 
adgangskodeord. 

De 20 år fejres med en 
reception lørdag den 17. marts 
kl. 15-18. • 

SAS har stort behov for piloter 
Af Karin Edstrom-Croneby, Inside SAS 

Næsten en tredjedel af SAS og 
SAS Commuters sammenlagt 
2.600 piloter er ansat i de 
seneste fem år.' 

I år skal SAS ansætte 104, 
SAS Commuter 50, og beho
vet for piloter vil fortsat være 
stort et godt stykke ind i 2000-
tallet. 

Men tilgangen af kvalifice
rede ansøgere bliver stadig 
mindre; rekruteringsgrundla
get er helt enkelt ikke så stort 
som tidligere. 

Det er der flere grunde til, 
siger Hans Jørgen Jensen, der 
er ansvarlig for pilotrekrutterin
gen I SAS og SAS Commuter. 
En årsag er at flyvevåbnene, 
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som tidligere udgjorde vort 
pålidelige rekrutteringsgrund
lag, har skåret ned på virksom
heden, samtidig med at man i 
Sverige har forbedret ansæt
telsesvilkårene for sine egne 
piloter. 

For 25 år siden kom 95 pro
cent af SAS nye piloter fra 
flyvevåbnene, mens det nu 
kun er cirka 30 procent, der er 
ansat derfra de sidste fem år. 

Derfor må vi rekruttere på 
andre områder. SAS er tak og 
lov stadig attraktiv, men det 
bliver stadig sværere at finde 
piloter, som lever op til vore 
store krav. I dag har vi desuden 
konkurrence fra mange andre 

lokkende arbejdsmarkeder, fx 
IT-branchen. Samtidig er fyr
rernes "store årgange" af børn 
ikke blevet gentaget, siger 
Hans Jørgen Jensen. 

Flertallet af de piloter, som 
i dag søger ind ved SAS, har 
selv bekostet uddannelsen. 
En uddannelse, som nu koster 
omkring 600.000 kr., det vil 
sige langt mere end man kan 
få dækket ved studielån. 

SAS sponsorede i årene 
1997 til 1999 pilotuddannelsen 
og betalte omtrent halvdelen 
for de elever, som havde klaret 
SAS bedømmelsesproces 
inden uddannelsens start. 
Men flyveafdelingen har nu, bl. 

på grund af omkostningerne, 
betuttet ikke at fortsætte her
med. 

I stedet undersøger specia
lister fra SAS et antal JAR
godkendte flyveskoler. Kvali
tetssikringen ventes klar i løbet 
af marts måned. Meningen er 
at de elever, der uddannes til 
pilot på en af JAROPS og SAS 
kvalitetsgodkendt flyveskole, 
skal kunne søge direkte til SAS 
uden at have opnået de 700 ti
mers flyveerfaring, som ellers 
kræves. 

Et flyvercertifikat er dog ik
ke nogen garanti for ansættel
se i SAS, understreger Hans 
Jørgen Jensen. 
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Boeing Airplane Co. 
- sådan startede det 

Da William Boeing en dag i 1916 skubbede sit første fly i vandet fra et 
bådebyggeri i Seattle tænke han næppe på at virksomheden en dag 
ville blive en af de største flyfabrikker i verden. 

Tekst: Knud Larsen 

William E. Boeing - grundlæg
ger af Boeing Airplane Co. 

William Edward Boeing (1881 -
1956) forlod i 1903 Yale Uni
versity for at flytte til staten 
Washington i det nordvestlige 
USA. Her havde han med stort 
held investeret i skovdrift og 
var blevet ganske velhavende. 

I1915 lærte han atflyve hos 
Glenn Martin i Los Angeles, 
men var ikke særlig tilfreds 
med skoleflyets kvalitet. Han 
besluttede, at "det kunne han 
gøre bedre selv". 

Sammen med en ven, sø
officeren Conrad Westervelt, 
startede han i 1915 i et både
byggeri på bredden af Lake 
Union i Seattle med at bygge 
et biplan på pontoner. B & W 
Model 1, som flyet hed, fløj før
ste gang den 15. juni 1916. 

Det var i store træk magen 
til det Boeing havde lært at fly
ve i, men havde bedre ponto
ner og kraftigere motor. Der 
blev kun bygget to, men de 
placerede Boeing-navnet i 
branchen. Der var ingen købe-

The Red Barn blev flyttet fra 
den oprindelige beliggenhed 
ved Duwamish River til Boeing 
Field, hvor den er placeret ved 
siden af Museum of Flight. j 
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re til de to fly i USA, og de blev 
et par år senere solgt til New 
Zealand Flying School. 

Boeing registrerede nu fir
maet Pacific Aero Produets og 
begyndte at arbejde på det 
næste fly, Model C, der var et 
helt igennem Boeing design. 

Her var han mere heldig 
med efterspørgslen, idet be
hovet for træningsfly pludselig 
steg, da USA gik ind i Første J 
Verdenskrig. Ordren lød på 56 s 
Model C til US Navy. æ 

11917 ændredes firmanav
net til Boeing Airplane Compa
ny. Han købte et falleret skibs
værft, ombyggede og udvide
de det og malede det rødt, her
af navnet The Red Barn. 

Han ansatte 21 tømrer, 
skibsbyggere og syersker i fir
maet. Og det gik fint indtil af
slutningen på Første Verdens
krig, hvor behovetfor fly til dels 
forsvandt. Endvidere var mar
kedet oversvømmet af tidlige
re militærfly fra krigen. Boeing 
overlevede ved at ombygge 
disse fly, bl.a. De Havilland 
DH-4 til Marine Corpset. 

Alle midler måtte tages i 
brug for at overleve. Boeings 
håndværkere havde jo for
stand på træ, så derfor bygge-

B & W Model 1 havde sin første flyvning den 15. juni 1916. 

de man i 1918-1919 alle for
mer for møbler, speedbåde og 
grammofonkasser etc. 

Først i 1922 kom der gang 
i ordrerne fra regeringen. En 
bestilling på 200 MB-3A jagere 
blev alle leveret samme år, og 
Boeing etablerede sig som en 
pålidelig leverandør af jagerfly. 
Der var nu 550 ansatte. 

I den følgende halve snes 
år var jagere det største forret -
ningsområde for Boeing. Se
nere blev det postfly, bombefly 
(bl.a. B-17, B-29 , B-52) og 
transportfly (Boeing Glipper, 
Boeing 247, Boeing 707, 747 

mm.). I 60-erne og 70-erne 
kom rumfarten ind i billedet, 
hvor Boeing byggede både løf
teraketter og månekøretøjer. 
Og ved årtusindskiftet er Boe
ing også involveret i bygning 
af satellitter og Den Internati
onale Rumstation (ISS). 

Boeing har gennem årene 
bygget og opkøbt flere flyfa
brikker og har derfor fabrikker 
mange steder i USA, men 
"hjemmebanen" er stadig i 
Seattle-området med hoved
vægten på fabrikkerne i Ren
ton og Everett. • 

(fortsættes) 
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OVERSIGT: 

National rekord ( danmarksrekord} -
D Åben klasse 
D Max. 15 m spændvidde 

Lokal rekord -
(D) 
(D) 

Åben klasse 
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 svævefly (max 20 m spændvidde) 

Hvor bli'r det slæbef/y af? - Situation fra Kakired Ryveplads. 
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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 152,31 km/t Ib Braes Ventus A 04.12.00 
f 200 km trekant FØRES IKKE 
g 300 km trekant 141 ,53 km/t Stig Øye ASW20B 1984 
h 500 km trekant 127,58 km/t Ib Braes Mini-Nimbus 1991 
I 750 km trekant 108,30 km/t Finn Thierry Andersen Mosquito 1982 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding 7.800 m Ib Møllebro Hansen SGS 1-34 1982 
I Absolut højde 11.100 m Ib Møllebro Hansen SGS 1-34 1982 
m 300 km ud og hjem 139,03 km/t Ib Braes Ventus A 6.12.99 
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 20.7.1996 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 750 km. 

D -Max. 15 m spændvidde - national rekord 

Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 755,00 km Ib Braes LS 1 1974 
b Målflyvning 622, 10 km Karl Erik Lund ASW20 20.4.1997 
C Ud og hjem LEDIG min. 600 km . 
d Distance trekant -FAI 821,40 km Finn Thierry Andersen Mosquito 1982 
e 100 km trekant 152,31 km/t Ib Braes Ventus A 04.12.00 
f 200 km trekant FØRES IKKE 
g 300 km trekant 141,53 km/t Stig Øye ASW20B 1984 
h 500 km trekant 127,58 km/t Ib Braes Mini-Ni mb~ 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 139,03 km/t Ib Braes Ventus A 6.12.1995 
n 500 km ud og hjem 124,98 km/t Ib Braes Ventus A 19.2.200( 
0 Fri distance 3 vendep. 657,7 km Kaj H. Pedersen. LS-7 29.7.199E 
p Fri ud og hjem 618,5 km Kaj H. Pedersen LS-7 4.8.1999 

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 -FAI 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 Nim- 1978 
bus 

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 20.4.1997 
C Ud og hjem 519,00 km Niels Ebbe Gjørup PIK-20 8 1984 
d Distance trekant -FAI 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 1.8.1999 
g 300 km trekant 101,6 km/t Per Winther Discus 1 31 .7.1999 
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 4.5.1998 
p fri ud og hjem LEDIG min.500 km. 

D2 -Flersædet svævefly - national rekord (max. 20 m spændvidde) 

Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 468,38 km Kristian Hansen og Lars Ullitz Bocian 1 E 1974 
b Målflyvning 508,00 km Hans Jensen og Preben Hove Twin Astir 1988 
C Ud og hjem 559,42 km Stig Øye og Knud Andersen Janus C 1984 
d Distance trekant FAI 561,5 km Klaus V Pedersen og Jan S. Hansen Janus CE 20.4.1997 
e 100 km trekant 120,84 km/t Kaj Pedersen og Jens Børsting Janus CE 13.8.1997 
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 29.7.1999 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding 7010 m Ole Arndt og Jørgen Arndt Grob 103 28.2.1·999 
I Absolut højde 9595 m Ole Arndt og Jørgen Arndt Grob 103 28.2.1999 

m 300 km ud og hjem 117,50 km/t Edvin Thomsen og Finn Th. Andersen Janus 1984 
np 500 km ud og hjem 110,84 km/t Stig Øye og Knud Andersen Janus C 1984 
0 Fri distance 3 vendep. LEDIG min. 600 km. 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 600 km. 

{D2)- Flersædet svævefly- lokal rekord (max. 20 m spændvidde) 
Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 468,38 km Kristian Hansen og Lars Ullitz Bocian 1 E 1974 
b Målflyvning 508,00 km Hans Jensen og Preben Hove Twin Astir 1988 
C Ud og hjem 380,26 km Hans Jensen og Preben Hove G-103 Twin li 1993 
d Distance trekant FAI 561,50 km Klaus V Pedersen og Jan S. Hansen Janus CE 20.04.97 
e 100 km trekant 120,84 km/t Kaj Pedersen og Jens Børsting Janus CE 13,08.97 
f 200 km trekant 97,40 km/t Poul R Kristensen og Dan M Ander- Duo Discus 22.07.96 

sen 
g 300 km trekant 99,97 km/t Dan M Andersen og Agnes M. Jensen Duo Discus 10.08.97 
h 500 km trekant 80,40 km/t Klaus V Pedersen og Jan S. Hansen Janus CE 20,04.97 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding FØRES IKKE 
I Absolut højde FØRES IKKE 
m 300 km ud og hjem 99,19 km/t Ole Stamp og Henrik Lauridsen Duo Discus 21 .07.96 
n 500 km ud og hjem LEDIG min. 80 km/t. 
0 Fri distance 3 vendep. 561,50 km 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. 500 km 

e 100 km trekant 106,03 km/t Birgitte Ørskov og Agnes M. Jen-
sen 

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. 400 km. 
d Distance trekant-FA! LEDIG min. 400 km. 
e 100 km trekant 102,87 km/t 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 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding FØRES IKKE 
I Absolut højde ' FØRES IKKE 

m 300 km ud og hjem LEDIG min. 80 km/t 
n 500 km ud og hjem LEDIG 
0 Fri distance 3 vendep. LEDIG min. 400 km 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 400 km. 

D2 F -Flersædet svævefly- national rekord for kvinder 
{max 20 m spændvidde) 

Nr. Rekord Navn 

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 
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Flytype 

Ka 8 
Nimbus 3 

Ventus 17,6 

Duo Discus 

Ventus C 

Nimbus 3 

Flytype 

Ka 8 

LS 3a 

Flytype 

Twin Acro III 
Twin Acro III 

Twin Acro 

Duo Discus 

Twin III 

ASK21 

Twin acro 

Twin acro 

Ar 

1966 
1995 

08.08.97 

19.06.96 

1994 

1992 

Ar 

1966 

09.08.97 

Ar 

1995 
1995 

20.04.97 

19.06.96 

1993 

1993 

20.04.97 

20.04.97 
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Tekst og foto: Erik Frlkke 

Hvor mange af 
dette blads læsere 
har prøvet at stå i 
en af flyvevåbnets 
sheltere under 
opstart af en F-16? 

Med mindre man 
er F-16 pilot eller 
F-16 klarmelder er 
dette lydinferno 
ikke mange for
undt. Og godt det 
samme, da tinitus
skaderne ellers 
ville mangedobles! 

I det spændende og flotte 
flymuseum Aviadome i Am
sterdam Lufthavn Schiphol har 
man bygget et shelterlignende 
rum og deri placeret en Lock
heed F-16A fra det hollandske 
flyvevåben med registreringen 

J-238. Flyet er taget ud af tje
neste efter et landingshavari 
den 18. december 1992. 

I den store kuppelformede 
museumsbygning, heraf nav
net dorne, finder man en lille 
undselig indgang, og pludselig 
befinder man sig i en shelter. 
Derinde går man i fred ro og 
studerer vidunderet. Ja, der er 
så stille som i et gravkammer. 

Helt ubevidst har man rørt 
ved et eller andet, og i samme 
øjeblik går alarmen. 

"Jamen, jeg gjorde da ikke 
noget galt" tænker man straks, 
men bliver afbrudt af en høj 
røst fra en højttaler. Efter et par 
sekunder opfattes de engel
ske ord: .,Juliet two-three
eight, request start-up", hvor
efter kontroltårnet svarer. 

Jeg iagttager sceneriet to 
gange, og hver gang er en be
søgende i gang med et eller an
det pilleri og farer sammen af 
forskrækkelse over alarmen. 

Herefter høres opstarten af 
flyet, og i 3D-lyd kører flyet ud 
af shelteren, starter efterbræn
deren og går i luften, hvorefter 
der udføres et low-pass hen 
over hovedet på tilskueren. 

Det hele er overstået på to 
minutter, og den genoprettede 
stilhed skærer i ørene. 

Sikken en på opleverenl 
Hele forestillingen kører hvert 
tiende minut. Hermed er en 
god ide givet videre til vores fly
museum. 

Danske fly 
Aviodomen har også et par 
danske indslag i samlingen. 
DDL fløj med en Fokker F.Vlla 
(OY-DED) fra 1929 til 1946, 
hvorefter flyet fløj med aviser i 
Sverige indtil 1953. Flyet kom 
tilbage til Danmark, nu som 
OY-ASE, hvor den henstod i 
Kastrup Syd. 

To år senere købte KLM 

J-238 er klar til at starte motoren. 

flyet og fløj det til Schiphol, 
gennemrestaurerede det og 
donerede det til museet. I dag 
står det som en af perlerne i 
Aviodomen i KLM-bemaling 
anno 1928 med registreringen 
H-NACT. Den rigtige H-NACT 
gik til under det tyske angreb 
på Schiphol den 10. maj 1940. 

Desuden er der en ex. Fly
vevåben Hawker Hunter, E-
410. Den er nu forklædt som 
WV395 fra RAF, idet halesek
tionen kommer fra dette fly. 

Men husk at kigge ind i Avi
odomen, hvis du er på de kan
ter. Det kan jo kun være i mil
jøaktivisternes hjemland at 
man sætter flylyd på museum I 

Den udstillede F-16 er nu 
flyttet og flylyden ophørt, 
men ideen med lyd på 
museum gives herved vi
dere til andre museer. 

Den de/visa 
anskeHawk, 

erHunter. 



2. artikel I serien 

Er du FLYS/Kker? 

Den afbrudte spilstart 
Af Lars Bæhrenz Christensen 

Nu gik det lige sj godt 
"Fart er livet - Højde er en livsforsikring!" 
(Ukendt - men meget klog - forfatter) 

Nu gik det alt sammen lige så 
godt! Du er på vej op i en spil
start, pludselig hører du et 
hårdt smæld og oplever en 
følelse af vægtløshed, idet du 
nærmest instinktivt skubber 
pinden frem. Støv og sand løf
ter sig fra bunden af flyet. 

Du kan se, at der ikke er ba
ne nok til at lande på og drejer 
resolut flyet for at gå rundt. 
Flyet ryster kortvarigt og går 
pludseligt i spind. Tankerne fly
ver gennem dit hoved, panik
ken lammer dig. Fra den højde 
har du kun ganske få sekunder 
til at reagere rigtigt i - gør du 
det? Jorden kommer snurren
de og hastigt op mod dig! 

Kan kun heldet redde dig? 

Flyv flyvemasklnen! 

"Maintain aircraft control" siger 
man på engelsk. Når vi brin
ges i en pludselig overvæl
dende og farlig situation, 
handler det altid om at bevare 
kontrollen over vores flyvema
skine. Holder vi tørst op med 
at flyve flyet, analysere situa
tionen og reagere rigtigt, så ri
sikerer vi at forværre situatio
nen eller bringe os i en ny og 
endnu farligere situation! 

Spilstarten og dens faser. 

24 

Enhver situation - farlig som 
ufarlig - skal håndteres efter 
følgende princip: 
observer - analyser - reager 

Det lyder jo egentlig meget 
nemt; men er i virkeligheden 
svært. For når vi observerer, 
er det så det rigtige vi ser? Når 
vi analyserer, er det så den 
rigtige løsning vi vælger? Og 
når vi reagerer, er det så den 
rigtige reaktion? 

Vi har væsentligt større 
sandsynlighed for at reagere 
rigtigt i en situation, hvis vi har 
været i den før og lært at hånd
tere den rigtigt. Netop den af
brudte spilstart er en af de 
situationer, vi øver os i under 
vores uddannelse som svæ
veflyver. Den afbrudte spilstart 
kræver i høj grad, at vi forstår 
og lærer teknikken rigtigt; og 
den er faktisk seriøst svær! 

Pinden frem - en farlig 
myte 

Den første reaktion ved en 
afbrudt spilstart er at bevare 
flyvefarten og i lang tid har vi 
lært vores kommende svæve
flyvepiloter at de skal skubbe 
pinden frem. 

Og det er faktisk uhel
digt og forkert! Spørgsmålet 
er nemlig: Hvor langt skal 
pinden egentlig frem? fem 
cm, 15 cm eller helt frem? 
Den skal faktisk præcist 
så langt frem, at vi 
genfinder det "bille
de", hvor flyets 
næse ligger rig
tigt i forhold til horisonten. 

Altså handler det slet ikke 
om at skubbe pinden frem, 
men i virkeligheden om at 
sænke flyets næse og finde 
det billede, der svarer til den 
fart, vi ønsker at flyve med. 
Tænk blot på hvor fatal en 
udgang det kan få, hvis pinden 
blot ukritisk skubbes frem efter 
en afbrudt spilstart i 15-20 
meters højde. 

Havarier i uddannelsessitu
ationer, hvor der øves afbrudte 
spilstarter har fundet sted, 
fordi eleven blot gør, som han 
har lært, nemlig skubber pin
den frem - helt frem! Mange 
svævefly er blevet fløjet i jor
den med stor fart som tø lge af 
denne fejlindlæring, ikke kun i 
uddannelsessituationer. 

Lad os lige repetere den 
rigtige procedure (læs evt. 
Svæveflyveinstruktørens. 26-
27): 

1. sænk næsen 
2. 3 x udkobling 
3. analyser situationen 

Tillader højden at lande lige 
frem, eller skal der drejes? 
Dette vurderes udfra svæ
veflyets position over banen 
i den højde det aktuelt be
finder sig i. Samtidigt op
bygges flyvefarten, men: 

4. check flyvefarten vha. fart
måleren før der enten træk
kes luftbremser eller drej 
påbegyndes. 

/ 
/ 

Ligefrem eller rundt? 

Hvad nu? Nu har vi (stadig
væk) styr på vores svævefly 
efter en afbrudt spilstart. Hvad 
skal der så ske. 

To højder efterlader aldrig 
tvivl: lav og stor højde, hvor det 
er helt oplagt enten at lande li
ge frem på banen eller at dreje 
ud i en almindelig landings
runde (check flyvefarten!). 

Men så er der jo denne her 
mellem højde, som er så van
skelig at håndtere: Længden 
af resten af banen er lige i un
derkanten til en landing lige 
frem og samtidigt er højden 
også lige i underkanten til en 
reduceret landingsrunde. 

Hvad afgør så om du skal 
gøre det ene eller det andet? 
Nogle instruktører lærer fejlag
tigt deres elever, at under 100 
meter lander man lige frem og 
over 100 meter laver man en 
reduceret landingsrunde. 

Der kan selvfølgelig ikke 
sættes en eksakt højde på. De 
fleste kan bagefter slet ikke 
huske, hvilken højde de var i, 
da de enten trak luftbremser 
for at lande lige frem eller be
gyndte at dreje for at lave en 
reduceretlandingsrunde. Hvor
for ikke? Fordi højdemålervis
ningen slet ikke indgår i den 
analyse, man laver i situatio
nen. 

Det gør derimod banen, 
som man ser den fra cockpittet 
i sit svævefly. Er der nok bane 
tilbage at lande lige frem på? 
Det vurderer vi udfra det bille-
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de af banelængde og glide
vinkel, vi nærmest har fået 
printet ind på nethinden fra 
utallige flyvninger på finalen 
ind til landing under normale 
forhold. 

Og husk så at du faktisk har 
god tid til at analysere og rea
gere i. Et svævefly i 80-120 
meters højde kan med en 
egensynkehastighed på knap 
en m/s flyve i to minutter og til
bagelægge en distance på 
omkring tre km (svarende til to
tre hele banelængder), hvis du 
altså hele tiden bevarer kon
trollen over flyet og din egen 
øjeblikspanik. 

Forsøg derfor altid - især 
under pres og stress - at be
vare roen så det er dig, der 
styrer situationen I 

Hvilken vej rundt? 
Hvis muligt og forsvarligt vil vi 
helst lande lige frem. Drej i lav 
højde indebærer altid en stør
re risiko end ligeud flyvning. 

Men nogle gange er et drej 
den eneste eller den sikreste 
mulighed efter en afbrudt 
spilstart. Husk også lige på at 
nærliggende marker og tvær
baner også er mulige steder at 
lande på efter en afbrudt spil
start. Magelighed lokker os 
desværre alt for tit ud i dristige 
forsøg på at nå tilbage til 
startstedet. 

Et spørgsmål der så melder 
sig, når du har besluttet dig for 
at dreje, er: Hvilken side skal 
du dreje til? Svaret er kort: Er 
vinden bare lidt på tværs af 
banen, skal du dreje ud i 
læsiden ("falde med vinden 
ud"). At dette så ikke i praksis 
altid kan lade sig gøre på alle 
svæveflyvepladser pga. lokale 
forhold, hvor pladsen f.eks. 
deles med andre, er så en an
den sag. 

Argument: Når du skal 
rundt og drejer ud i læsiden, 
undgår du at få en stor fart i 
forhold til jorden under den sid
ste del af drejet (i lav højde) 
ind til landing pga. modvinds
komponenten. 

Du kan også flyve med en 
mindre krængning i denne del 
af drejet. Stor fart i forhold til 
jorden kan i lav højde snyde 
dig og få dig til at tro, at du 
flyver alt for hurtigt. Hvis du 
ikke er opmærksom på din 
fartmåler, kan du ubevidst ha
ve tendens til at trække farten 
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af svæveflyet. Lav fart kombi
neret med stor krængning kan 
som bekendt føre til stall og 
spind og dermed et fatalt ha
vari. Det har fortiden så rigeligt 
vist os! 

Negativ G-påvlrknlng 
Nogle svæveflyvere er særligt 
følsomme overfor negativ G
påvirkning. Negative G opstår 
i større eller mindre grad i 
forbindelse med udretning fra 
stall og vil, for den følsomme 
pilot, kunne tolkes som om, fly
et stadig er stallet. Dette kan 
føre til, at piloten skubber pin
den yderligere frem, hvilket 

kun forstærker fornemmelsen 
af, at flyet er stallet. Fly er også 
på den konto fløjet i jorden 
med stor fart. 

Den samme fornemmelse 
af - at svæveflyet er stallet -
kan også forekomme efter en 
afbrudt spilstart, hvor pinden 
skubbes frem - nårhh nej -
hvor næsen sænkes! Pas på 
ikke at fejltolke det du føler 
med den flyvetilstand, dit 
svævefly rent faktisk er i. 

Hvis næsen er på plads i 
forhold til horisonten og det 
"billede" du ser, er, som det 
skal være, så har du styr på 
dit svævefly. Under flyvning er 
synet absolut den vigtigste af 

vores sanser. Følelser og for
nemmelser er ikke troværdige 
sanser, og de spiller os alt for 
let et puds, hvis de får lov til at 
dominere over synet. 

Kig ud - giv dig selv tid til at 
se "billedet" - ser det forkert 
ud, så lav det billede, du helle
re vil se - flyv flyvemaskinen 
og bliv ved med det I-også når 
det ikke lige går så godt. ... I 

• 
"Starten er valgfri - Landingen 
obligatorisk." 
(Ukendt - men også meget 
klog - forfatter) 

Den havarerede Antonov An-70 under en flyveopvisning i Berlin i maj 1998. Foto: Knud Larsen. 

An-70 havari 
Den eneste luftdygtige Anto
nov An-70 havarerede den 27. 
januar umiddelbart efter start 
fra Omsk i Sibirien. Flyet var 
tidligere på dagen lettet fra Ki
ev i Ukraine og skulle efter op
tankning fortsætte videre til 
Yakutsk for at gennemgå cer
tificeringsprøver I koldt klima. 
Temperaturen i området hav
de I nogen tid været ned til -
60C. 

Flyet fik straks efter at det 
var kommet i luften motorpro
blemer først med en af moto
rerne i bagbords side og straks 

derefter med en motor i styr
bords side. Flyet landede med 
hjulene oppe på en mark umid
delbart uden for lufthavnsom
rådet. Ingen af de 33 ombord
værende kom alvorligt til ska
de, og der udbrød Ikke brand I 
flyet. 

Flyet, der kan laste omtrent 
dobbelt så meget som en 
Lockheed C-130 Hercules, 
har fire D-27 turbopropmotorer 
hver med to modsatroterende 
propeller med hhv. otte og 
seks blade. 

Der er kun bygget to ek
semplarer af An-70. Detførste 
havarerede den 1 o. februar 
1995 efter kollision med et An-
72 følgefly. 

Antonov An-70 var en over
gang på tale som det nye 
europæiske transportfly, især 
foretrukket af Tyskland, inden 
der blev enighed om at bygge 
Airbus A400M. 

Trods uheldet i Omsk for
ventes serieproduktionen at 
begynde I år med leverancer til 
Ukraine og Rusland. 
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JAR Medical 
Af Helge Hald, 5-pilot og 
medlem af Viborg Svæve
flyveklub 

FLYV bragte i nr. 2/2001 en 
artikel af Edlef Bucka-Lassen, 
(EB-L) flyvelæge og medlem 
af flyvelægernes attestudvalg, 
der beskrev en række forskel
lige forhold omkring Medical 
Certificate som de har været 
siden de blev indført i Dan
mark pr. 1. juli 1999 ved ikraft
træden af den hidtil seneste 
udgave af BL 6-05. 

Som svæveflyver er jeg 
grundlæggende uenig i at en 
så omfattende undersøgelse 
er nødvendig for at styre et en
personers svævefly rundt i luft
havet. Dette synspunkt deles 
af nationale svæveflyveorga
nisationer i en lang række lan
de, der også må ofre tid og 
kræfter på gang på gang at 
prøve at argumentere for de
res (vores) synspunkter. En
kelte landes myndigheder har 
dog allerede indset dette, og 
har indført mere lempelige 
bestemmelser for fritidspiloter. 

Af DSvU's årsberetninger 
gennem de senere år fremgår 
det da også, at vores organisa
tion har ofret megen tid på at få 
myndighederne til at lytte til et 
par ord fra fornuftens land. Det 
er ikke lykkedes, og da der på 
visse områder, og heriblandt 
dette, i vort land ikke hersker 
demokrati, kan vi ikke stemme 
om det. (Det kaldes vistnok: 
Ministeriel bemyndigelse). 

Det står at læse i årsberet
ningerne, at der har været ført 
lange forhandlinger med Sta
tens Luftfartsvæsen herom, 
men det skinner også tydeligt 
igennem, at der på det nærme
ste har været tale om skinfor
handlinger (i bedste fald mis
forståelser). Alt dette kan der 
skrives meget mere om, og det 
vil en eller anden nok gø re ved 
en senere lejlighed. 
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Her vil jeg alene forholde 
mig til den førnævnte artikel i 
FLYV. Forfatteren gør meget 
ud af at beskrive en lang ræk
ke forhold omkring JAR-reg
lerne og deraf afledte besvær
ligheder, ikke mindst for flyve
lægerne. 

Der beskrives forhold om
kring terminer og indførelse af 
nye rutine-undersøgelser, op
nåelse af autorisation som fly
velæge, flyvelægernes opga
ver, forhold omkring undersø
gelsen og dens afslutning med 
udstedelse/ikke udstedelse af 
Medical Certificate, og afslut
ningsvis - nok for at vi ikke skal 
glemme det- honoraret for un
dersøgelsen. 

Og det er netop det der får 
mig til at gå til tasterne. For det 
første mener jeg der er tale om 
en direkte usandhed, når EB
L skriver at honoraret for selve 
attesten er et såkaldt "bundet 
honorar". Jeg har af en sæd
vanligvis pålidelig kilde fået 
oplyst, at det er ikke tilfældet. 
Men der er måske tale om 
ønsketænkning fra flyvelæ
gernes side, således at forstå, 
at de gerne ser et "bundet ho
norar" for disse attester. 

Skulle jeg tage fejl, og der 
faktisk er tale om et sådant 
bundet honorar, så er det iføl
ge artiklen fastsat af Den almin
delige Danske Lægeforening. 
Er der så ikke tale om kartel
dannelse? Hvad er egentlig 
forskellen på at aftale ens priser 
på lægeattester til individuelle 
forbrugere, og så aftale ens pri
ser på fjernvarmerør eller as
faltbelægning. 

De sidst nævnte tilfælde er 
i det mindste af domstolene 
kendt klart ulovlige og de skyl
dige idømt bøder, der økono
misk har tvunget dem i knæ. 
Eller er Den almindelige Dan
ske Lægeforening og dens 
medlemmer måske hævet 
over bestemmelserne i Lovbe
kendtgørelse nr. 687 af 12/07 / 
2000 (konkurrenceloven) ?? 
Det vil jeg gerne belæres om. 

Desuden kunne det være 
interessant at vide, om dette 
"bundne honorar" gælder for al 
luftfartspersonel, eller det ale
ne er for fritidsflyverne. Efter 
hvad jeg erfarer, skulle det 
bundne honorar nemlig ikke 
gælde for professionelt perso
nel. 

Svæveflyvesamfundet har 
en helt egen kultur, hvilket i 
mange sammenhænge er 
kendt og accepteret af bl.a. 
SLV, der endog har uddelege
ret et vist ansvar til DSvU alene 
med baggrund heri. 

En del af denne kultur be
står i, at vi 'arbejder for hinan
den' med det vi nu engang er 
bedst uddannede til. Mekani
kere skruer på klubbernes kø
retøjer og spil, økonomer hol
der styr på klubbernes kroner 
og ører, advokater udfærdiger 
klubbernes skøder m.m., alt 
sammen uden at kræve hono
rar, men alene for at gøre et 
stykke arbejde i den klub de nu 
engang er medlem af. 

Kun i særlige tilfælde, hvor 
arbejdet kræver en væsentlig 
del af et medlems arbejdsyd
else, som ikke kan indpasses 
i fritiden , er det almindeligt at 
klubben yder et særdeles be
skedent vederlag, så det på
gældende medlem får sine 
direkte udgifter dækket. 

Således gjaldt det i vid ud
strækning også de læger i 
vores klubber, der indtil den 1. 
juli 1999 udfærdigede de 
nødvendige lægeattester for 
klubmedlemmerne. DSvU har, 
efter anbefaling fra klubberne 
og indstilling til SLV, fået en 
række læger optaget på AME
kurser, idet disse læger har 
givet udtryk for interesse i fort
sat at udføre et stykke klubar
bejde til gavn for klubben og 
dens medlemmer. Dette har 
været muligt, fordi der i SLV, 
på trods af uenighed om nød
vendig heden af at opfylde 
betingelserne til et Class li MC, 
har været en vis forståelse for 
den unikke kultur vi har i svæ
veflyvesamfundet. 

Selv har jeg i mange år væ
ret medlem af en klub, hvor 

medlemskontingentet var 
sammensat således, at hono
raret for lægeattesten indgik 
heri med et mindre beløb. 
Herved tjente klubben penge, 
medlemmet sparede penge 
og lægen gjorde sin uvurderli
ge del af det samlede klubar
bejde - hvilket dog ikke forhin
drede ham i at stå med både 
stemmejern og slibepapir når 
et fly trængte til en kærlig 
hånd. 

Skal dette nu falde fra hin
anden. Vil mekanikeren fortsat 
skrue vederlagsfrit på køretø
jerne, vil økonomen fortsat of
re mange timer af sin fritid på 
at holde styr på økonomien og 
vil advokaten fortsat betjene 
klubben, alt sammen blot mod 
dækning af de mest basale 
omkostninger, hvis lægens 
organisation kræver, at han 
mod sin vilje skal opkræve et 
"bundet honorar" af det enkelte 
klubmedlem for sine ydelser. 

Det er ganske imod mere 
end 70 års tradition i dansk 
svæveflyvning. 

Afslutningsvis kunne jeg 
godt tænke mig at få bekræf
tet, om det er rigtigt hvad jeg 
har hørt et lille pip om, nemlig 
at honoraretfor attesten alene, 
af flyvelægernes attestudvalg 
foreslås fastlagt på mellem 
1.000 og 1.500 kr. for en almin
delig fornyelsesundersøgelse 
til en Class li godkendelse -
hvortil kommer så EKG-, hæ
moglobin- og peak-flowunder
søgelse m.m. - som ikke er 
omfattet af et bundet honorar. 

Den honorarpolitik hænger 
i hvert fald ikke sammen med 
SLV's udtalelser til DSvU. 

Først går man så grueligt 
meget igennem 
• og så bliver det bare værre 

Endelave var lige passeret 
forbi på min højre side. Det var 
på tide at gøre klar til indflyv
ningen til Odense Lufthavn. 
Jeg fik tilladelse til at forlade 
3.000 fod, skubbede mixture 
håndtaget ind - og så skete 
det jeg kun havde prøvet 
under skoleflyvning. Motoren 
på Cessna 177'eren satte ud, 

d .v.s . propellen snurrede 
stadig lystigt, men det var kun 
pga. at flyet stadig havde 
flyvefart. Nødcheck på ryg
marven - ingen forbedring. Så 
var det med at finde en mark 
på Endelave. 

Jeg havde straks sat kurs 
mod øen, og regnede med at 
kunne lande på en af de to 
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flyvepladser på øen. Men nu 
var der modvind og glidningen 
ind mod øen gik meget lang
somt. Der var noget vildmark, 
men det var der alle kaninerne 
holdt til, så det var nok ikke 
egnet til en nødlanding. Så fik 
jeg øje på en mark, men den 
kunne lige akkurat ikke nås. 
Det var den eneste mulighed, 
så den blev det - selv om der 
røg lidt buske og et hegn før 
selve marken. Flyet blev fløjet 
helt ud - dvs. rattet helt op bag 
ørerne. 

På vej ned havde jeg fortalt 
Odense Tower at jeg havde 
problemer og ville lande på 
Endelave. Så det første jeg 
gjorde var at ringe til tårnet på 
min mobiltelefon og fortælle at 
jeg var OK og var landet 
næsten normalt og bad dem 
underrette Havarikommissio
nen. 

Det var en grim oplevelse, 
efter 28 års flyvning og næsten 
3.000 flyvetimer, uden større 
problemer end de havde været 
til at løse og komme ud af uden 
skrammer på fly eller personer. 

Hvis jeg troede at det at 
overleve et havari var det 
værste, ja så skulle jeg blive 
meget klogere. Inden jeg nå
ede at indsende min havari
rapport, blev jeg ringet op og 
fik at vide at flyet var tørlagt for 
benzin og at det var grunden 
til at motoren satte ud. Hvor
dan kunne jeg så tage et 
fuldtanket fly ud af hangaren, 
hvis det efter en times flyvning 
løb tør for brændstof? 

Min konklusion måtte være, 
at der så var fejl på begge tank
målere. Det lød lidt for utroligt, 
men det varden eneste mulig
hed jeg kunne se, og for at 
bestyrke min teori, kunne jeg 
til hjælp for efterforskningen 
huske at udlejeren, der også 
er mekaniker på flyet, havde 
nævnt noget om at der kunne 
forekomme en periodisk fejl på 
venstre tankmåler. Jeg havde 
to dage før fløjet godt 5 timer i 
maskinen på 3 ture hvor alt 
fungerede perfekt. 

I havarirapporten blev det 
udlagt som om at jeg vidste at 
der var fejl på tankmåleren og 
at jeg gentagende gange 
skulle have fløjet med fejlen 
uden at gøre noget eller at 
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skrive om den i fartøjsjourna
len. Min teori om at der var fejl 
på begge målere blev dog 
bekræftet - der sad noget papir 
i klemme ved visernålen, så 
den blev sløv og kunne vise 
forkert, mens den anden måler 
var periodisk kortsluttet så den 
viste fuld tank, selv om den var 
tom. 

Efter nogle måneder kom 
så reaktionen. Normkontoret i 
Statens Luftfartsvæsen, ville 
gerne have mine kommenta
rer til havarirapporten. 

Jeg bad dem se i havarirap
porten, for der stod jo klart 
hvad grunden til havariet var, 
nemlig at begge tankmålere 
var defekte. 

Der gik næsten et år før jeg 
hørte mere. Jeg blev pludselig 
indkaldt til po li t iforhør. De 
havde fundet en betjent, der 
havde svævefløjet, og derfor 
måtte vide lidt om flyvning. 

Turen i byretten står stadig 
som noget af det mest besyn
derlige jeg har oplevet. Det var 
folkene fra Normkontoret, der 
kørte hele forestillingen. Deres 
delegation bestod af to jurister 
og et vidne, og de fortalte dom
meren og anklageren hvordan 
sagen skulle køre, og hvilke 
paragraffer der skulle bruges. 
Vidnet, en luftfartsinspektør, 
der ikke kendte noget til høj
vingedefly eller Cessna, kun
ne under ed forklare at uanset 
hvilket fly det drejede sig om 
skulle man altid se ned i tan
ken, og uanset hvor ubetydelig 
en fejl , ja selv en lille ridse, 
skulle skrives i flyets bog. 

Så thi kendes for ret 5000 
kr. i bøde og betinget fradøm
melse af certifikat i 3 år. 

Men det var ikke nok, et år 
senere, på to årsdagen for 
havariet kom der brev fra 

forsikringsselskabet. De hav
de ved at læse den første ha
varirapport fundet ud af at jeg 
skulle gøres ansvarlig for ska
derne ved havariet, så jeg 
skulle venligst sende en check 
på 123.000 kr. 

Det havde jeg en anden 
opfattelse af og efter lidt 
brevveksling hørte jeg ikke 
mere til sagen før godt et år 
senere. De ville have deres 
penge inden en måned , ellers 
ville jeg blive stævnet for 
beløbet plus renter. 

Nu endelig efter yderligere 
5 måneders nervepirrende 
venten kom stævningen 
123.000 kr. plus renter og 
sagsomkostninger, så må vi se 
om retten finder at jeg har 
handlet groft uforsvarligt, eller 
de kan se at jeg blot har været 
en uheldig fly lejer. 

Tidl. pilot 
Johannes Krog 

3480 Fredensborg 

Kongelig Dansk Aeroklub 
• som reJsearrangør 

Med en medlems
skare pA ca. 7-8.000 
medlemmer som 
baggrund vil KDA 
forsøge at arrangere 
en række rejser til 
rimelige priser og til 
rejsemlll der vil være 
specielt mil/rettet 
mod vore medlem
mer, dvs. rejsemll/ 
som har relation til 
vore aktiviteter. Rej
serne er tænkt som 
en kombination af 
interessemål samt 
ferle. 

World Air Games 
I år vil vi indledningsvis forsø
ge at arrangere en samlet 
rejse for deltagere eller disses 
familier som enten skal delta
ge i konkurrencerne eller væ
re tilskuere til det andet World 
Air Games som afholdes i Sp
anien i tiden 23. juni til 1. juli. 

Der vil være afgang fra Kø
benhavn den 22. juni og retur 
den 2. eller 4. juli afhængig af 
det valgte flyselskab. 

Rejsen vil gå til Malaga, der 
ligger centralt for de fleste 
aktiviteter, således at deltager
ne vil kunne leje bil eller køre 
i bus til åbningen af WAG den 
23. juni og derefter selv køre 
til stedet hvor de enkelte 
discipliner afvikles. 

Konkurrencedeltagerne i 
WAG vil gennem deres res
pektive unioner/sportskom
missions være orienteret om 
hvor de enkelte discipliner af
holdes og om hotelfaciliteter i 
forbindelse dermed. 

Rejsen vil således hoved
sageligt være en flyrejse, men 
hotelophold kan arrangeres 
hvis dette ønskes. 

Andre steder 
Hvis der er interesse derfor vil 
KDA ligeledes prøve at arran
gere en busrejse til Aero 2001 
i Friedrichshafen, der finder 
sted i tiden 26. april til 29. april. 

Det er endvidere tanken at 
lave en rejse til England i for-

bindelse med det såkaldte 
PFA (Popular Flying Associa
tion) Rally, der afholdes i 
Cranfield. Turen kan omfatte 
besøg på et eller flere flyvemu
seer samt besøg i London. 

Fremover 
I de kommende år vil der blive 
arrangeret ture til Duxford i 
England, desuden Farnbo
rough Airshow og/eller til 
Paris Air Show ligesom ture til 
EM Sun'n Fun Fly-in i Lake
land, Florida, USA også kan 
komme på tale. 

I det hele taget er der ingen 
grænser for, hvor vi kan tage 
hen - grænserne sættes kun 
af medlemmernes ønsker 
samt gruppens størrelse, der 
helst skal være min. 25 perso
ner - derfor vil ønsker ellerfor
slag til rejser være meget vel
komne. 

Du skal blot kontakte KDA's 
rejsearrangør Henrik N. Knudt
zon på telefon 46 14 15 00 eller 
45 85 75 80. Du ~an også 
skrive dine ønsker på E-mail : 
hcl.knudtzon@get2net.dk 
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Dødsfald 

Air Vice Marshal 
J.E. Johnson 
Anden Verdenskrigs topsco
rende engelske jager-es, Ja
mes Edgar, kaldet Johnny 
Johnson, døde den 30. januar. 
Han blev 85 år. 

Johnson havde vandt 38 
luftsejre, næsten alle i kamp 
med Messerschmltt Bf 109 
eller Focke Wulf FW 190. 

Han sluttede Anden ver
denskrig som chef for en 
"Wing", bestående af tre Spit
fire eskadriller og var i somme
ren 1945 chef for Royal Air For
ce styrkerne i Københavns 
Lufthavn Kastrup. 

Efter krigen forblev han i 
Royal Air Force. Han sluttede 
sin militære karriere i 1965 
som general og chef for Royal 
Air Force Middle East. 

Anne Morrow 
Lindbergh 
Anne Morrow Lindbergh, enke 
efter flyvepioneren Charles A. 
Lindbergh, døde den 7. febru
ar, 94 år. Hun ledsagede ham 
på mange af hans flyvninger, 
bl.a. den i 1933 til Grønland 
og videre til Danmark. 

Hun fløj selv. 11931 fik hun 
privatflyvercertifikat, og hun 
var den første kvinde i USA 
med svæveflyvercertifikat. 

Mrs. Lindbergh var også en 
fremragende forfatter. Hendes 
bedste bog er nok "Over Polar
havet til Orienten" (Dansk 
udgave 1937). 

Pensionering 

Oberst Hans 
Nielsen 
Chefen for Luftværnsgruppen, 
oberst Hans Nielsen, fyldte 60 
år den 8. februar og er afgået 
med pension. Han begyndte 
sin militære karriere i 1964 og 
har bl.a. gjort tjeneste i Kontrol
og varslingsgruppen, i Flyver
taktisk Kommando og For
svarskommandoen og han 
har været chef for ESK 500 
(Vedbæk), Flyvevåbnets Ser
gentskole, radarstationen på 
Færøerne (Flyvestation Tors
havn) og siden 1997 for Luft
værnsgruppen. 
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25-Ars jubilæum 

Luftkaptajn 
John Fahnøe 
Christiansen 

Den 1. marts har luftkaptajn 
John Fahnøe Christiansen 
været ansat 25 år i Cimber Air. 

Han begyndte som AFIS
operatør i 1976, og i den pe
riode i firserne, hvor Cimber Air 
fløj i Saudi-Arabien, benyttede 
John sig af lejligheden til at 
opleve de mere eksotiske him
melstrøg og var i 1985 udsta
tioneret som steward. 

I 1988 blev han ansat som 
styrmand (flyvernavn JON), og 
tre år senere udnævntes han 
til kaptajn. 11997 blev han in
struktør på ATR, og han har 
også fløjet Falcon 20 og Nord 
262 for Cimber. Han flyver i 
dag som kaptajn på selska
bets CRJ 200LR jetfly. 

John har siden 1995 været 
medlem af Cimber Airs besty
relse. 

Der afholdes reception i 
Cimber Airs ADM-bygning fre
dag den 9. marts kl. 1100 -
1400. 

Udnævnelser 

Produktionschef 
Stig Næsh 

Stig Næsh tiltrådte den 1. okto
ber en nyoprettet stilling i Cim
ber Air, hvor han som produkti
onschef varetager drifts- og 
produktionsområdet i tæt sam
arbejde med den administre
rende direktør Jørgen Nielsen 
og økonomidirektør Alex Dyr
gaard. 

Han er 53 år, søn af Politi
kens navnkundige motor-og 
flyvemedarbejder Walther 
Næsh, og begyndte i 1965 
som elev i SAS. 

Efter tjeneste i salgs- og 
personaleafdelingerne blev 
han i 1984 chef for SAS Grøn
landsruter og for charterflyv
ningerne til USAF's grønland
ske baser. 

I 1988 kom han til Grøn
landsfly som vice president cor
porate development, og var en 
tid også direktør for det davæ
rende datterselskab Greenlan
dair Charter. 

Efter knap seks år i Grøn
land skiftede Stig Næsh i 1994 
til noget helt andet - Statsba
nerne. Han forestod bl.a. intro
duktionen af de nye regional
tog, og i 1999 blev han direktør 
for koncernstrategi. 

Men gammel kærlighed 
ruster åbenbart ikke, og i fjor 
vendte han tilbage til luftfarten. 

Vice President 
Ole Skytte 

Ole Skytte, der er 60 år, er ud
nævnt til Vice President Air
craft Management(flykøb, -
salg, -udlejning) i Maersk Air. 
Han er elektroingeniør og har 
været ansat i selskabet siden 
den 1. december 1971. 

Fra 1982 til 1996 var Ole 
Skytte chef for Maersk Airs tek
niske organisation, og i perio
den 1996 til 2000 var han ud
stationeret hos Boeing i Seatt
le. 

Vice President 
Keld Mosgaard 
Christensen 

Maersk Air har pr. 1. januar ud
nævnt Keld Mosgaard Chris
tensen til Vice President Sche
duled Services (rutesalg). Han 
er 36 år og kom fra Maersk 
Contractors til Maersk Air den 
1 . oktober 1999 som afde
lingschef for stationsservice. 
Den 1 . februar 2000 blev han 
udnævnt til chef for rutesalgs
afdelingen og den 15. marts 
2000 fulgte udnævnelsen til 
ruteansvarlig. 

Teknisk direktør 
Olaf Hauge 
Nielsen 

Elektroingeniør Olaf Hauge 
Nielsen, 57 år, er udnævnt til 
teknisk direktør i Premiair A/S. 
Han kommer fra en stilling som 
souschef i Luftfartstilsynets 
luftdygtighedsafdeling. 

Han har arbejdet med fly i 
33 år, fra 1968 til 1993 i Ster
ling Airways og derefter i Pem
cos daværende afdeling i Kø
benhavn. Han kom til SLV i 
1997. 
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YANKEE 
Kommentarer 
Vi er ikke så aktuelle, som i 
gerne ville være. Premiairs 
A330 OY-VKG fløj faktisk før
ste gang for snart tre kvart år 
siden, den 30. juni 200 og var 
da midlertidigt på fransk regi
ster som F-WWYG. Flyet blev 
afleveret til Airtours/Premiair 
den 21. juli og samme dag 
fløjet til Stockholm-Arlanda. 
Det blev sat i drift den 29. juli 
(Stocholm-Larnaca). 
Maersk Airs Regional Jet OY

MBP er fra 1998 og har hidtil 
fløjet for det engelske datter
selskab som G-MSKL. 

Cessna 210 OY-LCK er fra 
1980, ex LN-LOK, 

King Air OY-SBU er bygget 
i 1978 og kommer fra Norge 
(ex LN-KCK). OY-PAG er fra 
1982 og har senest været på 
boliviansk register som CP-
1804. 

Standard qrrus er årgang 
1983, ex SE-TYV. 

Endelig har ejeren af Super 
King Air OY-LKH skiftet navn fra 
Rederiet Danstruplund NS til 
Rederiet St. Frederikslund NS. 

Tilgang 

OY· Type Fabr.nr. Reg.dato Ejer/bruger 

OY-LCK Cessna P21 0N P210-00394 11.1. Odd Krogstad, Ebeltoft 
OY-MBP CLB00-2819 7247 17.11. Maersk Air, Kastrup 
OY-PAG Beech 99 U-180 6.12. NAC Nordic Aviation Contractor, Skive 
OY-SBU Beech C90 LJ-768 30.1. Flexa Holding, Horsens 
OY-SSX Standard Cirrus 258 29.1. Stig Hvolgaard Pedersen, Ribe 
OY-VKG Airbus A330-343 0349 24.7. Premiair, Kastrup 

Slettet 
OY- Type Dato Ejer/bruger Arsag 
OY-BZN Cessna 421C 17.1. Air Service International, Billund Solgt til USA 
OY-CRB PA-34-220T 11.1. OP Holding, Slangerup Solgt til Spanien 
OY-KAK Fokker50 30.1. SAS Commuter, Kastrup Lejemål ophørt 
OY-KII MD-81 30.1. SAS, Kastrup Lejemål ophørt 

Ejerskifte 

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

OY-AKT Cessna F 172H 31.1. Aircraft v/ Tue Friis Odsherred Fly, Nr. Asmindrup 
Hansen, Hvidovre 

OY-BGT PA-28R-200 11.1. Henrik Kroos, København K Center Air, Roskilde 
OY-GEB Beech 8200 29.12. Aviation lease & Finance, Niels B. Br0el, Langebæk 

Roskilde 
OY-GEU Beech 8200 29.12. Aviation lease & Finance, Aviation Assistance, Roskilde 

Roskilde 
OY-GEW Beech 8200 29.12. Niels 8. Br0el, Langebæk Aviation Assistance, Roskilde 
OY-GMA Beech 8200 29.12. Aviation lease & Finance, Aviation Assistance, Roskilde 

Roskilde 
OY-MMS Fokker 50 8.1. Newair, Billund Maersk Air, Kastrup 
OY-PRM M.S. 893E 31.1. John Rindal, Odense + Aksel Rindal, Odense 
OY-XHR Astir es 4.1. Christian Smidt, Kolding Tønder Flyveklub 
OY-XHW St. Cirrus 4.1. Jørgen Hald, Horsens Torben Østergaard, Esbjerg+ 

Beech 99 Airliner OY-PAG fotograferet i Skive Lufthavn af Erik Gjørup Kristensen. 



ØGER 
Brødrene kendte Ulienthal 

af omtale og var meget impo
neret af hans teorier. I perio
den 1891 til sin død (flyveulyk
ke) i 1896 havde han udført ca. 
2.000 flyvninger. Han var den 
mand i verden med mest tid i 
luften foretaget i egne "svæ
vefly" konstrueret efter obser
vationer af fuglenes måde at 
flyve på. Og det er netop hvad 
brødrene var interesseret i. 

I bogen gennemgår Otto og 
. ~-rv hans bror Gustave deres ob-

~- u....<-...-..-.- servationer af fuglenes bevæ-
of ... ~ gelser, beregninger af trykfor-

-s=.-<~. delingenpåenvinge,balance, 
,,,_...- -..-~ ·.·~vægt etc. Bogen indeholder 

Otto Lilientha/: Birdflight As 
The Basis Of Aviation. Hum
melstown, Pennsylvania USA 
2001. 177s. 23x 15cm. Pris$ 
19,95 hæftet. ISBN 0-938716-
58-1. 

For godt 1 00 år siden sad to 
brødre i Dayton, Ohio og læ
ste. De læste alt hvad de kun
ne få fat i om menneskets for
søg på at flyve. De hed Wright 
til efternavn. 

Det lokale bibliotek havde 
ikke meget, så de skrev til 
Smithsonian Institution i Was
hington DC, der i juni 1899 
sendte dem forskelligt materi
ale, artikler mv., bl.a. også en 
artikel af Otto Lllienthal. 

over 100 tegninger, grafer og 
diagrammer og en række his
toriske fotografier af Ulienthals 
flyvninger - i 1890'ernel 

Ulienthals teorier og flyve
forsøg fik stor betydning for 
brødrene Wrights videre arbej
de med svævefly (og senere 
det motoriserede fly). 

Otto Lllienthals bog, der på 
originalsproget hedder Der 
Vogelflug ais Grundlage des 
Fliegekunst, udkom i 1889 og 
i en engelsk udgave i 1911. 

Udgiveren Michael Mar
kowski ønsker med genudgi
velsen af Otto Ulienthals bog 
at minde en af grundlæggerne 
for vor tids flyvning. 

K.L. 

Nyt træningsfly 

Lufthansa Flight Training 
GmbH (LFT) bliver den første 
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kunde til det nye Grob G120A 
træningsfly. Grob leverer tre 

Europæisk cruise-missil 
Det engelsk/franske selskab 
Matra BAe Dynamics har 
udviklet det første europiske 
cruise-missil. Storm Shadow/ 
Scalp EG-missilet, der er kon
ventionelt armeret, blev afprø
vet med succes på skydeom
rådet CEL Biscarosse i det 
sydvestlige Frankrig i slutnin
gen af december 2000. 

Missilet blev affyret fra et 
fransk Mirage 2000N i 20.000 
ft ved hastighed på Mach 0.9. 

Data: 

Missilet fløj derefter over 250 
km ved Mach 0.8 i lav højde 
inden det ramte målet. 

Fra 2002 leveres missilet til 
Royal Air Force til deres Euro
fighterTyphoon, Tornado GR4 
and Harrier GR7, til den fran
ske marine og flyvevåbens 
Rafale og Mi rage 2000D samt 
til det italienske flyvevåbens 
Tornado IDS og Eurofighter 
Typhoon. 

Vægt: .......................... ........................................... ca 1.300 kg 

Længde: ......................... .. ............................................. 5, 10 m 

Spændvidde: .... ............................... 3 m med udfoldede vinger 

Motor: .............................. ..... ....................... TRI 60-30 turbojet 

Max. hastighed: ................... .. ... .............................. .. 1.000 km/t 

Navigation : ...................... .. ... .............. ..... ... .. ....... inerti og GPS 

Rækkevidde: .................. ............. .................. ............ > 250 km 

G 120A til LFT i september. Fly
ene skal bruges af LFT's dat-

terselskab Airline Training 
Center Arizona i USA. LFT har 
option på yderligere fire fly. Pi
loterne i det tyske forsvar får 
deres indledende flyvetræning 
på det nye fly. 

G 120A er fremstillet ude
lukkende i kulfiber i lighed med 
alle andre Grob fly. Det har op
trækkeligt understel og i instru
menteringen indgår et EFIS
system (electronic flight infor
mation system). Det kan an
vendes til instrumentflyvetræ
ning og avanceret kunstflyv
ning. 

Motoren er en 260 hk seks
cylindret Lycoming, der giver 
en stigehastighed på over 
1.200 ft/min og en rejsefart på 
172 kts. 
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Rekord i flyskader 
Til trods for orkanen Anatol samt flere og værre skader har Nordisk 
Flyforsikringsgruppe vendt underskud til overskud 

Nordisk Flyforsikringsgruppe 
(NFG) har økonomisk set 
klaret sig godt trods orkanen 
den 3. januar 1999. Det frem
gik af beretningen, som den 
afgående formand, direktør 
Bjarne Krokeide, Gjensidige 
NOR, aflagde på gruppens 6. 
ordinære generalforsamling 
den 15. december. 

Det positive økonomiske 
resultat er opnået til trods for 
en skade-rekord som følge af 
orkanen Anatol den 3. decem
ber 1999. Den forårsagede ik
ke mindre end 51 skader i for
bindelse med en skadesår
sag. Orkanen belastede regn
skabet med brutto 8, 7 DKK og 
netto 6,8 DKK. Derfor begynd
te regnskabsåret, der for NFG 
løber fra 1/10 1999 til 1/10 
2000, med meget stor skade
aktivitet til trods for, at vinteren 
normalt har en mere afdæm
pet flyveaktivitet. · 

De frygtede edb-problemer 
på grund af skiftet til år 2000 
viste sig at være ubegrundede, 
og der blev ikke rapporteret om 
skader i den forbindelse. 

Han nævnte videre, at det 
internationale marked har væ
ret hårdt ramt igen - især på 
grund af Concorde-ulykken og 
meget aktuelt den Boeing 7 47, 
der for nylig forulykkede i 
Taiwans lufthavn. Det samlede 
tab på kasko og ansvar på 
western built airliners er vur
deret til 2 milliarder USD, 
præmieindtægterne til ca. 900 
millioner USD. Noget tilsva-

Tur til USA 

rende blev anmeldt året før, så 
det har igen været et vans
keligt år for det internationale 
fly- og re-assurancemarked. 
Præmieraterne er i årets løb 
forhøjet med 10 procent- dog 
er disse forhøjelser primært 
faldet på de selskaber, der har 
haft dårligt skadesforløb. 

For NFG er der sket en 
stigning i præmieindtægten på 
16 procent - fra ca. 96 millio
ner DKK sidste år til 112 DKK 
i dette regnskabsår. Resultatet 
er et overskud på ca. 1,2 mil
lioner DKK mod et underskud 
på ca. 26 millioner DKK året 
før. 

Den øgede bruttoindtægt 
skyldes alene ny forretning, og 
det er opnået ti l trods for, at 
markedet er præget af hård 
konkurrence. Derfor er præmi
erne i gruppen stadig lave og 
konkurrencedygtige. 

Der blev i alt anlagt 320 
skader i årets løb, en stigning 
på 15 procent: 

-Vi kan endnu engang kon
statere, at antallet af jordrisi
koskader ved manøvrering 
omkring hangarer og brænd
stofstandere og ved taxiing 
fortsat stiger, sagde forman
den. Disse skadestilfælde kan 
alene henføres til human fac
tors, dvs. manglende omhu 
hos piloterne. Antallet af disse 
typer skader er ca. 25. 

Formanden nævnte videre, 
at de nordiske luftfartsvæse
ner har vurderet, at uforholds
mæssigt mange skader stam-

Igen i år arrangerer ingeniør Fritz Krag en tur til det forjæt
tede flyveland USA. 

Turen går til Reno Air Races i Reno, Nevada. Derefter 
flyves til Dayton, Ohio, hvor det store US Air Force Museum 
besøges. Der sluttes af med en week-end i Old Rhinebeck, 
New York, hvor der afholdes air show og kampscener med 
fly fra Første Verdenskrig. 

Udrejse den 12. september, hjemkomst den 25. sep
tember. Prisen er endnu ikke fastlagt. 

Rejseprogrammet mv. fås ved henvendelse til Fritz Krag, 
Fasanhaven 12, 2820 Gentofte. Tlf. og fax 39 65 35 83. E
mail: fritz.krag@private.dk. 
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merfraden ikke-kommercielle 
del afflytrafikken. Dettilskrives 
dårlige holdninger og vaner, 
der ikke kan henføres til grund
uddannelse og fornyelsesprø
ver, som er meget grundige: 

- En sammenfatning af for
anstående giver det billede af 
de indtrufne skader, at der ud
vises en holdning af noncha
lance blandt nogle piloter, be
mærkede formanden. Sam
men med mere kontrol af alle 
flyvningens faser er myndig
hederne i gang med flere initi
ativer til at højne flysikkerhe
den, og NFG støtter disse ini
tiativer overalt i Norden. 

til et lovbegreb, og dette vil også 
ske i de andre nordiske lande. 
Det betyder, at fly, der benyttes 
til transport af firmaers perso
nale, registreres, og det øger 
kravene til teknik, piloternes 
kompetence samt forsikrings
dækning af passagererne. 

Men formanden beklagede, 
at der ikke også er lovkrav om, 
at passagerer i udlejningsfly, 
skal været dækket af en forsik
ring. Han satte sin lid til nye ini
tiativer i EU-Kommissionens 
regi, hvor der arbejdes på at 
skabe et fælles europæisk re
gelsæt for begrebet firmaflyv
ning. 

Formanden konstaterede 
med tilfredshed, at havariet i 
oktober 1998, hvor en dansk 
Cessna 402A forulykkede på 
den norske ø Stord, har resul
teret i en lovændring i Danmark. 
Firmaflyvning er blevet ophøjet 

Som ny formand for flyfor
sikringsgruppen, der omfatter 
17 forsikringsselskaber, for
trinsvis i Norden, valgtes ad
ministrerende direktør Einar 
Svindsot, forsikringsselskabet 
Sj6våAlmennari Reykjavik. • 

Det sker i 2001 
8.-14. april 
18.- 20. april 

26.-29. april 
6. maj 
18.-20. maj 
18.-20. maj 
26.-27. maj 
2.-3. juni 
7.-10. juni 
10. juni 
16.-24. juni 
6.-8. juli 
7.-8. juli 
22. juni - 1 juli 
28.-29. juli 
24. juli - 30. juli 
14.-19. august 
8.-9. september 
18.-20. september 
25.-28. september 
10.-12. oktober 

14. oktober 
4.-8. november 

EAA Sun 'n Fun, Lakeland, Florida 
European Business Aviation Conv. & 
Exhibition, Geneve 
Aero 2001, Friedrichshafen 
Spring Air Display, Duxford 
Aerofair 2001, North Weald 
Fly-In, Ljungbyhed 
Air Fete, RAF Mildenhall 
Biggin Hill Air Fair 
KZ Rally, Stauning 
Åbent Hus, Flyvestation Aalborg 
Paris Air Show, Le Bourget 
PFA Rally, Cranfield 
Flying Legends Air Show, Duxford 
World Air Games, Sevilla 
Royal lnt'I Air Tattoo, RAF Cottesmore 
EAA Air Venture, Oshkosh 
MAKS, Moskva 
Duxford 2001 Air Show, Duxford 
NBAA, New Orleans 
Helitech, Duxford 
European Regional Airlines Conven
tion, Athen 
Autumn Air Show, Duxford 
Dubai Air Show 
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MODEL
.IIDERNE 
Mr. Woods træfly 
Af WIiheim W/1/ersted 

Flylndustriens 
stærkt øgede for
brug af aluminium 
under Anden Ver
denskrig fik fabrik
kerne til at se sig om 
efter andre egnede 
materialer. Træ var 
en nærliggende 
mulighed, og som 
bekendthavde 
briterne med dette 
produkt heldet med 
sig ved konstruktio
nen af de Havilland 
Mosquito. 

Den amerikanske 
Bell fabriks chef
konstruktør - som til 
overflod hed Robert 
J. Woods - var derfor 
ogæ med pi tanken 
om at indføre økolo
gien I flyproduktlo
nen. 

Resultatet af 
anstrengelserne -
Bell XP-77 • levede 
desværre ikke op til 
forventningerne. 

Det amerikanske flyvevåben 
ønskede- naturligvis- at råde 
over et avanceret jagerfly, der 
kort og godt var mindre, hurti
gere og mere manøvredygtig 
end noget andet fly i verden. 
Ganske simpelt! 

Det var med disse skrappe 
krav for øje, at Bell fabrikkens 
chefkonstruktør Robert J. 
Woods, som i øvrigt tidligere 
havde har tegnet Bell P-39 
Aircobra, i oktober 1941 gav 

Cockpittet på XP-77 var pla
ceret langt tilbage på kroppen 
bag Ranger motoren. Tegnin
gen her er viser den første pro
totype. 
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sig i kast med at konstruere et 
letvægts-jagerfly, som ville 
kunne tilfredsstille luftvåbnet. 

Seks måneder efter præ
senterede han og hans stab 
,,vidunderet" for USAAF. 

Flyet var et lawinget mono
plan med næsehjulsunderstel 
- a' la Aircobra. For at spare på 
det efterspurgte aluminium var 
flyet bygget i træ og med me
tallamineret overflade på krop, 
ror og vinger. 

Bell kaldte deres jagerpro
jekt Tri-4, hvor de tre firtaller 
refererede til at flyet havde en 
motor på 400 hk, vejede 4000 
pounds (altså knap to tons) og 
kunne flyve 400 miles i timen. 
Bevæbningen bestod af to 
12, 7 mm maskingeværer i 
kroppen samt en 20 mm ma
skinkanon, som skulle skyde 
gennen propelnavet. 

Wood og hans team havde 
til træjagerflyet modigt valgt 
den nyudviklede, menuprøve
de tolvcylindrede luftkølede 
Ranger XV-770 motor, som 
med supercharger faktisk yde
de 500 hk. 

På papiret altså, for der 
viste sig svare problemer med 
at få motorerne frem til tiden. 

Skuffende resultat 
Den 16. maj 1942 bestilte 
USAAF dog direkte fra tegne
brædtet 25 eksemplarer afTri-
4, men ønskede atflyet skulle 
kunne medføre 150 kg bom
belast enten som en konven
tionel bombe eller som en dyb
vandsbombe - det var nok 
mulige japanske u-både ved 
den amerikanske vestkyst, 
som spøgte. Ændringen resul-

Efter at USAAF havde annul
leret bestillingerne på XP-77 
fløj de resterende overlevende 
to prototyper i forskellige be
malinger i nogle ~.rved en ræk
ke flyveopvisninger i USA. Et 
af flyene er nu bevaret på Uni
ted States Air Force Museum 
i Dayton, Ohio. 

terede desværre umiddelbart 
i, at 20 mm kanonen helt måtte 
droppes. 

Den første mock-up til XP-
77 stod færdig den 21. sep
tember 1942, og USAAF for
langte ikke mindre end 54 æn
dringer, før man den 10. okto
ber 1942 besluttede sig til en
delig at bestille de 25 serie-ek
semplarer. Bell gik på med 
krum hals. 

Desværre måtte man umid
delbart droppe at udstyre flyet 
med den nyeste supercharge
de Ranger motor, og det satte 
naturligvis flyets præstationer 
nogettilbage. Det viste sig og
så, at flyet med alle USAAF's 
ønskede ændringer oven i kø
bet var blevet så tungt, at de 
hede drømme om at lancere 
en ny amerikansk superjager 
ikke kunne realiseres. 



Modellen af minijageren XP-
77 er naturligvis heller ikke stor 
i skala 1 :72. 

Bells testpilot Jack Wool
ams foretog omsider XP-77's 
førsteflyvning den 1. april 
1944. Og det virkede næsten 
som en april-spøg, for flyet 
brugte dobbelt så lang bane 
for at komme i luften som for
udberegnet, og piloten regi
strerede voldsomme vibratio
ner i maskinen, når gashånd
taget blev skubbet frem. Far
ten var en del under de plan
lagte 400 miles, og det kneb 
også med at komme over 
3.000 fod. Alt i alt en skuffende 
aprildag for Bell og co. 

Nogle måneder senere gik 
den anden prototype ind i et 
rygspind i en lmmelmann
manøvre, og testpiloten måtte 

stå af og fra sin skærm se ma
skinen knuses mod jorden. 

Eftersom XP-77 bogstave
ligt talt ikke levede op til for
ventningerne annu llerede 
USMF den 2. december 1944 
ordren. 

Bell kunne nu fremover 
koncentrere sig om deres vel
lykkede P-39 Aircobra og ditto 

Foto af modellen af XP-77 bagfra giver en god fornemme/se af 
flyets trods alt elegante og ret raceragtige former. 

Bell XP-77 

P-63 Kingcobra - og yderligere 
arbejde intenst med P-59 
Airacomet - USA's første 
jetjager. 

Modellen 

"Special Hobby" har udsendt 
et glimrende samlesæt i 1 :72 
af Bell's lille letvægter, som 
blev vejet og fundet for tung. 

Det kan man heldigvis ikke 
sige om modellen. Den er 
nemlig lille, let og net! • 

Data 
Bell XP-77 

Motor: 
En Ranger V-770 på 388 hk 

Spændvidde: .......... 8,38 m 
Længde: ................. 6,97 m 
Højde: .................... 2,51 m 
Vingeareal: ............ 9,29 m2 

Startvægt: ............ 1.827 kg 
Tornvægt: ............. 1.297 kg 
Max. hastighed: .... 531 km/t 
Tophøjde: ............. 9.175 m 
Rækkevidde: .......... 885 km 

Her er et af de meget f~ bille
der, der eksisterer af en XP-
77 i luften. 
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Forsinkelser i luften 
Tekst: Knud Larsen 

Eurocontrol har 
offentliggjort sin 
statistik for 
dret 2000. 

Det samlede antal flyvninger i de 
38 lande der er tilsluttet ECAC 
(European CMI Aviation Confe
rence) blev 8.442.781 - en stig
ning på 4,8% i forhold til året 
før. 

I de viste tabeller angives 
forskellige former for "delay" -
forsinkelse. 

ATFM delay er udtryk for 
varigheden mellem det anmo
dede starttidspunkt for flyet og 
den aktuelle take off slot (tids
punkt) som tildeles af Euro
control (CFMU). 

De/aysforekommer når ka
paciteten af det kontrollerede 
luftrum eller i lufthavne er util
strækkelig til mængden af tra
fik. Det kan være pga. meteo
rologiske forhold, strejker o.l. 

Overall delayer det begreb 
der svarer bedst til passage
rens oplevelse af begrebet. 
Det defineres som varigheden 
mellem det anmodede af
gangstidspunkt for flyet og det 
aktuelle afgangstidspunkt. 

2000 1999 % Change 

Total IIUlllber of fllghts 8,442,781 8,052,538 +4.8% 

Average ATFM delay per flight 3.8 min 5.4 min -29.8% 
(en roule: 2.9 mini (en rcull!: 4.5 mini -35.9% 

!akpo,t: 0.9mlnl (alrpo,t: 0.9mlnl +2.1% 

~ of fllghb delayed 18.6% 21.4% -2.9% 

I tabel 1 vises bl.a. at trods forbedringer var 18,6% af flyvningerne 
forsinket. 

26,000 -i'-fll&~h;.;;;;ts ______________ ~------, 

24.000t---------:7"-::::;:x:~~;;;;:=====~~~------j 

22,000+---=--=::;...c.-~~=:tl:==:a=~ 2-----....::........._:-----l 
20.ooo r=::::=i::::::=~ --::::5P__.,,::__ _______ __,.~'.':::::'9'i 
18,000 +-,-J-=:..,,~..-,,,:s----------------"",.--l 

16,000+------ -------- ---------, 

14,000+----------- - ----- ---- --, 

12,000+------ -----------------, 
-+- 1991 --- 1998 -- 1 m -- 2000 

I0,OOO +--r---.......,.---.---,---r---r---i---.---,--....,.....--r-----1 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Au& Sep Oct Nav Dee 

I tabel 2 ses at det daglige gennemsnitlige antal flyvninger i 
sommermånederne fra 1997til 2000 er stegetfra 21.000 til 25.000. 

9 
mlnutes 

8+-------- -+-----' ....... --------------l 

7+--------..--------------------1 
6+-----,...- ------- ~-----------1 
S+-- -l-:_ __ --::;;,~===!~~==-._,;::----
•+---.~---;;:,'9!~ .,.a:=~~ ...... c__::::,.~ :-----~ 

3 r.r--:::::--=----::n -4--------="'""-=::;-~F::;~-i 
2~~ ..... ~az:::~---------_.::::::.t~::r-l 

-+- 1997 --- 1998 -- 1999 -- 2000 
O t-----r--.----.------,---,.----,--........---.---,----,--...-----l 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Kurverne i tabel 3 fremkommer ved at dividere den samlede forsin
kelsestid med antallet af flyvninger. 

Flyproduktion på Bornholm 
UL-flyet Wendell 2.01, som 
Jens Wendell prøvefløj i 
1995, er nu sat i produktion 
hos Wendell Aircraft Produc
tion i Hasle. Den bornholm
ske flyfabrik har fået tilført ny 
kapital og har allerede bestil
ling på syv fly, meddeler Jens 
Wendell. 

Prototype nr.2, der svarer 
til den kommende serieud
gave, var i luften første gang 
den 10. februar. 
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Tålmodighed 

Når feriesæsonen be
gynder i Nordeuropa, 
og alle absolut skal 
sydpå til varme og sol 
begynder problemer
ne, især i fransk og 
schweizisk luftrum er 
der tendens til forsin
kelser. 

Så når du sidder i 
charterflyet på vej 
sydpå med bureauet 
Hængekøje Rejser 
kan du tænke på at 
mange flyveledere og 
computere arbejder 
på at minimere forsin
kelserne. Men helt 
godt bliver det nok ik
ke før vi får et stort eu
ropæisk luftrum. 
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Generalsekratarlat 

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 

KDA huset 
Jørn Vinther, generalsekretær 
Knud Larsen, redaktør af Flyv 
Lise Jensen, bogholder 
WEB-adr. 
Telefax 

KDA Service ApS - SUTIKKEN 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
SE-nr. 63 66 28 28 

Telefon 
461415 03 
46141502 
46141506 

46191316 

E-mail 
jv@kda.dk 
flyv@kda.dk 

www.kda.dk 

Åbningstider mandag til fredag klo~en 1000-1500 

Telefon 
Charlotte H. Andersen, leder af butikken 461415 07 

E-mail 
butik@kda.dk 

Thomas B. Sylvest 4614 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 
86424918 
8667 4048 

Ansvarsomrilde 
Internationalt 
Uddannelse 
Teknik 
Miljø 
PR 

KDA januar 2001 
2-3. januar. Status 
Butikken lukket på grund af 
statusopgørelse. 

3. januar. Flyvehåndbogen 
Møde i Slagelse i redaktions
udvalget for Flyvehåndbogen. 
Faget Navigation er ved at bli
ve trykt. Faget Menneskelig 
Ydeevne og Begrænsninger 
er klar i sidste udkast og for
ventes trykt i februar måned. 

4. januar. Forsikrings
spørgsmål 
Møde med et DMU-medlem, 
DMU (Ricard Matzen) og KDA 
i forbindelse med problemer 
med udbetaling af forsikrings
beløb efter et havari. 

5. januar. RC-Unlonen 
Møde i KDA-huset med RC
Unionen, FLYV og KDA. KDA 
forventer at samarbejdet med 
RC-unionen nu genoptages 
efter ti års pause. 

5. januar. KDA Rejser 
KDA formanden tilstede i godt 
12 timer. Drøftelser med bl.a. 
H.N. Knudtzon om etablering 
af et KDA-rejsekoncept til 
særlige begivenheder. Sun-'n
Fun rejsen må desværre op
gives fordi tidspunktet falder 
sammen med Påsken og bil
letter dermed bliver urimeligt 
dyre. I stedet forsøger vi at 
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etablere rejsemuligheder til 
WAG i Spanien. 

9. januar. Lov om luftfart 
Afklaring med SLV vedr. reg
lerne i Lov om Luftfart og .pri
vatflyvning mod betaling". Re
sultatet kan læses på www. 
kda.dk. 

1 O. Januar. Telefonsystem 
KDA husets computere er 
modificeret idet en "router" er 
etableret på netværket. Resul
tatet skulle blive bedre mulig
heder for telefonkontakt til hu
set. Fax linien er nu også til 
rådighed uden begrænsnin
ger (blev tidligere også an
vendt til Internet-adgang). 

16. januar. Flyvesikkerhed 
Heldagsmøde i SLV om for
bedring af flyvesikkerheden. 
Fra KDA deltog Helge Hald 
(DSvU) og Ricard Matzen 
(DMU) og Jørn Vinther. Mini
udvalget (Thorbjørn Ancker/ 
Jørn Vinther) fremlagde fors
lag til handlingsplan, som blev 
accepteret på mødet. 

Vi satser i første omgang på 
motorflyverne fra DMU/ AOPA/ 
KZ&V. Vi vil forsøge at få en 
kontaktperson i klubberne, 
som vil blive forsynet med re
levant materiale. Denne per
son kunne styrkes med kurser 

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 
E-mail: p.nielsen@nkt-re.dk 

og seminarer samt særlige 
beføjelser. DMU foreslog så
ledes, at der burde gives mu
ligheder for at personen fun
gerer som "hjælpeinstruktør". 
En "hjælpeinstruktør" kunne 
gives beføjelser til at foretage 
"en times flyvning med flyve
instruktør" i forbindelse med 
forlængelse af JAR-FCL rettig
hederne forudsat at piloten har 
fløjet mindst 12 timer indenfor 
de seneste 12 måneder. 

22. januar. Vindmøller 
Møde i SLV arbejdsgruppen 
om afmærkning af vindmøller. 
I gruppen deltager SLV, Ener
gistyrelsen, Skov- og Natur
styrelsen, MilJøminlsteriet, 
Farvandsvæsenet, Flyvevåb
net og KDA ved Jørn Vinther. 

Luftfartshindringer over 150 
meter afmærkes altid, hindrin
ger under 100 meter afmærkes 
normalt ikke, hvorimod der 
finder en vurdering sted i hvert 
enkelt tilfælde når en hindring 

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 9714 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 
WEB-adr.: www.ffu.dk 
E-mail: oxager@vip.cybercity.dk 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Niels Lyhne Hansen 
Gormsvej 14, 7080 Børkop 
Telefon 75 86 62 19 
Internet adr.: www.modelflyvning.dk 
E-mail: lyhne@get2net.dk 

RC Sport Danmark 
Svend Plougstrup 
Kærmindevej 13, 7100 Vejle 
Telefon 75 82 73 69, mob. 40 19 13 77 
WEB-adr.:www.rc-unionen.dk 
E-mail: svend@post6.tele.dk 

er mellem 100 og 150 meter 
AGL. Da vindmøllerne efter
hånden er blevet højere en 100 
meter - opstår problemet med 
modsatte interesser især fra 
Flyvevåbnets side (SAR ope
rationer). Privatflyvningen har 
ikke disse problemer, da vi altid 
opererer over 500 fod. Møde
rækken fortsætter. 

25. januar. Flyvesikkerhed 
Møde i SLV miniudvalg vedr. 
flyvesikkerhed. Norsk flysik
materiale til rådighed. 

25. januar. World Air Games 
Kontakt med WAG organisati
onen i forbindelse med mang
lende informationer især for 
paragliders. WAG organisa
tionen har været ramt af pro
blemer, men er nu ved at være 
på ret køl igen. Unionerne op
fordres til at overholde dead
Hne på 31. januar for den fo
reløbige tilmelding. TIimei
dingen skal gå gennem KDA. 

KDA Repræsentantskabsmøde 2001 
Kongelig Dansk Aeroklub afholder det ordinære repræsen
tantskabsmøde lørdag den 21. april kl. 1030 i KDA-huset 
Roskilde Lufthavn. 

Årsberetning vil blive fremsendt til unionerne og til de 
direkte medlemmer, der ønsker det. 

Der afholdes formøde for de direkte medlemmer kl. 1000. 
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KDA Sportspokal 
På KDA's repræsentantskabsmøde uddeles KDA's Sports
pokal til en person, der ved konkurrencer i 2000 eller 
gennem en periode har opnået gode resultater. 

Motiverede skriftlige forslag skal være KDA-huset i hænde 
senest den 6. marts 2001. 

Eventuelle spørgsmål rettes til generalsekretær Jørn 
Vinther eller KDA's formand Aksel C. Nielsen. 

Dansk Motorflyver Union 
Adresse: 
Smalodsvej 43 
4100 Ringsted 
www.kda.dk/dmu 

Formand: 
Næstformand: 
Kasserer: 
Sekretær: 
Konkurrencer: 
Uddannelse: 

Møde om flyve
sikkerhed 
Mellem 40 og 50 syd- og søn
derjyske piloter mødte op den 
24. januar på Hotel Pauli i Vo
jens for at høre noget om FLY
SIK. 

Peter Andersen, næstfor
mand i DMU, bød velkommen 
til generalsekretær i Rådet for 
Større Flyvesikkerhed, fhv. 
overhavariinspektør, Niels Nør
by Jakobsen (NAK) og forman
den, direktør i Nordisk Flyfor
sikringsgruppe, Kai Frederik
sen. 

NAK præsenterede og kom
menterede på afslappet vis en 
masse - ikke lige opløftende -
statistisk materiale vedrøren
de havarier og hændelser via 
sin medbragte computer. Det 
viste - ikke overraskende - at 
langt de fleste hændelser og 
havarier sker i forbindelse med 
landinger. Og det var 'A-pilo
teme', der figurerede med de 
højeste procentvise tal. End
videre, at der er sket en stor 
stigning i hændelser i forbin
delse med taxi på jorden. 

De mange uheld i forbindel
se med landinger ved vi, hæn
ger sammen med, at mange 
nye piloter ikke har mulighed 
for at træne landinger på små 
flyvepladser med græsbaner 
pga miljørestriktioner. 

Det gav Peter Andersen 
anledning til at lufte projekt 

Møder 

Ricard Matzen 
Peter Andersen 
Kresten Dalum 
Knud Nielsen 
Vagn Jensen 
Bjarne E. Hammer 
Louis Rovs Hansen 

57 615250 
74 75 31 01 
97182050 
86231652 
86441133 
46 59 04 02 
98421599 

'Kontrolleret Landing', som 
DMU har i støbeskeen. Det går 
ud på at træne kortbanestarter 
og -landinger på alle flyveplad
ser- og 'forkorte' de lange med 
kegler for at markere 'længden'. 

Kai Frederiksen ærgrede 
sig som 'forsikringsmand' gru
somt over de mange skader 
ved taxi på jorden, som er med 
til at forsikringspræmierne sti
ger. Han vil ikke kalde det 
sjusk, men 'nonchalant' ! 

Kai Frederiksen formåede 
- endnu engang - at få alle de 
fremmødte til at rejse sig og 
tage hinanden i hånden og i 
kor sige: 'Jeg flyver aldrig tør 
for benzin!' 

Dagmar Theilgaard 

Nyt fra motor
flyverklubberne 

Traditionen tro serverer besty
relsen i Kongeåens Pilotfore
n i ng P-71 de berømmede 
hjemmelavede gule ærter og 
bagefter pandekager med is. 
Så der er lagt op til mavepine! 
Tilmelding til Dagmar senest 
onsdag den 28. februar, tlf. 
74848280, dbt@sol.dk. Tirs
dag den 20. marts er der ordi
nær generalforsamling kl. 
1930. 

Fur har fået tildelt ICAO
forkortelsen EKFU. 

Københavns Flyvehistoriske Selskab 
Møderne afholdes i auditoriet, Tycho Brahe Planetarium. 

Onsdag den 14. marts kl. 1900 fortæller civ. ing. Jens Gert 
Rasmussen om nogle af årsagerne til de mange havarier i 
Flyvevåbnets første år, specielt om motorproblermer i F-84G. 

Onsdag den 11. april kl. 1900 Generalforsamling og film. 

36 

Sidste flyvedag var den 27. januar, hvor 
både Peter Rasmussen og Kristian Han
sen klarede de vanskelige forhold og kom 

hjem til Gawler Airfield. Dagsplaceringerne hhv. nr. 25 og nr. 27. 
I det samlede resultat blev Kristian Hansen nr. 27 med 4.929 

point og Peter Rasmussen nr. 34 med 4.436 point. 
Se i øvrigt DSvU's hjemmeside www.dsvu.dk. 

- ~ -SVENOR 2001 
SVENOR 2001 - Nordisk samarbejde når det er bedst 

Nu er chancen der endelig igen! 
Ta' med på Fieldflyvningskursus i Norge! 

Årets SVENOR-kursus i fjeldflyvning afholdes i Norges bølgemekka, over isen 
ved Vågå. 
Her finder du over Nordens højeste bjerge nogle af de bedste forhold for fjeld
og bølgeflyvning. 
Kurset afholdes i samarbejde med Drammen Flyklubb's påskelejr. 
Ud overchancen for at prøve bølgeflyvning, byder området på gode muligheder 
for skrænt- og strækflyvning. 

Formål: Grundlæggende kundskaber om at begå sig i fjeldterræn. 
Kurset er for dig, der endnu ikke har fløjet i fjeldterræn, men også for 
den lidt erfarne, der vil vide mere. 

Tid: 7. - 14. April 2001 . 
Sted: Vågå ligger ca. 320 km Nord for Oslo, (ca. 6 timer i bil) omkranset 

af Norges højeste fjelde. 
Krav: Min. 50 timer. 
Flyvning: Bia. Duo Discus og Super Blanik med instruktør, og nogen ensædet 

flyvning. 
Teori: Fjeldvejr, hang-, termik- og bølgeflyvning, at flyve højt, at bruge ilt

udstyr og om at begå sig i fjeldene. 
Bøger: Bia. "Practical Wave Flying" (Mark Palmer), der kan købes på kurset. 
Logi: Hotel! Vågå eller lejligheder/hytter på Smedsmo camping (5 min fra 

hotellet). 
Priser: Kursusafgift: 900 NOK 

Flyvetid: 180 NOK/lime 
Flyslæb: 165 NOK for de første 600m 

Hertil: Lejrgebyr: 500 NOK, der betales til Drammen Flyklubb 

Ta' med på en anderledes og meget lærerig påske-ferie. 
Familien vil elske det, med masser af kælke- og skisportsmuligheder i 
nærheden. De der ikke skal på isen for at flyve, boltrer sig i sneen, og til aften 
mødes vi på hotellet til en meget stor og lækker buffet. 

Hvis du vil vide mere, så kontakt mig. 

Meld dig til - der bliver rift om pladserne !! 

Dan Funch, SVENOR-koordinator i Danmark, tlf. 7566 9262, 
e-mail: danfunch@post6.tele.dk 

Meddelelser fra Unionen 2000 
Nr. 34 af 31.05.2000 
Gavekort til svæveflyvning. 

Nr. 35 af 31.05.2000 
Ændring af campingafgift på 
Svæveflyvecenter Arnborg. 

Nr. 36 af 07.06.2000 
Fastgørelse af lændeselervia 
A-ring i svævefly. 

Nr. 37 af 16.06.2000 
Referat af HB-møde nr. 23 
(2000/2001) den 25.05.2000. 

Nr. 38 af 15.08.2000 
Unionshåndbogsrettelse nr.2/ 
2000. 

Nr. 39 af 17.08.2000 
S-teoriprøve i september 2000. 

Nr. 40 af 22.09.2000 
Ombytning af "slæbebeviser''. 

Nr. 41 af 22.09.2000 
Evaluering af uddannelses
normer 2000. 
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KALENDER 
21/4 
28/4 

KDA Repræsentantskabsmøde i KDA-huset 
DMU Repræsentantskabsmøde i Odense 
Lufthavn 

Svæveflyvning 

13-22/4 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 
19/5 
19-23/5 
24/5 - 3/6 
23-24/6 
6-717 
7-14/7 
9-13/7 
16-26/7 
18/6-1/7 
16-26/7 
4-5/8 
6-18/8 
25-26/å 
18-31/12 

Nationalholdstræning 
Juniornationalholdstræning 
Nationalholdstræning 
Landssvæveflyvedag 
Nationalholdstræning 
Danmarksmesterskab, Arnborg 

. Juniornationalholdstræning 
Juniornationalholdstræning 
Tour de Danmark 2001 
Talentkursus 1 
Talentkursus 3 
World Air Games, Spanien 
Arnborg Aben, Arnborg 
Nationalholdstræning 

. Junior VM, lssodun, Frankrig 
Nationalholdstræning 
VM, Mmabatho, Sydafrika 

Faldskærmsspring 

22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 

World Air Games, Spanien 
26. VM, Stil & Præcision, Spanien 
14. VM, Formation Skydiving, Spanien 
1. VM Freeflying, Spanien 
9. VM Canopy formation, Spanien 

Nr. 42 af 22.09.2000 
Referat af HB-møde nr. 3 
(2000/2001) den 30.08.2000 

Nr. 43 af 5.10.2000 
PR-seminar den 2.-3.12.2000. 

Nr. 44 af 5.10.2000 
Underskrift ved indsendelse af 
havarirapporter. 

Nr. 45 af 16.11.2000 
Udlejning af Unionens fly til 
konkurrencer i år 2001. 

Nr. 46 af 16.11.2000 
Arsstatistik - svævefly. 
Bilag.: Flystatistikskema. 

Nr. 47 af 16.11.2000 
Amtsrepræsentanter til Fri
luftsrådet 

Nr. 48 af 30.11.2000 
Kursus som lærer på BEGIN
BEGIN luftfarts-radio telefo
nistkurser. 
Bilag: Tilmeldingsskema. 

Nr. 49 af 30.11.2000 
Intensivkursus på Svævefly
vecenter Arnborg i 2001. 
Bilag: Tilmeldlngsblanket. 
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Nr. 50 af 30.11.2000 
Instruktørkurser 2001. 
Bilag: Tilmeldingsblanketter 

Nr. 51 af 30.11.2000 
S-teorlprøver 2001 . 
Bilag: Tilmeldingsblanket og 
navneliste. 

Nr. 52 af 30.11.2000 
Møde for S-kontrollanter og 
flyvechefer mfl. 2001 
Bilag: Tilmeldlngsblanket. 

Nr. 53 af 30.11.2000 
Repræsentantskabsmødet 
24.02.2001. 
Bilag: Forslag til ny hangar m.v. 

Nr. 54 af 14.12.2000 
Referat af hovedbestyrelses
møde nr. 4 (2000/2001) den 
11.-12.11.2000. 
Bilag: Kalender. 

Nr. 55 af 14.12.2000 
Tour de Danmark 2001. 

Nr. 56 af 14.12.2000 
Flykalenderen 2001. 

Nr. 57 af 14.12.2000 
Kompendium i Love og be
stemmelser. 
Bilag: Kompendium. 

Drageflyvning 

19/5 Jubilæumsflyvedag, Fasterholt 
Kunstflyvning 
5-6/5 
19-20/5 
19/6-1/7 

Træningsweek-end i Vamdrup eller Vandel 
alternativ week-end 
World Air Games mNM i glider- og power 
aerobatics 

4-5/8 
11-12/8 
24-26/8 

DM 2001 i Århus 
alternativ week-end 
NM 2001 i Sverige 

Ballonflyvning 
2-3/3 
11/3 
11/3 
22-27/5 
22/6-1/7 

CIA møde i Barn, Schweiz 
Observatørseminar, Nyborg 
Generalforsamling, Nyborg 
Danmarksmesterskab, Viborg 
World Air Games, Spanien 

Motorflyvning 
4-6/5 
5/5 
19-20/5 
9/6 

11/8 
28/4 
10-13/5 
9-10/6 
4/8 

47th Jersey International Air Rally 
Sydjysk Rally i Haderslev 
DM i præcisionsflyvning, Herning 
NM i præcisionsflyvning, Elverum, Norge 
Air-BP Rally 
DMU Repræsentantskabsmøde, Odense Lufthavn 
DMU klubtur til Luxembourg 
NM i præcisionsflyvning, Elverum, Norge 
Air BP Rally 

Diverse 
18-20/5 

26-27/5 

Ljungbyhed Fly-In, Sverige. 
Mere på www.fly.to/ljungbyhed. 
Lemvig Svæveflyveklub inviterer igen til 
Lemvig marked og dyrskue på Lemvig Flyve
plads, se også www.lemvig.com. 

~ 
Foreningen Danske Flyvere 
Proteklor: Hans Kongelfga Højhed Prt,-, 

Formand: Genenll Chr. Hvidt 

~ : l.uftkaplajn -
Sekrøtartat ....... Farlrnagogade 7,4" 

1606 Kabenhavn V, tlf. 33 13 78 79 

Mødeaftenen i januar blev, som 
det efterhånden er blevet tradi
tion for, afviklet som et virksom
hedsbesøg. Vi havde valgt Dan, 
marks Meteorologiske Institut 
(OMi), og da pladsen der er 
begrænset, måtte vi fordele os 
over to dage, både den 16. og 
den 17. januar. Mange med
lemmervar interesserede, så vi 
var faktisk det maksimale antal 
- 55 - begge dage. 

Det var imponerende at få 
kendskab til i hvor høj grad den 
moderne kommunikation er 
taget i brug. Tusindvis af må
llnger bliver fodret Ind i DMl's 
computere, behandlet, tolket 

og videregivet til mange for
skellige brugere. 

Ikke kun medierne, men 
også skibsfarten nyder godt at 
ekspertisen, og ikke kun Is
meldinger omkring Grønland, 
men regulær rutevejledning, 
som vi har kendt til indenforflyv
ningen. Sidstnævnte er selv
følgelig stadig storkunde. 

Glatførevarsler, overvåg
ning af luftforurening og radio
aktivt nedfald og måling af 
graddage til industrien var an
dre indtægtskilder. Om de 
seks lynpejlere, der nu er op
sat i Danmark, også gav ind
tægt, glemte vi at spørge om. 
At lyn overhovedet kan tælles 
på landsplan og automatisk, 
var ret tankevækkende. 

Det blev lidt sent før natma
den blev indtaget, men snak
ken fortsatte der. 

Næste arrangement er keg
leaften den 20. marts 2001. 
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Grob 115 
Super moderne lækkert motorfly. 
Totaltid kun 380 timer, årg. 1988. 
Flyet er helt i glasfiber og frem
træder næsten som nyt. 

Henv.: 4830 0124 el. 4830 3121 

SÆLGES 
Velholdt Motorfalke årg. '70. 
Restgangtid motor: 650 timer. 
Propel: Kørt 150 timer. 
Tlf. 8680 1520 / 4077 8692 

Hangar udlejes 
På Brædstrup 

flyveplads. 

Henvendelse 
40502376 

OY-DOJ PA 28-140 
Sælges med nyt LDB. 
Pris kr. I 00.000,-. 
Se flyet på EKAL eller på 
WWW.ekal.dk 
(flyudlejning) 

Piper Aztec D, twin 1969 OY-BDW til salg 
Pragtfuld stabil, rigtig flyvemaskine, 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 10 år. Nyt 
job kræver salg. 
Nyt luftdygtighedsbevis, alle LDD'er gennemført, god stand og godt vedligeholdt hos 
Aviatech. •-model ombygget til E-model næse. Lædersæder. Total: 5.030 timer, RE, 
510 timer, LE 1555 limer, højre propel og venstre propel 265 timer. Autopilot (koblet), 
healer, de-icing boots, lang-range tanks (1300 NM). Avionics: 2X Narco 12MD, Narco 
Iranspander, Bendix-King 89B TSO GPS, Bendix NDB, Shadin Fuel computer, HF 
radio, Lug-Bug. Har altid stået i hangar, pl. i Roskilde. Pris: 395.000 kr. 
Bøje Larsen, 4642 0201 

Nimbus 3 DM 
Lækkert motorsvævefly årg. 1992 

Med Anchau transportvogn. 
Flyet har et glidetal på 58 
og er godt Instrumenteret. 
Flyet fremtræder som nyt. 

Henv.: 4830 0124 
el. 4830 3121 

Piper PA28-140 til salg 
OY-BBE årgang 1965-Totaltid: 4382 
timer - Resttid motor: 1540 timer + 
evt. forlængelse - Sidste ejerskifte i 
1975 • Nyrenoveret propel - Trans
pander m. højde - GPS - Nat-VFR • 
Altid i hangar på Sæby Flyveplads 
EKSA - Priside: kr. 160.000. 
Henvendelse tlf. 9846 6107 

FLY - FORSIKRING 
---- - LOSS OF LICENCE 

- -------HANGAR KEEPER FORSIKRING 
__.--- SIMULATORER 

FLYSALG 

Med mange års erfaring indenfor flyvning kan vi 
yde en personlig og professionel service 

Hans Jørn Christensen 
Exm. erhvervaauurandar I CPL 

20 • Fax: +45 9837 2424 • e-mail: aviation@cool.dk 

PROFESSIONEL PILOT? 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 

- optagelse i A-kasse. 

- at være med i det gode selskab. 

Er du under uddannelse, husk da indmeldelse i A-kasse 
indenfor 14 dage efter du er færdig. 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. 0, tlf. 35 47 34 10 

Piper PA28-140 
150 hk 
OY·DHM årg. 1965 i hangar i 
Randers. Rest motor 300 T + 
forlængelse. Nyoverhalet 
propel, flot nyere bemaling. 
Avionic: Radio, transponder, 
GPS, nyere gyroinstr, strobelys. 
Pris kr. 155.000. 

Tlf. 8647 7631, e-mail: 
kastrup@post11.tele.dk 

1/4 Part i PA 28-150 OY-ECZ 
sælges 
Hjemhørende EKAH (kan flyttes til 
EKRD hvis hangarplads) 
Årgang 72, Kommercielt LDB, 800 t 
SMOH, Transponder C, 760 ch. Narco 
radio, GPS, andel i motor-konto ved 
salg af maskine. 
Per Mou Rugaard 
P87 52 00 51 J20 29 57 54 
E-mail fam-rugaard@get2net.dk 

RO EQUIPMENT 
Skovvej 40 . 4622 Havdrup 

Telefax 4618 68 46 

46186909 
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 at 
få mere flyvetid og blive bedre kvali
licerede til ansættelse i flyselskaber. 
Skolen har årligt ledige stillinger til 
20-30 skandinaviske instruktører. Til 
snarlig ansættelse 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 • 5162 08 96 
E-mail: seglend@online.no 

Får du fløjet nok? 
Aflyst pga. vejret? 

Så tag til Florida! 
PPL på 4 uger for ca. 
kr. 30000. 
Konvertering til JAR - det er 
nemmere end du tror. 
Få et tilbud inkl. indkvartering. 

International Wings 
www.goflyus.subnet.dk 
E-mail flying@ofir.dk 

Tlf.: 75 64 03 43 

PILOTSHOP DK 
Månedens tilbud: 
,,SAY AGAIN ... " 
,,Say when", ,,Say how", 
,,Say no more" (aviation humor) 
kr. ll0,-/stk. eller alle 4 for 380,-! 

WWW.PILOTSHOP.DK 
59181484 / 40511484 
(leverandør af "Pilots Atlas Europe" 
og nu også "Pilots Atlas USA") 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY ELLER HELIKOPTER 
I USA 

Helicopter 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 
•Fordelagtigepriser 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 
• 1-1 Visa (2 år) og M-1 Visa 
• Privat pilot - ATPL 
• Meget høj kvalitet på 

uddannelsen 
• "Airline" orienteret uddannelse 
• "Internship" progarn på I 000 

flytimer med betalt instruktørjob 
på skolen efter uddannelsen 

• Meget gode 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 - 5162 08 96 
E-mail: seglend@online.no 

FLYV • MAR . 2001 



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 

OPRYDN I l • 
Vi har ryddet op på vore hylder og tilbyder 
nedenstående varer til stærkt reducerede priser: 

"After Landing" - turistinformation for 

~~;::· 1:;gb~~~~~--~-~-~~~°--~~ -- .. ---- NU 1rr. 90,00 
,.VFR-flygning i Europa" 

: :rs;e~;?;;~~~'.~'.-~~-~:-~_9.9.~-----·-------------· NU kI_ 75,00 
"Cockpit!" - af Helge Kapstad, udg_ 1993 
- norsk fortælling om en trafikflyverdrøm, 

~8lø~:egg~~~~~-~~------ ---.. -----------·--· .... -NU kL 60,00 
,.IFR Emergenciesl" 

: ;~i:~:;~;~~-~~:.-~~~~~: ____ ·-·--- NU kr_ 19&00 
~•;;~~ri~,~~ .... --~-~~ -~~~- .. .... _, ____ .. ___ ...... __ NU kr_ 75,00 
,.Comtronics UL-hjelme" - kom og giv et bud! 

Kun få ekspl. af ovennævnte, så skynd dig at bestille! Pri
serne gælder så længe lager haves_ Ved forsendelse tillæg
ges porto/efterkravsgebyr_ 

KDA Service ApS 
Lufthavnsvej 28 - 4000 Roskilde 

Tlf: 46 14 15 07 man-fre 10-15 
kda@kda.dk . Fax: 46 19 13 16 

FLYV • MAR_ 2001 
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JAR FCL ATPL teori 
Modulart dagkursus med start nu og i september 2001 

Opstart i Roskilde og Karup 

JAR FCL ATPL teori(forkortet) 
Modulart kursus med start i september 2001 

Opstart i Roskilde og Karup 

IR Instrument Rating 
Løbende opstart, ring for info. 

GEN radiokursus 
Løbende opstart, ring for info. 

Fl(A) Flight Instructor teori 
Løbende opstart, ring for info 

Distance Learning 
Hvis du ikke har mulighed for 

at deltage på vore dag- eller aftenkurser. 

Roskilde - Tlf. 46 19 15 55 I Karup - Tlf. 97 10 01 55 
www .jetair.dk 

·- MCC 
KURSUS 

Ring for irifo 

Ny MCC 
simulator. 
B~ 200 King Air , -. 

pa EKRK 

' . 
. •I JAH FCL A "IPL 

·• Tei>rr•·. 
Ring for info · , 

Instruktørhold }' ---'--

I 

, , Opstart ultimo april 
' - tilmelding _inden 

01 _04_01 

Tilmelding 
Tlf_ 4619 191~ · 

~ ~~ 
--q:iENTER 

, LLifthavnsvej 44, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 0'8 37 . 46 19 19 19 • www_centerair_dk 

. J -~ . 
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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 Ground School ApS 
PPL, CPL, IR, ATP, Communicalion 

å7rra.r1-
COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tlf.46191114, Fax46191115 
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 
Tlf. 54 60 62 37, Fax 46191115 
PPL, Klasserettigheder, Proficiency check. 

IKAROSApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 461910 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. 

:1æ-.-,.•n 
flliiglbtt 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. 9710 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 
Learning, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse Ul: 

11201 KHC OOOOD86LI~ . .; 

FLYVEVittBENETS BIBLIOTEK 
..IONSTRUPVEJ 240 ._IONSTRUP 
2750 BALLERUP 2750 o 

Skolen for civil \; & 

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 +::i-- - 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) 
Luflhavnsvej 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 luftfartsuddannelser 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, E-mail: bac@pc.dk 

PPL, CPL, IR SE/ME, Class Ratings, 
Night Qualificalions, FI, Proficiency Check, 
ATPL-lntegrated. 

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

Skoleflyvning til privalflyvercertifikat/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 81 44 47 

PPL, CPL, INSTRUMENT, TWIN 
Teori JAR-FCL-PPL (privatflyvercertifikat) 
PFC, typeuddannelse Jet og Turboprop 

1(arfog air r.:-J<::::>-: 
KARLOG AIR T ~ 
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog ..!........."' 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Ring 7 4 42 22 85 for kontakt til 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 

LÆRATFLYVE ~~ 
HELIKOPTER ~~ 

HELIKOPTER-SERVICE AJS 
Lufthavnsvej 32, 4090 Roskilde 
Tlf. 46191511, Fax 4619 1.533 
Teori til helikopter som 13ridge 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=Siglflyvning. 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=flyverinstruktøruddannelse. 
OMSKOLING=typeomskoling. 
PPL=Private Pilot Liceilse. CPL---commercial Pilot License. ATPL=Airline Transport License. IR=lnstrument rating. Nlght Quallflcatlon=Rettighed til VFR-nat. Class Ratlng=Klasse
rettighed. Fl=Flight lnstructor. MCC=Multi Crew Cooperalion Course. Proflclency Check:::Praktisk prøve for forlængelse af rettighed. 





BUSINESS IS~T: -

The 44th Paris Air Show 
Everybody who's onybody in globol ocrospocc will bc ot thc 

upcoming Paris Air Show, the world's premicr air ond spoce 

trode show ond exhibition. 

Whether you're thcre to unveil your new produet, check out 

the lotcst technology, form partnerships or sign controcts, 

your business is sure to toke off at Le Bourget. 

In 1999, the Paris Air Show wclcomed 1,895 cxhibitors ond 

266,000 visitors, including 104,000 professionals from 

149 countries. So don't wo it t il! t hc lost minutc: jot d own 

thcse dotcs in yo ur d iory ri ght now 1 

Pre-rcgistrotion: www.promosolons.com oirshow 

Le Bourget, June 16 - 24, 200 l 

Salons lnternotionaux de l'Acronoutique et de l'Espace - 4 ruc Golilce, 75116 Paris, France - Tcl. -'-33 (0)1 53 23 33 33. Fax +33 (0)1 47 20 00 86 
siae i salon-du-bourgct.fr • www.solon-du-bourgct.fr - www. poris-oir-show.com - Agent: www.promo~olons .com 
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Herover 
Denne australskbyggede Nomad N24A 
OY-JRW tilhører Danish Air Transport og 
er her fanget en smuk februardag 
i Roskilde Lufthavn af Knud Larsen. 

Forsiden 
Denne Van's RV-8 har helt tydeligt 
valgt »gear down«. Læs mere om 
Van's Aircraft på side 20. 
Foto: Knud Larsen. 
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Største Airbus 
kunde 
Lige i kølvandet på et år med 44 
ordrer på Airbus-fly har United 
Airlines nu bestilt yderligere 
15 fly af Airbus A320 familien, 
nemlig syv A319 og otte A320 
til levering i første kvartal af 
2003. 

Ordren gør United til den 
kunde, der har bestilt flest 
Airbus fly i verden, nemlig i 
alt 192. 

United var detførste luftfarts
selskab i USA, der bestilte 
A319. Det opererer nu en flåde 
på i alt 103 Airbus fly, alle af 
typerne A319 og A320 og med 
International Aero Engines 
V2500 motorer. 

Det samlede antal ordrer 
på fly af A320 familien (A318, 
A319, A320, A321) er nu næ
sten 2.700, og antallet af kun
Oder er 103. 

Aeroprakt A-22 

Flyvende 
kunst 
Skive Kunstmuseum har fra 
6. april - 29. april en kunst
videoinstallation udført af den 
unge billedkunstner Simone 
Aaberg Kærn på program
met. 

Installationen tager ud
gangspunkt i et møde mellem 
maskulin kraft og feminin ener
gi i et spind over Skive by. 
Optagelserne til installationen 
har involveret både video
optagelser med fjernstyret 
modelhelikopter i Skives gader, 
videooptagelser fra faldskærm, 
nedkastning af forsyninger og 
gamle originale luftoptagelser 
over byen. 

Simone Aaberg Kærn er 
kendt af mange fra TV-serien 
»Sisters in the sky«, hvor to 
unge kvinder fløj rundt i USA 
i en Piper Cub. Hun har 600 
flyvetimer, heraf tre på næ
sehjulsfly, er medejer af en 
KZ III og er begyndt at træne 
i kunstflyvning. 

Skive Kunstmuseum har 
åbent tirsdag - søndag kl. 14 -
17. Se også www. skive kunst 
museum.dk. 

SAS Cargo 
SAS styrelse besluttede på sit 
møde den 8. marts at etablere 
SAS fragtvirksomhed som 
selvstændigt aktieselskab pr. 
1. april. 

Samtidig gav styrelsen le
delsen mandat til optage for
handlinger med Lufthansa 
om en minoritetsandel i det 
nye aktieselskab og om kom
mercielt samarbejde. 

Ny rute for 
Maersk UK 
British Airways Regional har pr. 
26. marts, hvor sommerfart
planen trådte i kraft, overtaget 
ruten Birmingham - Rom, som 
Maersk Air (UK) Ud. har fløjet, 
og i stedet for CRJ til 50 pas
sager indsat Airbus A319 til 
126. 

Maersk har i stedet åbnet 
en daglig British Airways fran
chise rute Birmingham - Mar
seilles med Boeing 737-300. 

Nogle læsere husker måske at dette blads englandskorrespondent Jennifer M. Gradidge i 
artiklen om PFA Rally i Cranfield (FLYV 1/2001 side 17) fortalte om et nyt ukrainsk let fly med 
Rotax-motor. Flyet er tosædet i side-by-side indretning. 

Der er nu kommet en dansk kontaktperson, idet advokat Finn Madsen i Tåstrup har knyttet 
nye forbindelser. Finn Madsen kan bedst kontaktes på telefax 43 71 55 55 eller evt. på tlf. 
43 99 55 55. 
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Avnø afleveret 
Forsvarsministeriet har pr. 
11. marts overdraget den ned
lagte flyvestation Avnø med 
bygninger til Miljø- og energi
ministeriet. Arealet er på i alt 
208 ha. 

Avnø blev anlagt i 1930 af 
Marinens Flyvevæsen som 
skoleflyveplads. Fra 1937 til 
1940 var marinens jagerflotille 
også stationeret på Avnø. 

Under besættelsen brugte 
Luftwaffe pladsen til skoling, 
og efter befrielsen fortsatte 
Avnø i samme rolle, nu for det 
danske forsvar. 

11992 flyttede Flyvevåbnets 
Flyveskole til Karup, og den 26. 
januar 1993 blev der for sidste 
gang fløjet fra Avnø. 

Det blev forsøgt at bevare 
Avnø som civil flyveplads, 
men forgæves. Der blev rejst 
fredningssag, og i 1995 blev 
området blevfredet som natur
område. 

De Havilland 
Support 
BAe Systems har overdraget 
det tekniske ansvar og kun
destøtte for en række ældre 
fly til De Havilland Support 
Ud. (DHS), en organisation 
oprettet af den engelske De 
Havmand Moth Club. Det drejer 
sig om typer som Tiger Moth, 
Dragon Rapide, Dove, Heron, 
Chipmunk og Beaver, i alt ca. 
2.000 fly rundt om i verden. 

DHS forhandler med Impe
rial War Museum om hjemsted 
på den historiske flyveplads 
Duxford (ved Cambridge). 

DC-4 Venner? 
Selv om der ikke blev bygget 
nær så mange DC-4 (C-54 
Skymaster) som DC-3, så er 
det også en type, det er værd 
at bevare og flyve med. 

Skulle der være nogle DC-4 
venner, der gerne vil have 
sådan en at flyve med, så har 
Dutch Dakota Association en 
til salg. Den er indrettet til 50 
passagerer (business class) 
og der følger en motor og to 
propeller med. Pris: en halv 
mio. USD. 
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Pressemeddelelse 

Rø Flyveplads lukker den 1. maj 2001 
Det er med stort vemod at vi har besluttet at lukke Rø Flyveplads. 

Flyvepladsen blev startet i 
1964 af Finn Nielsen, Kjeld 
Johansen, Orla Rønne Jensen 
og Alfred Christiansen. Senere 
overtog Lizzie og Carl Aage 
Reuss pladsen, og de investe
rede meget arbejde og mange 
penge på grund af krav fra Sta
tens Luftfartsvæsen (SLV). 

1994-95 kom der nye krav 
fra SLV, og L. og C. Aa. Reuss 
sagde stop. Ved et møde på 
flyvepladsen i 1995, hvori 
der deltog repræsentanter 
fra Allinge-Gudhjem Kom
mune, Turistforeningen ASTE, 
Bornholms Lufthavn, Klippefly 
samt flyveklubber meddelte 
Lizzie og Carl Aage Reuss, at 
de ikke ønskede at drive Rø 
Flyveplads videre. 

Kommunen og turistfore
ningen var meget interesse
rede i at flyvepladsen skulle 
bevares, og Klippeflygik med til 
at overtage driften af pladsen, 
og kommunen var behjælpelig 
med ansøgning om EU-midler 
- B5-midler, udformning af an
søgninger, revisorberegninger, 
advokatmøder m.m. Efter ca. 
et år fik vi afslag på alt. På et 
senere tidspunkt fik vi en til
kendegivelse på et driftstilskud 
fra kommunen, men vi har al
drig modtaget noget tilskud. 
Til gengæld kom der mange 
omkostninger. 

Vi fik mange nye krav fra 
SLV, som betød nye afmærk
ninger, GPS, tærskler, kontor, 
kegler, opgravning af tankan
læg, træfældninger og meget 
andet. 

I 2000 blev vi færdige med 
alle disse investeringer - uden 
nogen form for økonomisk 
støtte. 

Fra 1995 til 2000 har ope
rationstallet på Rø Flyveplads 
væretfaldende, både forfrem
mede fly og rundflyvning samt 
anden lokal flyvning. Pladsen 
har givet underskud i alle seks 
år. 

Carl Aage Reuss har i de 
sidste par år flere gange hen
vendt sig til mig, og spurgt om 
vi var interesseret i at lukke 
flyvepladsen, da han arbejder 
med planer om at åbne en ny 
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golfbane på arealerne. Efter 
mange overvejelser har min 
kone Gitte og jeg besluttet at 
sige ja. 

Men det er som sagt med 
stort vemod vi har truffet denne 
beslutning, men økonomisk er 
det ikke forsvarligt for os at 
drive pladsen videre. 

Jeg var med til at åbne Rø 
Flyveplads i 1964 og bliver 
så den, der skal lukke den i 
2001. 

Vi takker for de forløbne år 
- tak til naboerne der gr.ænser 
op til flyvepladsen og en spe-

Ny svæveflyveklub 
Rødvig Falkeklub er en lille 
klub med medlemmer, der har 
tidligere erfaringer fra svæ
veflyvning, UL-flyvning, motor
flyvning og kunstflyvning. 

Klubbens aktiviteter sker 
fra en lille græsbane direkte ud 
til Stevns Klint og Østersøen. 
Klubben har i såvel amt som 
kommune fået godkendt en 
flyveplads på ca. 550 m med 
en bredde på 30 m. Positionen 
er 55.15,60 N og 12.23,75 E. 
Baneretningen er 05/23. Ind
og udflyvning mod syd sker 
direkte ud over Østersøen og 
mod nord skråt over Stevns 
Klint. 

Flyvepladsen ligger 500 
m fra Rødvig by, hvor der er 
lystbådehavn, badestrand, 
overnatningsmuligheder i 
form af hotel, B&B og cam
pingplads. 

Flyet 

Medlemmerne flyver primært 
på et motorsvævefly af typen 
Vivat L 13 SOM (Blanik model 
med motor). 

Dette fly er en helmetal se
mi-monocoque konstruktion. 
Krænge-, højde-, og side ror er 
lærredsbeklædt. Der er varme 
i cockpittet så der kan flyves 
hele året. Flyet har en Walther 
Mikron III AE motor på 65 
hk og en variabel Hoffmann 
propel med to indstillinger. 
Motorsvæveren har med kant
stillet propel gode svævefly-
veegneskaber med et glidetal Vivat L 13 SOM. 
på 1:23. 

ciel tak til Kjeld Johansen, 
Stenbygård, der velvilligt lod 
fælde en del af sine store flotte 
træer. 

Kai Munch, Klippefly 

Klubben vil meget gerne have nye medlemmer og interesserede kan henvende sig til Arne 
Jakobsen, tlf. 20 15 76 88, Carl Peter Lauridsen, tlf. 56 50 70 90 eller til Jan Maxen 56 71 63 63. 
Se også www. roedvigfalkeklub.homestead. com. 

5 



6 

Rumfart 
I foråret 2001 er der 
flere runde årstal in
den for rumfarten. 
Den 12. april er det 
40 år siden Yuri Ga
garin fløj rundt om jor
den. 

I maj måned er det 
40 år siden at præ
sident Kennedy holdt 
den berømte tale hvor 
han lovede amerika
nere på Månen inden 
slutningen af 60'erne. 

Præcis tyve år efter 
Gagarins rumkreds
løb blev USA's første 
rumfærge sendt op. 
Genbrug indenfor 
rumfart - de flyver alle 
endnu på nær en, der 
forulykkede for 15 år 
siden. 

Den russiske rumstati
on MIR blev efter 15 
år i rummet taget ud af 
drift i marts. 

Danmark er også gå
et ind i rumfarten. For 
godt et år siden blev 
den første danske sa
tellit - Ørsted - med 
succes sendt i kreds
løb om jorden. Den 
næste satellit er un
der forberedelse, og 
Rigshospitalet skal 
deltage i et rumpro
jekt om hjertets funk
tion og blodtryk i 
vægtløs tilstand. 

Imens er den inter
nationale rumstation 
(ISS) ved at blive 
samlet og gjort klar til 
de første beboere. 

For at følge med tiden 
vil FLYV med melem
rum bringe artikler 
om udviklingen -
fremtiden er her alle
rede. 

Red. 

Første menneske i 
kredsløb i rum1,11 t 

- 40 ars JutJt 
Af Bjarne M. Johansen 
Dansk Selskab for Rumfartsforskning 

Gagarin og reserve på vej mod affyringsrampen. 

Som en aflægger af den kolde 
krig mellem de to supermagter 
USA og Sovjetunionen varder 
med opsendelsen af den første 
satellit Sputnik den 4. oktober 
1957 indledt et rumkapløb 
uden lige. 

Russerne fik de første satel
litter i rummet, næste mål var 
at bringe et menneske derud, 
og igen var det Sovjet, som løb 
af med sejren da Yuri Gagarin 
for 40 år siden, den 12. april 
1961, foretog en 89 minutter 
og 6 sekunder lang rejse ud 
i rummet. 

Gagarin havde trænet hårdt 
i årene inden opsendelsen, så 
han var vant til det store tryk 
som man bliver udsat for ved 
opsendelsen. Gagarin havde 
som testpilot gennemgået en 
række hårde fysiske og psy
kiske prøver inden han blev 
udvalgt til missionen, som 
skulle bringe det første men
neske i rummet. 

Gagarin var i sine unge 
dage støberiarbejder og havde 
interesse for flyvemaskiner. 
Via en aeroklub, hvor han gik 
på teknisk skole, fik han de 
første flyvetimer i en YAK-18 
øvelsesmaskine. Herefter kom 
han i en skole under luftvåbnet 
og fløj for forskellige flytyper. 
Da Gagarin ikke var særlig høj 

medbragte han ofte en pude 
at sidde på. 

Vostok affyring. 

I 1959 blev han udvalgt til 
rumtræningscentret hvor en 
utrolig hård træning begyndte. 
Han blev udsat for hurtige skift 
i tryk og acceleration, øredø
vende lyde afløst af lydløse 
ophold. Man forsøgte at give 
indtrykket af vægtløshed ved 
parabolflyvninger, og ved hjælp 
af en speciel elevator som man 
lod falde fra 28. etage og ende 
ved hjælp af nogle specielle 
luftbremser i bunden. Efter at 
have lavet prøver på hunde og 
aber i rummet var man klar til 
næste skridt: mennesket! 

Første menneske 

Gagarin skulle sendes op med 
Vostok-fartøjet fra Tyuratam
basen ved Baikonur i nærhe-
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den af Aralsøen, der i dag stadig 
bruges som opsendelses
sted for en del af de russiske 
løfteraketter. Opsendelsen 
skete klokken 06.06 ural-tid 
med Vostok-fartøjet på 4.720 
kg i et elliptisk kredsløb med 
inklination på 65 grader. 

For at udnytte Jordens ro
tationskraft skyder man raket
terne af mod øst, men 65 grader 
er valgt af hensyn til naboerne 
i Kina, da første trin af raketten 
helst skulle lande på russisk 
område. Så kursen der blev 
valgt går over Sibirien. 

Første trin af løfteraketten 
frakobles ved syv kilometers 
højde efter bare 100 sekunder. 
Herefter tændes andet trin. 
På Jorden fulgte teknikere 
missionen via to kamaraer 
i kabinen, og Gagarin rap
porterede hele tiden hvad der 
skete. 

Gagarin havde to kortbølge
og et ultrakortbølgeområde 
at sende tale ned til Jorden. 
Kontrolsignaler havde deres 
egne frekvensområder. Ameri
kanerne kunne via en radar
station ved den tyrkiske Sorte
havskyst registrere hver gang 
der blev foretaget en affy
ring. 

Vo'Stoks fart nåede op på 
det maksimale på 25.000 km/t 
og Gagarin kom ind i en cir-

Nedstigning fra månelanderen. 
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Astronauter fra Apollo 11, Armstrong, Collins og Aldrin. 

kelbevægelse, som skulle føre 
ham rundt om Jorden. Han 
meldte til kontrolcentret: »Jeg 
kan se Jorden i en tåge. Jeg 
føler mig godt tilpas« og lidt 
efter: »Hvor er her smukt!«. 

Gagarin befandt sig i den 
1 O m lange cylinderformede 
kapsel, som havde en diameter 
på tre meter. I de snævre 
forhold var der beholdere med 
oxygen og nitrogen for at man 
kunne opretholde en luft i 
kabinen som ligner sammen
sætningen og har samme 
tryk som atmosfæren her på 
Jorden. Desuden var der mad 
og vand til 12 dages flyvning. 

Man satte sikkerhedsfakto-

ren meget højt. Vostok kabinen 
var spækket med instrumenter 
og beskyttelsesforanstaltninger 
pilotens vægt repræsenterede 
kun 2% af den samlede vægt. 
I den snævre kabine var der 
tre små vinduer hvorfra kan 
kunne betragte Jorden fra 
rummet. 

På sin korte tur nåede han 
at indtage detførste rum måltid 
på tube, og da han var i højt 
humør blev det også til en 
lille sang, og han lyttede til 
Tjajkovskij. Gagarin havde 
muligheden for at tage endnu 
et kredsløb, men valgte at 
komme ned efter det ene. I 
kabinen havde han mulighed 
for selv, under overvågning, 
at tage kontrollen, men han 
lod Vostok styre på instrumen
terne. 

Den manuelle kontrolstang 
ligner en gearstang i en bil og 
kan styre fartøjetfra side til side. 
Den mindste afvigelse fra den 
beregnede kurs ville bringe 
Vostok og dermed Gagarin 
ned langt fra det fastsatte 
nedslagssted, men kunne i 
værste fald også medføre at 
fartøjet brændte op i atmosfæ
ren ved den store gnidnings
modstand. 

Bremseraketterne blev affy
ret med stor sikkerhedsmargin 
for at imødegå eventuelle svigt 
i motorerne eller elektronik
ken. To kølemekanismer og et 
luftforsyningssystem sørgede 
for at holde kabinen fast selvom 
temperaturerne sneg sig op på 
4.000 grader C. Et enormt tryk 
påvirkede Gagarin så meget 
at han ikke kunne tale. 

Men endelig var man så 
langt nede at bremsefald
skærmene foldede sig ud og 
nedsatte farten på kapslen 

yderligere. Gagarin landede 
på en mark, hvor to kvinder 
arbejdede. De troede at det 
var faldskærmstropper, her 
eftertiden med amerikanernes 
U-2 fly. Men de blev glædelig 
overraskede, da Gagarin kom 
frem af en luge og på russisk 
sagde: »Giv mig en hånd«. 
Som det første menneske i 
rummet var Yuri Gagarin lan
det 100 kilometer sydøst for 
Moskva efter bare et kredsløb 
om Jorden, som varede 89 
minutter. 

Næste Vostok blev allerede 
sendt op i august 1961. Yuri 
Gagarin blev fejret som en helt 
og med sin charme gik han 
i hjertet på folk. Han modtog 
æresbevisninger fra flere lande 
og har endog fået et månekra
ter opkaldt efter sig. Men det 
blev hverken til Månen eller 
flere rummissioner. Gagarin 
døde i et flystyrt i 1968. 

I alt seks flyvninger blev 
det i til i Vostok-serien, hvor 
den sjette og sidste også blev 
endnu en sejr i rumkapløbet, 
hvor verdens første kvindelige 
kosmonaut Valentina Teresh
kova var ombord den 16. juni 
1963. 

Månen tur-retur 

Med Sovjetunionens sejr for 
40 år siden, om at få det første 
menneske i rummet, sendte 
igen, ligesom med Sputnik i 
1957, chokbølger gennem det 
amerikanske samfund. 

Nu skulle der ske noget. 
Med præsident John F. Ken
nedys berømte tale den 25. maj 
1961 om at USA ville landsætte 
en mand på månen og retur 
igen inden årtiets afslutning 
satte for alvor skub i den tekno
logiske udvikling i hele USA. 

Man fik den første ameri
kaner i kredsløb, John Glen, 
i hans Mercury-kapsel. Og 
selvom russerne kom først 
med både to og tre mand i 
samme kapsel i rummet, så 
arbejdede man sig mod målet: 
Månen! 

Werhner von Braun, raket
forsker fra 2. verdenskrigs 
Tyskland, men nu bosat i USA, 
stod bag udviklingen af den 
store tretrins løfteraket, Saturn 
5, som skulle bringe tre astro
nauter til Månen og tilbage 
igen. 

Sovjetunionen havde store 
problemer med deres måne 
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Astronaut ved m~nelander og m~nebil. 

program - deres store raket
forsker Sergei Koroljov dør, 
og de har fejl på deres store 
satsning N 1-raketten. 

De havde et Måneprogram, 
men havde siden valgt at satse 
på rumstationer i jordbane, 
hvoraf MIR har været deres 
stolthed med mange længde
ophold og besøg fra mange 
lande. En af hovedårsagerne til 
at det russiske måneprogram 

blev opgivet var at de ikke fik 
tilført så mange ressourcer 
som til det amerikanske må
neprogram. 

Men amerikanernes må
neprogram skred fremad; Sa
turn 5 raketten skulle sende 
et Apollo-fartøj ud i rummet 
medbringende tre astronauter, 
hvoraf to skulle landsættes på 
Månen, mens den sidste skulle 
blive i hovedfartøjet. 

TRAFIKFLYVERSKOLING 
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Apollo 
Apollo-fartøjet bestod af tre 
dele. Et kommandomodul hvor 
man opholdt sig og et service
mod u I med forsyninger og 
raketdyse. Den sidste del er 
månelandingsfartøjet, som 
igen bestod af to dele: et lan
dings trin og et opstignings
trin. 

Månerejsen skulle forløbe 
ved at den 3.000 tons tunge 
Saturn 5 raket opsendtes fra 
Cape Kennedy i Florida. Når 
de tre trin var blevet affyret, 
så skulle man i kredsløb om 
Jorden frigøre det samlede 
kommandomodul og service
modul fra tredje trin, vende 
180 grader og derefter sam
menkoble sig og frigøre må
nelandingsfartøjet fra toppen 
af tredje trin. 

Herefterforsætte man mod 
Månen. Når man kom i kredsløb 
om Månen skulle to astronauter 
kravle ind i månelanderen og 
styre mod Månens overflade. 
Den tredje skulle opretholde 
kommunikationen, og hvis der 
var problemer med opstignin
gen fra Månen, så ville man 
forsøge en redningsaktion . 
Efter ophold på Månen skulle 
man igen sammenkobles med 
fartøjet i kredsløb om Månen, 
og derefter vende tilbage til 
Jorden, for at lande med Kom
mandokapslen i Stillehavet. 

Efter nogle vellykkede sam
menkoblingsøvelser og Måne
kredsløb med Apollo 8, 9, og 
1 o så ville man lade Apollo 11 
være den egentlige landsæt
telse af det første menneske 
på Månen. 

Neil Armstrong, Edwin 
Aldrin og Michael Collins var 
blevet udvalgt til at være de tre 
heldige, og den 16. juli 1969 
opsendtes de med Saturn 5 
i deres fartøj, som blev kaldt 
Columbia. Efter de indøvede 
sammenkoblinger var man 
på vej til Månen, hvor Neil 
Armstrong og Edwin Aldrin 
kravlede ind i månelanderen, 
Eagle, og den 20. juli 1969 kl. 
22.56 kunne Neil Armstrong 
sætte venstre fod på Månens 
overflade som den første. 

Med det første skridt sagde 
han de berømte ord: »Dette 
er et lilleskridtforet menneske 
men et stort spring for menne
skeheden«. De tre astronauter 
vendte velbeholdne tilbage 
til Jorden og havde dermed 
opfyldt Kennedys ønske om 
en mand på Månen, bare fem 
måneder inden årtiet gled ud. 
Amerikanerne havde opnået 
en stor sejr i rumkapløbet. 

Siden da har der været 
yderligere fem månelandinger, 
men det var ved at gå galt 
med Apollo 13, hvor en ilttank 
sprang læk og missionen måtte 
afbrydes. 12 mennesker har 
haft deres gang på Månen, på 
de tre sidste månemissioner 
havde man en månebil med 
for at nå længere væk fra må
nelanderen. En bil der havde 
en gennemsnitshastighed på 
12 km/t. 

På de seks månerejser blev 
der indsamlet måneprøver og 
der blev lavet undersøgelser af 
overfladen og Månens indre. 
Seismiske-, magnetiske-, og 
varmestrømsmålinger har givet 
forskerne et godt kendskab til 
Jordens trofaste følgesvend. 
Med den sidste månerejse 
Apollo 17 i 1972 var interessen 
og økonomien for månerejser 
dalet og Apollo 18 og 19 blev 
aflyst. Man kan stadig se den 
Saturn 5 raket som skulle 
havde været brugt. Der blev 
dog en Apollo 18 mission, ikke 
til Månen, men et møde i rum
met i samarbejdets/fredens 
ånd. I 1975 lavede man en 
vellykket sammenkobling med 
det russiske Soyuz 19 fartøj. 

Uden rumkapløbet mel
lem de to supermagter ville 
udviklingen af rumfart og rum
forskning ikke have taget en 
så kraftig udvikling som man 
var vidne til. Men også man 
mange andre teknologiske 
områder nød man godt af de 
ting der blev udviklet til rum
projekterne. Det forholder sig 
stadig sådan at der kommer en 
del 'spin-off' produkter af de 
ting der udvikles til opsendelse 
og brug i rummet. • 
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Der er forår i luften, og der skal lu~ 
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 cocktoil. Brochure og yderligere information kan fås hos 
Det bedste, du kan gøre for din motor, er at bruge Shell Aviation, ~f. 33 37 22 86. 
AeroShell 15W-50. Ikke blot har den multigrade- Eller check www.shell.dk. 
forclelene med lettere og mere skånsom koldstart, Bed dit værksted om AeroShell 15W-50, når du 
men den har som den eneste olie på morkedet skal skifte olie. 

Bemærk: AeroShell 1 SW-50 er blandbar med alle olietyper, så du vil ikke få problemer, hvis du skal 
efterfylde, og She/1 evt. ikke findes på pladsen. SHELL IS FLYING 



Farvel til Eskadrille 723 
Tekst: N.M. Schalffel-Nielsen 
Foto: Flyvev,Jbnets Historiske Samling 

Tiden indhenter alle, også Eskadrille 723 på 
Flyvestation Aalborg. Det skete ved årsskiftet 
den 31. december. Medens resten af landet 
festede, løb tiden ud for den hæderkronede 
eskadrille. 

Anerne kan trækkes tilbage til Marinens Fly
vevæsens 3. Luftflotille, som blev oprettet på 
Flyvestation Karup den 21. oktober 1949. Ved 
Flyverkommandobefaling nr. 4 af 8. januar 1951 
ændrede enheden navn til Eskadrille 723. 

31. december 2000 

Medens hele landet festede 
lukkede Eskadrille 723. De 
eneste, der tog sig af dette 
var de ansatte, som nu vidste, 
at deres arbejdsplads defini
tivt var lukket. De kunne dog 
samtidig vide, at de tirsdag 
den 2. januar skulle møde på 
arbejde i Eskadrille 726 eller 
et andet sted. 

Puslespillet med at finde 
plads til 80 årsværk, eller per
soner, som eskadrillen bestod 
af, og som fordeler sig på 11 
officerer, 65 af sergent- og 
konstabelgruppen og fire civile, · 
havde længe været i gang. 
Ifølge forsvarsforliget, hvor 
der ikke er planlagt fyringer 

af personel, skulle alle være 
sikret arbejde i fremtiden, men 
ingenvidsteden 1.januar2001 
hvor. 

Kom fra Marinen 

Den 21. maj 1949 blev der 
skrevet kontrakt med Gloster 
flyfabrikken i England om le
vering af 20 Gloster Meteor F. 
Mk IV og i juli blev 20 teknikere 
og piloter sendt på kursus i 
England. 

Leveringen af flyene, Dan
marks første jetfly, begyndte 
den 7. oktober samme år. De 
blev tildelt 3. Luftflotille, der 
hørte under Marinens Fly-

vevæsen og blev oprettet 21. 
oktober. 

I begyndelsen havde luft
flotillen hjemsted i Kastrup 
Lufthavn, hvor fem piloter fra 
Søværnet og tre fra Hæren 
var stationeret under ledelse 
af kaptajnløjtnant C. F. Søren
sen. 

Til Karup 

I løbet af november flyttede 
3. Luftflotille til flyvepladsen 
ved Karup. Tiden går med at 
indflyve de nye Meteor Mk IV, 
som kom i en lind strøm. Den 
8. februar lyder opgørelsen på 
flyveklare fly ved Luftflotillen på 
otte Meteor Mk IV, tre Meteor 
Mk VII og tre Airspeed Oxford. I 
forhold til vore dage, er der tale 
om en noget blandet landhan
del af fly i en enhed. 

Den 4. maj 1950 deltog 
flotillen i festlighederne i anled
ning af femåret for Danmarks 
befrielse. Fire fly skulle flyve lavt 
hen over Langelinie. Det endte i 
en tragedie, idet kaptajnløjtnant 
C. F. Sørensen, der nu betegnes 
som næstkommanderende, 
med halenummer 462 ramte 
masten på en lystbåd og styr
tede ned på Flådestation Hol-

Cheffra oprettelsen i 1949 til 
den 8. januar 1951, kaptajn 
IH.K. Wichmann. Med i Eskadrille 723's arsenal hørte også denne Airspeed Oxford. 
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mens område, hvorved Sø
rensen omkom. 

Den 8. november rammes 
Luftflotillen igen af en tragedie. 
Denne gang er det halenum
mer 264, der eksploderer i luf
ten over Sunds nord for Her
ning. Begge ombordværende 
omkom. Tempoet var højt i den 
Kolde Krigs dage, og mange 
havarier skulle ske. 

De følgende år var eska
drillen så dagjagerflotille på 
flyvepladsen ved Grove. Snart 
efter begyndte man at flytte 
omkring med de flyvende eska
driller, noget, der skulle blive en 
vane i resten af årtiet, dog ikke 
for Eskadrille 723, som fandt et 
blivende hjem på Flyvestation 
Aalborg. 

Datoen for oprettelsen 

Næste ændring for eskadril
len kom med udsendelsen af 
Kundgørelse for Hæren B.2-51 
og Kundgørelse for Søværnet 
B. 3-51, af 8. februar 1951, 
hvor Luftflotillens betegnelse 
blev ændret til Eskadrille 723. 
Kundgørelsen ændrede sam
tidig flyvepladsens navn til 
Flyvestation Karup. 
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GlosterMeteorMk. IV, som var 
Eskadrille 723's første fly. 

Der har været en smule 
mystik om, hvorfor eskadrillen 
fejrede sin fødselsdag den 
8. januar, altså en måned før 
dateringen i kundgørelserne. 
Flyverspecialist Henning Jør
gensen, med næsten 35 års 
tjeneste bag sig i Eskadrille 
723, kom med forklaringen i 
form af et kopi af » Flyverkom
mandobefaling nr. 4« af 1951, 
som generalløjtnant C. C. J. 
Førslev har skrevet under på, 
og hvor der står: 

»(d) 3. Luftflotille benæv
nes eskadrille 723. Eskadrillen 
baseres på og underlægges 
flyvestation KARUP (jydske 
flyverafdeling i afvikling) under 
vestre basiskommando.« 

Vi må altså notere os, at ge
neralløjtnanten var en måned 
forud for forsvarsministeriet. 

Natjagereskadrllle 

Flytningen til Aalborg skete 
den 1 . december 1952. Ifølge 
Flyverkommandobefaling A. 79 
blev Eskadrille 723 etableret 
som natjagereskadrille. For 
at opfylde det krav blev eska
drillen udrustet med 20 stk. 
Armstrong-Whithworth Me
teor NF. Mk XI, en natjager 
med en meget karakteristisk 
lang næse, som var radomen. 
Denne lange næse gav na
turligvis lejlighed til mange 
øgenavne, som for eksempel: 
»Den flyvende tissemand«. 
Det blev ikke ved det. En nat 

listede en flok af Eskadrille 
724's personel over i 723's 
eskadrilleområde, og næste 
morgen måtte eskadrillens 
personel se, at radomen på 
en del af flyene præcis lignede 
mandens »ædlere dele«. Vi 
ved ikke, hvad hævnen bestod 
i, men vi er sikker på, at den 
kom. 

At flyve natjager i de dage 
krævede en to mands besæt
ning, hvor piloten sad foran 
og styrede flyet efter radar
operatøren/navigatørens an
visninger fra bagsædet. Når 
man var så heldig, atfå et andet 
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fly på »kornet«, havde piloten 
fire stk. 20 mm maskinkanoner 
til rådighed for at skyde ham 
ned. Desværre var kanonerne 
meget lidt driftssikre. 

Mk XI vejede tom 5.450 kg, 
og operationsklar var vægten 
steget til 9.300 kg. De to Rolls 
Royce Derwent 8 motorer yde 
de hver 1.635 kg tryk, hvilket 
gav flyet en maksimal flyvehas
tighed på 930 km/t. 

Operationsklar 

Den 1. oktober 1953 var kap
tajn C. S. Børgesen chef for 
Eskadrille 723, der bestod af 
16 piloter og 20 navigatører. 
Teknisk leder var overfenrik 
J. G. Hansen som havde 23 
teknikere og 16 mathelever 
i sit brød. 

Eskadrillen rådede over 20 
stk. Meteor Mk XI, men det 
var en sjældenhed, at mere 
end otte var til rådighed for 
flyvning. 

NF Mk XI holdt skansen 
indtil 1959, hvor det efterhån
den blev sværere og sværere 
at skaffe reservedele og holde 
flyet i luften. Faktisk måtte man 
fremstille reservedele til flyet i 
Danmark, hvad der selvfølgelig 
var rasende dyrt. Samtidig 
klagede piloterne over flyets 
hastighed. 

De var rasende over, at 
den nye Hawker Hunter, som 
Eskadrille 724 havde fået, så 
at sige: fløj næsen af dem. Da 
rygtet om ankomsten af F-86D 
Sabre begyndte at brede sig, 

var forventningerne da også 
store. Det har ikke været muligt 
at finde nogen, der vil bekræf
te, at forventningerne blev 
indfriet. 

Sabre kommer 

Hjælpen til at få et nyt fly kom 
altså fra den anden side af 
Atlanten i form af godt 62 North 
American F-86D Sabre. En 
altvejrsjager som tom vejede 
6.250 kg og operationsklar 
havde en vægt på 9.300 kg. 
Den var udstyret med en Ge
neral Electric J-47 GE-17 B 
motor, der kunne producere 

2.460 kg. tryk under normal 
flyvning men i efterbrænder 
kunne presses til at yde 3.400 
kg. tryk. Den kunne maksimalt 
flyve 1 070 km/t. 

Bevæbningen var noget 
speciel, den bestod af 24 
stk. 2,75« ikke styrbare raket
ter, benævnt FFAR »Mighty 
Mouse«, i daglig tale bare kal
det »Mikkel Mus«-raketter. 
Disse raketter blev opbevaret i 
en kasse i flyets bug med sty
refinnerne foldet sammen. 

Når raketterne skulle affy
res, sænkede piloten kassen 
ned. Inden da havde han valgt, 
om han ville affyre seks, 12 

Den 1. december 1952 skiftede Eskadrille 723's opgave, idet 
eskadrillen blev udrustet med Armstrong-Whitworth Meteor 
NF. Mk XI. 
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eller alle 24 raketter på en 
gang. Ved affyringen sænkedes 
kassen lynhurtigt ned, og det 
antal raketter piloten havde 
valgt at fyre af, blev afskudt 
i hurtig rækkefølge. Herefter 
blev kassen igen hejst op i 
kroppen. I de sekunder »kas
sen« med raketterne var nede, 
må den have virket som en 
veritabel luftbremse. 

For overhovedet at kunne 
ramme noget som helst med 
de ustyrede raketter var der 
indbygget et såkaldt E-4 Fire 
Control System i flyet, som 
skulle hjælpe piloten til at 
bringe flyet i den rette position 
før affyringen. For at bedre på 
F-86D's ildkraft begyndte man 
i 1960 at modificere på flyet, 
så det kunne udrustes med to 
Sidewinder missiler ved hver 
vingerod. 

Skydeøvelserne 

Den usædvanlige bevæbning 
med Mighty Mouse raketterne 
gjorde, at man måtte forlægge 
skarpskydeøvelserne til Libyen 
i Nordafrika. De betød, at en stor 
del af eskadrillens mandskab 
tilbragte efterårsmånederne i 
Tripoli på Wheelus Air base. 
Skydeøvelserne blev arrange
ret af US Air Force 7272 ABW, 
USAFE Weapons Center i 
Tripoli. 

Piloterne fløj til Nordafrika i 
F-86D'erne. Målflyet var T-33 
(T-Bird) som man lånte hos 
Træningsflighten på Flyvesta
tion Aalborg. Piloterne brugte 
turen til navigationstræning 
ned over Holland, Frankrig og 
Italien. 
Reservedele og det tekniske 

personel blev transporteret 
til Wheelus Air Base af Eska
drille 721 i C-47 Dakota, eller 
i bedste fald C-54 Skymaster. 
Historierne om disse lange 
ture i C-47 er mange, lange 
og handler næsten altid om 
noget, der er »træls«. 

Selve skarpskydningerne 
forgik i 30.000 fod (10.000 m) 
over Middelhavet. Der trak T
Bird'en et såkaldt Delmar-mål 
i en 1.000 m lang line efter 
sig. Målet var udført i glasfiber 
og lignede et fly. Som mål for 
Sidewinder missilerne benyt
tede man et IR-blus. For at for
hindre at missilet eller piloten 
tog fejl, så blev IR-blusset 
trukket bag T-Bird'en i en 9.000 
m lang line. 
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Kort før jul 1964 ankom de første F-104 Starfighter fly til Flyvestation Aalborg og den 8. januar 1965 
modtog chefen for eskadrillen, major M.V. Hansen de første tre af typen. Man var nu medlem af 
»Mach 2-klubben«. R-341 havarerede ved Tversted den 21. marts 1985, hvor piloten flyverløjtnant 
Henning Høybjerg Andrsen omkom. Arsagen til havariet blev aldrig opklaret. 

Der var en konkurrence 
indbygget i skydeøvelserne. 
Eskadrille 723 konkurrerede 
med Eskadrillerne 726 og 728 
om at vinde McMillan-trofæet. 
Det var indstiftet til minde om 
en amerikansk flyveinstruktør, 
der omkom i Danmark i 1956. 
Konkurrencen afvikledes ved, 
at hver eskadrille udpegede 
fire piloter, der hver skulle 
gennemføre to dag- og to 
natskydninger. Eskadrille 723 
vandt trofæet i 1963. 

Problembarn 

Allerede i 1961 blev det klart, 
at F-86D Sabre ikke var det 
ideelle fly til danske forhold. 
Der var idelige problemer 
med det elektronisk styrede 
brændstofsystem, med flyets 
elektronik i øvrigt og med 
automatpiloten. De mange mo
difikationer med Sidewinder
udstyret, indbygning af Martin
Baker katapultsædet, guard 
frekvens radio og nødturbiner, 
havde gjortflyettungere, hvad 
der i høj grad påvirkede dets 
flyveegenskaber i uheldig 
retning. 

F-86D'erens karriere i Fly
vevåbnetvar præget af mange 
nedstyrtninger, dog kun med 
en omkommen til følge. Til 
gengæld havde eskadrillen 
fire piloter, der hver to gange 
reddede livet ved at lade sig 
skyde ud med Martin-Baker 
katapultsædet. Af de 62 F-86D 
Sabre Flyvevåbnet modtog 
som våbenhjælp, havarerede 
de 17. 

Fra 1963 blev vedligehol
delsen af F-86D mere og mere 
vanskelig, alene det år mistede 
eskadrillen fire fly ved havarier. 

Antallet af fly var svundet ind 
til 13, på trods af en tilførsel på 
fire erstatningsfly i 1960-61. 
Udgangspunktet var 20, man 
havde altså mistet 11 af 24 
fly. 

I 1964 rådede eskadrillen 
over 20 piloter, men sjældent 
var mere end syv fly flyveklar. 
Det har ikke været morsomt 
at være flymekaniker i den 
periode. Den 14. december 
1964 blev Eskadrille 723 truk
ket ud af beredskabet for at 
koncentrere sig om at modtage 
det nye vidunder, F-104G 
Starfighter. 

Mach2 
Kort før jul ankom F-104 flyene 
til Aalborg havn om bord på et 
hangarskib. Man gik med det 
samme i gang med at klargøre 
flyene, og den 8. januar kunne 

chefen for eskadrillen, major 
H.V. Hansen modtage de tre 
første fly, nemlig halenumrene 
R-755, R-341 og R-346. Den 6. 
maj afleverede eskadrillen sine 
17 F-86D fly til Eskadrille 728 
på Flyvestation Skrydstrup, 
og blev herefter normeret 
med 12 en-sædede F-104G 
jagere og to tosædede TF-
104G jagertrænere. 

Der har været fart på træ
ningsprogrammerne i de dage, 
for allerede den 15. september 
blev eskadrillen erklæret ope
rativ og 0-2 beredskabet, også 
kaldet afvisningsberedskabet, 
blev genoptaget. 

F-1 04G Starfighter viste sig 
at leve op til de forventninger 
man havde til flyet. Den blev 
betragtet som en væsentlig 
forbedring af Flyvevåbnets 
jagerstyrke. Både flyets ha
stighed, stigeevne og simple 

North American F-86D Sabre blev aldrig den succes, som man 
drømte om da den blev købt. Flyet havde mange skavanker. 
Således mistede Eskadrille 723 11 af 24 fly. Det brændende 
fly på billedet tilhørte dog eskadrille 726. 
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Chefer for Eskadrille 723 
1949-51 KN T.H.K. Wichmann 
1951-51 KL J. Brodersen 

(8/1 til 1/7) 
1951 - 52 KN P.B. Nissen 
1952 - 55 KN C.S. Børaesen 
1955 - 57 KL B.E. Amled 
1957 - 59 KN K.S. Pedersen 
1959- 62 KN P. Schrøter 
1962 - 65 MJ H.V. Hansen 
1965 - 65 MJ A.C. Larsen 
1965 - 68 MJ C. Holt 
1968 - 71 MJ 0. Fogh 
1971 - 74 MJ E. Munkholm 
1974 - 77 MJ K. Helsø 
1977-81 MJ N.J. Hansen 
1981 - 82 MJ O.K. Træholt 
1982 - 83 KN O.K. Sparrevohn 
1983 - 83 KN J.H. Bojsen 
1983- 87 MJ O.K. Træholt 
1987-88 KN S.L. Kjeldsen 
1988 - 92 MJ N.J. Halvgaard 
1992- 94 MJ J.N. Christensen 
1994- 95 MJ G.T. Brødsgaard 
1995- 95 KN K.O. Andersen 

(Mdlt. tj.) 
1995 - 97 MJ P.B. Larsen 
1997 - 99 KN M.M. Petersen 
1999 - 00 KN L. Munkholm 

Brugte fly til salg 

1989 King Air 
1988 King Air 
1987 King Air B 
1974 King Air E90 

krav til vedligeholdelse gjorde, 
at man var tilfreds med det. 
Samtidig var våbensystemet, 
de to AIM-9 Sidewinder og den 
seksløbede General Electric 
M.61 20 mm Gatling maskin-
kanon, langt mere effektivt 
end det man havde sagt farvel 
til. 

Som altid, når en eskadrille 
får nye fly, var der de første par 
år problemer med at få det nye 
våbensystem til at fungere. 
Et forhold, der sikkert aldrig 
ændres. 

Det siger noget om kvali-
teten af indsatsen, at der gik 
fire et halvt år, før det første 
havari indtraf. Det skete den 7. 
oktober 1969, hvor halenum-
mer R-346 ramte jorden umid-
delbart nord for Flyvestation 
Tirstrup. Flyverløjtnant P.A. 
Christensen skød sig ud med 
katapultsæde. Han omkom, da 
han i faldskærmen kom ind 
over det brændende fly, hvor 
ilden smeltede faldskærmsli-
neme og han faldt ned i det 
brændende vrag. 

Eskadrillens opgave var 
fortsat at opretholde 0-2 af-

1977 Cessna 177 RG Cardinal 
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visningsberedskabet i fredstid. F-16 fly og samtidig afviklede 
I krigstid lød opgaven på at man Eskadrille 723-104 på 
afskære og nedskyde fjendtlige Aalborg. 
fly i stor og lav højde samt Den 1 . april 1984 flyttede 
sekundært at foretage angreb Eskadrille 723 tilbage til Fly-
på jordmål med maskinkano- vestation Aalborg, hvor den 
nen. blev genetableret som F-16 

I 1972 købte Flyvevåbnet eskadrille. 
15 brugte ensædede og 7 to- Eskadrillen fik sin ilddåb 
sædede canadiske CF-104. efter den 24. marts 1999, 
Flyene blev på Hovedværk- da verden ikke længere ville 
sted Aalborg modificeret til Fly- acceptere den serbiske præ-
vevåbnets standard med blandt sident Slobodan Milosovic' 
andetJ-79-11A motorer, Mar- etniske udrensning i Kosovo. 
tin-Baker GO. 7 katapultsæde Eskadrillen måtte da, som de 
samt elektronik med blandt øvrige F-16 eskadriller stille 
andet infrarød sigte. fly, piloter og jordpersonel til 

rådighed for at opfylde den 
danske tilmelding til NATO's 
lmmediate Reaction Force 

F-16 æraen {IRF). 
Den 1. januar 1983 blev Eska- Eskadrille 723 fik således 
drille 723 delt op i to dele lov til at gøre næsten 50 år med 
og eskadrillenummeret blev gennem Den Kolde Krig, over 
ændret til Eskadrille 723-104, Murens fald den 9. november 
som forblev på Flyvestation 1989, hvor alle troede, atfreden 
Aalborg, medens Eskadrille var brudt ud - i stedet nåede 
723-16 midlertidig blev ud- man med helt frem til den 
stationeret til Flyvestation dag det danske flyvevåben for 
Skrydstrup for at blive udrustet første gang kastede bomber 
med F-16A. Nøjagtig et år med den hensigt at stoppe en 
senere fik Eskadrille 723 sine modstander. • 
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VM klubklasse 2001 i Gawler 
Tekst og foto: Edvin Thomsen 

»It wi/1 eith"r be a 
good day or a very 
good day«. Det vil 
enten blive en god 
dag eller en meget 
god dag. Vi er til 
briefing i den store 
hangar ved første VM 
i klubklasse. Ordene 
kom fra Terry Cubley, 
VM-chefen, og de blev 
siden i varierende 
form anvendt ved 
adskillige briefinger. 

Det var en helgardering, som 
ofte blev brugt. Den kunne 
også lyde sådan: Det vil enten 
blive en meget god dag eller 
en meget dårlig dag. Og den 
helgardering var der jævnligt 
god baggrund for. 

Selv om der var grundig 
og god meteorologisk briefing 
var det til tider meget svært 
præcist at forudsige vejret. 

Et par graders temperatur
forskel kunne være forskellen 
på, om termikken bragede 
igennem til 14.000 fødder eller 
der ikke kunne flyves. 

Den dag blev »A very good 
day«. Very-very endda! Med 
lokal temperaturrekord på 46,4 
grader var forudsætningerne 
for dagen helt i top. Næsten 
14.000 fod til basen er da ikke 
til at kimse af, og hastigheder 
på 127 km/t i et klubklassefly 

uden vand på en PST opgave 
på 460 km taler vistfor sig selv. 
Det var sidste træningsdag, 
og Kristian havde fløjet sig ind 
på en andenplads, medens 
Peter desværre botaniserede 
et par kilometer derude. 

Det så efterhånden ud til at vi 
havde fået alle forberedelserne 
på plads inden konkurrencen, 
og Australien havde indtil 
videre vist sig at indfri selv 
de vildeste forventninger, så 
nu glædede vi os bare til at 
komme i gang. 

Stedet 

Det første VM i klubklasse 
blev afviklet i Gawler i South 
Australia i januar 2001. Der 
har tidligere været afviklet 
et antal europamesterskaber 
i klubklassen, men der har 
internationalt været en stedse 
større interesse for at deltage 
i denne konkurrence, og da 
IGC endelig besluttede sig til at 
ændre status på konkurrencen 
fra EM til VM, var australierne 
ikke sene til at sikre sig den 
første konkurrence. 

De havde nogle gode ar
gumenter, dels er Australien 
jo næsten drømmelandet for 
svæveflyvning, dels havde 
staten South Australia lige en 
sponsorgave på AUD 2.500,
svarendetil godt 11.000,- DKK 
til hver deltagende nation. 

Gawler blev valgt dels, fordi 
det ligger i South Australia, 
staten med sponsorpengene, 

Englænderne var klart de bedste. De vandtogså nationalkonkur
rencen med en første-, en anden- og en fjerdeplads. 
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Peter i cockpittet omgivet af sine tro hjælpere med det vigtigste 
udstyr på startstedet: en parasol! 

dels fordi Australiens største 
svæveflyveklub, Adelaide Soa
ring Club opererer derfra, og 
endelig har man en fin statistik 
over udnyttelsesgraden af 
flyvedage fra Gawler. 

Den udnyttelse burde nok 
give nok anledning til et par 
kommentarer. De tager simpelt 
hen »Revl og krat« med. Det 
er altså ikke det, vi forstår ved 
»Australiensvejr« det hele! 

Flyvepladsen er en gammel 
militærflyveplads fra krigens 
tid, den var egentlig kun kon
struerettil at holde omkring tre 
år, men betonen holder - om 
end noget forvitret - stadig. 

Der er to baner på hhv. 1 ,3 
og 1, 7 km med brede græs
arealer omkring startbanerne. 
De oprindelige barakker står 
der stadig , nogle temmelig 
medtagne, andre renoverede 
- nok nærmest på grund af det 
kommende arrangement. 

Der er etableret en hel del 
private hangarer på pladsen, 
og - særdeles vigtigt • halvtage 
strategiske steder ved start
felterne, så man kun skulle 
ud i solen, når det var absolut 
nødvendigt. 

Til konkurrencen havde 
man ryddet den store hangar 
på ca. 700 m2 og forsynet den 
med en bar, et kæmpe fortelt, 
en restaurant og sidst, men 
ikke mindst et større batteri af 
airconditioneringsanlæg, så 
man her kunne sidde og nyde 

køligheden på 35 grader, når 
der var 45 udenfor. 

Regler 

Her var samlet 39 piloter fra 
22 nationer for at flyve VM i 
klubklasse, men der var også 
fem deltagere i et »Grand 
Prix«. 

Fra Danmark deltog to pi
loter, Kristian Hansen, Herning 
og Peter Rasmussen fra Fyns 
Svæveflyveklub. Kristian er jo 
ikke ukendt med internationale 
konkurrencer og behøver ikke 
nærmere præsentation, men 
for Peter var det hans første 
store internationale konkur
rence, men givet ikke den sid
ste. 

Konkurrencen adskilte sig 
fra de fleste tidligere interna
tionale mesterskaber på flere 
områder: 

Dels var der ikke hastig
hedsopgaver, men PST (Pilot 
Selected Task) med defineret 
opgavetid og minimumsdi
stance samt til dels obligato
riske vendepunkter. Desuden 
AAT (Assigned Area Task) med 
cirkelformede vendepunktsom
råder omkring forud definerede 
vendepunkter. Også her var 
defineret minimumstid (og 
distance), og der blev givet 
hastighedspoints. 

Et af formålene hermed 
er selvfølgelig at afprøve nye 
opgavetyper og udfordre pilo-
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ternes kreativitet. Et andet er i 
videst muligt omfang at adskille 
piloterne for at forebygge de 
berygtede flokke, »gaggles«. 

Af samme grund var der 
ikke mindre end 12 forskellige 
startpunkter, hvor hver enkelt 
af piloterne hver dag fik tildelt 
3 punkter de frit kunne vælge 
imellem. Alle punkter var i brug 
hver dag, og dermed skulle 
piloterne også spredes. 

Der var indført en »Remote 
Finish« ca. 20 km ude, hvor 
man kunne lande og stadig få 
hastighedspoints- dog mod et 
»gebyr »på 100 points. Bag
grunden for »Remoten« er, at 
Gawler er beliggende relativt 
tæt ved vandet, { ca 25 km), og 
den kraftige termik medfører 
en markant søbrise. 

Denne kan i visse tilfælde 
nå ind allerede under starterne 
gøre livet surt for de sidst star
tende. Specielt sidst på dagen 
kan søbrisen i visse situationer 
helt forhindre hjemkomst til 
Gawler, og her kan piloterne så 
vælge at bruge »Remoten«. 

Man havde åbnet for alle fly 
inden for et defineret handika
pområde, og feltet rummede 
således også f.eks. Pik 20 D og 
LS7 - endda med winglets. De 
kunne flyve med i klubklassen. 
Endelig var der kun ganske få 
frekvenser til rådighed, man 
kunne ikke skaffe flere, men det 
passede udmærket ind i Terrys 
filosofi om en » Enkeltfrekvens
konkurrence«. Her skulle helst 
kun kommunikation af sik
kerhedsmæssig relevans fore
komme. Og så var frekven
serne selvfølgelig totalt overbe
lastede! 

Bl.a. på grund af søbrisen 
forsøgte vi at få fingre i et par 
LS4, som vi mente med deres 
gode glidetal, var det mest 
optimale til denne situation, 
men dette lykkedes ikke. Vi 
lejede så to Hornets fra Balak
lava, en klub tæt ved Gawler, og 
i løbet af et par dage fordoblede 
vi nærmest flyenes værdi ved 
hjælp af polermidler og ikke 
mindst ny teknik i instrument
brættet. Med yderligere et par 
mindre modifikationer fik vi et 
par fly, som piloterne følte sig 
nogenlunde rimeligt tilpas i. 

Efter en træningsperiode 
med op til fremragende flyve
vejr, og meget fine træningsre
sultaterfor danskerne indledte 
vi konkurrencen med en ikke 
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flyvedag, temperaturen kom 
op på 39 grader, men der skulle 
42 grader til termik. 

To yderligere ikke-flyvedage 
fulgte inden første konkur
rencedag, men så fik vi syv i 
træk, et par dages pause og 
så en sidste skrabet dag. 

De enkelte dage 
i stikord 

Dag 1 

PST 4 timer. Allerede første 
konkurrencedag blev det svært, 
kun halvdelen affeltet, og heraf 
ingen af vore danskere nåede 
hjem. De gode takter fra træ
ningen holdt ikke, desværre! 

Striedick USA blev num
mer 1 med 84 km/t, medens 
Kristian og Peter satte flyene 
på samme mark efter hhv. 329 
og 323 km. Det gav en 22. og 
en 24. plads. 

Dag2 

PST 2 timer. 4.000 fod tørter
mik, når det gik bedst, Peter 
landede ude igen i dag allerede 
efter 65 km, medens de fleste 
kom hjem. Dagen blev vundet 
af Looisen, NL, med 152 km, 
medens Kristian ikke kunne nå 
hjem og måtte vende om og 
lande på » Remoten « og blev 
nummer 38 med 120 km. 

Skidt dag! 

Dag 3 
AAT 5 timer. Luftrummet var 
frigivet til 14.000 fod. Det var 
der nu ikke grund til, 5.500 
ville have været nok, og der 
var langt mellem termikken. 
Der var nogle piloter, der var 
endog uhyggelig lavt over 
ørkenområderne nordøstpå. 
Vinder Bruce Taylor med 88 
km/t, Kristian nr. 7 med 82 
km/t, meden Peter desværre 
ramlede ind i synk på slutglidet. 
Tre udelandinger til ham på 
tre dage. Surt. 

Dag4 

AAT 3.5 time. Et trug bevæger 
sig ind over området, tempe
raturen falder til 24 grader, 
medens der forventes 40 gra
der inde østpå. Der ville man 
sende piloterne ind. 

»Når I landerude.jeg mener, 
hvis I lander ude« Citat fra 

Den flotteste Jennie over Gawler nogensinde! 

konkurrencechefen. Det blev 
nu ikke så dårligt, østpå var 
der fin termik og begge vore 
helte kom hjem i dag, endda 
på pæne placeringer. 

Vinder Peter Masson, UK 
med 105 km/t {Han fandt en 
lang tørtermikgade) Kristian 
nr. 13 med 96 km/t og Peter 
nr. 19 med 93 km/t. 

Dags 

AAT 2.5 time. Endnu en an
derledes dag. Vejret artede 
sig bedre end forventet, og 
de fik tørtermik til 7.000 fod. 
Hjemturen blev for nogle lettet 
en del med en bølge markeret 
af den flotteste bølgesky, der 
nogensinde er set ved Gaw
ler. 11.000 fod eller mere, og 
hjemturen var sikret. 

Det gik fint igen i dag. Kri
stian på nr. 7 med 84 km/t og 
Peter på nr. 19 med 79 km/t. 
Vinder Kuijpers, NL med 88 
km/t. 

Dag6 

PST 4 time min 270 km.Slutglid 
fra 4.000 m 115 km ude. Mere 
behøver man næsten ikke sige. 
Højden rakte lige præcist til 
at Kristian kunne nå ind på 
pladsen. Peter fik sin guldhøjde 
i dag.Alt i alt en rimelig god dag, 
selv om Peter ikke nåede hjem. 
Det var han dog ikke alene 
om. 20 andre delte skæbne 
med ham. Med så store højder 
kan man altså også være for 
lavt på slutglidet. 

Vinder blev Darlington, UK 
med 1 05 km/t. De flyver altså 
flot, de unge englændere. 
Kristian nr. 15 med 83 km/t og 
Peter nr. 31 med 366 km. 

Dag7 

PST 3,5 time, min 200 km. 
Endnu en god dag - for nogle i 

det mindste - 14 fly, herunder 
også Kristians kurvede direkte 
fra flyslæbet ind i forbudt om
råde, og de blev diskvalificeret 
ved evalueringen af loggerne. 
De øvrige havde det virkelig 
sjovt. 116 km/t gav sejren til 
Hood fra UK {igen). 96 km/t 
til Peter og en 22. plads. Det 
var hans bedste flyvetur no
gensinde. Ikke mere om den 
dag. 

Dags 

AAT 2,5 time, 239 km. De 
troede ikke de skulle ud. En 
sniffer kæmpede længe, men 
så kom han op i 3.000 fod og 
feltet blev sendt af sted. En 
vanskelig dag, 4.000 fødder, 
og jorden ligger højt. Det var 
om at overleve. Begge vore 
kom hjem, Peter som nr. 25 
med 60 km/t og Kristian nr. 
27 med 59 km/t. Vinder Bruce 
Taylor, AUS med 69 km/t. 

Ud over disse få stikord 
vil jeg ikke komme ind på en 
detaljeret gennemgang af 
de enkelte dage, de er mere 
udførligt beskrevet på Unionens 
hjemmeside. 

I stedet vil jeg lade en af 
piloterne, Peter {Farmer) Ras
mussen berette om sine op
levelser. 

Men først en præsentation 
af Peter, der er ny i denne 
sammenhæng og som var 
feltets yngste deltager, og den 
med mindst erfaring. 

Han er 23 år og er i lære 
som flymekaniker i SAS. Han 
har 550 timer i svævefly og 
har fløjet svævefly siden 1993. 
Siden 1997 har han fløjet kon
kurrence og har deltaget i ju
nior/klubklasse DM i 1997, 
1998, 1999, og 2000, samt et 
enkelt DM i standardklassen 
i 1999. Endvidere deltog han 
i nordisk junior mesterskab 
i 2000. 
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Peter beretter: 
»Farmers debut til VM. Dette 
at deltage i en international 
konkurrence er helt nyt for 
mig. Jeg har aldrig troet at 
jeg på nuværende tidspunkt 
skulle havde fløjet med og 
konkurreret mod nogle af de 
bedste piloter i verden, men 
her var jeg altså, på trods af 
min alder og erfaring. 

VM i klubklasse var ikke den 
helt store succes for Danmark, 
men jeg er nu helt godt tilfreds, 
når alt kommer til alt. Jeg fik 
en masse god konkurrence 
flyvning og erfaring med hjem 
i rygsækken. 

Vi havde både godt og rig
tig godt vejr, men også det 
dårlige. Dette kan være meget 
afgørende med de opgave ty
per vi havde - AAT og PST. 

Jeg fandt AAT opgaven 
som den bedste, og tror også 
på at denne opgave type er 
fremtiden, da hele feltet bliver 
sendt i samme retning, og 
det så er op til den enkelte 
pilot og vælge, hvor langt han 
vil flyve ind mod eller forbi 
vendepunkterne. Alle bliver 
sendt ud i det samme vejr, det 
er mest fair. Vi fløj tre opgaver 
af denne type, jeg ville gerne 
havde set dem lidt mere. 

PST opgaven syntes jeg 
derimod ikke om, specielt ikke 
i Gawler, fordi der var så få 
vendepunkter i så stort et 
område. 

Når man engang har taget 
en beslutning kan man ikke lige 
dreje af og finde et vendepunkt 
der er nærmere. Hvis man har 
valgt et punkt som man vil flyve 
efter og halwejs derude finder 

ud af at det er noget bras, så 
koster det dyrt, hvis man må 
vende om, for man får ikke 
noget for det, man lige har 
fløjet. 

Da man selv må bestemme 
hvorhen man flyve bliver man 
spredt over et stort område. 
Det er godt nok, men hvis 
nogle områder er bedre end 
andre er det ikke fair, da det så 
pludselig kan gå over i held. 
Det er ikke meningen at man 
ved at havde valgt et heldigt 
område kan vinde en dag eller 
to. Det har intet med konkur
rence flyvning at gøre (og så 
måske alligevel lidt). 

Jeg vil prøve at ridse nogle 
af de mere mindeværdige ture 
op. 

Det var faktisk i en af træ
ningsdagene, hvor vejret var 
det vi var taget hele vejen 
derned for. Da vi sad klar i 
vores fly var der begyndt at 
dannes små totter på himlen 
og det blev bedre og bedre 
og endte med 3-4/8 cumulus 
i 10.000 ft. 

Det var lige sagen. Vi star
tede ved 13-tiden, og da var 
termikken allerede rigelig god. 
Dervarkun skreveten2,5time 
PST opgave ud. Det var alt 
for lidt, men det betød jo bare 
at dagen ikke blev så lang. 
Jeg tærsklede sammen med 
Kristian, og vi fulgtes stort set 
ad hele vejen. Det var ikke så 
svært at blive sammen, da det 
var regulært vejr at flyve i. 

Jeg havde aldrig troet at 
man kunne flyve så hurtig i 
en gammel Hornet, men det 
gik rimelig godt vi fløj 305 
km på 2:33, hvilke giver en 
snithastighed på 120 km/t. 

I 46 grader ved man godt, hvor man skal opholde sig på 
flyvefeltet. 
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Artiklens forfattere: Peter Rasmussen og Edvin Thomsen ved 
officiel morgenkaffe ved åbningen. 

Så hurtig havde jeg aldrig 
fløjet før, så jeg var en rigtig 
glad mand da jeg landede - og 
det var jo ikke en gang spor 
svært! 

Så let skulle det ikke være 
hele tiden, dagen efter var 
faktisk bedre, med lidt højre 
base. Jeg havde lidt problemer 
med at komme af med vandet, 
ikke det i vingerne, der havde 
vi ikke vand med. Det gjorde at 
jeg mistede en del af koncentra
tionen i et stykke tid. Det betød 
igen at Kristan forsvandt ud i 
horisonten, mens jeg kæmpe 
med at få ladet vandet. 

Jeg kom dog i gang igen, 
men nu var det ved at være 
sidst på dagen, og jeg un
dervurderede søbrisen, og 
måtte stille Hornet ca. 2 km 
fra pladsen. Det var jo lidt 
ærgerligt, da det nok havde 
været det bedste jeg ville 
havde præsteret nogen sinde, 
men det var jo stadigvæk kun 
træning. 

Alvor 
Så gik konkurrencen i gang, 
og jeg mente at jeg nu var i 
god form og tænkte, at hvis det 
vejr ville fortsætte som i de sidst 
træningsdage er det en smal 
sag at blive verdensmester. 

Men vejret gik over i tørter
mik og ikke særligt højt, så de 
høje tanker jeg havde om mig 
selv faldt meget langt ned, da 
jeg indledte konkurrencen med 
at sætte flyet ude de første tre 
dage. Det skal man lade være 
med hvis man vil vinde. 

Mit største problem var 
nok at jeg ikke holdt sammen 
med de andre, jeg fløj meget 
alene og med min erfaring og 
tørtermik i Australien var det 
nok meget dumt. 

Men jeg havde store pro
blemer med at finde ud af hvad 
de andre ville gøre, og hvor de 
ville hen. Jeg ved godt, at man 
skal ikke bare gøre hvad de 
andre gør, men det er meget 
godt at være sammen med et 
par stykker når det er tørtermlk 
man flyver i. 

Det var meningen at Kri
stian og jeg skulle flyve team
flyvning, men han har trods alt 
meget mere erfaring end jeg, 
og vi har aldrig fløjet sammen 
før, så det var svært at få det 
til at køre ordentligt. 

Der var perioder hvor vi 
fløj sammen, og da hjalp vi 
da også hinanden alt det vi 
kunne, men vi måtte erkende 
at vi var langt fra så gode til at 
holde sammen som englæn
derne. De forstod det at flyve 
team flyvning. 

God ven 
Efter de tre udlandinger be
gynde jeg at finde mig selv lidt 
igen. Det gik så godt at jeg 
begynde at komme hele vejen 
hjem til pladsen og placerede 
mig ca. midt i feltet. Det var jo 
store fremskridt, og humøret 
gik da også den rigtige vej, 
men jeg havde stadig svært 
ved at finde nogle at følges 
med. 
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Der var mange gange jeg 
godt ville have kunnet se en 
eller anden form for markering 
af termikken. Jeg følte mig tit 
som Palle alene i verden. 

Specielt når man ligger 180 
km fra pladsen og 400 meter 
over jorden ville det være rart 
med en, der kunne markere 
en god boble for en. 

Men det var der ikke og 
dog: Jo, midt i min angst for 
at skulle lande ude så langt 
væk hjemmefra fik jeg øje på 
en »dust devil«. Det ligner en 
lille tornado, der hiver støv og 
skidt med sig op fra jorden, og 
den er meget tydelig netop på 
grund af støvet. Jeg styrede 
lige hen mod den, og så hev 
den også mig opl 

Det var noget der virkede, 
meget turbulent i starten men 
over 6.000 ft var den helt stabil 
og den forsatte helt op til 12.000 
ft. Det er nu en meget rar for
nemmelse med lidt højde. 

Sidste dag 
Der var meget nyt at lære, 
men jeg synes alligevel, jeg 
lærte det til sidst. Den sidste 
dag var der ingen der troede 
på at vi skulle komme ud at 
flyve, men ledelsen ville al
ligevel have os slæbt os ud på 
startstedet. Vi var sikker på 
det kun var fordi de ville have 
et gruppebillede men nej, de 
mente at vi skulle ud at flyvel 

Det kom vi så. Der var kun 
en skybase på 3.500 ft og det 
er lavt når det terræn man skal 
flyve over er mellem 1.000 
og 2.000 ft, og termikken er 
forrevet. Så gode råd var jo 
dyre. Jeg ville ikke lande ude 
sidste dag, jeg ville jo også 
gerne til festen om aften, og 
da vi først kom i luften kl. 14 
og havde en AAT på 3 timer, 
skulle jeg ikke tage nogen 
chance. 

Jeg blev simpelt hen sam
men med hele flokken under 
stort set hele turen, men det 
var ikke helt nemt alligevel, 
da det var noget svag termik, 
og man drejede næsten hele 
tiden for ikke at lande ude. 

Specielt de sidste 50 km 
hjem var en drøj omgang. Jeg 
var hele tiden den, der lå lavest 
i flokken, og det blev lavere og 
lavere. Til sidst var jeg nede at 
flyve hang på en lille skråning 
og har ikke været meget mere 

FLYV • APR.2001 

en 30 meter over toppen af 
bakken. 

Den virkede, og jeg kom 
helt op i 3.000 ft, og nu kunne 
jeg da nå halvdelen af vejen 
hjem. Jeg var sikker på det 
var dagens sidst boble, men 
pludselig så jeg nogle der 
kurvede foran mig, og det 
var lige det, der skulle til for 
hjem kom jeg. Og jeg nåede 
også festen om aftenen, så 
det kunne betale sig den dag 
at holde sammen med de an
dre. 

Alt i alt har jeg haft en kanon 
god tur, men uden min hjælper 
Michael Sørensen og min kone 
Trine havde turen ikke været 
den samme. 

Jeg fik en masse erfaring 
med hjem, og den er der ingen 
der kan tage fra mig, og jeg 
håber da også på et eller an
det tidspunkt at kunne bruge 
den i sådan en konkurrence 
igen.« 

Konklusion 
Som Peter indledte med at 
berette, klarede vi os - måske 
specielt på grund af den lidt 
svage start ikke så godt, som 
forventet, men som det frem
går, var også opgavetyperne 
og vejret medvirkende til det til 
tider lidt tilfældige resultat. 

Det var dog heller ikke smart 
at smide en dag væk, fordi man 
driver ind i forbudt luftrum, men 
selv om det alene er pilotens 
fejl vil jeg dog ikke frikende 
konkurrenceledelsen. Der er 
noget symptomatisk ved, at 
14 piloter på samme tid i den 
første boble efter udløsning i 
dropområdet driver ind i forbudt 
luftrum. 

Australiernes egen storfa
vorit Bruce Taylor endte efter 
et par udelandinger også i 
bunden af resultatlisten, og 
Karl Striedick, USA, der jo lå 
i spidsen i 15 meterklassen 
indtil sidste dag under VM i 

Peters »Dust Devil«. 

Bayreuth, og som også vandt 
førstedagen her, gjorde også 
vore piloter selskab ligesom 
flere andre prominente pilo
ter. 

Vinderne af konkurrencen 
var så ubetinget englænderne, 
der dels fløj brilliant, men 
som også mestrede det at 
arbejde sammen. De tre unge 
englændere placerede sig 
med Peter Masson som vin
der, Richard Hood på anden 
pladsen og Afandi Darlington 
på fjerde pladsen. 

Trediepladsen blev besat af 
Thomas Suchanek, Tjekkiet, 
der i øvrigt også har haft titlen 
af verdensmester i drageflyv
ning. 

Grand Prix klassen, som 
blev afviklet parallelt m~d 
VM var en inspirerende lille 
konkurrence. Alle . fly slæbt i 
luften, startlinien åbner så en 
lille time efter, og så gælder det 
bare at komme derudad. 

Første fly hjemme har vun
det og får ni points, næste 
seks osv. 

Charmen ved den konkur
rence er bl.a., at man kan stå 
derhjemme og se hvem, der 
har vundet, og de Rvikke kan 
endda samtidig ved simpel 
hovedregning holde styr på 
totalplaceringen også. 

Det burde vi altså prøve her-
hjemme I • 

En grundig meteorologisk 
briefing hver dag gav ikke 
altid en entydig fortolkning 
af vejret. 
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SAS regnskab for 2000: 

SAS tredobler overskuddet 

Hidtil højeste kabi
nebelægning. Flere 
flyver business class. 
Brændstofudgifterne 
steg halvanden milli
ard. 

Af Hans Kofoed 

Ar 2000 var et fremgangsrigt 
år for SAS Gruppen (luftfarts
selskabet SAS og SAS Inter
national Hotels). 

Flyvirksomheden udviklede 
sig godt med en kraftig vækst 
i passager- og fragtindtægter. 
Den positive udvikling skyldes 
dels en bedre prisstruktur, 
dels at der var flere der fløj på 
Business Class. 

I alt fløj 23.240.000 med 
SAS i år 2000, en stigning på 
5, 7% i forhold til 1999. 

Produktionen, målt i sæ
dekilometer, var 33. 782 mio. 
( + 1, 7%), men salget steg kraf
tigere, med 7,0%, til 22.647 
mio. passagerkilometer, så 
kabinefaktoren (kapacitets
udnyttelsen) var 67,0%, den 
højeste i SAS historie. For 
1999 var den 63, 7%. 

Business class andelen 
udgjorde 29% af det totale 
antal passagerkilometer. 
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Den interkontinentale trafik 
øgedes med 6,9% og udviste 
en meget høj belægningspro
cent, 80,6%. 

På de europæiske ruter var 
væksten 7,5%, kabinefaktoren 
61 ,5. På de interskandinaviske 
ruter steg trafikken med 4, 1 % 
og kabinefaktoren blev 60,3. 

Indenrigsruterne 
Den norske indenrigstrafik 
var præget af overkapacitet 
og hård priskonkurrence og 
dermed stor stigning i markedet 
for privatrejser. SAS øgede 
trafik- og markedsandelen 
med 1%. 

Efter at Color Air nedlagde 
sin flyvirksomhed i efteråret 
1999, har såvel Braathen som 
SAS skåret ned på deres trafik, 
og det totale antal afgange på 
markedet er reduceret med 
ca. 15%. SAS produktion i 
2000 faldt med 5,5%, men 
kabinefaktoren steg med 4,0 
procentpoints til 57,0. 

Det totale passagertal på 
de svenske indenrigsruter var 
ca. 8 mio., hvoraf SAS tegner 
sig for de 5,3 mio. 

Det svenske indenrigsmar
ked voksede totalt med 5%, 
men SAS øgede sin markeds-

andel betydeligt. Selskabets 
trafik voksede med 15,2%. 
Kabinefaktoren var 64. 

Braathens nedlæggelse af 
Norrlandsruterne bidrog til 
at SAS Norrlandstrafik steg 
væsentligt mere end trafikken i 
den øvrige del af Sverige. 

På SAS danske indenrigs
ruter var trafikken 2% lavere 
end det foregående år, men 
da produktionen blev mindsket 
med 8, 7%, altså mere end 
nedgangen, steg kabinefak
toren med 4,6 procentpoints til 
67,6.1 regnskabskommunikeet 
konstateres det, at 

Dansk indenrigstrafik er dog 
et aftagende marked på grund 
af den forbedrede infrastruktur 
for trafikken på landjorden, især 
med broen over Storebælt. 

Overskud: 1 milliard kr. 
SAS Gruppens omsætning i 
2000 udgjorde 47.540 MSEK 
(millionersvenske kroner) mod 
43.746 MSEK i 1999. Det er, 
en stigning på 3.794 MSEK, 
hvoraf 3.115 MSEK skyldes 
øgede passagerindtægter, 679 
MSEKøgetomsætning indenfor 
øvrige virksomhedsområder. 

Driftsomkostningerne steg 
med 2.818 MSEK eller 6,9%. 

De rekordhøje oliepriser betød, 
at SAS brændstofomkostnin
ger var 1.677 MSEK eller 73% 
højere end i 1999. 

Resultatet (før skat) for år 
2000 blev 2.773 MSEK (mil
lioner svenske kroner) mod 
1.846 MSEK for 1999. 

Realisationsgevinster ud
gjorde i alt 1.538 MSEK. 

Salg af to Fokker F.28, en 
Saab 340 og fire De Havilland 
Dash-8 gav i alt 46 MSEK, 
salg og tilbageleje af seks 
Boeing 737, en Boeing 767, 
seks De Havilland 0400 og 
seks Fokker 50 i alt378 MSEK. 
Der er foretagetfradrag for ind
og udfasningsomkostninger 
med 218 MSEK, og flytrans
aktionerne udgørdermed netto 
206 MSEK. 

Hovedparten af realisati
onsgevinsterne hidrører dog 
fra salget af 20% af aktierne i 
British Midland. Det indbragte 
1.031 MSEK. 

Eksklusive realisationsge
vi nsterne blev resultatet for 
2000 1.235 MSEK (ca. 1.019 
danske). For 1999 var tallet 
420 MSEK, så der er altså tale 
om næsten en tredobling af 
overskuddet. 

Investeringer 
Inklusive forskudsbetalinger 
udgjorde investeringer i 2000 
i alt 9.886 MSEK, hvoraf fly
virksomhedens andel a9.578, 
hotellernes 308 MSEK. 

Investeringer i fly og flyma
teriel var 8.455 MSEK. Heri 
indgår investering i nitten Boe
ing 737 og elleve De Havilland 
Q400, der blev sat i trafik i 
2000. 

På grund af forsinkelser hos 
producenten er leveringen af ti 
0400 flyttet fra 2000 til 2001. 

Ved udgangen af 2000 hav
de SAS 49 fly i ordre til en 
samlet værdi af 2.250 MSEK. 
27 skal leveres i 2001, 16 i 
2002 og seks i 2003. 

Personale 
Det gennemsnitlige antal an
satte i SAS Gruppen var for 
året 30.939, heraf 27.767 i 
luftfartsselskabet og 3.131 på 
hotellerne. 
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Hvordan bliver 2001? 

I regnskabskommunikeet for 2000 hedder det: 
Efter et år med gode fremgange i SAS virksomheder dog med 

historisk høje brændstofomkostninger, forventer bestyrelsen 
en væsentlig forbedring af det operative resultat for 2001. 
Dertil kommer forventede realisationsgevinster på mindst 
500 MSEK. 

Regnskabet i sultat i sammehovedtalndrag (MSEK) 

2000 1999 
Omsætning ............................................... 47.350 43.746 
Personaleomkostninger ........................... -14. 928 -14.825 
Øvrige driftsomkostninger ....................... -28.889 -26.174 
Driftsresultat før afskrivninger ..................... 3.723 2.7471 
Afskrivninger ............................................... 2.192 2.087 
Resultatandele i associerede selskaber ........... -1 77 
Resultat ved salg af aktier i datter- og 
associerede selskaber ................................ 1.033 
Resultat ved salg af fly og bygninger ............. 490 
Driftsresultat ............................................... 3.053 
Resultat fra øvrige aktier og andele ................. 15 
Finansnetto ................................................... -295 
Resultat før skat... ....................................... 2. 773 

Balance pr. 31. december 200 

Aktiver ...................................................... 49,327 
Egenkapital .............................................. 19.537 

SAS flyvlrksomhed (I MSEK) 

Omsætning 2000 
Passagerindtægter ................................. 33.390 
Fragtindtægter .......................................... 2.558 
Øvrige trafikindtægter ................................. 1-26 
Øvrige indtægter ....................................... 7.268 
Driftsindtægter ........................................ 44.481 

Personaleomkostninger .......................... 13. 779 
Salgsomkostninger ................................... 2.443 
Flybrændstof ............................................. 3.959 
Luftfartsafgifter ......................................... 3.740 
Cateringomkostninger .............................. 1.991 
Håndteringsomkostninger ......................... 1.926 
Teknisk flyvedligehold ............................... 2.285 
Øvrige driftsomkostninger ........................ 9.356 
Driftsudgifter ........................................... 39.279 

KVA Rejser 

283 
726 

1.746 
1.746 
-317 

1.846 

44.094 
17.061 

1999 
30.275 

2.379 
1.339 
6.875 

40.868 

13.733 
2.064 
2.282 
3.796 
1.772 
1.935 
2.134 
9.514 

37.230 

Det er nu blevet muligt at bringe Hjemturen vil finde sted fra 
mere konkrete oplysninger om Malaga den 2. eller den 3. juli 
rejserne og tilmeldningsfristeme således at deltagerne kan være 
for de I marts nr. nævnte rejsemu- med til WAG's afslutning søndag 
ligheder. den 1. juli. 

World Air Games 
Rejsen går til Malaga, der ligger 
centralt for de fleste aktiviteter, 
der er omfattet af »2nd World Air 
Games.« 

Prisen vil være ca. kr. 2.900. 
Der flyves fra København fredag 
den 22. juni om eftermiddagen. 
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Sidste dag for tilmelding til 
dette arrangement er mandag 
den 2. april. 

Frledrlchshafen 26. · 29. aprtl 
Rejsenwb'egåmedbusmenpriser 
kan ikke()jiysesførdeltagerantallet 
erkendt. 

Sidste dag fatilmelcing bl dette 

Hvad er SAS Gruppen? 

SAS Gruppen omfatter to forretningsområder, SAS og SAS 
International Hotels. Førstnævnte er langt den største, idet 
hotellernes andel af den samlede omsætning på 47.540 MSEK 
er 7% (3.122 MSEK). 
Omsætningen i Forretningsområde SAS fordeler sig således: 

Passagertransport .................... 75% 
SAS Cargo .................................. 5% 
SAS Trading ................................ 5% 
Scandinavian IT Group ............... 5% 
Widerøes Flyveselskap ............... 4% 
Air Botnia .................................... 2% 
SAS Flight Academy ................... 1 % 
SMART ....................................... 1% 
Øvrige ......................................... 2% 

Associerede selskaber 
SAS ejerandel: 

British Midland ......................... 20% 
Spanair ..................................... 47% 
Grønlandsfly .......................... 37,5% 
Polygon lnsurance ................. 30,8% 
airBaltic .................................. 34,2% 
Cimber Air ................................. 26% 
Skyways ................................... 25% 

Trafik og produktion i 2000 

Ruter Pass.- Pass.-
gerer km 
(000) mio. 

lnterkont. 1.201 8.150 
Europæiske 7.650 7.702 
lnterskand. 4.255 1.874 
Svenske 5.305 2.572 
indenrigs 
Norske 3.850 1.977 
indenrigs 
Danske 980 372 
indenrigs 
I alt 23.240 22.647 

Sæde- Kabine-
km faktor 

mio.- % 

10.110 80,6 
12.527 61,5 
3.108 60,3 
4.020 64,0 

3.466 57,0 

550 67,6 

33.782 67,0 

arrangement er mandag den 2. 
april. 

Popular Flylng Association. 
PFA · Cranfleld 6. • 8. jull. 
Rejsen vil foregå medflytil London/ 
Heathrow og videre med bus. 
Det er Ikke muftgt på nuværende 
tidspunkt at oplyse prisen, men 
den vil igen være afhængig af 
deltagerantal samt hvornår hjem
tu'enønskes, dvs.skaltu'enOO'lfatE 
besøg på clverse fly museer samt 
en tur til L.ondoo. 

Sidste dag for tilmelding til 
dette arrangement er fredag den 
1. juni. 

For alle rejser gælder at del
tagerantallet skal ligge mellem 
20 og 25 personer - dog Ikke for 
busturen til Friedrichshafen. 

Ring eller e-mail og meld dig til 
hos KDA's rejsearrangør Henn'k 
N. Knudtzon ~ 45 85 75 80 eller 
e-mail: hcl.knudtzon@get2net.dk 
eller til KDA's sekretariat. 
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Tekst og foto: Knud Larsen 

Flytypen RV er ml1ske 
ikke lige den type 
de fleste umiddelbart 
husker. Men for hjem
mebyggere af fly er 
det et særdeles kendt 
navn. Og der er lavet 
mange af dem - pr. 
1. marts 2001 nøjag
tigt 2.596 bygget og 
flyvende og ca. 6.000 
under bygning! 

RV-4 blev kendt verden over 
da australieren Jon Johanson 
brugte den i sine jordomflyv
ninger (se FLYV nr. 8/2000). 

Alle fly fra Van's Aircraft hed
der RV efterfulgt at et ciffer. 
Forkortelsen RV kommer af 
navnet på stifteren Richard 
VanGrunsven, der allerede 
i 60'erne byggede fly til sig 
selv. I 1965 var RV-1 klar. 
VanGrunsven dannede firmaet 
Van's Aircraft, Ine., men solgte 
i begyndelsen kun tegninger 
til sine fly. Siden 1973 blev 
det dog byggesæt der gik ud 
i verden. 

Alle RV-fly er så at sige byg
get efter den samme opskrift: 
Metal, glas- canopy, lawinget 
med fast understel, de første 
mange år kun med halehjul -
næsehjul er senere blevet en 
mulighed, hvorefter typebe
tegnelsen får tilføjet bogstavet 
A, fx. får en næsehjulsversion 

af en RV-6 betegnelsen RV-
6A. 

RV-4 
Det første byggesæt var til 
den ensædede RV-3 i 1973. 
Men kunderne efterspurgte 
en tosædet model. Den kom til 
at hedde RV-4. Van's valgte at 
have sæderne i tandem. Det 
gav mindre vindmodstand og 
lavere vægt og samtidig kunne 
man flyve den som et lille ja
gerfly. RV-4 kom på markedet 
i 1981. Den blev straks meget 
populær. 

RV-6 
I 80'erne begyndte kunderne 
at bruge flyene til rejser og 

ikke kun til sjov, og for at følge 
markedets ønsker fremstillede 
Van's Aircraft byggesæt til 
RV-6, hvor man sad ved siden 
af hinanden. Dette opleves af 
mange som en mere social 
måde at flyve på. RV-6 bibe
holdt RV-4's lette håndtering og 
kortbaneegenskaber, og selv 
om den er lidt tungere mistede 
den kun 3 kts i tophastighed. 
RV-6 leveredes som den første 
model også med næsehjul. 

RV-8 
For at drage nytte af de ind
hentede produktionserfaringer 
og kundeønsker fra RV-4 og 
RV-6 introduceredes RV-8 
i 1995. Igen var sæderne i tan
dem, cockpittet lidt bredere 
end RV-4, to bagagerum og 
mere plads på instrumentpa
nelet. Men stadig med de korte 

Van's Aircraft, Ine. 
14401 NE Keil Road 
Aurora, Oregon 
USA 97002 

tlf. 001 503 678 6545 
fax. 001 503 678 6560 

www.vansaircraft.com 
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vinger for at kunne opleve ja
gerflyet. AV-8 fik med 200 hk 
den kraftigste motor i en AV til 
dato og sammen med en con
stant speed propel blev den 
således også den hurtigste. 
Næsehjulsudgaven kom til i 
april 1998. 

RV-9A 
I 1998 ændredes konceptet 
hen mod det mere afslappede. 

Soan 
Lenalh 
HeiQht 

Wina Area (sQ. n> 
Errotv Wek:Jht (lls.l 
Gross Weiaht (Ibs.> 

Wina Loadlna (b'oq. ftl 

PC7N8r Loadina (l>tlJl 

Enalne (hpl 

Prootvae 
Fuel,us--., 

8arY1Rl'IA (Ibs. lll'PIO(.) 

Tao Soeed ra1- nsta1u1ø nØlJ 

Cruise (75% o 8000') 

Cruise155'1(,o """"' 
Stalisneed<901o__,, 

Takeoff Distance 111.sc1o __,, 

Takeoff Distance 111. 

Landina Distance (li. 801o-..alg,I) 

Landina Distance ,11. _ -... 

Rate of Oimb <Mm. 901o-.n 
Rate of Cllmb <Mrin. 

Cellina, __ 

Ranae (-.is..-. 75% 0 8000') 

R<:.l'V'IA - 55%0 .nYY\ 
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RV-6A og RV-BA uden for den nybyggede fabrik i Aurora, Oregon. De to canopyer llbner pll 
hver sin mllde. 

SP~CIFICA TIONB 
RV-3 RV-4 RV-6 

19' 11" 23'rJ' 23' rJ' 
19' rJ' 20'Z' 19'11" 
5' CJ' 5'5" 5'3" 
90 110 110 

750 905 965 
1100 1500 1600 
12.22 13.64 14.56 

7.3 9.4 10.0 
150 160 160 
fixed fixed fixed 
30 32 38 
30 30 60 

PERFORMANCE 
207 204 201 
196 192 190 
176 173 171 
51 48 49 
- 300 300 
300 450 525 
- 300 300 
350 425 500 
- 2050 1900 

2050 1650 1500 
23 500 19500 17,400 
595 650 775 
715 R<;n AF,(') 

En krop lidt bredere end en 
RV-6, sæderne ved siden af 
hinanden og en helt ny vinge 
med ændret profil og to meter 
større spændvidde giver en 
AV-9A. Vingen har store slot
tede flaps til korte landinger, 
og selv med en mindre motor 
(118 hk) er den god for 145 
kts. 

Byggesættene 
AV-modellerne er alle en mo
nocoque-konstruktion i alumi
nium hvor alt er nittet sammen. 
Motorskærme, vingetipper, 
hjulskærme etc. er fremstillet i 
glasfiber. Motor, propel, instru
menter, polstring og maling er 
ikke en del af byggesættene. 

Som så mange andre fa
brikanter af byggesæt til fly har 
man også hos Van's Aircraft 
flere muligheder at vælge i 
mellem. 

RV-6A RV-8 RV-8A RV-9A 
23' rJ' 23' rJ' 23' rJ' 28' 
19' 9" 21' rJ' 20' 1CJ' 20'5" 
6'8" 5'7' 7' 4" 7' 1CJ' 
110 110 110 124 
985 1120 1120 1015 

1650 1800 1800 1600 
15.00 16.36 16.36 12.9 
10.3 9.0 9.0 13.6 
160 200 200 118 
fixed cis cis fixed 
38 42 42 36 
60 100 100 75 

_. 

199 222 220 171 
188 212 210 165 
169 189 187 149 
49 51 52 43 

300 250 250 350 
535 500 500 525 
300 300 350 250 
500 500 550 375 
1850 2700 2500 1150 
1450 1900 1800 925 
16,300 ??ffll"I 21500 14000 
760 800 750 900 
875 1nnn i:I()() 1100 

Standard-kittet består af 
samtlige dele der er nødven
dige for at bygge flyet ned til 
mindste skrue, alt sammen i 
flykvalitet. Alle dele er formet 
og forboret. Ingen dele skal 
svejses eller bukkes. At bygge 
en AV er ifølge fabrikken kun 
et spørgsmål om at samle de
lene. Man regner med at det 
typisk vil vare mellem 1.000 
og 2.500 timer at bygge flyet 
afhængig af typen. 

Standard-kittet kan også 
anskaffes som delprojekter. 
Det komplette byggesæt kan 
deles i hale-, vinge-, krop
og et slutmonteringssæt. På 
denne måde kan man nøjes 
med at købe (og betale) lidt 
ad gangen. 

Standardbyggesættene 
koster fra $12.000 (AV-4) til 
$16.000 (AV-8). 

Qulckbulld kit 
Alle hjemmebyggede fly skal 
være bygget minimum 51 % af 
byggeren, mens de resterende 
nærved halvdelen kan man 
købe sig til. Derfor er det muligt 
at købe et såkaldt Quickbuild 
byggesæt, hvor en væsentlig 
del af arbejdet er gjort ved 
modtagelsen. 

Krop og vinger er nittet fær
dig, mens man selv skal samle 
højderor og sideror, og så blot 
montere resten. 

Quickbuild kit fås til RV-6 
($21.000) og RV-8 ($24.000). 
Kittet til AV-9A er under udar
bejdelse. 

Motorer 
AV-flyene er bygget til de fire
cylindrede Lycoming motorer 
i størrelsen mellem 118 hk og 
200 hk. Van's vurderer løbende 
motor-markedet, men har i øje
blikket ingen planer om at byg
ge til andet end Lycoming mo
torer. • 
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2000 - et rekordår for produk
tionen af almenfly i USA 
Da den amerikanske brancheforening General Aviation 
Manufacturers Association præsenterede resultatet for afvigte 
år, betegnede man år 2000 som »a great year for general 
aviation«. 

Og det var bestemt ikke uden grund. Salget steg for sjette år i 
træk, målt såvel i antal som i faktureret beløb. Brancheforeningens 
medlemmer solgte i fjor fly for 9, 1 milliarder USD, 9, 1 % mere end 
i 1999 og det hidtil højeste i branchens historie. 
Opdelt efter motorart var salget: 

2000 1999 Ændring 
Stempelmotor 1.913 1.748 +9,4% 
Turbinemotor 315 239 + 31,8% 
Jetmotor 588 517 + 13,7% 
I alt 2.816 2.504 + 12,5% 

Af stempelmotorflyene var de 1.81 O emotorede, de 103 
fler-motorede. 

Udover de i tabellen anførte fly blev der leveret to Cessna 560 
Citation Ultra til det amerikanske forsvar, militær betegnelse 
UC-35A. Statistikken over leverancer af almenfly til forsvaret 
medtager også 49 Raytheon T-6A! 

Det kan også undre, at Raytheon medtager 54 Model 1900D 
Airliner - Boeing medtager jo ikke sine »airliners«, men kun 
de egentlige forretningsfly. 

Amerlcan Champion 
96 fly, fakturering ikke oplyst. 
7ECA Aurora ...... ............... 9 
7GCM Adventurer .......... 23 
7GCBC Citabria Explorer 22 
8GCBC Scout... .... .. ......... 23 
8KCAB Super Decathlon. 25 

Avlat 
91 fly, 13.000.000 USD 
A-1A Husky .................. ...... 4 
A-1 B Husky ...................... 76 
S-2C Pitts ........................ 11 

Bellanca 
1 fly, fakturering ikke oplyst. 
Super Viking 17-30A ...... .... 1 

Boeing Business Jets 
14 fly, 518.500.000 USD 
737 BJ ...... ..... ..... ........... .. 29 

Cessna 
1.256 fly, 2.218.985.998 USD 
172 Skyhawk ................. 150 
172S Skyhawk ............... 340 
182 Skylane ................... 267 
206 Stationair .................. 53 
T206 Stationair ............. . 102 
208 Caravan I .................. 16 
208B Caravan IB ............. 76 
525 CJ1 ........................... 56 
525A CJ2 ........................... 8 
550 Citation Bravo ........... 54 
560 Citation Encore ......... 79 
560XL Citation Excel ....... 79 
650 Citation VII ............... . 12 
750 Citation X .................. 37 
Clrrus Design 

95 fly, fakturering ikke oplyst. 
SR20 ................................ 95 

Commander Alrcraft 
20 fly, fakturering ikke oplyst. 
Commander 114TC ........ .. 1 
Commander 115 ............. 11 
Commander 115TC ......... .. 8 

Gulfstream 
71 fly, 2.522.600.000 USD 
Gulfstream IV SP .... ......... 37 
Gulfstream V ............. ....... 34 

Lancalr 
6 fly, 1.600.000 USD 
Columbia 300 LC-40 ......... 6 

Vinger og krop på en Hawker Horizon samles på Raytheons fabrik i USA. Levering fra 2001. 

Learjet 
133 fly, 1.197.683.525 USD 
Learjet 31 A ...................... 27 
Learjet 45 ......................... 71 
Learjet 60 ......................... 35 

Maule Air 
57 fly, 5.990.035 USD 
M-6-235 ........................... .. 1 
M-7-235B Super Rocket .... 7 
M-7-235C Orion ............... 17 
M-7-260 ............................. 1 
M-7-260C ........................... 9 
MT-7-235 Super Rocket... .. 5 
MT-7-260 ............. ... .... ....... 2 
MX-7-180AC ...................... 1 
MX-7-180C Millennium ...... 2 
MXT-7-180 ........ ................. 7 
MXT-7-180A Comet.. ......... 6 

Micco Aircraft Company 
6 fly, fakturering ikke oplyst. 
SP-20 ................................. 5 
SP-26 ..... ... .. .......... ........ ..... 1 

Mooney Aircraft 
1 00 fly, fakturering ikke oplyst. 
M20M Bravo .. .................. 26 
M20R Ovation 2 ............... 55 
M20S Eagle ..................... 19 

New Plper Alrcraft 
395 fly, 156.985.832 USD 
PA-28-161 Warrior III ......... 43 
PA-28-181 Archer 111. ....... 102 
PA-28R-201 Arrow ............ 18 
PA-32R-301 Saratoga li HP 
28 
PA-32R-301T Saratoga li TC 
70 
PA-34-220T Seneca V ....... 42 
PA-44-180 ............................ . 
Seminole ........................... 11 
PA-46-350P Malibu Mirage63 
PA-46-500TP Meridian ...... 18 

Raytheon Aircraft 
476 fly, 1.922.002.000 USD 
Beech Bonanza A36 ........ 85 
Beech Bonanza B36TC ... 18 
Beech Baron 58 ............... 60 
Beech King Air C90B ....... 46 
Beech King Air B200 ....... 59 
Beech King Air 350 .......... 46 
Beech 1900D Airliner ...... 54 
Beechjet 400A ................. 51 
Hawker 800XP ................. 67 

• 
FLYV • APR.2001 

.. 





Svæyefl~ning . 
Er vi 1,ge sa goae som v, tror ? 
Tekst: og tabeller Ib Overgaard 

Så er der igen en af de tørre artikler uden 
billeder af flyvemaskiner og blå himmel med 
hvide skyer. Gør jer alligevel den tjeneste at 
læse nedenstående. 

Det kunne jo være at mine verbale udgydel
ser kunne være medvirkende til at forbedre 
vores havaristatistik, nedbringe vore forsik
ringspræmier og ikke mindst spare klubberne 
for en masse driftsforstyrrelser. 

Baggrunden for at jeg griber 
fat i min skrivemaskine er de 
to glimrende artikler om svæ
veflyvehavarier i december og 
januar numrene af FLYV. 

Uheldene som sådan er 
kommenteret og konkluderet, 
så det er der ingen grund til for 
mig at bore mere i. 

Hvad der slog mig ved gen
nemlæsning af statistikken 
vil jeg derimod gerne bore 
mere i. 

Jeg blev overrasket over, 
at det viste sig at være de 
mest erfarne piloter, der havde 
forårsaget størstedelen af 
uheldene. 

Jeg forsøger i nedenståen
de tabel I at overskueliggøre 
denne påstand. 

Dato Certifikater 

5.4. S + HI 
8.4. Eneflyvningstill. 
7.5. S + FI 

16.5. S + FI 
19.5. S + FI 
2o.5. s 
22.5. S + FI 

April: rapporterede uheld 

Maj : 

2 stk 

5 -

4 -

8 -

3 -

l -

Juni : 

Juli: 

Aug. : 

sep. : 

For overskuelighedens skyld 
har jeg lavet et diagram her
over 

lo 

.J J A S 
U U U E 
" I. Q p 

Timer Starter Type fly 
368 lo7o Discus 
17 130 PW-5 

851 3o83 ASK-21 
1873 ? IS-28/M2 
1297 4500 SF-25B 

262 844 ASW- 24 
889 2617 Discus 

De første tre måneder er 
forklarlige. I april er det kun de 
mestflyvegale, der trodser det 
kolde vejr. I maj bliver vejret 
mere civiliseret og aktiviteten 
stiger med deraf følgende 
statistisk sandsynlighed for 
uheld. Faldet i juni kan skyldes 
at der nu er kommet lidt mere 
flyvetræning ind i billedet, 
men at kurven så stiger meget 
kraftigt i juli ser jeg ikke nogen 
fornuftig forklaring på. 

Juli er selvfølgelig den må
ned, hvor det grundet høje 
afgrøder er vanskeligst at finde 
egnede landingspladser. Læ
ser man imidlertid uheldstal
lene for juli igennem ser man, 
at kun to af uheldene er direkte 
relaterede til landinger i høj 
afgrøde. 

Der er yderligere et uheld 
i den kategori, men det finder 
jeg mere, at det er den forud
gående disposition, der har 
medført dette havari. Der er altså 
såvidt jeg kan se, ikke nogen 
sæsonbestemte forhold, der 
kan forklare det høje antal 
uheld i en måned, hvor den 
enkeltes flyvetræning skulle 
være nogenlunde optimal. 

Faldene i august og sep
tember virker meget naturlige 

og burde i grunden slet ikke 
forekomme. 

Nedenstående tabel giver 
de tal, der overraskede mig 
mest. Det skal bemærkes, at 
jeg ikke har medregnet uheld 
med Taifun-flyet, idet jeg me
ner det er så atypisk for os, så 
det ikke tjener noget formål 
at tage det med i en analyse. 
Jeg er ligeledes gået ud fra at 
de tosædede fly har været fuldt 
bemandet. Det giver følgende 
tal : 

Antal havarier - 23 stk 
personer involveret - 35 -
S-piloter 7 -
s+HI piloter - 1 
s+FI - 12 -
ikke S-piloter 3 -

Det er vel en normal anta
gelse blandt os alle, at vi for
moder det er elever og urutine
rede piloter, der laver havarier. 
Tabellen giver imidlertid en 
helt anden oplysning, som jeg 
synes det er værd at lægge 
mærke til. Timer og starter har 
jo altid været betragtet som 
vores grundlag for en vurdering 
om en pilots erfaring. Hvad 
viser vores uheldsstatistik 
her? 

s-piloter - 5 stk - 1155 t. med et gem på 231 t. 
S- +FI 11 - - 15827 - - - 1439 -
ikke S-piloter 2 - 91 - - 45 -

Jeg har kun medtaget de 
Personer 

piloter, hvor jeg har oplysning 
1 

om deres timetal. Dette er l 
2 grunden til den persondifferen-
2 ce, der er imellem tabellerne 4 
2 

og 5. Måske burde man være l 
1 mere ihærdig fremover med 3.6. S + FI 345 1723 Twin Astir 2 at få disse oplysninger ind i 11.6. s 120 537 LS-4 l 

statistikkerne. 14.6. S + FI 1141 3955 DG-Sao 2 
19.6. S + FI Slo3 12100 SF-25C 2 - materielf ejl Vores S + FI piloter må siges 2. 7. s 57 3o7 SZD-51 l 

at besidde en ikke ubetragtelig 8. 7. s 246 ? LS-7 l 
erfaring målt på timeantallet. 8.7. Eneflyvningstill. ? ? Ka-8 1 

8.7. S + FI 1995 ? ASH-25E 2 Selvom man tager en S + FI 16.7. Lokalflv.till. 74 348 PW-5 l 
væk med et usædvanligt højt 21. 7. S + FI 1447 2475 Ventus 1 
timeantal, havner vi alligevel for 

29.7. s ? ? LS- 4 1 29. 7. S + FI ? ? Janus C 2 
denne gruppes vedkommende 13.8. S + FI 4o4 987 Bergfalke III 2 
på et gennemsnit af 1.037timer. 20.8. S + FI 492 1690 DG-500 2 26.8. s ? ? Ventus l Altså ganske betydeligt over 29.9. s 470 1299 Pegase l 
gennemsnittet for de andre 

Sammenfatter vi tabellen i månedsorden får vi flg. tal frem to grupper. 
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På trods heraf er det de 
"erfarne" piloter, der står for det 
største antal havarier. OK, de 
har en større risiko i og med at 
deterdennegruppederstårfor 
skolingen. Alligevel læser jeg 
de rapporterede uheld således, 
at kun et uheld kan refereres 
til egentlig skoling. Hvad kan 
grunden være ? 

Kort tid 

Undersøger man S + Fl'ernes 
oplyste tal for starter og timer 
får man, at de har en gennem
snitlig flyvetid på ca. 21 minutter 
pr. start. Hvor meget af den tid 
kan man påregne at instruk
tøren selv flyver. I sagens na
tur kan det næppe være ret 
meget. 

Med andre ord S + Fl'erne 
har slet ikke den flyvetræning 
som vi regner med. De logger 
mange timer og starter via 
deres flyveundervisning, men 
de flyver rent praktisk ikke ret 
meget. 

Hvad der så ikke gør bille
det ret meget bedre er, at det 
meste af deres flyvning er lige 
rundt om vindposen. 

Kære venner, læs mig nu 
ikke forkert. Jeg vil gerne så 
kraftigt jeg kan sige det, at 
mine bemærkninger ikke er et 
angreb på S + Fl'erne. De gør 
et kæmpearbejde for dansk 
svæveflyvning og uden dem 
kunne vi godt lukke butikken. 

Vi er nu bare i den situation, 
at vi er nødt til at overveje 
hvordan vi kan forbedre vores 
sikkerhed og nedbringe antal
let af uheld. 

Betyder det at vi bliver nødt 
til at revidere etablerede opfat
telser, ja så er det noget vi 
bør tage op til diskussion for 
at finde ud af om der er hold i 
mine betragtninger. 

En svale gør som bekendt 
ingen sommer, men jeg har 
for sjov skyld sammenholdt 
ovenstående med mine egne 
erfaringer. Ud fra devisen om, 
at der findes to slags piloter 
- de der har haft et uheld, og 
de der venter på at få et uheld, 
så skete mit medens jeg var 
instruktør med de deraf følgen
de mange starter og lave gen
nemsnitstal for mine timer. 

Efter jeg holdt op som in
struktør er mit gennemsnitlige ti
metal pr.start mere end tre timer 
pr. gang, og et gennemsnitligt 
fløjet stræk på over 200 km. 
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Lad det med det samme være 
sagt, at jeg har yderst ideelle 
betingelser for at opnå disse 
høje gennemsnitstal, og at de 
slet ikke skal sammenlignes 
med det den gennemsnitlige 
danske S-pilot kan opnå. 

I samme periode har jeg 
heldigvis ikke haft uheld, hvorfor 
jeg bruger tallene til at vise en 

Pilotmangel 
I marts-nummeret af FLYV skriver 
Karin Edstrom-Croneby, at SAS 
p.t. har svært ved at rekrutere til
strækkeligt med egnede piloter. 
Flyvevåbnene kan ikke drænes 
ret meget mere, og årgangene er 
blevet mindre. 

En oplagt mulighed for SAS og 
andre selskaber som ønsker at re
kruttere unge menneskerville være 
at rette blikket mod svæveflyveklub
berne. Her finder man unge men
nesker som har bevist at de har hån
delag, modenhed samt en dybere 
interesse for flyvning, som nok kan 
komme dem og deres fremtidige 
arbejdsgiver til gavn. 

Den klub jeg selv er medlem af har 
gennem de sidste år leveret flere 
aspiranter til SAS. Så vidt jeg kan 
se har SAS her fundet en række 
dygtige og succesfulde elever, som 
mange år frem vil bære den blå 
uniform. Forhåbentlig har de ikl 
helt glemt hvor de kom fra, så ~ 
fremtiden også vil se dem iklæ ... 
glasfiber og termikhat. 

Flyvevåbnet har i årenes løb re
krutteret mange pilotaspiranter fra 
svæveflyveklubberne. Ikke sådan at 
der var et formaliseret samarbejde, 
men når man som ung elev mødte på 
Avnø, og efter vel overstået rekrut
og sergent- uddannelse startede 
på flyvefasen, kom der gerne et 
lille anerkendende nik, når man 
efter 1 O minutters flyvning havde 
demonstreretat man ikke var absolut 
håbløs bag en pind. Til spørgsmå
let om hvor man havde lært sine 
færdigheder kunne svares, at man 
havde 150 timer i svævefly. 

Instruktøren vidste nu at den 
elev der sad ved siden af havde 
en noget større chance for at klare 
uddannelsen end gennemsnittet. 
Jeg er sikker på at den tendens 
vil være den samme på mange 
trafikflyveskoler. 

mulig tendens gående ud på, 
at erfaringsgrundlaget mere 
bør vurderes udfra de årlige 
gennemsnitstal fremfor de 
akkumulerede totaltal. 

Jeg vil slutte med endnu 
engang kraftigt at fremhæve, 
at jeg ikke ønsker at hænge 
bestemte grupper ud. Jeg har 
forsøgt at bearbejde det alle-

Alt dette er naturligvis ikke kun til 
gavn for SAS. Et samarbejde mellem 
SAS og svæveflyveunionerne i de 
nordiske lande ville også gavne 
sporten. SAS ville få et bedre rekrut
teringspotentiale, svæveflyvningen 
øget opmærksomhed og aktivitet. 

Et sådan samarbejde kunne have 
mange forskellige former, fælles 
hvervekampagner, sammenkæd
ning af image, man kunne måske 
ligefrem forestille sig at SAS tog del i 
driften af en række udvalgte klubber 
i de tre nordiske lande. Hvorfor ik
ke prøve, omkostningerne er lave, 
risikoen er svær at få øje på. Jeg er 
sikker på at de tre landes svævefly
veunioner er klar til at tage fat. 

Peter Eriksen 
Præsident, European Gliding 

Union 

KæreSLV 
Forbyd tankmålere 
i små GA-fly 
»- og så bliver det bare værre«, 
slutter overskriften i Johannes Krog· s 
læserbrev med. Og det er sandt. Det 
blev meget værre efterhånden som 
jeg læste hans indlæg. 

Men ... det var desværre med 
J. Krogs indlæg det blev værre. 
»Grunden til havariet var nemlig 
at begge tankmålere var defekte« 
skriver han. 

Nej " I Defekte tankmålere kan 
ikke gives skylden for et havari I en 
enmotoret maskine. 

Ingen pilot bør påbegynde en 
flyvning uden at man visuelt checker 
tankene, og er de ikke fulde skal 
man pejle indholdet. Enten ved tan
kens faste fixmærker, eller ved en 
kalibreret pejlepind. 

At maskinen erhøjvinget og tanken 
svært tilgængelig er heller ikke no
gen undskyldning ellerformildende 
om-stændighed. Der findes små 
sammenklappelige stiger/stole der 
kan ligge i bagagerummet, så man 
kan komme op og checke indholdet 
hvis der, som på en Cessna 177, 
ikke er vingestræbere og trin på 
disse. 

Hardu påbegyndtflyvningen uden 
at checke tankene visuelt er årsagen 
til havariet din-og din alene. Enhver 

rede offentliggjorte materiale 
på neutral vis og håber dermed 
at have påpeget nogle karak
teristiske ting, som kan føre 
frem til en debat. 

Denne skulle gerne føre 
frem til, atvi kan forbedre vores 
sikkerhed til gavn og glæde for 
alle os, som drømmer om 5 m 
stig og 2.000 m skybasis. • 

pilot der påbegynder en flyvning 
ved alene at checke indholdet ud 
fra flyets benzinmålere vil på et 
eller andet tidspunkt komme ud for 
J. Krogs oplevelse - måske ikke 
i morgen eller i år, men flyver du 
længe nok så ... 

Jeg plejer polemisk at hævde, at 
man i flyvesikkerhedens navn burde 
forbyde tankmålere i enmotoret 
fly, og den tanke er måske ikke så 
tosset alligevel. I hvert fald ikke for 
Cessna'er i gruppen 150 - 182 og 
de andre fly med motorstørrelser 
på op til 200 - 230 hk. 

Det eneste benzinmåleren kan 
bruges til er vel at indikere om der er 
hul i tanken.Jeg tror en undersøgelse 
vil vise, at tankmålerne har været 
årsag til flere havarier end situationer, 
hvor de har afværget havarier eller 
på anden måde gavnet. 

Så måske alligevel: 
»Kære SLV - jeg skal hermed 

foreslå at konventionelle tankmålere 
forbydes I ovennævnte maskiner I« 

Jeg har fløjet i 28 år, ca. 5.000 
timer og alle I min egen Cessna 172 
(OY-TRR). Maskinen står til daglig i 
aflåst hangar; jeg er den eneste der 
har adgang til og bruger og flyver 
maskinen - men før hver flyvning 
checker jeg altid tankindholdet visu
elt. Ogsåselv om jeg dagen i forvejen 
har tanket dem op, og flyet har stået 
I aflåst hangar natten over. 

Og har man en af de nye elek
troniske benzinmålere med for
brugsmåling, som kun har 1-2 % 
unøjagtighed, kan den ikke registrere 
om benzinen er fjernet fra tanken 
(benzlntyverier forekommer jo). 

Jeg har endnu ikke hørt nogen 
relevant undskyldning for de alt 
for mange uheld, hvor piloter må 
lande med tomme tanke - ingen! 
Men dumme undskyldninger hører 
vi hver gang » .. ja, men tankmålerne 
viste ... «. 

Så selv om det lyder hårdt kan 
jeg ikke se, at der er undskyldende 
faktorer I J. Krogs uheld (ud fra 
det der er oplyst i artiklen), og for
sikringsselskabets krav finder jeg 
" desværre " hårdt, men relevant 
og forståeligt. 

Jan Kofod Winther 
4000 Roskilde 
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Døde 

Fhv. lufthavns
chef C. Weibøl 
Carl Weibøl, der døde den 
16. februar, 89 år gammel, 
blev som ung shippingman 
ansat i Københavns Lufthavn 
i 1934. 

1946 udnævntes han til 
fuldmægtig, i 1949 til kontorchef 
og i 1965 til lufthavnschef. 

Weibøl lagde ikke skjul på 
at han ikke var tilhænger af 
de planer til en ny lufthavn på 
Saltholm, som blev lanceret 
sidst i 1960'erne, og da luft
havnen i 1971 blev udskilt 
af SLV, blev han vraget til po
sten som chef for Københavns 
Lufthavnsvæsen (den fik Poul 
Andersen). 

I den nye organisation måtte 
Weibøl nøjes med en post 
som trafikchef, men da han 
efter en sygeorlov ønskede 
at genoptage sit arbejde, blev 
det nægtet ham, og i 1976 
blev han pensioneret. 

Weibøl havde da nået den 
alder, hvor de fleste trækker 
sig tilbage. Der er dog ikke tvivl 
at han fik en dårlig behandling, 
men han nåede dog at se Salt
holmsplanerne blive skrottet 
og Kastrup udbygget, som han 
i sin cheftid havde foreslået. 

Major K. Gether 
En af de sidste danske flyvere, 
der deltog i Anden Verdenskrig, 
afgik ved døden den 9. februar. 
Det var major Knud Gether, 
der blev 88 år. 

Gether-Caspersen, som 
han oprindelig hed, sejlede 
før krigen som styrmand i bl.a. 
ØK. I 1940 trådte han i allieret 
tjeneste med konvojlsejlads 
på Nordatlanten. Han blev 
senere pilot i Royal Air Force 
og sluttede med at flyve på 
kurerruten mellem Skotand 
og Sverige. 

Efter krigen var han den før
ste pilot i Falcks Flyvetjeneste, 

~=-.-,.•~ 
lFlliiglbtt Ac~dlemy 
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JAR FCL ATPL teori 
Modulart dagkursus med start nu og i september 2001 

Opstart i Roskilde og Karup 

JAR FCL ATPL teori(forkortet) 
Modulart kursus med start i september 2001 

Opstart i Roskilde og Karup 

m Instrument Rating 
Løbende opstart, ring for info. 

GEN radiokursus 
Løbende opstart, ring for info. 

Fl(A) Flight lnstructor teori 
Løbende opstart, ring for info 

Distance Learning 
Hvis du ikke har mulighed for 

at deltage på vore dag- eller aftenkurser. 

Roskilde - Tlf. 46 19 15 55 I Karup - Tlf. 97 IO Ol 55 
www.jetair.dk 

men blev så igen militærflyver. 
Han begyndte som instruktør 
på Avnø ogvarderefterforbin
delsesofficertil de amerikanske 
styrker på Søndre Strømfjord. I 
1952 kom han til Forsvarssta
ben og i 1955 blev han sekti
onschef i Flyvertaktisk Kom
mando. Han afgik med pension 
i 1963. 

Oberstløjtnant 
K.S. Pedersen 
Oberstløjtnant Knud Schnack 
Pedersen døde den 16. februar. 
Han blev 71 år. 

PET indtrådte i Flyvevåbnet 
i 1949 og fik sin uddannelse i 
Danmark. Som chef for ESK 
723 fra 1957 til 1959 forestod 
han introduktionen af North 
American F-86D i Danmark. 

Han var han atter eskadril
lechef fra 1962 til 1967, nu for 
ESK722,derunderhansledelse 
udskiftede S-55 med S-61, og 
i 1966 deltog han som pilot i 
den første helikopterflyvning fra 
Danmark til Grønland. 

Senere var han administra
tionsofficer på Flyvestation 
Ålborg fra 1970 til 1977 og 
stabschef ved Grønlands Kom
mando til 1979. PET sluttede 
sin militære karriere i 1988 som 
chef for Flyvestation Vandel. 

Pensionering 

Direktør 
W. Teltscher 
Chefen for Lufthansas danske 
kontor, Wolfgang Teltscher, 
er afgået med pension og har 
bosat sig i Hannover. Han 
er uddannet i reklamebran
chen og blev i 1969 ansat i 
Lufthansa, hvor han bl.a. i 10 år 
var reklamechef for Nordame
rika og senere salgsdirektør 
for Niedersachsen. Han kom til 
København i 1996 og ledede 
integrationen af Lufthansas 
danske salgs- og marketin
gorganisation med SAS un
der rammeaftalerne for SAS
Lufthansa alliancen 

Udnævnelse 

Direktør John 
Nielsen 
Den nye chef for Lufthansas 
danske aktiviteter er dansker: 
John Nielsen er født i Assens 
for 49 år siden . Han begyndte 
som elev i Lufthansa i Hamburg 
i 1971. Efter tjeneste i Koln, 
Frankfurt, Athen og Sao Paolo 
afsluttede han uddannelsen 
i 1975 med eksamen som 
Luftverkehrskaufman. 

De næste 1 O år var han på 
Lufthansas station i Køben
havns Lufthavn og fra 1985 
til 1987 på hovedkontoret i 
Frankfurt .Derefter har han 
været i Mellemøsten, først i 
Oman, så i Bahrain (hvor han 
oplevede Golf-krigen på nært 
hold) og Riyadh.I1997 blev han 
regionschef for Jordan, Liba
non og Syrien og organiserede 
genåbningen af Lufthansas 
flyvninger til Beirut. 

Overhavari
inspektør 
Steen Halvorsen 
Akademiingeniør Steen Halvor
s en, 49 år, tiltræder den 1. 
maj som chef for Havarikom
missionen for Civil Luftfart. 
Han kommer fra en stilling som 
afdelingsingeniør i Flyvemate
rielkommandoen, Våbenteknisk 
Afdeling, hvor han har været 
siden maj 1996 og bl.a. har 
beskæftigede sig med anskaf
felsen af ubemandede fly til 
Hæren. 

Før Steen Halvarsen kom 
til Flyvematerielkommandoen 
var han teknisk sagsbehand
ler og projektleder i Hærens 
Materielkommando. Han er 
aktiv reserveofficer i Hæren 
(major) . 

KDA's hjemmeside 
på internettet 

www.kda.dk 
er altid opdateret 
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Problematisk første år 
for Q-400 
Tekst: Kirsten Weiss 
Foto: Knud Larsen 

Ridser I lakken. 
Masser af aflysninger 
og problemer med de 
nye Q-400 fly har 
tæret pi ti/liden til 
SAS Commuter. Sel
skabets direktør, Ole 
Pedersen gør status 
efter et Ir med »pro
blembarnet« Q-400. 

De er hverken sat permanent 
i hangar eller leveret tilbage til 
producenten I Canada. De lin
jer, de beflyver, er ikke nedlagt. 
Og jo - det har kostet penge 
og frem for alt mange ridser I 
SAS Commuters pæne image, 
at deres nye Q-400 har haft 
ualmindeligtsvært ved atflnde 
formen. Og jo - ledelsen ser 
med alvor på situationen og 
arbejder sammen med hele 
SAS Commuters organisation 
på at løse problemerne. 

Rygterne om Q-400 er 
mange og sejlivede, og SAS 
Commuters direktør, Ole Pe
dersen kan nikke genkenden
de til de fleste: 

- VI satte første fly i drift 
den 7. februar sidste år, og de 
første tre uger fløj det med 1 00 
procents regularitet. Det var 
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for godt til at være sandt - og 
siden har det været en daglig 
kamp. Ingen på stationerne kan 
være I tvivl om det. Vi vidste, 
at et nyt fly ville få »børnesyg
domme«, men ingen havde 
fantasi til at forestille os det, 
vi skulle igennem. Vi kan kun 
beklage de gener vi har skabt 
for passagerer og personale 
og hatten af for den måde 
stations- og kabinepersonalet 
har håndteret det her på - det 
har været besværligt, og jeg er 
godt klar over, at problemerne 
har skabt uro og ængstelse. El
ler som en fra stationen udtrykte 
det for nylig: »før ville jeg gå 
på vandet for SAS Commuter
det vil jeg ikke mere«. 

Smertegrænsen 

I løbet af februar I år genoptog 
SAS Commuter leverancerne 
af Q-400. Selskabet sagde 
ellers i oktober 2000 stop til 
den canadiske producent, 
Bombardier. De 11 Q-400 
hos SAS Commuter gjorde 
så mange knuder, at man 
besluttede sig for at tage en 
tænkepause. De 11 fly blev et 
for et taget ud af drift og grun
digt gennemgået af teknikere 
fra både SAS Commuter og 
Bombardier. 

På det tidspunkt havde fly
ene budt på stort set alle tæn-

kelige problemer og tekniske 
fejl. Udover almindelig system
og komponentfejl ville dørene 
Ikke makke ret, og flyets røg
alarmervar ekstremt sensitive. 
På bare en uge havde selska
bet således tre nødevakuerin
ger, og et helt nyt fly havde på 
sin første turfor SAS Commuter 
smoke warning. Selskabet 
stoppede på en gang alle flyv
ninger, ændrede røgalarmen 
og satte et modifikationspro
gram I gang. 

-VI nåede smertegrænsen 
og sagde stop, men det har 
været karakteristisk for hele 
forløbet, at hver gang vi løste et 
problem fik vi to nye. De første 
11 fly havde alle sammen fejl, 
der burde være fundet, før de 
blev leveret til os. Fra og med 
nr. 12 har vi fået et teknisk set 
bedre fly, hvor alle modifikati
oner er udført på Production 
Line. Dermed undgår man at 
»genåbne« flyet for forandrin
ger. 

Canadiske Bombardier har, 
understreger Ole Pedersen, 
dækket alle direkte omkost
ninger, der har væretforbundet 
med flyets dårlige form, og er 
på mange måder gået langt 
ud over, hvad producenten 
kontraktligt er bundet til. Ikke 
mindst fordi SAS er launch 
customer, altså første kunde, 
og dermed med til at give flyet 
det ry, der gerne skulle gøre 

Q-400 OY-KCA blev sat ind på 
ruten København-Arhusden 7. 
februar 2000. Dagen efterblev 
den forevist for verdenspres
sen i Kastrup. 

det attraktivt i andre potentielle 
kunders øjne. 

Det bliver en arbejdshest 

Et af problemerne med Q-400 
har været de alt for mange timer 
flyene har tilbragt i hangar, 
mens indchartrede selska
ber som Cimber, Maersk, Fal
con og SAS fløj turene. SAS 
Commuter havde ikke nok 
Q-400 certificerede teknikere 
til at løse de mange problemer, 
og selv om Bombardier stillede 
med teknikere, så rakte det 
ikke. 

Blandtandet manglede man 
reservedele- alene på detførst 
år har tre transporter i privatfly 
måttet flyve reservedele fra 
Canada til København. Og så 
bød flyene stort set hele tiden 
på nye og overraskende fejl. 

Alligevel tror både Ole Pe
dersen og bestyrelsen i SAS 
Commuter, hvor koncernchef 
i SAS Airline, Jan Steenberg 
er formand, fortsat at Q-400 er 
flyet for et selskabet, der lever 
af at »føde« trafik ind i »store 
SAS« trafiksystem. 

- Vi er enige om, at Q-400 
har den komfort, den speed 
og den kapacitet, vi har brug 
for. Og vi tror på, at flyet med 
tiden bliver den arbejdshest, 
Fokkeren hidtil har været. 
Det er vigtigt at huske, at vi 
tidligere har haft problemer 
- dog ikke på dette niveau! -
da vi indfasede Fokker 50 og 
i 1990, da Nordlink åbnede, 
siger Ole Pedersen. 

Ny Indkøbspolitik 

De gevaldige problemer med 
Q-400 har dog givetanledning 
til både selvransagelse og et 
sæt nye standarder for flyind
køb i SAS. 

Set i bakspejlet er der in
gen tvivl om, at den stille og 
rolige indfasning, selskabet 
havde planlagt, blev ædt op 
af forsinkelser i produktionen 
i Canada, og at SAS Airline 
og SAS Commuterderforfølte 
sig "pressede« til at gå alt for 
massivt ud med et nyt fly. Det 
gav problemer, og SAS har 
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derfor besluttet sig for ikke en 
anden gang at være launch 
customer, men at se nye fly an 
I kommerciel drift i omkring to 
år, før man lægger en ordre. 

- Vi ønsker et modent, af
prøvet fly. Vi kan i dag se, at 
det fly vi modtog, slet ikke var 
klart til kommerciel flyvning, og 
at de problemer, vi er stødt ind 
i, derfor var af helt uberegnelig 
karakter, siger Ole Pedersen, 
der er overbevist om, at SAS 
Commuter igen kommertilbage 
til stille og rolig normalpro
duktion: 

~ 

YANKEE 

Kommentarer 
Nej, vi har ikke glemt afsnittet 
Tilgang, men for første gang 
i meget lang tid var der ikke 
noget at rapportere. 

Men vi har alligevel et par 
små bemærkninger: 

Cherokee 140 OY-FRB, der 
er solgttil Tyskland, er overført 
til amerikansk register. 

Det er rigtigt nok, at der 
står 1997 ved OY-GDB. Flyet 
blev faktisk slettet for 3½ år 
siden! 

En tilføjelse til kommen
taren i forrige nummer: Beech 
C90 KingAir OY-SBU har tidli
gere været på dansk register, 
nemlig i 1978-1981, da den 
tilhørte Sterling Airways. 

I FLYV nr. 2/2001 var der i 
Oscar Yankee rubrikken sA 
mange ændringer at der ikke 
var plads til et foto. 
Under tilgang var den første 
Learjet 45 p;} dansk register. 
Vi iler med at bringe et foto 
af OY-LJG foran sit daglige 
domicil i Roskilde Lufthavn. 
Foto: Knud Larsen. 

FLYV • APR.2001 

-Også selv om vi i øjeblikket 
mest har karakter af brand
station I I hvert fald skorter 
det ikke på hverken vilje eller 
engagement herfra, men det 
har da været en brat opvågning 
for både os og vores omgivel
ser. 

SAS Commuter skal ved 
udgangen af dette år have i alt 
28 Q-400 på vingerne. SAS 
Flight Academy i Stockholm 
er ved anskaffe en simulator 
til flyet. Det betyder, at flyets 
piloter og teknikere Ikke mere 
skal sendes til Canada på ud
dannelse. • 

Tilgang 

Ingen 

Slettet 

OY-BHN 
OY-FRB 
OY-GDB 
OY-XPI 

*1997 

Ejerskifte 

Piper PA-44-1 80T 
Piper PA-28-140 
Cessna U206F 
DG-300 Elan 

De 11 fly blev et for et taget ud af drift og grundigt gennemgAet 
af teknikere fra både SAS Commuter og Bombardier. Her er et af 
flyene I Premiairs hangar den 30. oktober 2000. 

29.1. 
13.1. 

19.9.* 
9.2. 

Jip-Fly I/S, Ålbæk 
Soft Matie A/S, København S 
Jydsk GDB A/S, Holstebro 
Polyteknisk Flyvegruppe 

Solgt til Grækenland 
Solgt til Tyskland 
Solgt til Sydafrika 
Solgt til Tyskland 

.,.,~- ---·~,-. o,,, ~· ' - -· ·- '' - '1 •··-- .,._, ~--,------=---~JI~ .. ~ ~,.,. _,, ., , .. -,, 1. A J.· .. L ........ ~, 

OY-BSA 
OY-GVD 

Champion 7FCBC28.6. Kenn Panduro, Give Lejbølle Udlejningsselskab, Tranekær 
PA-32RT-300 9.2. Company Flight KIS, Ålbæk Jip-Fly I/S, Ålbæk 
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~ ft ·tt MELLEM- Lu ens paras1 er 
LANDING 

Allerede i flyvningens 
tidlige Ar syslede 
navnlig russerne med 
planer om at lade 
større »moderfly« 
transportere mindre 
fly gennem lufthavet. 
Det kunne bide være 
for at øge række
vidden af denne fly
kombination og for 

Af WIiheim W/1/ersted 

at det mindre jagerfly 
kunne forsvare sin 
flyvende værge mod 
fjenden. 

TOM-TOM Parasit-projektet: en Republic RF-84K nærmer sig vingespidsen på 8-36 moderflyet. 
Nederst i billedet ses gribeanordningen, der er monteret på bombeflyets vinger. 

Igennem Arene har 
der været en række 
mere eller mindre fan
tasifulde eksempler 
pi denne luftbflrne 
flytransport. 

I årene før Anden Verdenskrig 
havde US Navy eksperimen
teret med Grumman Spar
rowhawk, der opererede un
der bugen på flådens store 
luftskibe, idet de kunne benytte 
særlige kroge til at koble sig 
af og på de flyvende cigarer. 
Amerikanerne havde altså 
en vis erfaring med flyvende 
parasitter. 

Det blev Republic, som blev 
sat til at effektuere luftvåb
nets ønsker om en moderne 
parasit-kombination baseret 
på Convair B-36 som moderfly. 
Projektet blev kaldt FICON, 
som var en sammenskrivning 

og forkortelse af Fighter CON
veyer, altså på dansk jager
transportør. 

FICON-projektet gik ud på 
at B-36 skulle transportere 
en særlig modificeret F-84 
Thunderjet el lerThunderstreak 
i bomberummet hængende i 
en speciel trapez-anordning, 
som dels kunne sænke flyet 
ned til start og dels trække 
kalorius op igen, når flyet 
vendte tilbage. 

Samtidig med FICON arbej
dede USAF også med det 
såkaldte TOM-TOM projekt, der 
var noget mere fantasifuldt. Det 
gik ud på at specielt udstyrede 
RF-84F Thunderflash skulle 
flyves ud til operationsområdet 
hængende ude i vingetipperne 
på 8-36 maskinen. 

Når man var nået ud til »ar
bejdsområdet«, så slap man 
de to RF-84F Thunderflash, 

FICON Parasit-projektet: en Thunderstreak kobles på trapez'en 
under bomberummet på 8 -36. 
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som så på egen hånd skulle 
udføre jobbet, for så enten at 
returnere og igen koble sig 
til vingerne af Peacemakeren 
eller også på egen hånd vende 
tilbage til en flyvebase på 
jorden. Parasitterne skulle 
dog ikke lande sammen med 
moderflyet, men blev sluppet i 
tide inden landingsrunden! 

Mange vinger 

TOM-TOM projektet, som vir
kelig fik fantasien til at sprudle 
i Pentagon, indebar også, 
at Thunderflashen i stedet 
for fotoudstyr skulle kunne 
medføre atomvåben - men så 
gjaldt det jo nok om at komme 
væk fra åstedet i en fart i stedet 
for at søge tilbage til mors 
skørter. 
Et stadig hemmeligholdt projekt 
gik ud på, at B-36 skulle have 

to B-47 Stratojet placeret i 
vingetipperne! For så kunne 
man i hvert fald nå godt ind 
over Sibirien - "i så fald«. TOM
TOM blev opgivet i 1955, og 
det vides ikke om man nogen 
sinde fik fløjet med de to B-47 
heftet på en B-36. 

RF-84K 

Men for at vende tilbage til 
FICON-projektet, som jo nok 
bogstaveligt talt var lidt mere 
jordnært, så gennemførtes 
den første fase af FICON med 
kombinationen af B-36 (GRB-
36F) og en specialudstyret F-
84EThunderjet fra 31 th Fighter 
Group ført af major Clarence 
»Bud« Anderson den 9.januar 
1952. 

Major Anderson har fortalt, 
at han ikke overraskende kom 
ud for en ret voldsom turbulens, 

Sådan fungerede trapez-anordningen på 8-36, når parasitflyene 
skulle ekspederes i mid-air. 
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Her ses den specielle klemme, der skulle koble Thunderstreak'en til B-36's vingespids i TOM-TOM forsøgene. 

da han kom op mod bunden 
af B-36 og styrede mod den 
nedsænkede trapezanordning, 
som skulle indfange ham. Det 
lykkedes ham heldigvis efter 
nogen hoppen og dansen at 
hægte sig på, og flyet blev 
trukket op i sikkerhed(!) i bom
berummet. 

I de næste faser af FICON
testningerne benyttede man 
henholdsvis F-84FThunderst
reak og RF-84F Thunderflash 

til sammenkoblingen med B-36 
i mid-air. 

For at det højt placerede 
højderor kunne passes ind i 
B-36's bomberum måtte Re
public modificere flyet. Man 
gav ganske simpelt højderoret 
negativ v-form. En optrække lig 
»landingskrogcc blevindbygget 
i RF-84F's fotonæse i rummet 
lige over kamera-udstyret. 

USAF satsede faktisk så 
meget på FICON, at man kon-

verterede 25 eksemplarer 
af Thunderflash - med beteg
nelsen RF-84K - til brug som 
parasitfly. 

Når parasitten vendte til
bage til moderflyet og blev 
trukket op i trapez'en lukkede 
bombelemmen, og så kunne 
piloten åbne sit cockpit og 
gennem en tunnel komme frem 
til besætningen i den forreste 
del af Peacemakeren. 

FICON Thunderflash'en blev pakket godt ind i bomberummet p~ 8-36. 

FLYV • APR.2001 

!øvrigt kunne B-36 både 
starte og lande med parasit
ten ombord. Man byggede 
særlige ramper til flyene, så de 
kunne køre ombord på B-36 
på landjorden. 

Udviklingen af blandt an
det lufttankningen - og den 
generelle militære flyudvikling 
betød (naturligvis) at FICON
projektet ikke blev operatio
nelt. 

Med hensyn til rekogno
sceringen så overtog først U-2 
og senere SR-71 som bekendt 
operationerne over »fjende
landcc, og den kæmpestore 
sårbare B-36 blev jo også ag
terudfløjet af B-52. Men sådan 
er der jo så meget igennem 
flyhistorien. 

Til gengæld kan man i dag 
på flere flyvemuseer i USA 
se eksemplarer af de overle
vende FICON Thunderstreks 
og -flashs, blandt andet på US 
Air Force Museet i Dayton. • 

Data for Republlc 
FICON Thunderflash 
Motor: ..... En Wright J65 W-7 

på 3.540 kg tryk 
Spændvidde: .......... 10,21 m 
Længde: ................. 14,48 m 
Højde: ....................... 4,57 m 
Startvægt: ............. 12.250 kg 
Hastighed: ........... 1.159 km/t 
Tophøjde: .............. 14.000 m 
Rækkevidde - efter 
starten fra B-36: .... 3.500 km 
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LUFTFARTSSKOLEN 

ATPL teori for indehavere af nationalt A-ce:rtifikat eller JAA PPL DAG: 

afdeling: 
Billund 

start: 
3. september 

egnethedsprøve: 
19. maj + 16. juni 

tilmeldingsfrist: 
1. maj (prøve) 

eksamen: 
primojuni2002 

2. juli (kursus) 

ATPL forkortet teori for indehavere af nationalt B/1 certifikat eller JAA CPI/IR. AFfEN: -
afdeling: start: 
Billund 6. august 

JAR-FCL MCC kursus. 

tilmeldingsfrist: 
2. juli 

eksamen: 
medio feb. 2002 

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. Kursuspris pr. deltager inkl. 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. 30. juli, kursusprisen alt ind. kr. 600.000,-
Optagelsesprøverne inkl. lægeprøverne til kurserne afholdes af Forsvarets Værnepligt og Rekruttering på 
Flyvestation Værløse. Prøverne vil være uden omkostninger for ansøgerne. Informationsmateriale bl.a. 
indeholdende optagelsesbetingelser og tilmeldningsblanket til optagelsesprøverne kan rekvireres på 
skolen. 
Der afholdes informationsmøder på skolen omkring uddannelsen d. 25.04. kl. 1800 samt og d. 28.04 kl. 
1000. Nærmere information herom kan fås ved henvendelse til skolen. 

ModulareJAR-FCL , ___ _ 
Flyvekurser til CPL, IR, FI, ME/CR og ME/IR vil løbende blive udbudt, kontakt skolen. 

32 

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

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 
Lufthavnsvej 60 . 4000 Roskilde . T1f 32 82 80 63 
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Generalsekretarlat 
Lufthavnsvaj 28, 4000 Roskilde 
Åbningstider mandag til fredag kl. 0900-1600 
E-mail: kda@kda.dk 

KDA huset 
Jørn Vinther, generalsekretær 
Knud Larsen, redaktør al Flyv 
Lise Jensen, bogholder 
WEB-adr. 
Telefax 

KDA Service ApS • BUTIKKEN 
Lufthavnsvaj 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 1000-1500 

Telefon 
Charlotte H. Andersen, leder af butikken 461415 07 

E-mail 
butlk@kda.dk 

Thomas B. Sylvest 46 1415 01 
Telefax 46191316 

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 
86424918 
86 67 40 48 

Ansvarsomrtide 
Internationalt 
Uddannelse 
Teknik 
Miljø 
PR 

KDA februar 2001 
7. februar. DDU 25 år 
Dansk Drageflyver Union hol
der reception I KDA huset. 
Der kom mange gæster I løbet 
af eftermiddagen/aftenen og 
arrangementet blev en succes. 
Omtale er med i marts nummer 
af FLYV. 

8. februar. Flyvehåndbogen 
Møde i Slagelse i redaktions
udvalget for Flyvehåndbogen. 
Faget Navigation er nu trykt. 
Faget Menneskelig ydeevne 
og begrænsninger er klart 
og forventes trykt i løbet af 
marts måned. Det er lykkedes 
at skaffe en sponsor til at 
håndbogen. Dette vil medvirke 
til at holde udsalgsprisen på 
et rimeligt niveau. 

12. februar. Telefon 
Møde med Mobilix om tele
fontakster og kvalitet på vort 
telefonsystem. 

13. februar. Bestyrelses
møde 

KDAbestyrelsesmøde i Ålborg. 
Referat er tilsendt unionerne. 
Det blev besluttet at acceptere 
tilbud om nyt tag på bygningen. 
Arbejdet udføres til sommer. 
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KDA's PR-udvalg koordinerer 
Indsatsen under »Åbent hus 
Ålborg« den 10. juni. 

Svarfrekvensen på miljøun
dersøgelsen er stadig kun 33,8% 
hvilket ikke er nok til at gøre 
databasen brugbar. Opgjort på 
unioner er tallene: DBu 53,8%, 
DSvU 34, 1 %, DMU 38,4%, 
DDU 20,0%, DFU 48,0%. 

Regler forrejse- og kørsels
godtgørelse vedtaget. Reg
lerne findes på www.kda.dk. 

20. februar. Dansk Flyvere 
Danske Flyvere afholdt ge
neralforsamling. Foreningen 
havde på forhånd meddelt KDA 
at samarbejdet med abon
nement på FLYV ville ophøre 
den 1. juli 2001. Bestyrelsen 
Indstillede dog til generalfor
samlingen, at fortsætter med 
FLYV året ud og inden da sø
ge etableret en løsning, som 
muliggør at det enkelte medlem 
kan fravælge FLYV mod et 
lavere kontingent. General
forsamlingen tilsluttede sig 
dette. 

23. februar. Cyberflylng 
Møde med computerflyverne. 
Forslag til en hjemmeside blev 
præsenteret og vi planlægger 

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: hs.ballon@sport.dk 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gi. Klrkevej 1, Tlset, 651 O Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 
WEB-adr. : www.danskdrageflyverunlon.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 
Elleslatten 12, Trørød 
2950Vedbæk 
Telefon 45 66 12 21 
E-mail: p.nlelsen@nkt-re.dk 

nu en stiftende generalforsam
ling for Dansk Flightslmulatlon 
Union (DFSF) I forbindelse med 
KDA's repræsentantskabs
møde den 21. april. 

24. februar. DSvU 
Rep.møde 
Dansk Svæveflyver Union af
holdt repræsentantskabsmøde 
I Århus. KDA 's formand og ge
neralsekretær deltog sammen 
med FLYV's redaktør. 

27. februar. Vlndmøller 
Møde I arbejdsgruppen til af
mærkning af vlndmøller. I 
gruppen deltager SLV, Ener
gistyrelsen, Skov- og Natur
styrelsen, Mlljømlnlsterlet, Far
vandsvæsenet, Flyvevåbnet 
og KDA ved Jørn Vlnther. KDA 
forventer ikke der vil opstå pro
blemer for privatflyvningen. 

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 9714 91 08 
Resultatservice: Tlf.: 9714 93 25 
WEB-adr. : www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Frltflyvnlngs-Unlonøn 
Tom Oxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 56 39 85 95 
WEB-adr. : www.ffu.dk 
E-mail: oxager@vlp.cybercity.dk 

Llneøtyrlngs-Unlonen 
Niels Lyhne Hansen 
Gormsvaj 14, 7080 Børkop 
Telefon 75 86 62 19 
Internet adr.: www.modelllyvnlng.dk 
E-mail: lyhne@get2net.dk 

RC Sport Danmark 
Svend Plougstrup 
Kærmlndevej 13, 7100 Vejle 
Telefon 75 82 73 69, mob. 40 19 13 77 
WEB-adr.:www.rc-unlonen.dk 
E-mail: svend@post6.tele.dk 

Afsluttende møde forventes I 
marts måned. 

27. februar. Rådet flytter 

På møde I Rådet for Større 
Flyvesikkerhed blev det beslut
tet at flytte sekretariatet til 
KDA-huset, Idet N. N.Jakobsen 
ønskede at fratræde som ge
neralsekretær og Jørn Vlnther 
gav tilsagn om at overtage 
arbejdet. 

28. februar. Udlejnlng 
Nye lejere I KDA-huset er nu 
fundet. Det bliver Flyvehjemme
værnet som flytter Ind I de ba
gerste lokaler, og et IT-firma 
som overtager de forreste 
lokaler. 

28 feb.--04 mar. 
Jørn Vlnther deltager I CIA/FAI 
møde I Barn. 

KDA Repræsentantskabsmøde 2001 
Kongelig Dansk Aeroklub afholder det ordinære repræsen
tantskabsmøde lørdag den 21. april kl. 1030 I KDA-huset 
Roskilde Lufthavn. 
Årsberetning vil blive fremsendt til unionerne og til de direkte 
medlemmer, der ønsker det. 
Der afholdes formøde for de direkte medlemmer kl. 1000. 
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Hæder til danske svæveflyvere 

DSvU's Repræsentantskabsmøde blev afholdt den 24. 
februar i Arhus Idrætsparks lokaler. 

Foto: Knud Larsen. 

Under en pause i mødet fik Lars Bæhrenz Christensen (tv.)overrakt 
unionens fornemmeste udmærkelse Gota-pokalen af formanden 
Jan Schmeltz Pedersen. Han fik den bl.a. for sin mangeårige store 
indsats ptJ. uddannelses- og flyvesikkerhedsområdet. 

Tour de Danmark 2001 
Bestyrelsen for Tour de Dan
mark2001 har nu haft lejlighed 
til at gennemgå de mange 
tilmeldinger fra klubber, der 
ønsker at påtage sig værts
skabet for Touren. Vi må des
værre skuffe en del i år, men 
håber så på, at vi i 2002 kan 
lægge ruten således, at vi 
mødes hos netop disse klub
ber. 

De heldige klubber i år er 
anført nedenstående med dato 
for ankomsttil pladsen, hvorfra 
der næste dag startes til ny 
destination. 

7. juli Aviator, Aars 
8. juli Herning Svæveflyve

klub, Skinderholm 
9. juli Vestjyllands Svævefly

veklub, Ejstruphede 
10. juli SG-70, Svæveflyve

center Arnborg 
11. juli Fyns Svæveflyveklub, 

Vejstrup 
12. juli Midtsjællands Svæve

flyveklub, Slaglille 
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13. juli Østsjællands Svæve
flyveklub, Kongsted 

Vor kasserer skulle på nu
værende tidspunkt have sendt 
tilmeldingsblanketter ud til alle 
landets klubber. Har netop du 
lyst til at deltage i et forrygende 
sjovt svæveflyvearrangement, 
så skynd dig at kontakte din 
klubformand og få en tilmel
dingsblanket. 

Husk vi er begrænset til 
20 fly og 100 deltagere, som 
udvælges efter »først 

til mølle« princippet. 

Læs meget mere om Touren 
på vore hjemmesider på In
ternettet, eller se vor notits i 
februarnummeret af FLYV. 

På gensyn den 7. juli hos 
Aviator i Aars. 

Med venlig hilsen 
Ib Overgaard 

Kim H. Jensen (tv.) fik overrakt PW-pokalen af formanden Jan 
Schmeltz Pedersen. Kim Jensen fik den for sit store arbejde med 
altid at holde unionens hjemmeside opdateret. 

Dansk Svæveflyver Unions guldnål blev overrakt til Niels Løn af 
Tonny Henriksen. Nålens gives for et engagement udover det 
sædvanlige i Dansk Svæveflyver Union. Niels Løn fik den for et 
mangeårigt arbejde i PR-udvalg og hovedbestyrelse. På billedet 
prøver Niels Løn placeringen på trøjen. 

Ny bog om radiokommunikation! 

FLYVNINGENS 
FASER OG FRASER 
Bogen er skrevet til brug for 
undervisning med henblik 
på erhvervelse af certifikaterne 
»Nationalt begrænset 
certifikat som radiotelefonist« 
og »Begrænset certifikat som 
radiotelefonist«, men er også 
nyttig for den, som blot ønsker 
at vide, hvorledes piloter og flyveledere kommuni
kerer med hinanden. 

KØB DEN I KDA-BUTIKKEN! 

Pris for medlemmer af KDA : .......... kr. 180 ,00 
Pris for ikke-medlemmer: ........ .... ... kr. 200 ,00 

KDA Service ApS 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 14 15 07 / 01, butik@kda.dk 
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TERMIK-Ligaen 
Den Danske Svæveflyver Turnering 

LIGAEN 
DANMARK 

Termikliga-sæsonen 2001 er i 
luften med en del nyheder !I 
Den Danske Svæveflyver Tur
nering udvikler sig hele tiden. 
Deterinteressantatfølge, atvi 
på trods af en diplomatisk ud
trykt, vejrmæssigt »lavbenet« 
sæson, virkeligtharformåetat 
trække mange flyvninger og 
stræk-kilometer ud af sæsonen 
2000. Vejret er faktisk blevet 
strakt til det yderste i antallet af 
flyvninger. Vi er ganske vist et 
stykke fra en god dansk gen
nemsnitssæson, men nærmest 
i trods har de, der indberettede 
opgaver i 2000 holdt på. Det 
er glædeligt og vi kan da kun 
ønske frem mod rigtig godt 
vejr og tilsvarende endnu flere 
opgaver i Ligaen. 

Godt 1.000 flyvninger og ca. 
160.000 km er rapporteret. 

Som det vel snart er tradi
tion finder pokal- og emblem
uddeling sted ved et officielt 
arrangement efter nytår. I år er 
valgt DSvU's Repræsentant
skabsmøde til at hædre vin
derne. Der blev fordelt »sølvtøj« 
til både nr. 1 , 2 og 3 i pilotgrup
perne samt for klubbernes 
resultater. 

Her er resultaterne for sæ
sonen 2000: 

Klubdivisioner 

Formanden for DSvU's konkurrenceudvalg uddeler pokaler og 
emblemer til de glade vindere. 

Og heraf følger klubbernes 
op- og nedrykning gældende 
for sæsonen 2001 : 

Midtsjællands Svæveflyve
klub og Vestjysk Svæveflyve
klub er tilbage i 1. div. efter et 
ufrivilligt ophold i 2. 

De bytter plads med SG-70 
og FSN Skrydstrup Svævefly
veklub, der begge må en tur 
i 2. division. 

Nordsjællands Flyveklub 
og Tølløse Flyveklub rykker op 
i 2. division, medens 

Silkeborg Flyveklub og Kol
ding Flyveklub må kæmpe fra 
3. division for sæsonen 2001. 

Nu hvor vi tager fat på den 
3. sæson i TERMIK-Ligaen 
ser man en interessant begyn
dende segmentering af klub
berne i divisionerne, og piloterne 
i grupperne. Efterhånden er 
»bunkerne« rystetsammen og 
derfor vil de indbyrdes konkur
rencer i både klub-og pilotafsnit 
blive hårdere. Det er jo natur
ligvis en givtig udvikling for 
Ligaen, idet det vidner om en 
fortsat god interesse for en 
samlende turnering over hele 
sæsonen. Og samtidigt at man 

altså skal yde mere for at bevare 
sin egen og klubbens place
ring. 

Med glæde ser man lige
ledes at »ferske solopiloter« 
bidrager med flere varigheds
og højdepræstationer, der også 
bidrager til klubbens samlede 
pointscore. Bliv endeligt ved 
med det. Fx. har vi også be
mærket piloter som startede i 
Gruppe C, bevæge sig opad 
i både B og nu også A, som 
vil være med. 

Det harværetTurneringens 
mål også at bidrage til denne 
udvikling og forhåbentligt er 
det denne effekt, der begynder 
at vise sig. Når dette læses 
er vel de fleste klubber godt 
i gang med at pudse grejet 
og formen af til noget godt 
svæveflyvevejr. Det er derfor 
naturligt at fremhæve nogle 
af de vigtigste ændringer for 
turneringen. 

Det er målet for i år, at op
gaver der opfylder kravene til 
Nordic Cross Country (NCC) 
turneringen automatisk bliver 
indberettet hertil. Strækopga
ver, der er fuldt deklareret før 

Points 
1. Division Herning Svæveflyveklub Vinder af 1. Division 23136 
2. Division Midtsjællands Sv.fl.klub Vinder af 2. Division 21525 
3. Division Nordsjællands Flyveklub Vinder af 3. Division 15740 

Pilotgruppe A 
1. plads Thorsten Mauritsen Midstsjællands Svæveflyveklub 3525 
2. plads Knud Erik Sørensen Jysk Aerosport 3360 
3. plads Anders Møller-Andersen Aviator Aalborg Svæveflyveklub 3355 

Pilotgruppe B 
1. plads Peter M. Lorenzen Herning Svæveflyveklub 2833 
2. plads Jan Fahlgren FSN Værløse Svæveflyveklub 2776 
3.plads Tom Jørgensen Midtsjællands Svæveflyveklub 2662 

Pilotgruppe C 
1. plads Uffe Edslev Herning Svæveflyveklub 3102 
2. plads Jens Binderup Midtsjællands Svæveflyveklub 2872 

3. plads Jens Peter Jensen Tølløse Flyveklub 2701 
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start, bliver tillagt en bonus 
på 10 %. 

Der skal minimum være 1 O 
km imellem to på hinanden 
følgende start-, vende- og 
ankomstpunkter. Derudover 
skal der minimum være 1 O 
km imellem hvert andet af disse 
punkter. Eneste afvigelse fra 
dette er, hvor en konkurrence
ledelse vælger at indlægge et 
Sikkerhedsvendepunkt, som 
det sidste punkt før ankomst. 

På TERMJK-Ligaen's hjem
meside:www.termik-ligaen.dk 
kan resultaterne løbende føl
ges, idet de gennemregnes og 
opdateres meget hyppigt. 

Læg fx. også mærke til den 
yderste kolonne i højre side 
på resultatsiderne. Her findes 
en prognose for placeringen i 
pilotgruppen, hvor den aktuelle 
stilling måles imod en prognose 
for slutstillingen. Hvis der fx. for 
en aktiv pilot i Gruppe B står 
A43, betyder det faktisk at han 
har en potentiel mulighed for 
oprykning i den følgendesæson. 
Hans point er nemlig sammen
lignet med, hvad piloterne i 
Gruppe A foretager sig. Eller 
hvis en pilot i Gruppe A har noten 
A42, betyder det at der må en 
ekstra indsats til for at komme 
tilbage i top40, der giver ret 
til at fortsætte den kommende 
sæson i Gruppe A. 

Der er altså på denne måde 
bragt en del mere overskuelig 
analyse af placeringerne ind, 
som den enkelte kan bruge, 
men som klubben bestemt 
også kan bruge internt og 
overfor pressen, hvis de har lyst 
til det. Her er det på sin plads 
at opfordre til også at udnytte 
programmet SoarTask's præ
sentation af flyvningerne i de 
enkelte af landets distrikter. 
Udnyt dette til også at fokusere 
data til videre behandling I 
klubber, regioner og distrikter. 
Og hvorfor ikke formidle en 
ugentlig stilling til den lokale 
presse. Data er til rådighed 
gratis for det samme. 

TERMIK-Ligaen er et af 
de vigtige samlende momen
ter i den danske svæveflyve
bevidsthed - her kårer vi de 
egentlige mestre igennem en 
hel sæson og får vores egne 
små delmål frem i lyset. 

Vi har bestilt supervejr i 
sæson 2001 og ønsker os 
300.000 stræk-km og 1500 
flyvninger i kassen. 
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KALENDER 
21/4 KDA Repræsentantskabsmøde i KDA-huset 
28/4 DMU Repræsentantskabsmøde i Odense 

Lufthavn 

Svæveflyvning 

13-22/4 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 
20/5 
24/5 - 3/6 
23-24/6 
18/6-1/7 
7-8/7 
7-14/7 
9-13/7 
16-26/7 
16-26/7 
4-5/8 
6-18/8 
25-26/8 
7-9/9 
18-31/12 

Nationalholdstræning 
Juniornationalholdstræning 
Nationalholdstræning 
Nationalholdstræning 
Landssvæveflyvedag 
Danmarksmesterskab, Arnborg 
Juniornationalholdstræning 
World Air Games, Spanien 
Juniornationalholdstræning 
Tour de Danmark 2001 
Talentkursus 1 
Talentkursus 3 
Arnborg Åben, Arnborg 
Nationalholdstræning 
Junior VM, lssodun, Frankrig 
Nationalholdstræning 
Nordisk Svæveflyvemøde, Sverige 
VM, Mmabatho, Sydafrika 

Faldskærmsspring 
22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 

World Air Games, Spanien 
26. VM, Stil & Præcision, Spanien 
14. VM, Formation Skydiving, Spanien 
1. VM Freeflying, Spanien 
9. VM Canopy formation, Spanien 

Dra efl vnin 
19/5 Jubilæumsflyvedag, Fasterhalt 

~U-
Formand: Ricard Matzen 
Næstformand: Peter Andersen 
Kasserer: Kresten Dalum 

Dansk Motorilyver Union Sekretær: Knud Nielsen 
Adresse: Konkurrencer: Vagn Jensen 
Smålodsvej 43 

Uddannelse: Bjarne E. Hammer 
4100 Ringsted Louis Rovs Hansen 

57 615250 
74 75 31 01 
97182050 
86231652 
86441133 
46 59 04 02 
98421599 

DMU Klubtur til Luxembourg 
10. til 13. maj 
Med en forventning om delta
gelse af ca. 15 fly og op til 
50 personer, var det ganske 
overvældende ved tilmeldings
fristens udløb at der var tilmeldt 
31 fly og 90 deltagere. Delta
gerantallet kom også bag på 
kontaktklubben Avia Sport li i 
Luxembourg, som vil modtage 
os med en bid brød og har 
tilbudt at organisere bus- og 
flyveudflugt samt festmiddag 
lørdag aften. 

Men Avia Sport har givet 
OK for det store deltagerantal. 
Også hotel Ibis har telefonisk 
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bekræftet at der er reserveret 
51 hotelværelser til DMU. 

Det store deltagerantal har 
betydet at Henning Ramme, 
Holeby har lovet at være be
hjælpelig med flyvetur og brie
finger til piloter mm. Rovs 
Hansen og Henning Ramme 
planlægger en researchtur til 
Luxembourg først i april for 
med Avia Sport at lave aftale 
om arrangementet samt på 
turen gennem Tyskland se 
om den planlagte VFR-rute 
er fornuftig. - Og vi forventer 
selvfølgelig godt vejr! 

Kunstflyvning 
5-6/5 
19-20/5 
19/6-1/7 

Træningsweek-end i Vamdrup eller Vandel 
alternativ week-end 
World Air Games mNM i glider- og power 
aerobatics 

4-5/8 
11-12/8 
24-26/8 

DM 2001 i Århus 
alternativ week-end 
NM 2001 i Sverige 

Ballonflyvning 

22-27/5 
22/6-1/7 

Danmarksmesterskab, Viborg 
World Air Games, Spanien 

Motorflyvning 
28/4 
4-6/5 
5/5 

DMU Repræsentantskabsmøde, Odense Lufthavn 
47th Jersey International Air Rally 
Sydjysk Rally i Haderslev 

9/6 
10-13/5 
19-20/5 
1-3/6 
15-17/6 
10-12/8 
10-12/8 

NM i præcisionsflyvning, Herning 
DMU klubtur til Luxembourg 
DM i præcisionsflyvning, Herning 
EAA Fly-in, Barkarby, Sverige 
30th lnt'I Cognac Rally, Cognac 
Krebsetræf, Siljansnås, Sverige 
RV Fly-in, Hoganås, Sverige 

Diverse 

18-20/5 

26-27/5 

Ljungbyhed Fly-In, Sverige. 
Mere på www.fly.to/ljungbyhed. 
Lemvig Svæveflyveklub inviterer igen til 
Lemvig marked og dyrskue på Lemvig Flyve
plads, se også www.lemvig.com. 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Sæby Flyveklub har i januar 
og februar holdt teoriaftener 
og flyvning med instruktør. Der 
har været syv teoriaftener med 
19 til 22 deltagere. Der var 
til hver aften valgt et tema, 
som kunne være til gavn for 
piloter, de fleste af aftener 
blev afsluttet med teoriopgave 
fra SLV: PPL(A)-teoriprøve 
september 2000. 

Den sidste aften havde vi 
tidligere flyveleder Hermann 
Heskjær Aalborg til en briefing 
om radiokommunikation i luft
fartøjer. Som afslutning på 
vinterens teori havde 12 pi
loter meldt sig til en times 
flyvning, Proficiency Check, 
med instruktør. North Flying var 
os behjælpelig med instruktør, 
og på en fredag og en man
dag fik 1 0 af piloterne deres 
check. 

Sindal Flyveklub havde 
inviteret os med til foredrag af 
forfatter og tidligere jagerpilot 
Peder Hove torsdag den 22. 

februar. Peder Hove fortalte om 
luftkrigsbegivenheder under 
Anden Verdenskrig. Efter det 
vil klubben holde en rolig marts 
med almindelig flyversnak i 
klubhuset. I april/maj er der 
planlagt klubtur til Fur og en 
landingsøvelsesaften. 

Randers Flyveklub har un
der Bjarke Rahbek's kyndige 
hånd fået etableret en ny hjem
meside. Adressen: 

www.randersflyveklub.dk. 
Kom på elektronisk besøg 

hos os. Forslag til links og 
forbedringer er meget vel
komne. 

Ud over beskrivelse af Ran
ders Flyveplads, faciliteter, 
bestyrelse og andre nyttige 
oplysninger kan man se de 
planlagte aktiviteter i den 
nærmeste fremtid. De fleste 
arrangementer er forbeholdt 
klubbens medlemmer men 
mange vil være åbne for alle. 
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Foreningen Danske Flyvere 

Prolaklor: Hans Kongllge Hojhed Prinsen 
Formand: Gene<al Chr. Hvidt 

Generalsakretær: Luftkaplajn Eri< Thrane 
Selcratariat: Vester Falirnavagada 7,4., 

Foreningens ordinære general
forsamling blev afholdt den 20. 
februar 2001 med et forholdsvis 
pænt antal deltagere. 
Formanden, General Christian 
Hvidt, aflagde beretning for det 
forløbne år, hvor nettotilgangen 
af medlemmer havde været på 
23. Et resultat som bestyrelsen 
fandt tilfredsstillende. Tilslut
ningen til årets arrangementer 
havde været god. Specielt 
Skovturen og Årsfesten som 
begge havde haft næsten 200 
deltagere. 

Kassereren, Niels Birke
mose Møller, fremlagde de 
reviderede regnskaber for såvel 
foreningen som de tilknyttede 
fonde. Danske Flyveves Fond 
havde i 2000 uddelt Kr. 150.000 
i legater og dermed i tidens løb 
i alt over 2,8 millioner. Alle tre 
regnskaber blev godkendt. 

Bestyrelsen havde i dags
ordenen anført, at der ville blive 
fremsat forslag om opsigelse 

af abonnementet på FLYV. 
Dette var før generalforsam
lingen blevet modificeret til, at 
opsigelsen ville være på vegne 
af de, der måtte ønske det, og 
først gælde f.o.m. næste års
skifte. Nogen diskussion fulgte, 
og som ventet var mange kede 
af, at prisen på abonnementet 
nu var steget så utroligt meget. 
Jørn Vi nther, generalsekretær 
i KDA, redegjorde for bag
grunden. Bestyrelsen fandt, 
at der blandt medlemmerne 
var forståelse for dens forslag. 
Efter behandlingen af dette 
punkt foreslog kassereren 
uændret indskud og kontingent 
på henholdsvis 300 og 310 
kroner. Forslaget blev af ge
neralforsamlingen godkendt. 

Direktør Niels Birkemose 
Møller og oberst Karsten Schultz 
blev genva 1 gt og i stedet for 
oberstløjtnant Anker S. Søren
sen, som ikke ønskede genvalg, 
blev luftkaptajn Niels Helmø 
Larsen nyvalgt til bestyrelsen. 
De to revisorer, statsautoriseret 
revisor Henning Olsen og stats
autoriseret ejendomsmægler 
Poul Daugaard, blev begge 
genvalgt. 

Formanden motiverede be
styrelsens forslag om at ud
nævne oberst-løjtnant Hans 

A. Schrøder, chef for FLV's 
bibliotek, til Hædersmedlem. 
Hans dybfølte interesse for 
dansk flyvning, hans utrolige 
viden om emnet, og de mange 
bøger han har været medre
daktør eller udgiver af, gør ham 
til et skattet medlem. General
forsamlingen godkendte med 
langvarig applaus forslaget. 
Schrøder holdt en kort, form
fuldendt takketale. Han var glad 
og rørt og sagde: »Af hjertet 

tak«. Vi vil alle glædes ved 
fremover at have ham i med
lemsskaren. 

Traditionelt var sidste emne 
formandens forslag til årets 
Skovtur. FSN Aalborg har 
»Åbent Hus« den 1 0.juni 2001, 
og det må da væ-re et pas
sende mål. Det bifaldt forsam
lingen helt og fuldt. 

Næste arrangement er der 
for: Skovtur den 10. juni 2001. 

Formanden general Chr. Hvidt overrækker foreningens 
hædersplaquette til oberstløjtnant Hans. A. Schrøder, chef for 
FLV's Bibliotek. Foto: E.K. Thrane. 

FLYSIKfraKDA's butik 
Pejl tankindholdet før HVER flyvning! 
Benyt nfuel gauge« og se, hvor mange 
gallons,dereritanken. 
Fås som nUniversalcc, der passer til 
alle fly eller til hhv. Cessna 152, 
Cessna 172 eller Cessna 182. 
Der medfølger skema til kalibrering! 

Medlemspris: ............ kr. 140, 00 

Dræntanken 
Forebygger motorfejl, der skyldes 
vand og andre urenheder i benzinen. 
Et nmustcc for alle piloter og flyejere. 
Universal model fra Jeppesen GmbH, 
passer alle typer fly. 

Medlemspris: ............. kr. 126,50 

eller drænglas fra ASA, passer til Piper 

Medlemspris: ................ kr. 50, 00 
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Kulilte (CO) 

KDA Service ApS 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 

Tit: 461415 07 / 01 
butik@kda.dk 

- den usynlige dræber 
Lugter ikke, ses ikke, smages ikke I 
Denne lille og handy CO-tester redder 
livl Ca. 5 x 5 cm med selvklæbende 
bagside. Bør udskiftes efter 90 dage. 

DEAD. STOP 
CARBON MONOXJDE 

DETECTOR 

Medlemspris .... ..... kun kr. 22,00 

» Tie down set« 
Uundværligt i ethvert mindre fly. 
Består af 3 stålspyd og 3 nylonreb, 
leveres i orange pose. Dimensioner: 
20 x 38 cm. Vægt 1,8 kg. 

Medlemspris ............. kr. 560, 00 

t 
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OY-DOJ PA 28-140 
Sælges med nyt LDB. 
Pris kr. I 00.000,-. 
Se flyet på EKAL eller på 
www.ekal.dk 

(flyudlejning) 

FLY køb og salg: 
www.aerocenter.dk 
C500-C421C-C182P-PA28-KX155 

Tilbyder ogst'J kommissionssalg 
Tel: 40362277 Fax: 70252217 

Piper Aztec D, twin 1969 OY-BDW til salg 
Pragtfuld stabil, rigtig flyvemaskine, der flyve~ i alt sl~gs vejr. Jeg har v~rei fr_a Nordkap 
og Grønland til Azorerne, fra Skt. Petersborg 111 USA I den. Har været mit e1e 110 år. Nyt 
job kræver salg. . 
Nyt luftdygtighedsbevis, alle LDD'er gennemført, god stand og godt vedl1ge~oldt hos 
Aviatech. •-model ombygget til E-model næse. Lædersæder. Total: 5.030 timer, RE, 
510 timer, LE 1555 timer, højre propel og venstre propel 265 timer. Autopilot (koblet), 
healer, de-icing boots, long-range tanks (1300 NM). Avionics: 2X Narco 12MD, Narco 
transponder, Bendix-King 898 TSO GPS, Bendix NDB, Shadin Fuel computer, HF 
radio, Lug-Bug. Har altid stået i hangar, pl. i Roskilde. Pris: 395.000 kr. 
Bøje Larsen, 4642 0201 

SÆLGES: TIGER MOTH 
Da D. V. har købt en flyveklar 
Tiger Moth, er OY-DVP til 
salg. OY-DVP er en: de Havial
land DH 82A Tiger Moth. 
Skal restaureres efter 
Havari 1980. 
Nærmere oplysninger og pris: 

Dansk Veteranflysamllng, 
Povl Toft, te/. 9732 4626. 
e-mail: povltoft@ma/1.tele.dk 

1978 CESSNA 172 
Rejsefly firma/privat. Partner til køb af 
halvpart søges. IFR, GPS, hangar EKAL. 

WENZEL VAKUUM TEKNIK Aps 
Vakuumteknik til forskning og industri. 
Heliumlæksøgning. 

Tlf. 4587 9735, Fax. 4593 3293 

Pænt fly købes 
med IFR og Autopilot, min. 180 HK 
motor og fast understel. 
Henv. med nærmere oplysninger 
til: Carsten Egeskov, Bagergade 
12-14, 4850 Stubbekøbing. 
Tit 5444 1562. 

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 

Sælges 
PA-28-236, Dakota 
Årg. 1981 TT 1280 timer SN 
Propel overh. Okt. 99 
Luftdygtighedsbevis 2. 2003. 
Aircondition - EGT • Elektr. Trim 
King KMA 24 audio panel incl. marker 
2 King KY 197 A com 760 ch. 
2 King KN 53 nav/vor/loc/gs 
1 KING Kl 203 vorAoc 
1 KING KR 87 ADF med timer og stb. frq. 
1 KING KN 62 A DME 
1 KING KT 76 A transponder 
GARMIN 100 GPS 
CENTURY NSD 360 slavet HIS 
Century 21 Autopilot hdg/vorAoc 
H. Christensen• Tlf. 62591052 / 21261052 

Købes 
Ældre Cessna C-150 eller Piper PA 
28-140. 
Max pris kr. 150.000,-. 
Henv. tlf. 4369 2860 I 4027 2862 

PROFESSIONEL PILOT? 
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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 

FLY - FORSIKRING 
--- --FLYSALG (se www.nordicair.dk) 

!!----------HANGAR KEEPER FORSIKRING 

--- -SIMULATORER 

Med mange års erfaring indenfor flyvning kan vi 
yde en personlig og professionel service 

Hans Jørn Christensen 
Exm-•rtM~IOPL 

Sommerhus på Læsø 
Naturparadis udlejes. 

Børnevenligt sommerhus. 
Med alle bekvemmeligheder, 

5 min. fra flyvepladsen. 
Henv. Helle Ringda/. 
Tlf. 8693 7506 (aften) 

e-mail: ringda/@post.tele.dk 

• 

zl 
I! I RD EQUIPMENT 

I 
Skovvej 40 . 4622 Havdrup 

Telefax 46 18 68 46 

46186909 

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 dg uddanner bl.a. mange piloter 
på kontrakt for flyselskaber. Sierra 
Academy hjælper også piloter som 
har FAA instruktørsertifikater til at 
få mere flyvetid og blive bedre kvali
ficerede til ansættelse i flyselskaber. 
Skolen har årligt ledige stillinger til 
20-30 skandinaviske instruktører. Til 
snarlig ansættelse søges derfor. 

FLYINSTRUKTØRER 
Kandidater skal minimum have FAA 
CPLJIR 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 insrruktør 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 

Samsø kommune udbyder herved 
rundflyvning i 2001 fra flyvepladsen 
i Stauns i licitation. 
Licitationen vil blive afholdt i teknisk 
forvaltning tirsdag den 24. april 2001 
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 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY ELLER HELIKOPTER 
I USA 

Hellcopter 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 Avlation 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 
• "Intemship" progarn på 1 ODD 

flytimer med betalt inslruktørjob 
på skolen efter uddannelsen 

• Meget gode 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:+47-51620896 
E-mail: seglend@online.no 
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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 
'lelefon 33 21 21 21 • www.codan.dk 

KarlogAir 
søger 

PILOTER 
til rundflyvning - flyvning i 
udlandet - ca-piloter samt 

instruktører til 
Sønderborg og Randers. 

'l(fl,rfog ;itir Lb 
Sønderborg Lufthavn 
6400 Sønderborg 
Tlf. 7442 2285 • Fax 7442 9085 

Til salg på EKRK 

Annono e
telelon 

'5801118 
Hangar 400 kvm.. Heraf 80 kvm.. kontor. 
Gode parkeringsforhold. Pris kr. 1.100.000,-
Der er ledig plads til ny ejer samt god forrentning 
Af den investerede kapital. 
Henvendelse: 
Sabro - 4066 3020 

HANGAR ROSKILDE 
En enkelt plads er ledig I ELITE - AIR/GORM Niros Hangaren 

på HangarveJ B2 i Roskilde. 
Der er , 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 kalonfære) og desuden 

forsynet med et MUNTER's affugtningsanlæg, der nedsætter luftfugtigheden 
og derved sparer de dyre elektronikregninger. 

Der er adgang til kontor/mødelokale samt t01let 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 
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FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS PR. TACH0 580,-
CLA C172 IFR/GPS PR. TACH0 725,-
RPJ C172 IFR PR. TACHO 725,-
BSV C172 IFR PR. TACHO 725,-
BIU C172 IFR PR. TACHO 725,-
PEW C172 IFR/GPS PR. TACH0 725,-
CYF PA28-140 IFR/GPS PR. TACH0 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,-mil. 1(JOtim. 
BSZ PA28-180R IFR/GPS PR. TACHO 935,- mil. 101 tin. 
CRC C177R IFR/GPS PR. TACHO 965,-mi1.150tim. 
CFB SKCAB 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 fomuftig pris. 

A-CERTIFIKAT + PPL-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en vir1<elig fordelagtig pris på A-certifikat + PPL-certifikat 
Cessna 112 -1.1as.-1nc1. 25% moms pr. bklktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, eller foruc:lletaling. 
Som ny service kan vi nu tilbyde vore kunder med adgang III Internettet, 
mulighed for at booke fly III udlejning via vores hpmm11lde, Ring eller 
e-mail så sender vi et password. 
Kontorets 6b11l11g1llder: 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 

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 Map

Source World CD-rom til oprettelse af waypoints og flyveruter. 
Øvrige MapSource CD-rom lagerføres. 

Endvidere tilbyder vi modellerne GPS-195 -
GPS III Pilot og GPS 92. 

Se her! 
David Clark - et professioneli headset. 

ICOM - håndholdt flyradio - extra i flyed 
lntercom - lidt mere komfort under ruren. 

Besøg også vores hjemmeside: 
www.avia-radio.dk 

Flyv og naviger, ring s6 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 
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PRIS KR. 35,

Postbesørget blad 0900 KHC 

Center Air ApS Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde Tlf. 4619 08 37 / 4619 19 19, 
fax 46 19 18 37, Internet: www.centerair.dk 
E-maM: centerair@post.tele.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE/ME), Flight lnstructor, MCC 
Teori: Center Air Ground School ApS 
PPL, CPL, IR, ATP, Communicalion 

a81,ra.r1-
COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lulthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tll.46191114, Fax46191115 
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 
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, lwin, instruktør, omskoling, 
procedure træner, bannerslæb. 
Kommunikation: N-BEG/BEG VHF og morse. 

:.,æ-r,a•n 
lFlliight 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, 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 
Learning, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse III: 

J J20J KHC 0000094427 
FLYVEVAIIHETS BIBLIOTEK 

1'WlS ~. SCHRØDER 
JOHSTROPVEJ 240., JOHSTRUP 

2750 MLLERl.lP 2?50 o 

Skolen for civil ' z 
Pilot Uddannelse 
SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tll.46191630, Fax46191115 
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- = CO ~= - ~ 

ALLERØD FLYVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
PPL: Teori, Skoling og Proficiency check 
Communication: N-BEG/BEG VHF 

TIi. 4817 79 15, fax 48 14 01 48 

Email: ekal@post5.te1e.dk, Internet: www.ekal.dk 

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 

LUFTFARTSSKOLEN(SLU) 
Lulthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TIi. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, Ul. 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 
TIi. 75 33 89 07, Fax 75 35 39 66, E-mail: bac@pc.dk 

PPL, CPL, IR SE/ME, Class Ratings, 
Night Qualifications, FI, Proficiency Check, 
ATPL-lntegrated. 

SygaA--..> rr 
----.ur--

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

Skoleflyvning til privatflyvercerlifikal/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, Lufthavnsvaj 4, 6900 Skjern, 
111.96814447 

PPL, CPL, INSTRUMENT, lWIN 
Teori JAR-FCL-PPL (privatllyvercertfikat) 
PFC, typeuddannelse Jet og Turboprop 

'l(ar[og -91.ir ,.:-I<:::::::!: 
KARLOGAIR D 
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Ring 74 42 22 85 for kontakt til 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 

LÆR AT FLYVE~~ 
HELIKOPTER ~ ~ 

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=lrafikflyvercertifikat af III klasse. l=instrumentbevis. VFR::&igtflyvning. PFT =periodisk flyvetræning. TWIN=tomolors. BEG=begrænset certifikat som luftfarts
radiotelefonist. N-BEG=nationalt begrænset certifikat som luftfarts-raliotelefonisl GEN=generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. INSTRUKTØR=flyverinstruktøruddannelse. 
OMSKOUNG=typeomskoling. 
PPL=Private Pilot License. CPL---comrnercial Pilot License. ATPL=Airline Transport License. IR=lnstrument rating. Nlght Quallflcatlon=Rettighed til VFR-nat. Class Ratlng=Klasse
re!!ighed. Fl=Flight lnstructor. MCC=Multi Crew Cooperation Course. Proficlencv Check=Praktisk orøve for lorlænoelse af rettiohed. 

000 
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FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS 
CLA C172 IFR/GPS 
RPJ C172 IFR 
BSV C172 VFR 
BIU C172 IFR 
PEW C172 IFR/GPS 
CYF PA28-140 IFR/GPS 
DZD PA28-140 IFR/GPS 
BRT PA28-181 IFR/GARMIN 430 
BCL PA28-180R IFR/GPS 
BSZ PA28-180R IFR/GPS 
CRC C177R IFR/GPS 
CFB BKCAB 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. AIRBORNE 

580,-
725,-
725,-
725,-
725.-
725,-
805,-
805,-
905,-
935,- min. 100 lim. 
935,- min. 101 tim. 
965,- min. 150 lim. 
950,-+moms 

BVU 833 IFR/gannin 430/530 
Stormscope PR. TACHO 1300,- U<ffejn. etter aftale 

UDLEJNING PR. AIRBORNETID, (To motoret): 
BSI PA34-200 IFR/3-AKSET AUTOP. PR. AIRBORNE 1.840,-

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

A-CERTIFIKAT + PPL-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat + PPL-certifikat 
Cessna 172 - 1.185.- incl. 25% moms pr. bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, eller forudletaling. 
Som ny service kan vi nu tilbyde vore kunder med adgang &1 internettet, 
mulighed for at booke fly Ul 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-mailikaros@ikaros.dk.www.ikaros.dk 

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. Map

Source World CD-rom til oprettelse af waypoints og flyveruter. 
Øvrige MapSource CD-rom lagerføres. 

Endvidere tilbyder vi modellerne GPS-195 -
GPS III Pilot og GPS 92. 

Se her! 
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 

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 

Air Alpha Aircraft Sales er~_i.øimandler af nye Plper fly I Danmark 
Grønland, Island og Færøerne. forhandler brugte fly med hele verden 
som markedsområde og·foreta vurderinger af fly. 

rugte fly til salg 
1982 Piper Cheyenne li XL 
1981 Piper Super Cheyenne li, 290 Kts. , 
1978 Piper Super Cheyenne li, 290 Kts. m\llSB~ 
1978 Piper Chieftain 
1975 Piper Seneca li 
1992 Plper Mallbu Mlrage 
2000 Plper Ard1er III 
1999 Plper Archer 
1995 Pln..-crrr.,her III 
1962 PiperC 

ing AirB200 
1987 King Air 8200 C 
1989 King Air C90 A 
1984 King Air C90 A 
197 4 King Air E90 
1977 Cessna 177 RG Cardlnal 

Nye Piper fly til salg 
Plper Archer III 
Plper Saratoga li TC, klar til levering ultimo maj 
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4 Kort sagt 

Bøger 24 

Herover 

Navne 25 

Mellemlanding 28 

Organisationsnyt 30 

Dansk Drageflyver Union fejrer 25 års 
jubilæum den 19. maj med et arrangement 
på Fasterhalt. Her åbner en specialudstyret 
drage et andet stævne, nemlig Oshkosh 
flyvestævnet 1999. 
Foto: Knud Larsen 

Forsiden 
NH90 prototype nr. 2 (PT2) på forpladsen i 
Marseilles/Marignane Lufthavn. Bliver den 
den foretrukne? Læs mere om NH90 
på side 6. 
Foto: Knud Larsen. 

Abonnement og administration: 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 46141500, Telefax 46191316 
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Boeing 
737-900 
Den første Boeing 737-900 
er nu under klargøring på 
fabrikken og forventes afleve
ret i denne måned. Launch 
Customer er Alaska Airlines, 
der har bestilt 11 fly til levering 
fra maj i år til april 2003. 

739-900 er det længste 
medlem af 737 Next Gene
ration familien . Kroppen er 
42, 11 m lang, 2,65 m mere 
end 737-700, og kapaciteten 
er 177 passagerer på to klas
ser eller 189 på en klasse. 
Driftsomkostningerne pr. sæ
de-km er de laveste for samt
lige 737NG versioner. 

Oscar Yankee 
Af produktionsmæssige grun
de udgår rubrikken Oscar Yan
kee af dette nummer. 

F-16 havareret 
Flyvevåbnet mistede den 2. 
april kl. 1443 en Lockheed 
F-16, nr. E-178, i Nordsøen, 
ca. 45 km vest for Thyborøn. 
Piloten, kaptajn Allan 0. Jen
sen fra ESK 730, Flyvesta
tion Skrydstrup, skød sig ud. 
Han blev fundet i god behold 
kl. 1545 og samlet op af en 
redningshelikopter. 

Flyet var sammen med tre 
andre på en træningsmission. 
Det havde ikke gennemgået 
MLU-modifikation. 

Ved havarikommissionens 
undersøgelser viste det sig, 
at en radiosender i pilotens 
nødudstyr sendte med redu
ceret effekt, hvorfor bl.a. satel
litsporingssystemet COSPAS
SARSAR ikke registrerede 
signaler. 

Flyvertaktisk Kommando 
indførte derfor den 5. april den 
midlertidig begrænsning af 
flyvning med F-16. Trænings
flyvning må ikke finde sted 
overvand, før alle radiosende
re af den type, som F-16 piloter 
som de eneste i Flyvevåbnet 
medfører i deres redningsve
ste, er afprøvet og har vist sig 
fuldt funktionsdygtige. 

Flyvevåbnets jagerbered
skab fik straks kontrolleret ra
diosenderne, og begrænsnin
gen fik ikke nogen indflydelse 
på beredskabet. 

Sun-Air i 1999/2000 
Sun-Air's regnskabsllr gllr fra 1. oktober til 30. september. 
Hovedtal/ene i regnskabet for 1999/2000 er: 

Omsætning .. ......... ....... .......... ...... ............. .... ... 178.339.445 kr. 
Produktionsomkostninger ........... .. ... .. .............. 148.156.151 kr. 
Distributionsomkostninger .. ........ .... ..... ............... .... 392.601 kr. 
Administrationsomkostninger ..... ........... ........... ... 6.524.589 kr. 
Resultat af primær drift ................... .. ................ ... 23.36.104 kr. 

Resultat før finansielle poster .... ....... .... .... ..... ... . 22.463.557 kr. 
Finansielle indtægter ......................................... .. 2.644.123 kr. 
Finansielle udgifter ... ................. .... .. ........... ..... .. 19.37 4.837 kr. 
Resultat før skat. ............ ..... ....... .......................... 5.732.843 kr. 
Skat af årets resultat. ........................................... 3.397.150 kr. 
Årets resultat ....................................................... 2.335.693 kr. 

Sun-Air har i gennemsnit be
skæftiget 124 medarbejdere 
i 1999-2000. 

Årsberetningen indeholder 
ikke oplysninger om passager
tal, kabinefaktor o.l. Det hed
der kun: 

Til trods for stigende tue/
og reservedelspriser grundet 
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stigende USD-kurs er det lyk
kedes selskabet at forøge re
sultatet før finansielle poster. 

Under finansielle poster 
indgllr udgifter til kursregule
ring af flyfinansiering i USD 
p/112,6 mio. kr. 

Markedsssituationen har 
været uændret i 1999/2000. 

Ny fast lavpris hos SAS 
SAS har udviklet en ny pris
struktur, der medfører ændrin
ger i de nu gældende regler, 
men nok så vigtigt besparelser 
på op til 29,5%. 

Den største nyhed en ny 
fast lavpris. Den vil være gyl
dig hele året og erstatter de 
kendte kampagnepriser, som 
kun er gyldige i nærmere af
grænsede perioder. Denne 
pris • Pleasure Saver - er en 
del af en ny prisstruktur, der 
blev introduceret den 3. april 
til afrejse fra og med den 17. 
april. 

Nogle eksempler for tur/ 
returrejse fra København, inkl. 
alle skatter og afgifter: 

Destination Nu Før 

»Før« er den tidligere mest 
benyttede lavpris, Weekend 
Basic, for de to amerikanske 
destinationer Special Apex. 

Hovedparten af SAS kun
der reserverer deres rejse 
mere end 21 dage før, og der 
er store besparelser at hente, 
hvis man køber billet i god 
tid. Man skal blot være væk 
over en weekend og undgå 
at rejse søndag. Billetten har 
gyldighed i 21 dage. 

Den øvre grænse for bør
nerabat er forhøjet, således 
at den nu gælder til og med 
15 år. Børn mellem to og 15 
år får nu 35% rabat. 

For ungdom er aldersgræn
sen ændret og gælder 
nu fra 16 år til og med 
25 år. 

Stockholm 
Milano 
Paris 
Frankfurt 
New York 
Washington 

1.655 kr. 
2.425 kr. 
2.325 kr. 
2.265 kr. 
3.840 kr. 
3.940 kr. 

2.035 kr. 
3.130 kr. 
2.775 kr. 
2.615 kr. 
5.085 kr. 
5.585 kr. 

For rejser til USA 
og Asien gælder Plea
sure Saver priserne 
året rundt og for afrej
se samtlige ugedage. 
Reservation skal ske 
senest 21 dage. For 
Asien undtages jule-
og nytårsperioden. 

Tuborgfondet støtter 
Flyvemuseet 

Tuborgfondets formand, koncernchef Flemming Linde/øv (yderst 
til højre), museumsdirektør Jens Breinegaard og medlem af mu
seets bestyrelse Søren Jakobsen f~r forklaret opbygningen af 
Frledrichshafen F.F.49 af projektleder Ole Bjørnsten. 

Tuborgfondets formand, kon
cernchef Flemming Linde
løv, overrakte den 20. marts 
300.000 kr. til Danmarks Fly
vemuseum. De skal bruges til 
en replika (kopi i fuld stør
relse) af det første danske 
trafikfly, en Friedrichshafen 
F.F. 49c, hvormed Det Danske 

Luftfartsselskab i 1920 åbnede 
en kortlivet rute København
Malmå-Warnem0nde. 

F.F. 49 var et enmotoret sø
fly (med pontoner), egentlig 
beregnet til sørekognoscering. 
Som passagerfly kunne det 
medføre fire personer. 
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Nyt Boeing fly 
Efter at Airbus offentliggjorde 
sine planer om at bygge kæm
petrafikflyet A380 har verden 
ventet Boeings næste træk. 

Det har indtil nu heddet 
7 47X, der skulle være en vide
reudvikling af den nuværende 
747-400 med en forlænget 
øverste etage. Den ville kunne 
tage op til 520 passagerer. 
Ingen luftfartsselskaber har 
dog vist interesse for 7 4 7X - så 

Paris Air Show 
For 44. gang åbner portene til 
verdens største luftfartsmesse 
i Le Bourget lufthavnen nord 
for Paris. Det sker i dagene fra 
17. til 24.juni. 

Der er tilmeldt over 1. 700 
udstillere fra 43 lande; blandt 
de nye lande er Hviderusland, 
Georgien og Finland. 217 fly 
vil blive udstillet, bl.a. US Air 
Force B-2. Det forventes også 
at de helt nye Airbus A340-600 
og Boeing 737-900 passager
fly vil være tilstede. 

Paris Air Show er den fø
rende internationale rum- og 
luftfartsmesse og samler hele 
industrien - lige fra fabrikanter 
af fly og flymateriel til leve
randører af lufthavnsudstyr 
og elektronik over rum- og 
forsvarsteknologi, informati
onsteknologi, vedligeholdelse 
etc. 

Arrangørerne forventer om
kring 300.000 besøgende fra 
150 lande. Der er åbnet for 
fagfolk den 16. - 24. juni, mens 
der kun er adgang for offent
ligheden søndag den 17. juni, 
lørdag den 23. juni og søndag 
den 24. juni. Billetprisen i 
disse tre dage er 55 FRF pr. 
dag. Billetterne kan købes ved 
indgangen. 
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indtil videre er projektet lagt i 
mølpose. Den første 747-ver
sion gik i luften i 19691 

Boeing har nu i stedet valgt 
at satse på et nyt mindre fly, 
der kan flyve hurtigere, læn
gere og højere end de nuvæ
rende passagerfly. 

Boeings nye fly ventes at få 
plads til mellem 100 og 300 pas
sagerer, have en rækkevidde 
større end 9.000 nm (16.666 

DAT i Norge 
Danish Air Transport vandt li
citationen om beflyvning af 
den norske indenrigsrute Oslo
Røros, som Braathen hidtil har 
befløjet. Derflyvesendagligdob
belttur, dog ikke lørdage. Den 
norske stat støtter ruten med 
40.000 NOK om måneden. 

DAT, der overtog ruten pri
mo januar, kunne give det 
laveste tilbud, fordi man i dag
timerne har et fly stående ube
nyttet på Oslo-Gardermoen 
(det flyver fragt om natten til 
og fra København).-

Register til 
FLYV år 2000 
Registeret (alfabetisk ordnet 
indholdsfortegnelse) til FLYV 
år 2000 er af forskellige årsa
ger desværre blevet temmelig 
forsinket. 

Men nu er det deri Vil du ha
ve det, skal du sende en adres
seret A4 konvolut, frankeret 
med mindst 5,25 kr. (B-post), 
til FLYV, Lufthavnsvej 28, 4000 
Roskilde, så kommer det så 
hurtigt som postvæsenet vil. 

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

km) og en rejsehastighed på 
Mach 0.95 eller hurtigere. Sam
tidig vil det være i stand til 
at flyve i højder på 45.000 ft 
eller højere, hvorved den større 
rejsehastighed kan udnyttes fri 
for de fleste andre fly. 

President og CEO Alan Mu
lally, Boeing Commercial Air
planes, sagde ikke noget om 
hvornår det nye fly vil være 
klar. 

Viborg reddet 
Efter flere år med korte god
kendelsesperioder har Viborg 
Amt givetflyvepladsen iViborg 
en permanent miljøgodken
delse. Den er dog kun på2.500 
operationer om året, og de skal 
deles mellem motorflyvere, 
svæveflyvere og faldskærms
springere. 

Desværre lykkedes det ik
ke at få pladsen godkendt til 
spilstart, der er den mest miljø
venlige startmåde for svæve
fly, men også mere pladskræ
vende end flyslæb. En nabo til 
flyvepladsen ville ikke sælge 
det nødvendige areal, og myn
dighederne ville ikke ekspro
priere det. 

Billund i marts 
Det samlede passagertal i Bil
lund i marts var 150.223, 5,9% 
mere end i marts 2000. 

Det skyldes udenrigstrafik
ken. Efter et par svage må
neder steg chartertrafikken 
8,6%, udenrigsrutetrafikken 
5,2%. 

Indenrigstrafikken, der nu 
udgør under 8% af den sam
lede trafik, viste i marts en 
tilbagegang på 5,2%. 

I ØVRIGT 
Kronprins Frederik var 5.-9. 
marts på orienteringsbesøg 
hos Luftværnssgruppen og var 
bl.a.oppe atflyve i etaf NATO's 
AWACSfly. 

Cirrus Design har forhøjet pri
sen på SR20 med 4,9% til 
197.600 USD. 

Berlins lufthavne (Tegel, Tem
pelhof og Schonefeld) havde i 
fjor 13,3 mio. passagerer, 7,5% 
flere end i 1999. Tegel havde 
hovedparten, over 10 mio. 

Frapoer det nye navn for drifts
selskabet Flughafen Frankfurt 
AG. Selskabet ventes at gå på 
børsen i nær fremtid. 

Cimber Air åbnede 26. marts 
en rute Kiel-M0nchen i samar
bejde med Lufthansa. Tre dag
lige forbindelser med ATR42. 

Brian Ti'ubshaw, engelsk test
pilot, døde den 9. marts, 77 
år gammel. Han forestod prø
veflyvningerne i England af 
Concorde og var kaptajn på 
den første flyvning med en en
gelskbygget. 

Billund Lufthavnreducerer pga. 
vigende chartertrafik antallet 
af medarbejdere med hvad der 
svarertll 40 fuldtidsansatte, de 
fleste ved naturlig afgang eller 
ved undladelse af midlertidige 
ansættelser i sommersæso
nen. Der er dog tale om 14 
egentlige afskedigelser. 

Embraer regionaljet nr. 400, 
ERJ 145 HB-JAL til Crossair, 
Schweiz, blev afleveret den 
22. marts. 

Atlantic Aitways sommerfart
plan byder på en daglig dob
belttur Færøerne-København 
tirsdag og søndag to. I højsæ
sonen, 16. juni - 19. august, er 
der 16 ugentlige ture, tre man
dag og fredag, to de øvrige 
dage. 

KøbenhavnslufthavneA/Shar: 
anlagt sag mod et landlnspek
tørfirmamedkravomerstatning 
fordiTermlnal3 i Kastrup er afsat 
9 cm forkert. Det har betydet 
ekstraudgifter i millionklas
sen ved byggeriet, hævder; 
Københavns Lufthavne. 
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Tekst og foto: Knud Larsen Kabinen ptJ. prototype nr. 2 (PT2) er stadig fyldt med mtJ.leinstrumenter. 

Konkurrencen om 
hvilken helikopter der 
løber af med sejren i 
Nordic Standard Heli
copter Program bliver 
stadig hlrdere jo nær
mere beslutningstids
punktet kommer. 

En fælles styregruppe med 
hovedkvarter i Stockholm er 
nedsat til at koordinere de fire 
landes synspunkter. Det er 
imidlertid ikke nogen let op
gave, idet landene skal tage 
hensyn til deres søværn, fly
vevåben og hær (gælder ikke 
alle landene). I princippet op 
til 12 forskellige hensyn, der 
igen kan opdeles i en række 
opgaver som hver våbengren 
stiller krav om skal kunne løses 
- alt sammen af den samme 
helikopter! 

Oven i dette kommer så 
forhandlinger om modydelser 
(kompensationskøb), krav om 
lokal medvirken i produktionen 
af helikopteren etc. 

Det var forventet at beslut
ningen kunne være truffet i 

sommeren 2000, men nu er 
der gået omtrent et år mere. 
Beslutningen er måske truffet, 
når denne artikel ser dagens 
lys. 

De tre helikoptere, der er 
tilbage i konkurrencen, er Agu
sta-Westland EH-101, Sikor
sky S-92 og NH Industries 
NH90. 

Formentlig med det håb at 
hjælpe deres eget produkt lidt 
på vej inviterede NH Industries 
med kontor i Aix-en-Provence 
fire journalister fra hver de 
nordiske lande til fabrikken 
i Sydfrankrig i marts for at 
give dem mulighed for at se 
nærmere på NH90. 

Fly-by-wire 

Den første prototype fløj den 
18. december 1995, og der 
er siden fremstillet yderligere 
fire prototyper der hver skal 
afprøve forskellige opgaver. 

NH90 er en fly-by-wire he
likopter, dvs. at der er ikke 
mekanisk forbindelse med 
stænger eller hydraulik fra 
piloternes kontroller til hoved
og halerotor. Bevægelse i pi-

Cockpitteterindrettet med store dataskærme. Programmerne der 
skal styre helikopteren (fly-by-wire) afprøves ptJ. computeren til 
venstre. NH90 program manager Gi/les Dufourses ti/venstre foran 
cockpit-testudstyret sammen med projektlederen ptJ. omrtJ.det. 

Denne mock-up af kabinen i NH90 har sttJ.højde (1,82 m). Den er 
tidligere blevet forevist ptJ. Flyvestation Værløse. 

loternes kontroller sendes 
elektronisk ad fire forskellige 
kanaler til rotorerne. 

NH90 fik sit gennembrud i 
juni 2000, da Tyskland, Italien, 
Frankrig og Holland afgav en 
samlet ordre på 243 helikop
tere plus option på yderligere 
55. (Se FLYV nr. 8/2000 s. 13). 
Det er også firmaer i disse fire 
lande, der er gået sammen 
om at fremstille NH90. 

Piloter fra de nordiske lan
de har fløjet 80 timer på NH90, 
og ifølge fabrikkens repræ
sentanter havde de været 
meget tilfredse. 

Ståhøjde 

En af svaghederne ved NH90 
set med danske øjne er at høj
den i kabinen kun er 1,58 m, 
dvs. man kan ikke stå op og 
arbejde som man kan i Sikor
sky S-61 . 

På en briefing sagde NH90 
program manager Gilles Du
tour at en mock-up af en ka
bine med ståhøjde havde væ
ret sendt til Flyvestation Vær-

løse sidst i 2000 for at vise at 
det var muligt at levere NH90 
med en højere kabine. 

Ved at forhøje kabinen fra 
1,58 m til 1,82 m ville man 
tilvejebringe ståhøjde. Det er 
en relativ let sag at forhøje 
kabinen, idet helikopteren er 
fremstillet i kompositmateria
ler. Forhøjelsen vil give en 
vægtforøgelse på 60 kg. 

Ingen flyvning 

I Frankrig er det Eurocopter i 
Marseilles der står for produk
tionen af den franske del af 
NH90. 

Det ville have været natur
ligt at kunne se helikopteren i 
luften og evt. fået en prøvetur. 
Dette var imidlertid ikke muligt 
af forskellige ukendte årsager, 
så vi måtte nøjes med synet 
og udsagnet om at piloterne, 
der havde fløjet den, havde 
været meget tilfredse. 

Om det så er det der er 
med til at afgøre valget af en 
Nordic Standard Helicopter 
er uvist. • 
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LUFTFARTSSKOLEN 

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

afdeling: start: 
Billund 3. september 

egnethedsprøve: 
19. maj + 16. juni 

tilmeldingsfrist: 
1. maj (prøve) 
2. juli (kursus) 

eksamen: 
primo juni 2002 

ATPL forkortet teori for indehavere af nationalt B/1 certifikat eller JAA CPUm AFTEN: 

afdeling: start: 
Billund 6. august 

JAR-FCL MCC kursus. 

tilmeldingsfrist: 
2. juli 

eksamen: 
medio feb. 2002 

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. Kursuspris pr. deltager inkl. 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.16S(a)(l) og opfylder dermed uden 
videre kravene til første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Næste ledige kursus starter primo 2002, kursusprisen alt incl. kr. 600.000,-
Optagelsesprøverne inkl. lægeprøverne til kurserne afholdes af Forsvarets Værnepligt og Rekruttering på 
Flyvestation Værløse. Prøverne vil være uden omkostninger for ansøgerne. Informationsmateriale bl.a. 
indeholdende optagelsesbetingelser og tilmeldningsblanket til optagelsesprøverne kan rekvireres på 
skolen. 
Der afholdes løbende informationsmøder på skolen omkring uddannelsen. Nærmere information herom 
kan fås ved henvendelse til skolen. 

ModulareJAR-FCL 

Flyvekurser til CPL, IR, FI, ME/CR og ME/IR vil løbende blive udbudt, kontakt skolen. 

FLYV • MAJ 2001 

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

LUFTFARTSSKOLEN 
Lufthavnsvej 60 . 4000 Roskilde . 11f 32 82 80 63 
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Tekst og foto: Knud Larsen 
(fortsat fra nr. 3) 

I det store byområde i 
det nordvestlige USA, 
hvoraf Seattle udgør 
den væsentligste del, 
er ca. 75.000 af 
beboerneansat hos 
Boeing, hovedsagelig 
på de to fabrikker i 
Renton og i Everett, 
der ligger hhv. syd 
og nord selve Seattle. 
Boeing har flere 
mindre fabrikker i 
området, men det er i 
de to nævnte at flyene 
bliver samlet. 

Renten er den ældste af de 
to fabrikker. Den blev anlagt 
i begyndelsen af 1940'erne, 
hvor Anden Verdenskrigs sol
dater havde brug for mange 
fly. Den ligger ved bredden 
af Lake Washington og var 
egentlig beregnet til bygning 
af flyvebåde. Men behovene 
skiftede hurtigt, og det blev 
bombeflyet 8 -29 Superfor
tress der kom ud af portene i 
stedet for. 

Nu samles passagerflyene 
Boeing 737 og 757 i de store 
haller. 737-flykroppene kom-
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Bag jernbanevognene ses de to samlehaller, hvor 737 og 757 færdiggøres. 

mer til fabrikken på jernbane
vogne fra Boeings fabrik i 
Wichita, Kansas, mens 757 
fremstilles på stedet. På bro
churen ses forvandlingspro
cessen fra krop til færdigt fly. 

737 
Boeing 737 er blevet en stor 
succes, idet den samlede or
dremængde er over 4. 700 fly 
siden starten i 1965. I 1993 
tog man hul på det der hedder 
Next Generation dvs. det er 
737-600/-700/-800 og -900. 
Disse fly kan tage mellem 110 
og 189 passagerer. 

Den 15. marts 1995 pla
cerede SAS en ordre på 35 
737-600 og blev derved første 
kunde (launch customer) til 
denne version. SAS har bestilt 
i alt 58 fly i -600, -700 og -800 
versionerne, hvoraf de sidste 
leveres i 2002. 

Next Generation flyene har 
CFM56-7 motorer fra CFMI , 
der er et samarbejde mellem 
amerikanske General Electric 
Co. og franske Snecma. Mo
torerne overholder gældende 
støjkrav (Stage 3) og forventes 
allerede nu at kunne klare de 
kommende Stage 4 krav. 

Boeing har i efteråret lance
ret en model 700C (C står for 
Convertible), der kan indrettes 

til gods eller passagerer. US 
Naval Reserve bliver første 
kunde. 737-?00C kan op til 

149 passagerer eller 18.656 
kg gods og flyve over 5.000 
km. 

Boeing 737-600 demonstrationsflyet i firmabemaling. SAS var 
første kunde til denne model. Foto: Boeing. 

CFM56-motoren klar til montering på bagbords vinge. .~-



757 
Den første Boeing 757-200 
rullede ud af bygningerne i 
Renton den 13. januar 1982. 
Eastern Airlines var den første 
kunde, der indsatte den i trafik. 
757-200 kan tage op til 239 
passagerer i charter-udgave, 
men normalt er den indrettet 
til 194 passagerer. 

757 findes også i en fragt
udgave, der kan tage ca. 40 
tons gods. Motorerne kan 
enten være Rolls-Royce eller 
Pratt & Whitney. 

Begge modeller færdig
monteres i Renton med dele 
der kommer fra Boeing fabrik
ker i Auburn og Spokane i sta
ten Washingon, fra Portland i 
Oregon og Wichita i Kansas 
foruden fra 700 underleveran
dører. 

Der er selvfølgelig også 
udviklet en -300, der i det 
grundlæggende er en -200 
med kroppen forlænget med 
7, 1 meter. I charter-udgaven 
kan den tage op til 289 pas
sagerer, men den er normalt 
indrettet til kun 243. Det tyske 
charterselskab Condor Flug
dienst var det første selskab, 
der tog den i brug til ferierej
sende sydpå. 

Kun efter aftale 
Besøg i Renton kan kun foregå 
efter aftale og kan kun ske 
underfølge af en Boeing guide. 
Til gengæld har man så også 
mulighed for at komme helttæt 
på flyene og se fx. hvordan en 
motor bliver monteret under 
vingen. 

Helt anderledes end i Eve
rett, hvor der kommer så man
ge besøgende at det hele er 
sat i system med bustransport 
mm. 

Men det er en helt anden 
historie. • 

PS. Sidst i februar var Seattle
området udsat for et jordskælv, 
der var så kraftigt at arbejdet på 
Boeings fabrikker var indstil
let i en uges tid indtil Boeings 
bygningsinspektører og brand
væsnet havde godkendt alle 
bygninger og installationer. 

Et fly blev beskadiget og 
en medarbejder brækkede en 
ankel. Det var tr-ods alt billigt 
sluppet. 
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Blandt de mange fly der arbejdes på samtidig dukker der et sideror op i kendt bemaling: det sidste 
bogstav i den nye SAS blå-hvide bemaling. 

FlnllllNrJDln 
TrackPosltlon 
• Secttons Jolned 
• Stablllzm and tall lnstalled 
• Landing gear lnstalled 
• Begln elactrical and ptumblng 
B.FlalØOdJJala 
Roar Position 

Elecb1cal lnstaned 
Ptumblno tnstllled 
Flaps and slats lnslalled and rløoed 

• CarQO IINnl and coclqllt panels 
lnl1alled 

C. F1n11 Ammbly 
Position 1 111d 2 
• Lavalorles and gatleys lnstalled 
• Fuselage pressure test 
• Ellclllcal systams tøst 
• Hydraullc aystems test 
• Close luel tanks 
D. FIIIII Aalllllly 
Posltlan 3 and 4 
• Englnel lnstalled 
• Major fundlonal llålnØ 
• lnterlor panels and carpet tnsllRed 
• 5811s lnstalled 
E.Flal ..... 
PødJon 5111d 6 
• CUIIOmør shalladown 
• Anal sllabdown 
• Englne complølll, cowllng lnstallld 

Tegningen viser hvorledes flyene »bevæger sig« (flyttes hver nat) gennem monteringshallerne 
og forklarer hvorledes samlingen foregår. 
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Danske flyværksteder 
Denne oversigt over civile danske værksteder for vedligeholdelse og reparation af fly, motorer 
og tilbehør er baseret på fortegnelsen over medlemmer af ADF (foreningen Autoriserede 
Danske Flyværksteder). 

Foreningens formål er at højne fly- og specialværksteder, teknisk og økonomisk, at fremme 
samarbejdet værkstederne i mellem samt repræsentere værkstedernes interesser over 
for myndigheder, fly-ejersammenslutninger o.l. Foreningen afholder kurser og seminarer i 
samarbejde med leverandører og Statens Luftfartsvæsen. 

Foreningen blev stiftet i 1973 og har pt. 31 medlemmer. Internet hjemmesiden findes på 
adressen www.adf.dk. 

Oplysningerne i den følgende oversigt om de enkelte virksomheder stammer fra firmaerne selv. 
Da svarene på de udsendte spørgeskemaer ikke altid var lige fyldige, kan omtalens omfang 
variere. Enkelte firmaer har ikke besvaret spørgeskemaet. 

Air Service 
International A/S 
Lufthavnsvej 43, Billund Luft-
havn, 7190 Billund, 
tlf. 75 33 87 33, 
fax 75 33 85 BO, 
e-mail: 
airservicebillund@get2net.dk. 

Oprettet 1979. 5 ansatte. Ved-
ligeholdelse af fly op til 5. 700 
kg. 

Typer: Cessna, Piper, Mau-
le, Mooney, Partenavia, So-
cata, Citation 500. Helikopter-
typer: Bell 2068, Robinson 
R22 og R44, Hughes 269. 

Ledende medarbejder: 
Poul Jensen. JAR aut. nr. SLV 
007. 

Strukturreparation af fly op 
til 70.000 kg. Vejning af fly op 
til 13.600 kg. Overhaul af R22, 
R44 helikoptere. Deep cycling 
af nickel cadmium batterier. 
Overhaul af heatere. Afbalan-
cering af propeller. 

Air Service 
International A/S 
Tøndervej 59, postboks 216, 
Padborg Flyveplads, 
6330 Padborg, 
tlf. 74 67 67 66, 
fax 74 67 68 28. 

Oprettet 1983. 5 ansatte. Re
paration og vedligeholdelse 
af fly (alle typer) op til 2. 730 
kg. Reparation samt vedlige
holdelse affly op til 5. 700 kg på 
følgende typer: Cessna, Piper, 
Maule, Mooney, Partenavia, 
Socata. Helikopter: Robinson 
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R22. Reparation samt overhaul ATR42 serien, Beech 1900 se• Alice Aviation 
af Continental og Lycoming rien, Embraer EMB-120. Auto- Odense Lufthavn, 
motorer indtil 450 hk. Kompo- risation til aeroplanes/airships 5270 Odense N, 
nenter: Reparation samt over- 5. 700 kg and below: Beech 890 tlf. 65 95 53 88, 
haul af Bendix og Slick mag- og 8200 serien, Cessna se- fax 65 95 54 76, 
neter samt Marvel Schepler/ rien, Grumman AA-1 og M-5 Internet hjemmeside: 
Facet karburator. serien, Lake LA-4-200, No- www.airalpha.com. 

Ledende medarbejder: Ole mad N24, Piper serien, Short e-mail: benta@airalpha.com. 
Jørgensen. JAR aut. nr. SLV Skyvan SC7 serien. 
007. Ledende medarbejder: Oprettet 1984. 31 ansatte. 

NOT lnspection: Magnetic Bent Iversen. JAR aut. nr. SLV Vedligeholdelse undtagen 
partikel inspection. Svejsning 027. BL 2-1/104. overhaul (Odense): Britten 
af flymateriel/skrog. Lærreds- Norman BN2A/B, Bell 47G5, 
samt træarbejde på fly indtil Bell 206, Bell 222U, Hughes/ 
2.730 kg. Schweizer 269, Hughes/Mc 

Aircraft Instrument Donnell 369, McDonnell 500N, 

Air Service 
Organization Aerospatiale AS350, Euro-

Vamdrup ApS 
Hangarvej E 12, Københavns copter EC 120 og P&W PT6 

Lufthavn Roskilde, Hot Section lnspection on 
Lufthavnsvej 7 A, boks 62, 4000 Roskilde, wing. Vejning af luftfartøjer op 
Koldingegnens Lufthavn, tlf. 46 19 10 90, til EW 30.000 Ibs fordelt på tre 
6580 Vamdrup, fax 46 19 14 90. celler a 10.000 Ibs. 
tlf. 75 58 37 OB, Vedligeholdelse undtagen 
fax 75 58 14 54, Oprettet 1970. Enkeltmands- overhaul (Roskilde): Learjet 
e-mail: firma. Salg og service af fly- 31, 35, 36, 45 og 60 samt 
air.service@teliamail.dk. veinstrumenter. JAR aut. nr. vejning af luftfartøjer op til EW 
Oprettet 1988.14ansatte.Auto- SLV 044. 30.000 Ibs fordelt på tre celler 
risation til aeroplanes/airships a 10.000 Ibs. 
above 5.700 kg: Aerospatiale 

Aircraft Instrument Organizations domicil i Roskilde Lufthavn 
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Alice Aviation har STC til installation af unimount 4000 platform 
til tv-kamera. 

Vedligeholdelse undtagen 
overhaul (Grønland): Bell 206, 
Bell 222. 

Ledende medarbejdere: 
BentAaskoven, Rene Lefevre, 
Aage Jacobsen, Hans Hem
mingsen, Tommy Rasmussen 
og Arno Jacobsen. 

Supplerende typecertifikat 
til helikopterkamerainstallation 
for Wescam og Flir systemer. 

Aviatech 
Solhøjgaardsvej 6-8, 
Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde, 
tlf. 46 19 01 03, 
fax46191039 
Internet hjemmeside: 
www.aviatech.dk, 
e-mail: steen@aviatech.dk. 

Oprettet 1985. Fire ansatte. 
Autorisation til de fleste en
motors fly, en del tomotors 
fly samt Beech King Air (kan 
udvides efter behov). Ledende 
medarbejder: Steen Larsen. 
JAR aut. nr. SLV 011. 

Avionics Service Center 
Lufthavnsvej 31, 
Billund Lufthavn, 
7190 Billund, 
tlf. 75 33 84 88, 
fax 75 33 89 83. 
SLVaut. nr. 41. 

Ben Air A/S 
Stauning Lufthavn, 
6900 Skjern, 
tlf. 96 81 44 44, 
fax 96 8144 50. 
E-mail: 
mail@benair.com. 
SLV aut. nr. 19. 
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Business Flight 
Services A/S 
Sindal Lufthavn, 9800 Sindal, 
tlf. 96 78 02 00, fax 96 78 02 
08. E-mail: 
bfs-mail@business-flight.dk. 

Oprettet 1976. 40 ansatte. Au
torisation til fly/luftskibe over 
5.700 kg: 

Beech 300 og 1900 serie, 
Mitsubishi MU 300, Raytheon 
Hawker 800XP. Til fly/luftskibe 
under 5.700 kg: Beech alle 
serier, Bellanca 8 serien, Ces
sna 100 serien, Cessna 206, 
207 og 21 O serien samt 310 
serien. Grum man AA 1, AA5 og 
GA7 serien. Partenavia P68, 
Piper PA-23,28 28R, 30,31, 
32, 34T og 39 serierne. 

Turbine motorer P& W PT6A 
serien. Derudovertil en række 
komponenter såsom aircondi
tion, electrical power, flight 
controls, landing gear samt 
strukturarbejde. JAR aut. nr. 
SLV 014. 

Afdelinger i Roskilde Luft
havn (Business Flight Ser
vices) og Stauning Lufthavn 
(Stauning Aero Service). 

Ledende medarbejdere: 
dir. William M. Erstvang, tek
nisk chef Evan Grønhøj, kva
litetschef Christian Dannesbo, 
regnskabschef Niels Laage 
Nielsen, shop foreman (Sin
dal) Mads Jensen, shop fore
man (Roskilde) Jan Christen
sen og shop foreman (Sta
uning) Niels Sørensen. 

Specialer, agenturer og 
service center status: Beech/ 
Raytheon, Pratt & Whitney, 
Dallas Airmotive, Raisbeck 
og Lifeport. 

Reservedelssalg og distri
bution, overhaling af flykom
ponenter samt ombygning og 
renovering af fly. 

Vedligeholdelse af fly 

Generelt op til MTOW 2730 KG 
Beechcraft King Air 200 

Cessna 208 Caravan I og 421 
DHC-6 Twin-Otter 

Andre aktiviteter 

Mindre pladereparationer 
Assistance i ind- og udland 
Konsulentbistand ved køb. 

Fremskaffelse af: 
Reservedele 

Motorer fra fabrik i OHC. 

AVIATECH 
Solhøjgaardsvej 6-8, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 Ol 03 Fax 46 19 10 39 

benair 
Autoriseret 

Cessna Service Station 

JAR-145 godkendt. 

Reparation, 
inspektion og genopbygning af 

Cessna - Piper - Metro og Let 410. 

Benair a/s 
Stauning Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6900 Skjern 

Telefon 96 81 44 44 - Telefax 96 8 I 44 50 
e-mail: vagn@benair.com 
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CAT Flyservice ApS 
Lufthavnsvej 34-38, 
Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde, 
tit 4619 11 00, 
fax 46 19 07 69. 
Internet hjemmeside: 
www.aircat.dk, 
e-mail: hn@aircat.dk. 

Oprettet 1979. Otte ansatte. 
SLV autorisation til flyvemaski
ner op til 5. 700 kg, helikoptere, 
redningsudstyr, flight controls, 
struktur. 

Ledende medarbejdere: di
rektør Kenneth A. Larsen, tek
nisk direktør Helge Nielsen, 
kvalitetskontrolchef Willum 
Larsen. JAR aut. nr. SLV 015. 
Servicecenterfor EADS Socata 
og Partenavia/Vulcan Air. 

Copenhagen 
Avionics A/S 
Hangarvej A 2, 
Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde, 
tit 46 19 11 11, 
fax 46 19 00 29. 
E-mail: ca@cph-avionics.dk. 

overhaling af elektronisk og 
elektrisk flyudstyr. SLV aut. 
nr. 034. Ledende medarbej
dere: Hroar Møllerud, Flem
ming Madsen, Jan Jensen og 
Eric Huber. 

Danish Aerotech A/S 
Karup Air Base, Box 53, 
7470Karup, 
tit 99 62 62 72, 
fax 99 62 62 64. 
SLV aut. nr. 32. 

Dansk Fly 
Elektronik ApS 
Hangarvej G 11, 
Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde, 
tit 46 19 00 91, 
fax. 46 19 07 05. 
Internet hjemmeside: 
www.avionics.dk, 
e-mail: dfe@euroconnect.dk. 

Oprettet 1986. Otte ansatte. 
SLV aut. nr. 013 til autoflight, 
comms og nav, electrical po
wer, instruments og installation 
af samme. 
Ledende medarbejdere:direk
tør Søren K.Jakobsen, boghol
der Jane Weng og værkfører 
Palle Hansen. 

DAO Aviation A/S 
Hangarvej H 1, 
Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde, 
tlf. 46 19 12 19, 
fax 46 19 11 49. 
Internet hjemmeside: 
www.dao.dk, 

Oprettet 1992.12 ansatte. Ved
ligeholdelse, reparation og Dansk Fly Elektroniks hangar i Roskilde Lufthavn 

e-mail: sales@dao.dk, 
maintenance@dao.dk, 
pox@dao.dk. 

Autoriseret 
SERVICE CENTER Raylllean Aircraft --------------! 

Business Flight Services A/S tilbyder 
Professionel assistance til ejere/operatører 

af Beecn-, Cessna- og Piperfly m.fl., 
når det gælder vedligeholdelse og reservedele. 

Sindal afdeling: tlf. 96 78 02 04 
Roskilde afdeling: tlf. 46 14 17 02 
Stauning afdeling: tlf. 97 36 90 55 
Reservedele: tlf. 96 78 02 05 

-----====--------""----
Sindal Airport DK 9870 Sindal - Denmark 
Tel. +45 96 78 02 oo - Fax +45 96 78 02 08 
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• Sindal 
• Roskilde 
• Stauning 

Copenhagen Avionics 
Københavns Lufthavn Roskilde, 4000 Roskilde 

Telefon 46 I 9 11 11 . Fax 46 19 00 29 

HELICOPTER RESCUE EQUIPMENT 

MHIE 
LITE FLITE Ap.g 
JAR 145 APPROVAL 
KOLDING AIRPORT - P.O. BOX 55 

LUFTHAVNSVEJ 8, DK-6580 VAMDRUP • TELEFON 75 58 37 37 
FAX 75 58 37 58 • www.lit•flitll.com • E-mail : post@lila-ftite.com 
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Ussi Oxbjørn, DAO Aviation ais, 
tester brændstofdyserne til 
en turbopropmotor 

Oprettet 1979. 20 ansatte. 
Reparation og vedligehold af 
fly op til 5.700 kg. 

DAO er et at de større fir
maer i Europa indenfor motor
vedligehold, overhaul, service 
og salg på GA markedet. DAO 
sælger og reparerer hoved
sageligt Allied Signal TPE 
331 og Pratt & Whitney PT6 
turbopropmotorer. På TPE 331 

<IANISH A.EROTECHA/s 
AVi ~ION MAINTENANCE 

MED KUNDEN I FOKUS KAN VI TILBYDE: 
• Eftersyn tll faste priser efter aftale 
• Eftersyn for for:nyelse af luftdygtighedsbevis til fast pris efter aftji 
• Fejlretning og reparation r kun efter forudgående aftale ku , de/ffyejeren 
• VI kommer til dig for at udføre- mire eftersyn og fejlretm g~ 

Salg af reservedele og ud I onkurrencedygtige prl 
• Englneering og design I for indelse med modifikationer 

lng og få et tilbud på,tlf. 9962 6272 ) 1 

~ venlig hilsen 
Danlsh Aerotech Aviation Malntenance 

A.R-145 AUT. SLV-062 

arup· Ir Base, P.O. Box 53, DK 7470 Karup, Denmark. 
• Tel. +45 99 62 ~ 62 . Fax: +45 99 62 63 64 

E-mail: lnfo@aerotech.dk 
www.aerotech.dk 

DAO Aviations mobile motorprøvestand til bl.a. P& W PT6-
motorer 

er DAO et af verdens førende 
værksteder. DAO er det eneste 
MORE - Program Main Ser
vice Center for Skandinavien 
og Europa. SLV aut. nr. 020. 

Ledende medarbejdere : 
Teknisk dir. Peter »POX« Ox
bjørn, salgsdirektør Michael 
Hansen. 

F.O. Flyservice 
Skinderholmvej 19, 
Herning Lufthavn, 
7400 Herning, 
tlf. 9714 15 01, 
fax 9714 22 90. 
Internet hjemmeside: 
www.fofly.dk, 
e-mail: fofly@fofly.dk. 
SLVaut. nr. 21. 

Flymøller 
Rylandsmarkvej 5, 
Sdr. Kabdrup, 
Haderslev Flyveplads, 
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6100 Haderslev. 
tlf. 74 52 86 40, 
fax 74 52 85 86. 

Oprettet 1977. Enkeltmands
firma, indehaver Hans Møller 
Hansen. Almindelig vedlige
holdelse samt køb og salg af 
almenfly. Flyværksted med 
lille trofast kundekreds. Fly
vepladsens ejer og konces
sionshaver: Flymøller. 

Kalundborg Aviation 
Kalundborg Flyveplads, 
Eskebjergvej 92, 
4593 Eskebjerg, 
tlf. 59 29 13 26, 
fax 59 29 13 25. 
E-mail: aviation@mail.dk 

Oprettet 1981. Enkelt-mands
firma, indehaver Thorkil Kri
stensen. Inspektion og alm. 
vedligeholdelse af flyvemaski-

Vejning af MS Rallye OY-AFH på Flymøllers værksted 

ner i klasse 1 og 3 med en max. 
startmasse på ikke over 2. 700 
kg samt på Piper PA-31. 

Vedligeholdelse, inkl. større 
ændringer af flyvemaskine
skrog i klasse 1 og 3 med 
en MTOM på ikke over 2. 700 
kg. 

Vedligeholdelse inkl. større 
ændringer af flyvemaskine
skrog eksklusiv arbejder der 
kræver opspændingsværktøj 
på Piper PA-31. 

Vejning af flyvemaskiner 
med en max. tornmasse på 
ikke over 5.000 kg. SLV aut. nr. 
59. JAR aut. nr. SLV 031 . 

Kllppefly (Bornholms 
Aero Service) 
Bornholms Lufthavn, 
3700Rønne, 
tlf. 56 95 35 73, 
fax 56 91 35 73, 
e-mail: klipfly@post11.tele.dk. 

Oprettet 197 4. Tre ansatte. In
spektion og vedligeholdelse op 
til 2. 730 kg. SLV aut. nr. 100. 

Ledende medarbejdere: Kai 
Munch. JAR aut. nr. SLV 043. 
Klippefly harcyklertil rådighed 
på lufthavnen. Mulighed for 
overnatning i Amager (2 km 
fra lufthavn). 
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AIRCRAFT INTERIOR, SEATBELTS AND CARGONET 

MHIE 
LITE FLITE Ap.g 
JAR 145 APPROVAL 
KOLDING AIRPORT - P.O. BOX 55 

LUFTHAVNSVEJ 8, DK-8580 VAMDRUP • TELEFON 75 58 37 37 
FAX 75 58 37 58 • www.lite-fti1ø.com • E-mail: pos1@li1ø-ftite.com 

Lite Flite ApS 
Koldingegnens Lufthavn, 
Lufthavnsvej 8, 
6580 Vamdrup, 
tlf. 75 58 37 37, 
fax 75 58 37 58. 
Internet hjemmeside: 
www.lite-flite.com, 
e-mail: post@lite-flite.com. 

Oprettet 1989. Fem ansatte. 
Reparation og modifikation 
af sikkerhedsseler og laste
net til fly. Interiør, faldskærme, 
reklamebannere samt syede 
specialartiklertil fly såsom pro
peilerstop, pitotrørovertræk, 
advarselsflag, luftindtagsdæk-

Engines and propellers 
• TCM engines and parts 
• Lycoming engines and parts 
• Propellers 
• Landing gears 
• Champion produets 
• Slick and Bendix magnetos 
• Starters and alternators 
• Vacuum pumps 
• Fuel pumps 
• Governors 
• Engine mounts 
• Superior parts 
• Turbo systems 

Ute Flite i Vamdrup har udviklet 
rescuesling til redningsbered
skabet i Danmark og Sverige 

sier etc. Helikopterrednings
udstyr. 

Ledende medarbejdere: 
Regnskabschef Søs Holstein, 
teknisk chef John Holstein. 
JAR aut. nr. SLV 039. 

Midtsjællands 
Airservice 
Haslewej 58, 
Ringsted Flyveplads, 
4100 Ringsted, 
tlf. 57 67 62 80, 
fax 57 67 62 91. 
E-mail: 
s.l.madsen@post.tele.dk. 
Oprettet 1985. Enkeltmands-

• Lycoming, TCM and Millenium cylinders 
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• Bendix fuel injection systems 

SCANfilD1m~~ 
Amager Landevej 1478 DK-2770 Kastrup, Denmark 
Phone + '5 32514222 E-Mall Scan@post7.tele.dk 
Fax + 45 32511288 

firma, indehaver Steen L. Mad
sen. 

Inspektion og alm. vedlige
holdelse af flyvemaskiner i 
klasse 1 og 3 med en max. 
startmasse på ikke over 2. 700 
kg, herunderCessna, Piperog 
Beechcraft og en lang række 
veteranfly, bl.a. KZ, Auster og 
De Havilland Canada Chip
munk. SLV aut. 035. 

Newair A/S 
Lufthavnsvej 31, 
Billund Lufthavn, 
7190 Billund, 
tlf. 75 35 36 88, 
fax 75 33 23 03. 
SLVaut. nr. 42. 

Nordic Aviation 
Contractor A/S 
Lufthavnsvej 3, 
Skive Lufthavn, 
7840 Højslev, 
tlf. 997 53 56 34, 
fax 97 53 57 62. 
Internet hjemmeside: 
www.nac-dk.com, 
e-mail: nac@nac-dk.com. 

Oprettet 1990. Syv ansatte. 
Inspektion og alm. vedlige-
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holdelse af flyvemaskiner i 
klasse 1 og 3 med en max. 
startmasse på ikke over 2. 700 
kg. Autorisation til Beech 90, 
99, 200 serie. Cessna 406 se
rie samt Piper PA-28 serie. På 
motorer Pratt & Whitney PT6A 
serien (heavy maintenance). 
SLV aut. nr. 116 og JAR aut. 
nr. SLV 018. 

Ledende medarbejdere: 

SN601,Cessna550,551,Lea
rjet 35, 36, Fairchild SA227, 
Cessna 100, 200, 300,400 og 
500 serie, Piper PA-22, 23, 
24, 28, 30, 31, 31~ 32, 34, 
38 og 39, Partenavia P68C, 
Grumman AA 1, AA5, Beech 
76, Aerospatiale TB21, Fair
child SA226, electrical power 
samt landing gear. 

Ledende medarbejdere: 
adm. dir. Winston Rose, pro
duktionschef Torben Mois
gaard, kontrolchef Carl Otto 
Sand Sørensen. 

Oprettet 1950. 30 ansat
te. Inspektion, repara
tion og overhaul af Con
tinental og Lycoming 
stempelmotorer. Inspek
tion, reparation og over
haul af Hartzell, McCau
ley og Sensenich pro
peller og alle tilhørende 
komponenter. Salg af til
behør og reservedele. 
SLV aut. nr. 004. 

Ledende medarbej
dere: adm. dir. Kai 
Jensen, salgsdir. An

Teknisk chef Niels-Ole Thom
sen, direktør Claes Ditlvesen, 
salgschef Jørn Ringsing. 
Aktiviteterne omfatter også 
køb og salg af reservedele 
samt køb, salg og udlejning af 
fly i hele verden. 

De Havilland DHC-6 Twin 
Otter forventes snart tilføjet 
JAR aut. 

Roskilde Aero 
Service 

ders Rasmussen, kon
trolchef Poul Erik Svale, tek
nisk chef Tommy Lille-lund, 
lager/indkøbschef Per Ander
sen. 

Motoroverhaul hos Scanavi
ation 

North Flying A/S 
Lufthavnsvej 100, 
Aalborg Lufthavn, 
9400 Nørresundby, 
tlf. 96 32 29 00, 
fax 96 32 29 19. 
Internet hjemmeside: 
www.northflying.com, 
e-mail: 
info@northflying.com. 

Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde, 
tlf. 46 19 08 79, 
fax 46 19 03 24. 
SLVaut. nr. 28. 

Scanaviation A/S 
Amager Landevej 147 B, 
2770 Kastrup, 
tlf. 32 5142 22, 
fax 32 5112 88. 

Oprettet 1991. 18 ansatte. 
Autorisation til Aerospatiale 

Internet hjemmeside: 
www.scanaviation.dk, 
e-mail: 
info@scanaviation.dk. 

Anders Rasmussen, 
Sales Director 

Kai Jensen, 
Managing Director 

SPACE 
AIR 
SEA 

LAND 

Scandinavian A vionics AIS 
Denmark • Sweden • Norway 
Malaysia • Czech Republic 

Germany • Po/and 

We de/iver 

'lSA GROUP 

L 
Co,,,,.ilct Avionics • Instruments • Accesaries 

ACAS/TCAS - SATCOM 
GPWSIEGPWS/TAWS 
RVSM - FDRICVR - FM 
IMMUN/TY - 8.33 KHz 
ELT-etc. 

Maintenance Engineering • Development • Training Exchange 
ser"i~e AutoCad equipped Moditication Dept. lle111il1 

contact us wfth your requlrements 

HQDenmarlc 
BIiiund Alrport 
Te/. +45 75 33 84 22 
Fax +45 75 33 24 07 
E-mail: sa@scanav.com 
www.scanav.com 

Capenhagen Div. 
Te/. +45 44 64 88 28 
Fax +45 44 65 24 07 
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Sweden Division 
Sturup Alrport 
Te/. +46 40 50 02 25 
Fax +46 40 50 0124 

Bromma Alrport 
Te/. +46 89 89 710 
Fax +46 89 83 107 

Norway Division 
Gardømoen Alrport 
Te/. +47 64 81 92 20 
Fax +47 64 81 92 21 

Czecll Republlc Div. 
Kbely Alrport Prague 
Te/. +420 28 50 63 65 
Fax +420 28 50 63 67 

Mallly.,_ Division 
Kuala Lumpur 
Te/. +60 37 46 29 98 
Fax +60 37 46 29 02 

Poland Division 
Lublln/Warszawa 
Te/. +48 81 743 6612, 
Fax +48 81 743 7357 

Germany Division 
Hamburg 
Te/. +49 40 7914 3289 
Fax +49 40 4503 8376 
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Scandlnavian 
Avlonlcs A/S 
Lufthavnsvej 45, P.O. Box 59, 
Billund Lufthavn, 
7190 Billund, 
tlf. 75 33 84 22, 
fax 75 33 24 07. 
Internet hjemmeside: 
www.scanav.com, 
e-mail: sa@scanav.com. 

Ledende medarbejdere : 
dir. Hardy B. Trueisen, pro
duktionschef Peter Albertsen, 
instrumentchef Erik Ubbe
sen, ingeniørchef Jens Jørgen 
Andersen, designchef Jes 
Pedersen, kvalitetschef Keld 
Poulsen, økonomichef Jens 
Kristian Nielsen, logistikchef 
Mogens Pedersen. 

Oprettet 1978. 65 ansatte. 
Autorisation til avionic instal
lation og vedligehold og in
strument installation og vedli
gehold. 

JAR-145 godkendelse. An
dre godkendelser: LBA, tjek
kisk, polsk, malaysisk og mi
litære godkendelser. 

Strukturarbejde i SUN-AIRs afdeling i Thisted Lufthavn 

Flyvedligehold hos SUN-AIR i Aarhus Lufthavn 

Svæveflyve
instruktøren 

SUN-AIR 
of Scandinavia A/S 
Lufthavnsvej 33, 
Billund Lufthavn, 
7190 Billund, 
tlf. 76 50 01 00, 
fax 75 33 86 18. 
Internet hjemmeside: 
www.sun-air.dk, 
e-mail: kaj.lange@sun-air.dk. 

Oprettet 1978. Ansatte i teknisk 
afd. 47, ansatte i fly afd. 88. 

Servicecentre i Thisted Luft
havn og Aarhus Lufthavn. 
Autorisation til fly/luftskibe over 
5.700 kg : BAe ATP, BA Jet
stream 31,32, 41, Cessna 550 
og 551 serie, Dassault Falcon 
10, Fairchild SA227 serie. 

Autorisation til fly/luftskibe 
under 5. 700 kg: Cessna og Pi-

Til instruktøren, der vil være bed
re, og til eleven, der vil 

Great Glider 
Pilots 
Her er bøgerne, 

have et indblik i det 
udfordrende instruktør
arbejde. 

Pris kr. 177,50 

du lægger i kufferten til 
solferien, uden ægtefæl
len opdager det. 

Pris kr. 275,-
pr. stk., eller 

2 stk. for kr. 350, -

Cross Country 
Soaring 
Helmuth Reichman 

Strækflyvningens bibel, 
simpelthen! 

Pris kr. 395, -

per alle serier samt en række 
andre GA-fly. 

Turbinemotorer: vedlige
holdelse undtagen overhaul 
på Garrett TPE331 -1 til -14 
serie. Stempelmotorer: Gipsy 
Minor, Cirrus Minor, Limbach, 
Lycoming, Stamo og Teledyne 
Continental. 

Ledende medarbejdere: 
adm. dir. Niels Sundberg, engi
neeri ng director Kaj Lange, 
aircraft maintenance manager 
(Billund) Lau Møller, aircraft 
maintenance manager (Aar
hus) Jens Dohn, aircraft main
tenance manager (Thisted) Ole 
Lund Larsen, workshop main
tenance manager (turboprop 
engine) Teit Klitgaard, Helle 
Thomsen (reservedele), Niels 
Erik Andersen (reservedele). 

JAR aut. nr. SLV 002. • 

Forbehold for udsolgte varer! 

KDA Service ApS 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 

Tlf: 4614 1507 
butik@kda.dk Nævnte priser gælder for medlemmer af KDA og i hele maj mdned 2001. Tillæg for evt forsendelse. 
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FliteStar"' er computer-flyveplanlægning så kraftfuld. at Du kan bruge mere 

tid og energi på at flyve, mindre på planlægning. Uanset dit 

behov. e r Fl iteStar hurtig. nøjagtig. omfattende og bekvem. 

FliteStar give,· dig direkte on-line adgang t il en mangfoldighed af 

avanceret vejrgrafik og skræddersyede enrnute muligheder, som 

indeholder fordelene ved en rute profil samt Navlog oplysninger 

trykt på foden af kortet. Desuden internationale samt regionale 

oplysninger om lufthavne, FBO data på pladser i USA og meget 

mere. 

FliteStar's eksklusive VectorPlus Mapping teknologisystem giver 

dig uendelige justerbare krystalklare billeder hver gang -

alt denne avancerede teknik fås i tre versioner - VFR. IFR samt 

CORPORATE. 

Slut med at spilde tiden - brug mere tid på at flyve og mindre tid 

på planlægning med FliteStar! 

time. 

Få mere information om FliteStar -

besog os pa Internettet på 

www.jeppesen.com 

AUTHORIZED JEPPESEN DEALER: 

KDA Service ApS 

Lufthavnsvej 28 
4000 Roskilde 

tlf: 46 14 15 07 

butik@kda.dk 

==JEPPESEN., 
Making Every Mission Possible 



Luftmeldekorpset 
skal ned fra tårnene 
Ny teknologi giver større fleksibilitet 

Af Hans Kofoed 

Forsvaret gennem
går I disse år en vold
som forandring som 
følge af forsvarsforli
get. I den offentlige 
debat fokuseres Især 
på kasernelukninger 
og andre nedskærin
ger, men I debattens 
hede er mange tilbø
jelige til at overse, 
at forliget også med
fører en omstruktu
rering og effektivise
ring af forsvaret. 

Det gælder bl.a. Flyverhjem
meværnet. Det bestod af tid
lige re af to korps med helt 
forskellige opgaver, Luftmel
dekorpset (LMK) og Flyvesta
tionskorpset. Sidstnævnte, 
der har til opgave at deltage i 
forsvaret af flyvestationerne, 
blev i 1999 slået sammen med 
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Tjenestestedskorpset (under 
dette navn) og i LMK, den re
sterende del af Flyverhjem
meværnet, er der store æn
dringer på vej, operationelle, 
organisatoriske og materiel
mæsige. 

Nyt operativt koncept 
Selvom den kolde krig for
længst er ophørt og krig i tra
dition e I form må anses for 
lidet sandsynlig i denne del af 
verden, kan den sikkerheds
politiske udvikling medføre, at 
militære og civile nøglepunkter 
udsættes for angreb af ter
roristenheder, såvel med til
knytning til slyngelstater som 
»private«. 

Hjemmeværnet (HJV) er 
i gang med at tilpasse sig 
denne nye situation, ved bl.a. 
at udpege enheder til særlige 
opgaver. Det kan kombineres 
med inddragelse af andre 
HJV-styrker, herunder enhe
der af LMK. 

Korpset, der blev oprettet 
i 1934 som en civil forening 

(Den frivillige Luftmeldetjene
ste), har fortsat til opgave at 
dække det lave luftrum, de 
kystnære farvande og land
området. 

Det nye operative koncept 
for LMK gør det imidlertid mu
ligt med fleksibel indsættelse, 
også i krisesituationer, hvor 
man ikke aktiverer samtlige 
luftmeldeposter og lawars
lingscentraler, men nøjes med 
hvad der er behov for i den 
foreliggende situation. Det 
kunne fx være ønskeligt med 
en særlig overvågn[ ng af en 
flyveplads eller bro, og man 
nøjes så med at aktivere »et 
antal« poster, der kan melde 
om mistænkelige aktiviteter -
til lands, til vands og i luften -
direkte til en krisestyringscelle/ 
central. 

Mobiltelefoner 
Lige siden oprettelsen har luft
meldeposterne benyttet det 
faste telefonnet til afgivelse 
af meldinger til meldecentra
lerne. Men det er næppe no-

gen militær hemmelighed, at 
det ofte kniber med at opnå 
forbindelse. 

Posterne er udstyret med 
en mobil radio, så de kan hol
de kontakt med naboposter, 
enheder af HJV o.l., og en 
»død« post kan bruge den til at 
rapportere sine observationer 
til en »levende«, der så vide
regiver dem til centralen. 

Men i løbet af et par år skulle 
de problemer være overstået, 
for Luftmeldekorpset går som 
så mange andre over til mobil
telefoner. Dem bruger man i 
øvrigt allerede i stort antal, 
for når en post ved en øvelse 
ikke kan opnå forbindelse med 
centralen, er det som regel en 
mobil (privat), der bruges til 
fejlmelding. 

Ned på jorden 
Afskaffelsen af det klassiske 
trådtelefonssystem betyder at 
luftmeldeposterne Ikke mere 
er fastlåst til det sted, hvor 
telefonstikket er placeret. Hvor 
det er, røbes for de fleste po-
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sters vedkommende på lang 
afstand af luftmeldetårnene, 
og det er ikke urealistisk atfor
vente at i en konfliktsituation vil 
partisaner prøve på at afbryde 
telefonforbindelserne. 

Det bliver ulige sværere, 
når posterne har fået mobilte
lefoner, for så flytter man bare 
et andet sted hen og afgiver 
meldingerne derfra. 

Posterne vil fortsat være 
placeret i en fast grundopstil
ling, men desuden undersø
ges det i fredstid, hvor der kan 
etableres alternative obser
vationspunkter. Der bliver ikke 
opstillet tårne disse steder. 
Tværtimod er tårnene på vej 
ud, og posternes »infrastruk
tur« vil blive reduceret tll et 
læsejl. 

Endvidere skal posterne 
kunne indsættes i terræn, 
der ikke er recognosceret på 
forhånd. 

Når postpersonellet har 
gjort sig fri af det klassiske 
telefonnet og er kommet »ned 
påjorden«, får Luftmeldekorp
set en hidtil ukendt fleksibilitet 
til at løse særlige opgaver. 
Mobiltelefonerne gør det nem
lig muligt at flytte posterne 
derhen, hvor der i en given 
situation er særlig brug for 
overvågning. 

Udover det nye telefonsy
stem får posterne også nye 
kikkerter, der gør det muligt at 
observere under alle lys- og 
vejrforhold. 

Nyt rapporterlngssystem 
Der har gennem årene været 
snakket meget i luftmelde
kredse om et automatiseret 
meldesystem, så postperso
nellet kunne afgive deres mel
dinger ved at »trykke på en 
knap« (nok flere). Men selv 
om det nok er teknisk muligt, 
får luftmelderne ikke sådan et 
system, men fortsætter med 
mundtlig meldingsafgivelse. 

Luftmeldekorpsets chef 
oberst S. C. Falkbøll lægger 
stor vægt på at de, der afgiver 
meldingerne (observatørerne) 
kan tale med de, der tager 
imod dem (plotterne). 

Men der ændres radikalt 
på proceduren. I løbet af et par 
år skal posterne ikke længere 
afgive deres meldinger til en 
lawarslingscentral (LAVAC), 
men til luftmeldeceller, og af 
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dem bliver der som hovedregel 
to pr. eskadrille, i alt ca. 100, 
for de betjener hver kun et lille 
antal poster. 

Cellerne har bærbare com
putere tll den videre rappor
tering til LAVAC'erne ad elek
tronisk vej. Det sker i eget 
netværk, kaldet VERDI, som 
»taler samme sprog« som Fly
vevåbnets netværk af samme 
navn. 

Hver celle bemandes af en 
cellefører, en til to operatører 
samt en teleoperatør. Cellerne 
placeres rundt om i landet i de 
områder, hvor deres poster lig
ger, i størst muligt omfang ved 
hærhjemmeværnskompagni
ernes kommandostationer og 
på den måde sikre sig »lys og 
varme« og hvad man ellers 
har brug for. 

I øvrigt vil hærhjemmevær
net i langt højere grad end nu 
kunne trække på meldinger 
fra Luftmeldekorpset. 

Færre distrikter 
Som det øvrige forsvar undgår 
Luftmeldekorpset ikke reduk
tioner. De fleste luftmeldepo
ster opretholdes, men ved 
sammenlægning af luftmelde
distrikter er antallet af disse 
mere end halveret. 

Tidligere var der 7 distrikter 
(plus Bornholm, der på grund 
af sin størrelse ikke har status 
som distrikt, men må nøjes 
med være afsnit). 

Nu er Luftmeldekorpset 
inddelt i fire lawarslingom
råder (LAVO) med hver sin 
lawarslingscentral (LAVAC). 
LAVO'erne er administrativt 

De nye områder er 

sammenfaldende med hver sit 
flyverhjemmeværnsdistrikt/ 
afsnit(FHD/FHA) og chefen 
for et distrikt/afsnit er tillige 
chef for pågældende LAVAC. 

Den administrative æn
dring blev gennemført den 1. 
juli 1999, men den operatio
nelle omstilling ventes først 
tilendebragt i slutningen af 
2003 eller begyndelsen af 
2004. 

Det nye system betyder 
nemlig, at LavaAVAC'erne 
skal have helt ny konfigura
tion. Elektronikken afløser 
de gode gamle plotteborde, 
model Battle of Britain. 

I år etableres LAVAC NJ i 
Ålborg i den eksisterende cen
tralbygning. Næste år kom
mer LAVAC SJ på Ringsted 
kaserne og LAVAC BOR på 
Flyvevåbnets radarstation 
på Bornholm, (ESK 503) og i 
2003 afsluttes moderniserin
gen af Luftmeldekorpset med 
implementering af LAVAC SF, 
der får til huse i radarstationen 
ved Skrydstrup (ESK 602). 

Efterhånden som de nye 
LAVAC'erbliverfærdige, vilde 
hidtil anvendtet blive afviklet. 
Den i København vil dog blive 
søgt bevaret til uddannelses
formål. 

Forbliver blå 
Oberst Falkbøll regner ikke 
med at den almindelige ned
skæring af forsvarets styrker 
vil smitte af på de frivillige i 
Luftmeldekorpset. 
Jeg tror at vi bliver ved med 

at være de seks-syv tusind, 

LAVO 
BORIW"IOLM 

LAVAC BOR 

LAVO Nordjylland med LAVAC NJ under FHD1. 
LAVO Sydjylland-Fyn med LAVAC SF under FHD2. 
LAVO Sjælland med LAVAC SJ under FHD3 
LAVO Bornholm med LAVAC BOR under FHA BOR 

Oberst 
S. C. Falkbøll 
Luftmeldekorpsets chef, 
oberstSven Claus Falkbøll 
er 54 år og har været i 
Flyvevåbnet siden 1965. 
Han begyndte i Luftværns
gruppen (NIKE Eskadril
le 532 i Kongelunden)og 
gennemgik i 1971-73 Fly
vevåbnets officersskole. 

Derefter kom han til ra
darstationen på Skagen, 
og fra 1979 til 1986 arbej
dede han med EDB, sidst 
som faggruppeleder på 
Flyvevåbnets Specialsko
le. 

I 1986-87 var han på 
Forsvarsakademiet og 
gjorde derefter tjeneste 
ved Forsvarskomman
doen og Forsvarsministe
riet indtil 1992, da han blev 
assisterende forsvarsråd
giver i Den Danske Dele
gation til NATO. 

Fra 1995 til 1999 var 
han næstkommanderen
de og stabschef for Fly
vevåbnets Officersskole. 

Den 1 . jull 1999 ud
nævntes han til oberst 
med tjeneste som inspek
tør for Flyverhjemmevær
net og chef for Luftmelde
korpset. 

vi altid har været, siger oberst 
Falkbøll. 

Han venter heller ikke at 
det nye koncept, der indebæ
rer et øget samarbejde med 
Hærhjemmeværnet, kan være 
begyndelsen til en sammen
lægning af »de blå« med »de 
brune«. Luftmeldekorpset er 
en del af Flyvevåbnet, og det 
bliver det ved med at være.• 
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Turkish delight 
Tekst og foto: WIiheim Wlllersted 

En Lockheed F-104 Starfighter er dramatisk placeret ved indgangen til det tyrkiske flyvemuseum i lstanbul. 

Flyvemuseet Hava 
Miize Komutanligi ved 
Yesilkoy Atatiirk luft
havnen i lstanbul 
byder på en impo
nerende præsentation 
af pensionerede jetfly 
fra tredserne samt 
spændende nostalgi
ske glimt fra den tyr
kiske militærflyvnings 
tidlige år. 

Maersk Air har nu daglig di
rekte flyvning til lstanbul ved 
Det gyldne Horn - porten 
- eller snarere vandlåsen -
mellem Europa og Asien ved 
Bospurus. 

Så nu er det muligt at få sin 
»tyrkiske lyst« styret og tage på 
flyvehistorisk udflugt til det nye 
inspirerende flyvemuseum, 
som er blevet indrettet i et fjernt 
militært hjørne af millionbyens 
internationale lufthavn. 

For omkring 50 kroner kan 
man få en lokal taxi til at køre 
ud til museet fra byen - og 
vente derude for returkørslen. 

Douglas C-47 er også gate guard ved flyvemuseet. 

Der er nemlig ikke særligt 
gode offentlige befordrings
muligheder til og fra museet, 
og den civile lufthavn ligger 
(mildt sagt) et godt stykke -
til fods - på den anden side 
af området. 

Både Inde og ude 

En tyrkisk Starfighter drama
tisk himmelstræbende place
ret på en stander ved indgan
gen til museet og en fredeligt 
parkeret camoufleret C-47 
danner de lovende kulisser 
til flyvemuseet, der i øvrigt er 

åbent fra onsdag til søndag 
mellem 9.00 og 17.00 med 
en times nidkær lukning ved 
frokosttid. 

Museets samlinger består 
af en indvendig afdeling indret
tet i en stor hangarbygning 
med diverse mindre annekser 
samt et herligt åbent udstil
lingsareal med et stort antal 
parkerede fly af mange spæn
dende typer og fabrikater. 

Indvendig finder man over
raskende et eksemplar af den 
russiske flyvebåd Grigorovitch 
M-5, som tyrkerne tog som 
krigsbytte under Første Ver
denskrig. Her er også den 
polskbyggede jager - PZL-24, 
som Tyrkiet skaffede i 1936-
37. 

Der er også en komplet de 
Havilland DH89 Dragon Rapide 
samt et par eksemplarer af de 
Miles Hawk og Magister, som 
tyrkerne byggede på licens i 
begyndelsen af fyrrene. 

Full size modeller 

I udstillingshallerne er der 
montrer med modeller - og 
man kan her som modelbyg
ger glæde sig over, at plastic
fabrikanterne heller ikke her 
har levetforgæves, for tyrkiske 
modelbyggere har samlet og 
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PZL-P24G var i tyrkisk tjeneste i trediverne. De Havil/and Dragon Rapide. 

bemalet plasticmodeller af 
mange af de forskellige fly, som 
tyrkerne har haft på vingerne 
in full-size natura. 

I montrerne kan man også 
i fotoreportager følge den fly
vehistoriske udvikling fra år
hundredets begyndelse og 
frem til nu, hvor Tyrkiets flyve
våben lige som visse andre 
lande helt har koncentreret 
sig om »raketstokke« - alias 
F-16. 

Tordenfuglene 
Udenfor kan man gå på valfart 
mellem de mange parkerede 
fly, som står (startklare?) på 
snorlige rækker på udstillings
området. 

Her kan man med et føle sig 
hensat til Republic-fabrikkens 
torplads i Farmingdale den
gang »over there«. For her 
står alle torden-fuglene. 

Her er F-84G, F-84F og 
RF-84F - tilsyneladende flot 
bevaret og velmalede. 

Men her står også jet-kol
legaerne - North American 
F-86 Sabre (bl.a. et eksemplar 
fra det tyrkiske flyvevåbens 
opvisningshold »De flyvende 
Svaner« - et udvalg af F-100 
Super Sabre, både camoufle
rede og metalblanke samt en
og tosædede, diverse Northrop 
F-5 - både F og RF, plus en 

Convair F-102 Delta Dagger. 

Tyrkisk krigsbytte: det russiske søfly Grigorovich M5. 

række en- og tosædede F-1 04 
Starfighters. Der også udstil
let et par McDonnell Douglas 
Phantom li. Tænk de er også 
blevet mueumsgenstande! 

Ikke kun jagere 
Man kan også nyde gensynet 
af Convair F-1 02 Delta Dagger, 
som tyrkerne jo også fik leveret 
- samtidig med grækerne i øv
rigt (lige for lige). 

F-86 Sabre fra opvisningsholdet »De flyvende svaner«. 

Republic P-47D Thunderbolt. 

Mellem alle »F«-erne må 
man naturligvis dvæle ved 
Republic P-47D, som kom i 
tjeneste som jagerbomber, da 
det tyrkiske luftvåben i fyrrene 
blev moderniseret. 

Men der er også andre 
godbidder, for eksempel Be
ech AT-11 Kansan og North 
American Texan. 

På udstillingsområdet fin
der man også Douglas C-54, 
Beech Mentor, L-18C, samt 
fem-seks Dornier Do-28 samt 
en enkelt Do-27. 

Desuden kan man møde en 
Sikorsky S-55 samt se en af de 
Vickers Viscount som faktisk 
blev anvendt som transportfly 
i det tyrkisk luftvåben fra 1971 
og op til 1993! 

Værd at besøge 
Det tyrkiske flyvemuseum i 
lstanbul er kort og godt værd 
at besøge! 

Det er imponerende at se 
udstillingslokalerne med sjæl
denhederne, men det er især 
virkelig en oplevelse udenfor 
at skridte fronten af foran de 
velbevarede flyklenodier. 

Entreen er ca. 25 kr. pr. per
son - dertil kommer 1 0 kr. for 
»en almindelig fotobillet« - af 
en eller anden grund skal man 
slippe 1 00 kr., hvis kameraet er 
til videooptagelser! • 



Er du FLYS/Kker? 

Rutine og erfaring 
Af Lars Bæhrenz Christensen 

11901 fastslog fly
vepioneren Wilbur 
Wright i en tale for 
» Western Society of 
Engineers« i Chicago, 
» ... at øvelse er 
nøglen til flyvningens 
hemmelighed." 
Selvom dette blev 
formuleret kun kort 
tid efter brødrene 
Wrights første flyv
ning med svævefly, 
Set gælder det stadig. 

Ib Overgaard kommenterede i 
april nummeret af FLYV svæ
veflyvehavarierne i år 2000. 
Ib Overgaard konstaterede, 
at piloterne i et stort antal af 
havarierne var det, vi normalt 
betragter som erfarne piloter, 
idet de havde både S-certifikat 
og Førsteinstruktørbevis. 

Ib Overgaard sætter i sin 
artikel spørgsmålstegn ved, 
om erfaringsgrundlag bør vur
deres udfra de årlige gen
nemsnitstal fremfor akkumu
lerede totaltal, idet svævefly
veinstruktører ofte har mange 
starter men ikke ret meget fly
vetid pr. start. Desuden flyver 
instruktøren ikke meget selv 
under sine skoleflyvninger, 
hvorfor instruktører ikke opnår 
ret meget »stick-time« (pind 
tid} . 

Det, Ib Overgaard rører ved 
i sin artikel, er nogle meget 
vigtige begreber indenfor flyv
ning, nemlig rutine og erfa
ring og måske især forskellen 
herpå. 

Det er vigtigt for piloter, 
og i høj grad instruktører, at 
kende forskellen på rutine 
og erfaring og hvilken indfly
delse de to ting har på deres 
flyvning. 

I virkeligheden er begge 
begreber med til at beskrive 
pilotens og instruktørens træ
ningstilstand. Begge dele -
rutine og erfaring -er nødt til at 
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eksistere, for at vi kan tale om 
en træningstilstand, og de kan 
ikke erstatte hinanden. 

Rutine 

Ved rutine forstår vi den færdig
hed, vi har opnået ved øvelse 
og er i forbindelse med flyvning 
egentlig blot et udtryk for, hvor 
meget vi har fløjet indenfor en 
kortere periode. 

Rutine knytter sig direkte 
til den eller de manøvrer, du 
har udført indenfor perioden. 
Du kan således godt være 
»rusten« på for eksempel si
deglidning og samtidig have 
stor rutine i spilstarter. 

Piloter er ikke ens og har 
naturligvis ikke samme anlæg 
for flyvning, hvorfor nogle pilo
ter hurtigere opnår stor rutine 
end andre. Har du stor rutine 
i at udføre en manøvre, kan 
du udføre den med samme 
sikkerhed og præcision hver 
gang. 

Erfaring 

Ved erfaring forstås ydre og 
indre oplevelser. De ydre op
levelser forekommer i forbin
delse med sansepåvirknin
gerne under flyvning; altså 
primært det du ser, mens du 
flyver. 

De indre oplevelser finder 
sted i form af tankevirksom
hed før, under og efter en 
flyvning . 

Erfaring opnås naturligt 
gennem et antal flyvninger fo
retaget over en længere pe
riode. 

Det er klart, at jo flere flyv
ninger du har haft over en lang 
periode, desto større erfaring 
vil du opnå. Ligeså klart er det 
også, at du opnår mindre er
faring, hvis ikke du reflekterer 
og tænker over de flyvninger, 
du har foretaget; men blot 
lader dem være ydre oplevel
ser. 

Der er således forskel på 
hvor stor erfaring piloter opnår 
under det samme antal flyv
ninger i den samme periode. 

Nogle piloter tænker mere 
over deres flyvninger end an
dre og har måske tilmed en 
mere nuanceret og detaljeret 
forståelse for flyvning. 

Både rutinen og erfaringen 
aftager, hvis du ikke beskæf
tiger dig med flyvning i en pe
riode. Du kan naturligvis ik
ke »leve af« en stor erfaring, 
hvis ikke du også har en god 
rutine. 

Du har dog lettere ved at 
generhverve den mistede ru
tine, hvis du har en stor erfa
ring. Omvendt kan du have 
svært ved at generhverve ru
tine, hvis du kun har ringe er
faring. 

Tænk her på hvad en læn
gere pause betyder, som for 
eksempel vinterperioden, hvor 
der ikke flyves. Den erfarne pi
lot vil etter pausen typisk ikke 
have svært ved at udføre givne 
manøvrer med den nødven
dige sikkerhed og præcision. 
Ellers vil han i hvert fald efter 
nogle få flyvninger blive i stand 
til det. 

Tilsvarende vil den uerfar
ne pilot, som for eksempel ele
ven eller den netop færdigud
dannede pilot, have noget 
sværere ved at udføre givne 
manøvrer med samme sik
kerhed og præcision, som han 
var i stand til før pausen. Derfor 
skal han ofte flyve noget mere 
for at generhverve sin rutine. 

Instruktører er også piloter 

Som instruktør er det vigtigt, 
at du er opmærksom på ru
tinens og erfaringens indfly
delse på den aktuelle træ
ningstilstand. 

Det er vigtigt, når du for ek
sempel flyver PFT (Periodisk 
Flyve Træning} med en pilot, 
genoptager skoleflyvning med 
en elev, der har holdt en læn
gere pause eller blot ser et 
klubmedlem, der ikke har væ
ret på flyvepladsen i lang tid. 

Men det er - og det kan 
ikke tydeliggøres nok - ligeså 
vigtigt, at du er meget bevidst 

om din egen træningstilstand I 
Det er aldrig en skam at må 
erkende, at du har mistet ru
tine og trænger til at få noget 
genopfrisket; for eksempel 
flyslæb, hvis du primært ud
fører spilstarter. 

Du taber ikke ansigt eller 
mister anseelse ved at spørge 
en anden instruktør, om han 
vil tage en tur med dig i sko
leflyet; tværtimod udviser du 
modenhed og en god holdning 
til flyvning I 

Samme holdning skal du 
prøve at give alle piloterne 
i klubben, så de selv efter 
en pause kommer og beder 
om en »rustbanker-tur« med 
instruktør. 

Det er selvfølgelig ikke al
tid nødvendigt at flyve en tur 
med instruktør, fordi du har 
mistet lidt rutine. Det kan være 
tilstrækkeligt at »varme op« 
med en flyvetur i et langsom
mere og mere godmodigt fly 
og så senere fortsætte på et 
højere ydende fly. 

Det kan også være et spørgs
mål om ikke at flyve stræk med 
det samme efter en længere 
pause, men træne lidt termik
flyvning omkring flyvepladsen 
et par dage først. Eller det 
kunne være at lade være med 
at starte en dag, hvor der er 
kraftig sidevind eller andre 
vanskelige vejrforhold. 

For at kunne undervise en 
elev i udførelsen af en specifik 
manøvre, må du som instruk
tør naturligvis selv kunne ud
føre den sikkert og overbevi
sende. 

Er du i tvivl om du kan ud
føre manøvren med den nød
vendige præcision, så lad 
være med satse på det! Tag 
i stedet for en tur alene eller 
gerne med en anden instruktør 
og øv dig på manøvren, indtil 
du atter har opnået den nød
vendige rutine og kan udføre 
manøvren ens hver gang. 

Udover skoleflyvningen er 
du endvidere nødt til at flyve 
selv, for at bevare følingen 
med andre flytyper samt di
verse manøvrer og dermed 
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være i stand til at give en gerne vil lade eleven selv se 
god undervisning. Derfor skal og korrigere sine fejl. Vi »isce-
du som instruktør foretage nesætter« også situationer, 
flyvninger, hvor du bevidst hvor vi gerne vil undersøge, 
søger at pudse din egen flyv- om eleven reagerer rigtigt. Og 
ning afog hvergangtilstræber heri ligger der en balanceakt, 
at flyve, som du ønsker at dine hvor eleven »gives snor«, og 
elever skal flyve. hvor vi giver os selv tilstræk-

Nu tilbage til Ib Overgaards kelig margin til, at kunne nå 
artikel. Instruktørers erfaring at gribe ind og »redde situa-
kan vel næppe betvivles, for så tionen«, også selvom den 
var de vel ikke blevet instruk- udvikler sig i en anden retning, 
tører? Men har instruktører end det vi havde planlagt. 
virkelig en ringere rutine end Bestemt ingen nem opgave! 
piloter, der ikke er instruktør? Men rutine og erfaring som 

Mister man langsomt mere instruktør kan vel næppe be-
og mere rutine og erfaring, strides at være eneste mid-
fordi man som instruktør får del til at undgå denne type 
for lidt »stick-time«? havarier! 

Spørgsmålene kan næppe Når en instruktør derimod 
besvares entydigt og katego- involveres i et havari i forbin-
risk. Men en ting er sikkert og delse med en flyvning, hvis 
det er, at instruktør-uddanne!- formål ikke er skoling, f.eks. 
sen opbygger færdigheder egen strækflyvning, så er det 
og sikkerhed i udførelsen af i princippet ligegyldigt, om 
måske især kritiske manøv- piloten er instruktør eller ej. 
rer, som f.eks. simulerede Hvis ikke piloten er rutineret, 
motorstop eller afbrudte spil- så er det jo uden betydning, 
starter. om han er instruktør. 

Instruktøren podes også i En undersøgelse fra 1983 
sin uddannelse med en kritisk foretaget af Embry-Riddle 
indstilling til flyvning og er Aeronautical University viser, 
i sit virke hele tiden i færd at piloter sjældent er præcise i 
med at analysere flyvningens deres vurdering af egen rutine 
parametrer. Instruktøren er i forbindelse med bestemte 
muligvis endda mere skeptisk flyvemæssige opgaver. 
end andre overfor det, der Der ligger en potentiel risiko 
foregår under flyvning, fordi i, at instruktører overvurderer 
han er i en situation, hvor det deres evne til at udføre andre 
måske kræves, at han over- manøvrer og opgaver med de-
tager kontrollen over flyet. res fly, end dem de udfører i 

forbindelse med skoleflyvning, 
fordi de (ubevidst) oplever de-
res instruktørrutine som en 

Når Instruktører havarerer generel rutine. 
Når en instruktør involveres Derfor kan det ikke under-
i et havari i forbindelse med streges tydeligt nok, at rutine 
skoleflyvning, er det ofte fordi, hører specifikt sammen med 
eleven har »snydt« instruktø- det, man rutinerer sig i. Såle-
ren ved at gøre noget andet des kan rutine i flyslæb ikke 
end det, instruktøren havde opnås ved at lave spilstart. 
forventet (f.eks. lande lige frem Men rutine opnås dog relativt 
efter en simuleret afbrudt spil- hurtigt, hvis man har rutine i 
start, hvor instruktøren havde noget beslægtet. 
forventet, at eleven ville »gå 
rundt«) ellerfordi instruktøren 
griber ind for sent (f.eks. hård 

Regler eller holdninger? landing). 
Havarier af denne type op- Når Ib Overgaard i overskriften 

står fordi, vi som instruktører på sin artikel skriver: »Er vi 
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lige så gode som vi tror?«, så Regler kan være gode nok, 
indikerer han, at det er vi ikke. og de er der selvfølgelig for at 
Og det har han faktisk ret i, kompensere for vores egen 
for så havde vi vel ikke haft de tilsyneladende ringe evne til 
mange uheld? at vurdere os selv. Om de er 

Men når Ib Overgaard lig- gode nok eller restriktive nok 
ger op til at timekravet til vores kan altid diskuteres, men vi 
certifikater ændres fra totaltal bliver næppe alle enige! 
til gennemsnitstal, så mener Jeg er bestemt ikke tilhæn-
jeg ikke, at Ib Overgaard har ger af nye regler eller stram-
ret. ning af eksisterende regler. 

Både antal timer og starter Jeg mener derimod, at vi skal 
er jo med til at beskrive vores forsøge at holdningsbearbejde 
rutine, og jeg vil endda påstå, hinanden til sikker flyvning. Vi 
at mange starter og landinger skal lære at forstå hvilke me-
giver en mere sikker pilot, end kanismer, der har indflydelse 
mange timer gør. Det er jo på vores måde at flyve på. Og 
netop i start- og landingsfasen, så skal vi især som instruktører 
vi hyppigst ser havarier, og lære at se på os selv med de 
disse faser kan vi ikke opnå samme øjne, som vi ser på 
rutine i ved at kurve termik en andre med. 
hel eftermiddag. Tallene viser jo, at vi slet 

ikke er så gode, som vi selv 
tror .... • 
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OGER 
Alt om F-100 den epoke. Vi er de bedste, lærling« om et jordangreb, 

i hvert fald » The Best in the der var meget tæt på at ende Dao Cl,, Christe.u.n 
West«, så vi kan lige så godt i havari, er i særklasse flot 

STYRTET NED male flyene, så venner og skrevet.Forrestener en F-100, 
fjender kan genkende os. Få år der »musher« igennem be- ,,.,,..:;.::::-.... ,..,. __ 
senere var alt grønt i grønt. stemt ikke noget rart syn - slet .,,,,~ 

For 18 år siden umiddel- ikke når den peger på en! 
,.,,,,.,_, .,. ""'• .,_..,:::,:.lalb,,rt I JtJfs 

bart efter F-100's udfasning Der er desværre alt for få 
udkom den første »Dash One førstehåndsindtryk fra meka-
and a Halt«. Den var i hvert fald nikernes side, selvom alle 
anderledes! Nemlig i ringbind nitter, bolte, systemer og 
som en efterligning af pilo- modifikationer i øvrigt er 
ters og teknikeres håndbøger grundigt beskrevet. Groft 
indenfor amerikansk militær- sagt halvdelen af bogen 
flyvning. Den havde bestemt består af flylister med kom-
sine kvaliteter. F.eks. havde plette og meget detalje-
forfatterne tydeligt nok fået rede historier for hvert fly, 
fri adgang til Flyvevåbnets selvom skriftstørrelsen gør 
arkiver. Senere er der udkom- at man skal have de stærke 
met tilsvarende værker om briller på! Til slut skal det 
F-1 04 og Draken i støt stigen- fremhæves, at bogen har den kunne herefter stykke en » mi-
de kvalitet. bedste indholdsfortegnelse, krohistorisk undersøgelse« 

I lyset af mange nye oplys- jeg har haft fornøjelsen af sammen. Det er nu en me-
ninger syntes » Dansk Militær- at bruge. Nærmest en undta- get beskeden betegnelse for 

Dansk Militærflyhistorisk re- flyhistorisk Researchteam«, gelse nu om dage. denne bog. 
search-team: North American som de også kalder sig, at Citat fra» Pilot lmpression«: Man mærker tydeligt, at 
F-100SuperSabreIO.1F/TF- F-100 manualen trængte til et » The good old Hun, ja, nogle Dan Ch. Christensen er pro-
100D/F-1 ½ Faet Manual. Lyn- hovedeftersyn. Og det har elskede den, andre tolererede fessionel historiker, dr. phil. og 
ge 2000. 216 s., 21 x 30 cm. de gjort godt. Ringbindet er den, og endelig var der dem, lektor ved Roskilde Universi-
Pris kr. 330,00 incl. moms og væk, og de har skrevet bogen der opgav flyvning og karriere tetscenter. Foruden grundige 
forsendelse. ISBN 87-987847- om F-100 i Danmark. Der er pga. den. En ting er helt sikkert. kildestudier er en stor del af 
0-6. F~ hos Tinbox Postbox 14 billeder af hver eneste danske Ingen har fløjet F-100 og gået bogen baseret på personlige 
3540 Lynge, tlf. 4818 74 05. Super Sabre, og med skyldigt upåvirket derfra.« interviews med de implicerede, 

hensyn til ejere af den første Anmelderen er, som det både på jorden og i luften. 
Som ung knægt sidst i 60' erne bog er alle fotos skiftet ud. nok fremgår, også blevet på- Handley Page Halifax B Mk. 
rettede jeg en dag blikket opad Næsten ingen af dem har væ- virket i middelsvær grad af III MZ793 blev skudt i brand af 
efter pludselig og voldsom ret offentliggjort før. gamle minder. Bogen er på alle en tysk Junkers Ju-88 natjager 
jetstøj. En stor grøn og brun Men det er de personlige måder af meget høj kvalitet. fra Grove. At der overhovedet 
amerikansk Phantom i 90 gra- beretninger, der gør bogen så Den kan varmt anbefales. overlevede nogen af besæt-
ders krængning dukkede op i fremragende. Der er meget PJC ningen er lidt af et mirakel. Ag-
få hundrede fods højde. detaljerede indblik i, hvordan terskytten sprang fra stor højde, 

I næste nu sås den hvide »Super Dog«'en egentlig var men resten blevførst slynget ud, 
underside, hvide striber fra vin- at flyve. Stor, tung og ganske Styrtet ned da flyet eksploderede i 1.000 
getipperne og sort røg væltede krævende forstår man, men 

Dan Ch. Christensen: Styrtet 
fods højde. Piloten og naviga-

ud af udstødningen, mens var piloten først blevet dus tøren omkom ved styrtet. 
F-4'eren blev kastet ind i et med den, sværgede mange til Ned. Frihedsmuseets Venners Hvordan det siden gik i tæt-
angreb på FSN Karup få km den - og ikke efter den I Forlag. 117 s. 58 ill. 21 x 15 befolket fjendeland, men dog 
væk. Lige i haserne på »tjen- Der er glimrende beskri- cm. Pris 125,- kr. hft. ISBN med mange »venner« iblandt, 
den« ligger »rottepatruljen«: velser af, hvordan den takti- 87-88214-591. Foreligger og- er spændende som en kri-
To af Eskadrille 727's sølv- ske anvendelse af F-1 00 har så på engelsk. minalroman. Men der bliver 
skinnende F-100, let genken- ændret sig gennem tiderne. også tid til fortælle »makro-
delige på de røde næser. I Små og store historier fra »Beretningen om syv RAF- historien« om hele Danmarks 
perfekt samarbejde skiftes dagligdagen. I mange af dem flyveres skæbne efter ned- forhold under besættelsen. 
de til kanonangreb på bom- bobler humoren. Havarier skydningen af et Halifax-fly Og der bliver ikke lagt fingre 
beflyet. Ingen tvivl om hvem prægede desværre flyets tje- ved Holbæk i 1945 fortalt af imellem! 
der får bank i dag. neste i Flyvevåbnet. Af de 72 de fem, der overlevede« er En lille flyteknisk detalje: 

Herlige minder der blev styrtede 35 ned, hvorved 17 undertitlen. Det er først og fremmest for at 
genopfrisket af de flotte far- piloter omkom. Sammenlignet Forfatteren kom i 1975 ved undgå modstand/asymmetri, 
vebilleder i den nye F-100 med tidens andre kampfly var et tilfælde i kontakt med en man kantstiller propeller. Ikke 
»Faet Manual«. Der er både det dog ikke en usædvanlig af redningsmændene, der for brandslukning. 
de nævnte røde næser, 730's statistik. hjalp en af de overlevende Bogen er også et værdigt 
grønne og hvide og 725's helt Det er svært at fremhæve til Sverige. Meget senere fik minde over de ca. 1.700 al-
sølvfarvede. Der var noget nogle af beretningerne frem han lejlighed til at interviewe lierede flyvere, der betalte den 
første verdenskrigsagtigt over for andre, men »troldmandens besætningsmedlemmerne, og højeste pris over Danmark. • 
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AV 
BO år 70år 

Flyveinstruktør Generalløjtnant 
Bent Michelsen M.V. Hansen 
Bent Michelsen (Mie) voksede MOV, generalløjtnantM. V. Han-

TES var en tid chef for Fly- gistikdivisionen, nu Driftsdivi-
verstabens uddannelsssek- sionen. 

op i mellemkrigsårene påAma- sen,derfylder70ården5.maj, tion og kom derfra til Avnø Da Adser-Larsen havde 
ger, midt mellem Kløvermar- kom direkte fra gymnasiet til som chef for Flyveskolen. afsluttet officersskolen, over-
ken/Luftmarinestationen og Flyvevåbnet i 1950, blev nr. 1 Her blev han til han faldt for vejede han at søge ind som 
Kastrup, så han blev flyveinte- på sit officersskolehold og fik aldersgrænsen i 1991. pilot, men fik han at vide, at 
resseret i en meget ung alder. derefter en flot karriere. Han Han er den der længst har var for gammel - han var 23 

Oprindelig var det hans var to gange eskadrillechef været chef for Avnø (11 år), år og tre måneder. Det var 
ønske at blive militærflyver, (725 og 726), chef for operati- og som pensionist fortsatte den gang Flyvevåbnet kunne 
men det forhindrede krigen onsafdelingen på Flyvestation med stor energi at arbejde for tillade sig at være kræsent. 
jo. Han blev i 1943 medlem Ålborg og derefterstationschef. at bevare flyvepladsen. At det Men nogle år senere lærte 
af Sportsflyveklubben og spa- Ind i mellem forrettede han tje- ikke lykkedes, skyldes i hvert han at flyve - på en civil fly-
rede derigennem op til »Fø- neste i Forsvarsministeriet, fald ikke manglende indsats veskole og betalte selv. Og 
rercertifikat til privatflyvema- Flyvertaktisk Kommando og fra hans side. han erhvervede A-certifikat og 
skine«, som det hed dengang. NATO-stabe. fortsatte med Twin B+I til Dl 
Han var til certifikatprøve den MOV sluttede som chef for 
1. september 1946, for øvrigt Forsvarets Operative Styrker Luftkaptajn Mindeord samme dag som det senere og for BALTAP, og efter 43 år i 

Oskar Nordland Flyvevåbnet averterede efter Flyvevåbnet blev han pensio- Hans Peter 
elever til den første militære neret i 1993. 
flyveskole efter krigen, men da 

Den 26. maj bliver luftkaptajn 
Oskar Nordland 70 år. Han 

Herman sen 
var han blevet for gammel. 

Oberstløjtnant begyndte som svæveflyver i Vi kan høre og forstå ordene, 
Sideløbende med sit bor- Esbjerg, var derefter i Flyve- men kan alligevel ikke forstå 

gerlige erhverv som kommu- K.Abildskov våbnet og kom til SAS i 1955. I det. HP er død - bare faldet 
nal embedsmand var han fra 

ABI, oberstløjtnant Kurt Abild- 1990 blev han luftfartsinspek- om på en skiferie kun 39 år 
1955 instruktør i Sportsflyve-

skov, der fylder 70 år den 8. tør i Statens Luftfartsvæsen. gammel. 
klubben og derefter Delta Fly 

maj, begyndte i Flyvevåbnet Han forrettede tjeneste ved Han kommer ikke bare forbi 
indtil han i 1981 blev 60 år. 

i 1950 og fløj natjagere indtil STK, de skandinaviske luft- længere og siger: »Jeg tænkte, 
- Så gik jeg pænt op i Luft-

1960, da han blev chef for fartsmyndigheders fælles til- at i måske kunne bruge en 
fartsdirektoratet og afleverede 

Træningsflighten. Derefter var synskontor med SAS, indtil hånd«. Han ringer bare ikke 
mit B-certifikat, for det sagde 

han chef for ESK 726, der un- han blev pensioneret i 1999. mere, for atfå en snak på et par 
man den gang at det skulle 

der hans kommando introdu-
timer - eller et par minutter. 

man når man var blevet så 
cerede F-104G Starfighter i 

HP besad den sjældne ev-
gammel. 60år ne aldrig at tale til nogen -

Mie fortsatte med at flyve 
Flyvevåbnet. 

han talte med alle. Børn og 
som privatflyver indtil »nogen« 

Efter stabstjeneste, bl.a. 
Oberst voksne, unge og gamle. 

i SLV mente, at det certifikat 
som chef for Flyverkomman-

P. Adser-Larsen Som instruktør har han en 
jeg havde sendt ind til forny-

doens flyvesikkerhedssektion, 
del nye piloter og omskolinger 

else, måtte de vist hellere be-
blev han i 1973 chef for Fly-

Den militære aldersgrænse på samvittigheden, og jeg 
holde i Luftfartshuset. I alt nå-

veskolen på Avnø og fra 1980 
bevirker at oberst Peter Adser- behøver vel bare nævne DC-

ede han at logge ca. 5.600 
til 1985 var han stationschef 

Larsen må forlade Flyvevåb- 3'eren, hvor han var med fra 
timer. 

i Tirstrup. Han sluttede med 
net med udgangen af denne ideen blev født. 

Mie var i begyndelsen af 
stabstjeneste, først i BALTAP, 

måned, torden 17. maj bliver Han fløj kolbøtter for sjov, 
60'erne KDA's repræsentant i 

derefter i SHAPE og afgik med 
han 60 år. og han havde en særlig for-

Luftfartsdirektoratets udvalg, 
pension i 1991. 

Han begyndte sin militær kærlighed for gamle fly med 
1964-1966 var han formand 

der forfattede programmet for 
for Ålborg Flyveklub, og han har karriere i Hæren (artilleriet), halehjul. 

uddannelsen af privatpiloter. men blevforsattil Flyvevåbnet Det var naturligt for ham 
Han har altid interesseret 

også været formand for Rådet 
i 1963 og gennemgik dettes at arbejde som pilot i MUK, 

sig meget for flyvehistorie og 
for Større Flyvesikkerhed. 

officersskole. Efter tjeneste i hvor han fløj Shorts 360 og 
veteranfly. I 1953-54 var han Luftværnsgruppen blev han ATR42. 
medejer af KZ III OY-DIE og Oberstløjtnant uddannet til ingeniør på For- Medens vi har svært ved at 
1955-70 KZ 11 T OY-FAT og D.E. Thestrup svarsakademiet, og han var forstå, er det ingenting imod 
endelig fra 1977-2000 Falco derefter i Flyvematerielkorn- Thomas og Søren som aldrig 
OY-BKC. I sit flyverotium har D.E. Thestrup, der bliver 70 mandoen, hvor han især ar- vil forstå hvorfor deres elskede 
han været medforfatter af år den 24. maj, var i sine helt bejdede med F-16. legekammerat aldrig kommer 
»Råd og vejledning til prøve- unge år ivrig modelflyver. Han Efter en halv snes år som hjem mere. Vores hjerter og 
flyvningsprogram for hjem- kom til Flyvevåbnet i 1950, teknisk officer på FSN Karup tanker er hos Marianne og 
mebyggede fly«. fik pilotnavnet TES og var i var han chef for Flyvevåbnets drengene. 

Han er æresmedlem af KZ mange år jagerpilot. I to perio- Specialskole fra 1990 til 1993, Vi er mange, som er glade 
& Veteranflyklubben ligesom der var han chef for en F-1 00 og efter et par år i BALTAP for at have kendt HP. 
han var af Sportsflyveklubben. eskadrille (725 i 1962-1964 kom han til Flyvertaktisk Kom-

Ole Lindhardt 
Den 22. maj bliver han 80 år. og 730 i 1967-1970). mando i 1997 som chef for Lo-
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FLYSIK - et oplæg til debat 
Af Ricard Matzen, 
fmd. for Dansk Motorflyver Union 

Statens Luftfartsvæsen og dag er involveret i en hændelse mht. basal håndtering af flyet? resterende mængde verifice-
Rådet for Større Flysikker- med et 260 °groundloop under Jeg har set nye piloter som res? 
hed har kørt en kampagne for landingsafløb uden person el- ved certifikatprøve kun havde Det er for enkelt blot at sige 
forbedring af flyvesikkerhe- ler væsentlig materielskade. totalt 112 landinger, medens »fyld helt op« så ved man da, 
den. Det medførte bl.a. den for Disse to tilfælde tæller dobbelt jeg selv for ca. 35 år siden hvor meget benzin der er om-
privatpiloter lidet flatterende så meget i statistikken (idet havde 233 landinger. Er dette bord (hvis man ellers kan stole 
»Plakatkampagne« til 90.000 man i visse sammenhænge et enkeltstående tilfælde? på selv officielt autoriserede 
kr. og sensationspressens lægger havarier og hændelser Har miljørestriktioner og høje anførelser om tankens stør-
kæmpeoverskrifter »DE FLY- sammen og danner et nyt be- startafgifter medført lavere relse og forbrugstabeller for 
VER AD HELVEDE TIL« og greb uheld, dette til trods for træningsstandard hos pilo- motoren). Skal man have fx 
tilsvarende - eller værre. Det at disse i Lov om Luftfart kap. ter? fire personer og lidt bagage 
påstås at havarier og hændel- 11 omtales flyveulykker) som Det med parkeringsskader ombord, kan tankene måske 
ser ved privatflyvning i Dan- det alvorlige havari i Stord for to har jeg ikke specielle kommen- kun fyldes til fx minus 50 liter 
mark er for stigende og i øvrigt år siden med ni omkomne og tarer til, udover at træning og fra fuld . Hvordan verificerer 
højere end i de andre nordiske totalskadet fly. Mon de andre erfaring burde give piloten klar- man den aktuelle mængde? 
lande. nordiske lande har samme hed over flyets sande bredde, Manuel pejling af tankens 

Jeg har regnet på tallene bagatelgrænse? venderadius og bremseevne. indhold før start er naturligvis 
og det viser sig, hvis man Ethvert nok så lille uheld Det skal erkendes, at hvis man en forholdsregel , men kan det 
betragter de alvorlige ulykker kan, hvis man endelig vil det, flyver med mange forskellige fly gøres kvalificeret. Man kan 
med fatal udgang, så ligger altid føres tilbage til pilotfejl. - fx udlejningsfly-, kan det være selvfølgelig se om tanken er 
OY- med det laveste gennem- Han har ikke har »gjort sig svært at kende de respektive tom ellerfuld, men en egentlig 
snit over de seneste 15 år bekendt med alle tilgængelige karakteristika. pejling er ikke altid mulig fx 
(1984-1998). oplysninger, der er af betyd- Men når det drejer sig om ved kropstanke. 

Stigningen med årene for ning for den pågældende flyv- benzin eller rettere mangel på Var det ikke en ide at eva-
de øvrige ulykker er ikke sta- ning«. Denne bestemmelse samme, tænker jeg tilbage på luere benzinsystemer på fly 
tistisk signifikant selv på lave- svarer til Færdselslovens ind- min studietid, hvor jeg var den og stille krav om en standard 
ste niveau (95 %). Misforstå ledende paragraffer om føre- lykkelige ejer af en VW anno minimum som knallert eller 
mig ikke, ethvert havari eller rens pligt til at udvise agtpå- 1955. Den havde efter bedste VW anno 1955. Man bør gå 
hændelse er et for mange og givenhed og afpasse farten knallertprincip en tregangs- efter bolden og ikke efter man-
kan vi bidrage til forbedringer efter forholdene. Ethvert færd- hane under instrumentbrættet den. Der bør også tænkes på 
er det naturligvis en værdig selsuheld vil ligeledes kunne og et rør ca. fem cm op i tanken ergonomiske forhold omkring 
sag at arbejde for. Helt på nul henregnes som overtrædelse Der var så stilling Luk, Åben tankvælgerens placering samt 
kommer vi nok næppe, men af disse paragraffer. og Reserve. Reserven var ca. klare og tydelige markerin-
hvad kan der gøres? Willy Brandt sagde engang fem liter, og kørte man tør, ger. 

som Berlins overborgmester vidste man altid, at der var min. Man har i årevislavetvægt-
i forbindelse med diskussion 50 km tilbage ved at skifte til og tyngdepunkts bestemme!-

Bedre statistik om overholdelse .af firemagts- reserve - enkelt! Men » Warum ser på fly og ofte kun fundet 
I de statistiske analyser savnes aftalen om forbud mod pro- einfach machen, wenn man so forskelle i den mængde jord 
kvantificering af ulykkerne, det duktion af militærudstyr: Hvis herrlich kompliziert machen der sidder i hjulskærmene 
kunnevære 1) Antal omkomne man endelig vil det, kan selv ••• <c eller andre uvæsentlige små-
personer - 2) Materielskade en bukseknap betegnes som Sammenligner man med ændringer. Men hvad med 
i kr-3) Retslige eftervirkninger værende militærudstyr, den fly, er der en del der har en tank kalibrering af brændstofmåler-
(bødestørrelse, certifikat fra- indgår jo i soldaters uniform. med en simpel hane On og Off. ne? Var det ikke bedre at bruge 
kendelse) - 4) Forsikring ska- Mange af de til privatflyvning i nogle af veje-resurserne på 
deserstatning afvisning. 

Går efter manden i stedet 
dag hyppigt anvendte fly har et brændstofviserkalibrering i 
simpelt og upålideligt elektrisk stedet? 

for bolden brændstofmålersystem for Hvad med flyveskolerne, 
Bagatelgrænse Man har så kastet sig over to vingetanke, men flyves undervises der i praktiske me-
Ved gennemlæsning affx Ha- ulykker der karakteriseres som der med »Both On« er det sy- toder til verificering af aktuel 
varikommissionens seneste pilotsjusk eller sløseri fx dår- stemmæssigt ikke bedre end brændstofmængde, for slet 
årsberetninger kan man ved lige landinger og påkørsel af en tank. Når der ikke er mere ikke at tale om det ved aflæg-
de mindre alvorlige tilfælde andre fly, biler eller lygtepægle benzin, så er det definitivt. gelse af certifikatprøve, PFC 
konstatere at bagatelgrænsen på parkeringsområdet samt Andre fly har brændstofvi- ellertilsvarende. Checker kan-
er meget lav. Fx er påkørsel af endnu værre at flyve tanken ser i form af et standrør i tan- trollanten dette? 
en banebegrænsningskasse tom eller at fejlbetjene af ben- ken, som kan ses fra kabinen. 
uden personskade karakteri- zinsystemet. Dette er enkelt og driftsikkert. I 
seret som et havari med større Ulykker under landing er vore moderne tider kunne man Hvad kan DMU gøre 
skader på bæreplan og høj- nævnt som en relativ stor del. selvfølgelig indføre systemer Det har i arbejdsgruppen været 
deror. Men har det ikke været det med elektronisk integrerende drøftet om man kunne indføre 

Skaden har dog ikke været siden Ellehammers dage? flowmetre eller volumenmå- en slags flyvesikkerhedsofficer 
større end den er repareret nat- Er der sket en ændring i pilot- lere, men hvornårerdenneså i flyveklubberne i lighed med 
ten over, idet samme fly næste uddannelsen gennem årene nulstillet og hvordan kan den det man kender på flyvesta-

26 FLYV • MAJ 2001 



1 mgsannonce 

TIL KANGERLUSSUAQ LUFTHAVN 

Mittarfeqarfiit søger 

Chef instruktør 
Chefinstruktør søges til afvikling af AFIS
uddannelse samt andre luftfartsuddannelser og 
-kurser på Skolen for Interne Uddannelser 
(SIU) i Kangerlussuaq Lufthavn. 

Mittarfeqarfiit driver SIU, hvor vi som den -
eneste virksomhed i Grønland uddanner AFIS
operatører. SIU tilbyder ligeledes andre luft
fartsrelaterede uddannelser og kurser f.eks . 
radiotelefonistcertifikater, HIS-operatør certifi
kater, efteruddannelse af AFIS-operatører mv. 

Ansættelse må påregnes fra den 1. juni 2001 
eller snarest derefter. 

ANSÆTTELSEN ER BETINGET AF: 

• At du er eller inden for de sidste 3 år har 
været indehaver af et gyldigt AFIS-certifikat 
eller flyveledercertifikat, jf. BL 6-96 

• Godkendelse fra Statens Luftfartsvæsen 
som chefinstruktør 

DINE PRIMÆRE OPGAVER VIL VÆRE 

• Sikre driften af SIU i henhold til BL 6-96 
• Undervisning og tilrettelæggelse heraf 
• Ajourføring og videreudvikling af 

uddannelsesprogrammer og under
visningsmateriale 

• Arrangere ophold og indkvartering 
for elever og instruktører 

• Afholde optagelsesprøver 
• Informere om uddannelsen 

MITTARFEQARFIIT TILBYDER 

• Ansættelse på individuel kontrakt 
• Møbleret familiebolig stilles til rådighed. 

Husleje betales efter gældende regler. 
• Årlig feriefrirejse efter gældende regler 
• Der stilles bil til rådighed efter gældende 

regler 
• Tjenesten bærer omkostningerne i forbin-

delse med fornyelse af helbredscertifikat 

YDERLIGERE OPLYSNINGER : 

kan indhentes hos Personalechef Birgit Gedion
sen på tlf. +299 32 60 05 mobil +299 55 42 35. 

Ansøgning mærket "Opslag 30/200 l ", vedlagt 
uddannelsespapirer og evt. udtalelser fra tid
ligere ansættelser mv. skal sendes til Mittar
feqarfiit. Ansøgning kan også sendes på telefax 
+299 321460 .eller via e-mail: jobs@glv.gl 

ANSØGNINGSFRIST: 17. MAJ 2001 

Det sker i 2001 
tionerne. Der har undertiden 
været brugt betegnelsen »on
kel«. Kravene til et sådan se
niormedlem kunne være god 
flyveerfaring og gennemført 
sikkerhedskursus i DMU regi. 

Flysikofficeren (godkendt 
af DMU og ansvarlig overfor 
samme) har en særlig status 
i klubben og kan afholde en 
flysik-dag hvor alle piloter, 
der ønsker at være med i ord
ningen, skal demonstrere tre 
starter og tre landinger indenfor 
afmærkninger med de kalku
lerede værdier jf. flyvehåndbo
gen med fx sikkerhedsfaktor 
1,4. Man kunne også, for at 
træne taxiing, lave en slags 
afmærket »$«-bane med fx 15 
m bredde korridorer. Denne 
skulle køres fejlfrit igennem 
tre gange. 

Korrekt gennemført check 
kunne medføre en påtegning i 
logbogen om »FLYSIK check 
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gennemført dd. sign.« evt. 
kunne laves et klistermærke til 
logbogen i lighed med Statens 
Bilsyn, oa. 

Endelig skulle »onkel« kunne 
virke som instruktør/kontrollant 
ved en-times flyveinstruktion 
og skrive i logbogen for dette 
med JAR PPL gyldighed, dvs 
som »laveste« trin for vedlige
holdelse af certifikatrettighe
der. 

Vel gennemførte start-, lan
dings- og manøvreprøver bur
de også kunne give rabat på 
forsikringspræmierne. 

De nævnte punkter kunne 
give flysikofficeren mere » tyng
de« i klubberne Jeg forestiller 
mig de større klubber kunne 
have et sådan seniormedlem 
og de mindre kunne slå sig 
sammen regionsvis. Ideen har 
været ventilleret på møderne, 
men SLV er meget forsigtig 
med at melde ud. • 

6.maj 
18. • 20. maj 
18. • 20. maj 
26.-27.maj 
2. • 3.junl 
7.-10.juni 
10.junl 
16. • 24. juni 
30.juni 

6. • 8. juli 
7. • 8. juli 
22. juni • 1 Juli 
28.· 29.juli 
24. juli • 30. juti 
14.-19.august 
18. -19. august 
8. • 9. september 
18.-20.september 
25. • 28. september 
10. -12. oklober 
14.oktlber 
4. • 8. l10Y8ll1ber 

Spmg 1-Jr Display, Duxford 
Aerofalr 2001, North Weald 
Ry-In, ~ 
Air Fete, RAF MildenhaD 
Biggln Hill Air Fair 
KZ Rally, Staunlng 
Åbent Hus, Flyvestation Aalborg 
Paris Air Show, Le Bourget 
Vandel lntemalional Alrfest, FSN Vandel I a af 
F-SN Vandel 50 år og Hærens Flyvetjeneste 30 år 
PFA Rally, Cranfleld 
Rylng Legends Air Show, Duxford 
Wortd 1-Jr Games, Sevilla 
Royal lnt1 AirTattoo, RAF Cottesmore 
EAA 1-Jr Venture, Oshkosh 
MAKS,Moskva 
Flyvningens dage, Roskilde Lufthavn 
Dwoord 2001 1-Jr Show, Duxford 
NBAA, New Orleans 
Helltech,Duxford 
European Regional Alrllnes Conventlon, Athen 
Autumn Air Show, Dumd 
Dli>elAlrShcM 

Anangsmenter I England kan være aflyst p.g.a rru,d- og kkMlsyge. 
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MELLEM
LANDING 
Hvalen Willy 
Af WIiheim Wlllersted 

Under Anden Verdenskrig havde Douglas koncernen mange fabrikker. 
En af dem, El Segundo divisionen, der specialiserede sig i hangarskibs
baserede fly, lå på Los Angeles Internationale Lufthavn, så dan man 
marts 1944 begyndte afprøvnigenafprøvningen på jorden af det første 
Douglas fly med jetmotor, skete det i skjul bag høje plankeværker. 
Og så var XBTD-2 endda ikke et rigtigt jetfly! Det havde en stempel

motor af typen Wright R-3350 i næsen og en Westinghouse jetmotor i 
bagkroppen, men jetmotoren gav ikke det nødvendige skub til at øge 
hastigheden med de 50 miles i timen, man havde ventet. XBTD-2 blev 
derfor hurtigt opgivet, , og der skulle gå syv år før Douglas leverede et 
rigtigt jetfly til US Navy, natjageren F3D Skyknight. 

Sidst på året 1945 begyndte 
repræsentanter for US Navy at 
drøfte udvikling af en jetdrevet 
natjagertil brug fra hangarskibe 
med forskellige flyfabrikker. 

Flådens krav var at den på 
125 miles (200 km) afstand 
skulle kunne opdage fjendtlige 
fly, der fløj med en hastighed 
på 500 miles i timen (800 km/t) 
i 40.000 fods højde 

Forhandlingerne førte til at 
US Navyden 3.april 1946 afgav 
bestilling på tre prototyper til en 
tosædet, tomotoret natjager, 
F3D Skyknight. Kort etter fik 
også Grumman en tilsvarende 
bestilling, men den blev hurtigt 
ændret til en ensædet dagja
ger, F9F Panther. 

Udviklingen af den nye jager 
foregik på Douglas fabrikkernes 
El Segundo division under den 
legendariske chefkonstruktør 
E.E. Heinemann, der var spe
cialist i fly til flåden. Og han 
og hans stab gik åbenbart ind 
for genbrug. Halepartiet på 
Skyknight har således næsten 
samme udformning som på 
Douglas første rene jetfly, re
kordflyet Skystreak, hvor det 
jo havde bevist sine evner. Fra 
det hangarskibsbaserede, pro
peldrevne bombefly Skyraider 
tog man i en vis grad - i hvert 
fald omridsmæssigt-vingerne 
samt de store dykbremser. 

Selve kroppen på Skyk
night måtte opbygges særde
les rummelig, fordi operatio-

nelle radarskærme dengang 
havde en ret stor diameter. 

Heineman foretrak at lade 
piloten og radaroperatøren 
sidde side om side i flyet, 
men det gav så store krops
dimensioner, atflyet hurtigt fik 
øgenavnet »Willy the Whale« 
- der til orientering var en af 
hovedpersonerne i en Disney 
tegnefilm. 

De to besætningsmedlem
mer havde ikke katapultsæder 
i gængs lodret-op-i-luften 
forstand, men besætningen 
kunne med et nødhåndtag ro
tere sæderne så de vendte 
ryggen mod flyretningen, og 
gennem en tunnel i kroppen 
droppede de nedad og væk 

fra flyet, hvis det og de kom i 
vanskeligheder. 

Afprøvning 
Den 22. februar 1948 fløj flyet 
første gang. Prøveflyvningerne 
var så lovende, at US Navy og 
Marines i første omgang be
stilte 28 eksemplarer. Radaren 
var så effektiv, at Skyknight 
under en test i Maryland kunne 
opspore et »fjendtligt« fly på 
over 100 kilometers afstand 
- Det var jo imponerende på 
de tider! 

I oktober 1948 havde Doug
las tre af flyene til test i Muroc 
ørkenen i Californien -der hvor 
nu Edwards Air Force Base 
ligger. Her afprøvede US Air 
Force samtidig deres egne 
natjagerprojekter - Curtiss 
XP-87 Nighthawk og XF-89 
Scorpion. Douglas håbede, 
at Skyknight ville imponere 
US Air Force, som faktisk hav
de problemer, ikke kun med 
Nighthawk (som jo blev drop
pet), men også med Scorpion, 
som ikke alene havde proble
mer med radaren, men til over
mål også med motorerne. 

Skyknight tabte desværre 
som bekendt, idet US Air For
ce foretrak at overgangs-be
nytte Lockheed F-94 Starfire, 
mens man fik klaret Scorpions 
problemer. 

Skyknight var et robust fly, 
men var ikke så populært om
bord på hangarskibene. Mo
torernes udstødning vendte 
noget nedad for at give tilstræk
kelig tryk, når Willy the Whale 
skulle in action. Men det betød 
faktisk, at flyet kort og ikke så 
godt brændte træplankerne af 
på datidens hangarskibsdæk, 

Douglas EF-10 her med ECM-næsen ~ben og foldede vinger 
var en at de specielle eletronikspækkede senere varianter at 
Skyknight. 

Skyraiders specielle dykbremser på bagkroppen blev anvendt 
på Skyknight. 
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og man var faktisk nødt til at 
pøse masser af slukkende og 
derpå dampende havvand på, 
når Skyknight skulle operere -
bogstaveligt i røg og damp! 

Derfor blev Skyknight ikke 
anvendt operationelt fra han
garskibe, men udelukkende af 
Marinekorpsets landbaserede 
flyverstyrker. 

Skyknight var generelt be
væbnet med fire 20 mm ka
noner og senere versioner 
af flyet fik også missiler og 
bomber placeret i fire ophæng 
under vingerne. 

Heinemanns himmelridder 
fik æren af at være det første 
amerikanske jetfly, der gjorde 
kål på et fjendtligt jetfly. Under 
Koreakrigen nedskød major 
William Stratton og radarope
ratør Hans Hoagland om nat
ten den 2. november 1952 
en formentlig ikke-mørkeræd 
koreansk MiG-15. Skyknight's 
tog sig senere af yderligere 
seks MiG-15 samt en enkelt 
Yak-15. 

Et antal Skyknights blev 
ombyggettil electroniccounter 
measures fly - der var jo plads 
nok til elektronisk udstyr i hval
fiskens bug. Under Vietnam
krigen var disse ECM-fly meget 
effektive. 

Men af balancemæssige 
grunde fløj man kun med to 
kanoner underVietmankrigen. 
De to øvrige 20 mm kanoner 
var afmonteret. Her var altså 
ledig plads, og det benyttede 
amerikanerne med manglende 
køleskabskapacitet til at fylde 
rummet op med Budweiser
øldåser, som man så senere 
kunne levere herligt afkølede til 
pilot-kollegaerne, når man igen 
landede på basen. Nød lærer 
tørstig ølfan at køle humlen I 

Data 

Douglas F3D Skyknight 

Motorer: .... To Westinghouse 
J34, hver på 1.475 kg tryk 

Spændvidde: .......... 15,25 m 
Længde: ................. 13,72 m 
Højde: ....................... 4,88 m 
Tornvægt: ............... 9.080 kg 
Fuldvægt: ............. 13.340 kg 
Max. hast.: ............ 963 km/t i 

7.000 m 
Landingshast.: ....... 190 km/t 
Stigehast.: ......... 4.500 ft/min 
Tophøjde: ............. 14.000 m 
Rækkevidde: ........... 775 km 
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Skyknight bærer tydeligt tegn i vinger og haleparti pA slægtskabet til Ed Heinemanns tidligere 
Douglas-flykonstruktioner. 

Douglas Skyknight er byg
get i 268 eksemplarer. I 1962 
indførte det amerikanske for
svar et fælles system for type
betegn eiser på fly, og F3D 
skiftede da navn til F-10. Den 
sidste Skyknight blev trukket 
ud af US Navy og Marines es
kadrillerne i slutningen af 1970 
efter 22 års tjeneste. 

I nogle år herefterfløj i øvrigt 
enkelte eksemplarer af Skyk
night som våbentestfly for US 
Armyl • 

Det specielle nedadrettede 
redningssystem for besætnin
gen p~ Skyknight ses her i 
forskellige faser. Douglas F3D Skyknight - alias » Willy the Whale«. 

' 
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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 

KDA huset 
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 14 15 01 
Telefax 46 1913 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 
86424918 
86 67 40 48 

Ansvarsomr~de 
Internationalt 
Uddannelse 
Teknik 
Miljø 
PR 

KDA i marts 
5. marts. Flyvehåndbogen 
Møde i Slagelse i redaktions
udvalgetfor Flyvehåndbogen. 
Faget Navigation er nu trykt. 
Faget Menneskelig ydeevne 
og begrænsninger er klart og 
i trykken. Det er lykkedes at 
skaffe en sponsor til håndbo
gen. Dette vil medvirke til at 
holde udsalgsprisen på et ri
meligt niveau. 

9. marts. Forsikring 
Møde med DMU og et DMU
medlem om opfølgning af pro
blemer vedr. udbetaling af for
sikringsbeløb efter havari. 

11. marts. Generalforsam
ling 
Deltagelse i Dansk Ballon
unions generalforsamling på 
Nyborg Strand hotel. 

18. marts. Repræsentan
skabsmøde 
Deltagelse I RC-unionens re
præsentantskabsmøde Nr. 
Åby på Fyn. 

KDA-huset er lukket 
fredag den 25. maj. 
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19. marts. Flyslk 
Møde i SLV's miniudvalg vedr. 
flyvesikkerhed. Længere drøf
telse med chefen for certifi
katkontoret om beføjelser til 
» hjælpeinstruktører« førte ikke 
til resultater. 

19. marts. Flyvehåndbogen 
Minimøde i redaktionsudval
get for Flyvehåndbogen i Sla
gelse. 

20. marts. Flyslk 
Heldagsmøde i SLV om for
bedring af flyvesikkerheden. 
Fra KDA deltog Helge Hald 
(DSvU) og Ricard Matzen 
(DMU) og Jørn Vinther. Mini
udvalget (Thorbjørn Ancker/ 
Jørn Vinther) fremlagde ek
sempler på video og brochu
remateriale fra Norge om 
brændstof. Videoserie var be
stilt i New Zealand om samme 
emne. Der var enighed om, 
at miniudvalget præsenterer 
et tilbud om uddannelse af 
»sikkerhedspersoner« i klub
berne på DMU's repræsen
tantskabsmøde i Odense den 
28. april. 

Der blev udtrykt skepsis 
over-for etablering af en simu
lator på grund af pris/egnethed 

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: hs.ballon@sport.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 
2950Vedbæk 
Telefon 45 6612 21 
E-mail: pen@gnnetcom.dk 

til VFR simulering. Under
søgelserne fortsætter i SLV 
regi. 

DMU skriver til Miljøst-yrel
sen om revision af støjbekendt
gørelsen. 

20. marts. Vindmøller 
Afsluttende møde i arbejds
gruppen til afmærkning af vind
møller. KDA forventer ikke der 
vil opstå problemer for privat
flyvningen. 

24. marts. Repræsentant
skabsmøde 
Deltagelse i Dansk Faldskærms 
Unions repræsentantskabs
møde i Fredericia. 

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 9714 91 08 
Resultatservice: TIi.: 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 
WEB-adr.: www.ffu.dk 
E-mail: oxager@vip.cybercity.dk 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Niels Lyhne Hansen 
Gormsvej 14, 7080 Børkop 
Telefon 75 86 62 19 
Internet adr.: www.modelflyvning.dk 
E-mail: lyhne@get2net.dk 

RC Sport Danmark 
Svend Plougstrup 
Kærmindevej 13, 7100 Vejle 
Telefon 75°82 73 69, mob. 40 1913 77 
WEB-adr.:www.rc-unionen.dk 
E-mail: svend@post6.tele.dk 

27. marts. Generalforsam
ling 
Generalforsamling i Rådet for 
Større Flyvesikkerhed. Sekre
tariatet er flyttet til KDA-huset 
fra og med den 1 . april og Jørn 
Vinther har overtaget arbejdet 
som generalsekretær for Rå
det. 

30. marts. Generalforsam
ling 
Generalforsamling i KDA-hu
set for Foreningen af lejere i 
Roskilde Lufthavn. 

VFR-flyvning på EKRK 
Roskilde Lufthavn og Flyvesikringstjenesten i Roskilde har 
udarbejdet en nem lille folder, der giver piloterne gode råd om 
hvorledes lufthavnen skal benyttes. 
Der er især lagt vægt på det miljømæssige, hvor det væsentlige 
er at undlade overflyvning af de omkringliggende byer. Der
udover giver brochuren oplysninger om luftrumsklassifikation, 
radiokommunikation med Tower og Approach, telefonnumre, 
frekvenser etc. 
Brochuren distribueres til flyveskolerne i Roskilde, til Roskilde 
Flyveklub og til provinslufthavnene. Og den kan selvfølgelig 
fås på havnekontoret på EKRK. 
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Kongelig Dansk Aeroklub 

Årsberetning 2000 
GENERELT Bestyrelsen valgte at sætte DBu/KDA Jørn Vinther Flere unioner gav udtryk 
Bestyrelsens sammensætning det på formandsmødets dags- DDU Frank Engfund for det hensigtsmæssige I en 
har været uændret, idet de be- ordenen. DFU Hans Otto Larsen større kontigentstigning, der 
styrelsesmedlemmer, der var Den økonomiske situation DMU Peter Andersen ville kunne forbedre KDAs øko-
på valg, blev genvalgt. Efter er karakteriseret ved, at KDA DSvU Poul B Hørup nomiske situation. Dette skal 
repræsentantskabsmødet kan- ikke har noget økonomisk rå- DKFU Poul Erik Berg bl.a. ses på baggrund af situa-
stituerede bestyrelsen sig med derum, idet dels er likviditeten Nielsen tionen I de øvrige nordiske 
Vagn Jensen som næstformand, båndlagt, dels er omsætnings- lande, hvor kontingenterne til 
Jan Schmeltz Pedersen som formuen borte. Fortsat aktivitet Af øvrige medlemmer kan sammenligning udgørfølgende: 
formand for teknik- og luftrums- forudsætter således tilførsel nævnes DULFU, AOPA, NAIG, Finland kr. 275,95, Sverige kr. 
udvalget, Finn Larsen som for- af indtægter, idet det Ikke vil Trafikjournalisterne, Tung luft- 138,00, Island kr. 100,00, samt 
mand for miljøudvalget og Palle være muligt at reducere om- fart, Flyveinstruktørerne, Luft- Norge kr. 449,36. Beløbet for 
Christensen som formand for kastn ingerne, såfremt KDA havne, Autoriserede Danske Norge dækker dog tillige se-
PR-udvalget og redaktionsud- skal opretholde det nuværende Flyværksteder, Flyvelægerne, kretariatsfunktioner for øvrige 
valget for FLYV. aktivitetsniveau. Erhvervsflyvningens Sammen- unioner. 

Internationalt har Aksel C. slutning og SLV Flyvesikrings- Der var enighed om at ind-
Nielsen varetaget opgaven som KDA Service ApS tjenesten. stille de foreslåede kontingenter 
FAl-delegeret og Jan Schmeltz 

Forrige års initiativer der havde 
Der er I årets løb afholdt til repræsentantskabets god-

Pedersen har varetaget opga- 5 møder. Rådet har arbejdet kendelse. 
ven som delegeret i Europe som mål at forbedre driftsresul- med problemerne i forbindelse I fortsættelse af tidligere 
Air Sport (EAS). I ANA og FAI- tatet er fortsat i indeværende med revision af luftfartsloven initiativer har der været af-
møder har tillige generalsekre- år. Gennem en målrettet og (Firmaflyvning), relationerne holdt kontaktmøde med KZ-
tær Jørn Vinther deltaget. engageret indsats fra medar- til HCL, som i årets løb kul- & Veteranfly-klubben med det 

Bestyrelsesarbejdet har over bejdernes side er det lykkedes minerede i chefens afsked, formål at diskutere samarbejds-
-ordnet været præget af en at vende udviklingen, således foredragsvirksomhed i klub- relationer, herunder repræsen-
videreførelse af temaerne fra at der i år er opnået et positivt berne om flyvesikkerhed, støtte tation i FAI. Drøftelserne konklu-
forrige år. Primært har det drejet driftsresultat. til DFU i forbindelse med fald- deredes i, at det var nyttigt at 
sig om økonomi vedrørende Selskabets forretningskon- skærmsulykker, udarbejdelse holde Intern kontakt, idet begge 
KDA og KDA Service ApS, samt cept er strammet op. Dette til- af checklister til brug ved fly- organisationer havde samme 
deltagelse i udvalgsarbejde lige med en forbedret styring af ulykke, udsendelse af revide- mål og med fordel kunne koor-
og repræsentation i forskellige økonomien har været medvir- rede flysikplakater samt møder dinere synspunkter. 
fora i SLV-regi. Et væsentligt kende årsager til, at selskabet med SLV i forbindelse med for- I årets løb har der været kon-
område har været udarbejdelse kommer ud af regnskabsåret i bedring af flyvesikker-heden. takt til AG-Unionen og RC Sport 
af nyt undervisningsmateriale en mere levedygtig position. KDA benytter også møderne Danmark, Idet disse fusionerer. 
iht. de nye JAR FCL-bestem- i RfSF til at koordinere syns- Dette har resulteret i en ny sam-
melser. SAMARBEJD'E MED MYN- punkter vi har fælles med andre arbejdsaftale med AG-Unionen, 

DIGHEDER m.fl. luftrumsbrugere. Det kan være der betyder at medlemsantal-

Rådet for Større Flyveslk-
høringssvar i forbindelse med let i KDA øges væsentligt frem-

ØKONOMI ændringer i regelværket eller over. 
kerhed (RfSF) informationer om miljøafgørel- Der har ligeledes i årets løb 

KDA RFSF er en organisation, som ser der får større og større været kontakt til interesserede 
Den negative økonomiske ud har til formål at fremme sik- betydning for flyvningen her- indenfor simulator-flyvning . 
-vikling i 1999 fortsatte .des- kerheden I forbindelse med flyv- hjemme. Resultatet heraf er, at der i 
værre i 2000. Efter 1. halvårviste ning. Formålet søges opnået Med virkning fra april 2001 forbindelse med dette års re-
driftsresultatet, at KDA ikke ved en aktiv virksomhed rettet er Rådets sekretariat flyttet ind præsentantsskabsmøde kan 
kunne overleve på det aktuelle mod alle grene af flyveaktivite- i KDA-huset, og Jørn Vinther præsenteres et sæt vedtægter 
indtægtsgrundlag.Årsagen her- ten inden for dansk territorium har overtaget funktionen som for Dansk Flightsimulatlon Uni-
til skyldes flere forhold. En ana- gennem en repræsentativ sam- generalsekretær. on, der tilsluttes KDA. Der er 
lyse bekræftede tidligere anta- mensætning af rådets medlem- planlagt en stiftende general-
gelser om, at der gennem en mer. 

KDA's ORGANISATION 
forsamling for unionen efter 

årrække ikke har været en reali- Rådet er sammensat af per- repræsentantskabsmødet. 
stisk indkomstmæssig dækning soner, hvis viden, erfaring og Det årlige formandsmøde, der 
af KDA's aktiviteter. dedikation skønnes at kunne havde repræsentation fra alle 

Den manglende omkost- bidrage til et positivt resultat tilsluttede unioner, afholdtes INTERNATIONALE 
ningsdækning skyldes især at i henhold til rådets formål og på Den jyske Idrætsskole. Det FORHOLD 
medlemskontingentet i for lang arbejde. væsentligste emne var økono- Federation Aeronautique lnter-
tid ikke har været pristalsregu- Rådet fastsætter selv antal- mien. nationale (FAI) 
leret, indførelse af reduceret let af medlemmer og opfordrer Budgettet for år 2001 forud- På Councilmødet i maj må-
kontingent samt manglende selv personer til at indtræde i sætter en kontingentstigning ned besluttedes det at likvidere 
indtjening i KDA Service ApS. rådet, idet man rekrutterer inden til kr. 70,00 for normal kontin- FAI-Entreprise, der havde til 

Disse forhold sammenholdt for organisationer, unioner og gent og kr. 30,00 for reduceret formål at varetage de kom-
med den positive udvikling i selskaber som virker inden for kontingent. Det differentierede mercielle FAl-interesser, her-
KDAs primære aktiviteter, stil- dansk flyvning. Desuden delta- kontingent er en konsekvens underforvalte World Air Games-
lede KDA overfor et ultimatum: ger observatører fra SLV, HCL af den tidligere beslutning om provenue. KDA's formand var 
Nedlæggelse af KDA i dens og Flyvevåbnet. indførelse heraf. councilmedlem og I egenskab 
nuværende form eller forelæg- Rådet bestod i 2000 af 21 Den foreslåede kontingent- heraf støttedes overførslen af 
ge unionerne forslag om en medlemmer plus tre observa- stigning giver alene mulighed ca. USD 100.000 til FAI, der 
kontingentforhøjelse, der mod- tører. KDA deltog med følgende for en budgetmæssig "nul-løs- herefter administrerer denne 
svarer KDA's faktiske udgifter. medlemmer: ning«. fond. Beslutningen var en natur-
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.. 
lig følge af, at FAI nu er underlagt MEDLEMSSITUATIONEN regelmæssige interne og eks- European Avlatlon Safety 
Schweizisk skattelovgivning. Medlemsantallet udgørpr31 /12- terne møder. Authorlty (EASA) 

På councilmødet nedsattes 2000 7.474, hvilket er en frem- Et vigtigt skridt for vores Det gælder om at blive repræ-
en arbejdsgruppe, der har til gang på 165 i forhold til 1999. sport er, at EU generelt har senteret her og opnå maksimal 
opgave at udarbejde oplæg til Bilag 1 viser fordelingen på anerkendt, at sport udskiller sig indflydelse, idet dette organ 
strukturering af FAis fremtidige de enkelte unioner. ved sin undervisende, sociale og bliver den fremtidige fælles luft-
opgaver. rekreative rolle. Det er et vigtigt fartsmyndighed for alle de euro-

Den vigtigste FAl-begiven- udsagn, der skal anvendes mod pæiske lande. Kommer vi ikke 
hed i mange år fandt sted i for- den kommercielle og militære med her, bliver vi let kvalt i de 
bindelse med generalkonferen- TEKNIK- OG LUFTRUMS- luftfarts uhæmmede krav. stores interesser. 
cen, der afholdtes i Linkobing, UDVALGET Blandt de mange områder, 
Sverige. Generalkonferencen Europe Air Sports der varetages, kan nævnes: 
traf en historisk beslutning, Luftrum 
idet det besluttedes at ændre EAS har i 2000 udvidet sine 

Ikke blot selve tildelingen af luft-aktiviteter kraftigt. Det skete ud organisationen, der herefter le-
fra en analyse af behovet for at Lægeprøver rum til de forskellige luftrums-

des af en bestyrelse på 7 med-
udvide luftsportens indflydelse Vores repræsentant er mange- brugere kræver betydelig op-

lemmer. Konsekvensen af dette mærksomhed fra luftsportens 
er, at Council nedlægges. Dog i alle de europæiske udvalg årig militær og civil flyvelæge. 

side, men vi må også forsøge at 
bibeholdes et forum bestående og komiteer med relationer til JAA har stoppet alt arbejde med 

påvirke den tekniske side, så vi luftfarten. Det betød, at EAS at få luftsporten indføjet i et JAR af FAl's vicepresidenter, der får 
måtte indkalde til ekstraordinær FCL kapitel. Der er bred enighed ikke bliver pålagt unødvendigt 

til opgave at varetage honorære 
generalforsamling i december om at følge ICAO og FAA politik, udstyr, som f.eks. 8,33 MHz ra-

funktioner. 
for atfå lov til at øge indtægterne således at lægeprøver for alle dioer, eller udstyr som f.eks. .. 

Det er den generelle opfat- mode-S transpondere, der kun 
telse, at den nye organisation er i budget 2001. luftsports certifikater kan ske 

kort tid efter skal udskiftes med 
en naturlig udvikling hen imod at Generalforsamlingen disku- ved almentpraktiserende læger. 

næste generations identifikati-terede baggrunden for den Helbredsdiskussionen baseres udvikle FAI til en mere dynamisk 
ønskede forhøjelse. Kassereren for ofte på politiske opfattelser, og ons hjælpemidler. 

og moderne verdensorganisa• Der kan følges med i arbej-
tion. oplyste, at det især var rejse- helbredsrelevante synspunkter 

det i EAS på www.europe-air-omkostningerne, der var eks- strøs omkring uden basis i rele• Aksel C. Nielsen og Jørn 
ploderet. vant videnskab eller litteratur. sports.fai.org og desuden bes-

Vinther deltog i generalkonfe-
Generalforsamlingen vedtog EAS er næsten færdig med varer teknik- og luftrumsudval-

rencen. 
derefter en 20 % forhøjelse, sin Medical Policy Europa Air- get gerne specifikke spørgsmål, 

der måtte være blandt KDA's hvilket betyder ca. kr. 1.000 for sports, baseret på følgende 
medlemmer. 

ANA KDA. Samtidig blev bestyrelsen grundlag: 
pålagt at forholde sig kritisk til 

Det årlige ANA-møde (Associa- omkostningerne, herunder at • Pilotenerselvansvarligforsin 
r tion of NordicAeroclubs) afhold- forhindre overlappende aktivi- helbredstilstand på tidspunk- Luftrumsudvalget 

tes af KSAK den 2. september tater i FAI og EAS, at gennemgå tet for flyvningens udførelse. Luftrumsudvalget deltager i de 
i Stockholm. Fra Danmark del- arbejdsgruppers og tekniske Det kan nok så mange læge- regelmæssige koordinerings-
tog Aksel C. Nielsen og Jørn delegaters effektivitet indenfor prøver ikke ændre. møder i SLV. Det gælder om at 
Vinther. rapporteringer, resultatformid- • incapacitering indenfor luft- være med og være på forkant 

Mødet enedes om at støtte llng og skriftlige meddelelser, sportsudøvere er ikke større med udviklingen. 
en fælles finsk kandidat til det samt vurdere om personligt end indenfor de grupper, der I år har vi brugt en stor del af 
nye FAI board. Norge gav en fremmøde er nødvendigt eller har strengere krav til lægeprø- vores kræfter på Flyvevåbnets 
præsentation af PAL projektet om delvistfremmøde eller anden verne. ønsker om etablering af øvel-
(projekt for »Almenflyvning og form for tilstedeværelse kan • Hver luftsportsgren skal selv sesområder i nord- og sydkan-
Luftsport) som er et initiativ være nok. fastsætte specielle krav. ten af Karup TMA. Det er af 
fra det norske luftfartstilsyn til Generalforsamlingen beslut- • Piloter forventes at rådføre sig alvorlig betydning for en væ-
at forbedre flyvesikkerheden tede desuden, at EA omdøbes med lægen ved sygdom. sentlig del af vores luftsports-
indenfor almenflyvning. Adgang på brevpapir og i daglig brug til • Undersøgelsesintervallerne udøvere. 
til luftrummet for sportsflyvning EAS, idet Europa Airsports, EA, skal være som for erhvervs- I skrivende stund er situa-
er et fællesproblem i de nordi- har givet anledning til mange chauffører. tionen den, at områderne ikke 
ske land, og vi kan derfor med misforståelser. • Administrationen skal ned på vil blive etableret i 2001, at 
held udveksle erfaringer. Foruden den ekstraordi- unionsniveau med lægefaglig der er indkaldt til nyt møde i SLV, 

nære generalforsamling har der hjælp. men at Flyvevåbnet tilsynela-
været afholdt de sædvanlige • Personer med handicap skal dende vil gennemtrumfe pla-

2nd WORLD AIR GAMES to tekniske møder samt den have mulighed for deltage!- nen uden hensyn til de alvor-
Forberedelserne harværetpræ- ordinære generalforsamling. se. lige konsekvenser det får for 
get af usikkerhed omkring det De områder, der varetages af fritidsluftrumsbrugerne. 
økonomiske grundlag, idet de EAS, blev opremset i sidste års Vi håber dog stadig på, at 
regionale spanske myndighe- rapport, og der opnås stykvis Autobenzin de gode kontakter og det gode 
der ikke umiddelbart levede op fremgang inden for mange af Der arbejdes fortsat med god- samarbejde vi har haft igennem 
til tidligere tilsagn om økonomisk dem. Men som det er de fleste kendelse af almindelig super alle år med Flyvevåbnet ikke 
bistand. Der foreligger nu fra bekendt, opnås succes ved ar- benzin til brug i GA i stedet for vil blive sat overstyr nu, men at 
FAI sikkerhed for at WAG 2001 bejde med og imod myndighe- AVGAS 100. Flyvevåbnet i god samarbejds-
gennemføres. der kun ved vedholdende og ånd vll medvirke til en for alle 

Henset til den usikkerhed tålmodigt arbejde, og vi får kun parter tilfredsstillende udgang 
omkring gennemførelsen har gehør ved at udvise den yderste 

ModeHlyvnlng 
på sagen. 

KDA holdt lav profil m.h.t. bl.a. seriøsitet som bruger af luftrum- Det skal bemærkes, at Fly-
sponsorkontakt og aktivering met sammen med de prates- Der arbejdes på tildeling i alle vevåbnet i et møde i efteråret 
af Danish World Air Games slonelle. Det er således ikke altid landene af 35 kanaler indenfor rent faktisk indgik på en forde-
Committee. muligt at direkte se resultater 35 MHz båndet og på indfø- ling til alles tilfredshed, men det 

fra det ene år til det næste. relse af en »safe position« af trak desværre efterfølgende sit 
F.eks. rapporterede repræsen- radiosenderne med »throttle at tilsagn til fordelingen tilbage. 
tanterne for balloner, drager og idle« i stedet for »throttle at last Luftrumsudvalget vil fortsat 
faldskærmene blot om deres position«. udnytte sin gode forbindelse 
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med Flyvevåbnet til at gennem- MIWØUDVALGET Det er vigtigt at KDA er re- Redaktionsudvalget af Fly-
føre en tilfredsstillende løs- MIijøamtsrepræsentant- præsenteret ved Friluftsrådets vehåndbogen har med dette 
ning, og vi tror ikke, at det bliver organisationen, herunder amtsrepræsentantmøder, der værk bestræbt sig på at skabe 
nødvendigt at tage andre skridt arbejdet I Frlluftsrådet afholdes i hver amt en gang om et let tilgængeligt værktøj til 
for at forhindre, at Midtjylland KDA 's miljøudvalg har i år 2000 året. Det er ved disse lejligheder brug for undervisning af kom-
bliver forsynet med· en slags været samlet to gange for at at der vælges medlemmer til mande piloter til bl.a. PPL(A) 
kinesisk mur på tværs. behandle miljøsituationen i Dan- Frilutsrådets amtsbestyrelser. og svæveflyvercertifikat. Flyve-

At vi selv både bliver taget mark, og det kan konstateres at KDA er i dag repræsenteret i håndbogen (FHB) er desuden 
alvorligt og at vi tager vores der for tiden ikke sker det helt tre af disse amtsråd. anvendelig for andre luftrums-
Indflydelse alvorligt kan belyses store på miljøområdet men der Et af de tiltag vi skal i gang brugere som f.eks. drageflyve-
i etableringen af restriktionsom- har alligevel været et par sager med i år 2001 er arbejdet med at re, ballonflyvere og UL-flyvere. 
rådet for forsvarets »Unman- som udvalget og KDA har be- revidere Miljøstyrelsens vejled- Stof med særlig relation til 
ned Aerial Vehicles« over et handlet. ning vedrørende flyvepladser. svæveflyvning vil være marke-
stort område af Vestjylland. Vi Af vigtige og mere princi- Dette arbejdet vil blive spæn- ret med lyseblåt. 
deltager i høringen, vurderer pielle sager kan derfor nævnes dende, Idet vi gerne skal have For instruktøren Indeholder 

I forslaget og godkender det. KDA's møde med Vestsjællands fjernet de værste urimelighe- værket fuldt ud det stof, der 

' Amt med henblik på at få nedsat der. anses for relevant til undervls-

eller helt afskaffet miljøafgiften KDA 's økonomi vil desværre ningen, mens det for den inte-

SLV Gebyrudvalg 2000 på de små flyvepladser. Mødet medføre at udvalget kun vil resserede læser giver mulighed 

resulterede i at fire mindre holde et møde i løbet af år 2001. for at belyse mange spørgsmål, 
I det forløbne år har der været pladser i Vestsjællands Amt KDA taker alle amtsrepræsen- som ligger ud over det fastlagte 
afholdt to møder. Arbejdet har ikke længere skal betale miljø- tanterne for det arbejde som pensum. 
været præget af debatten om afgift. er udført I år 2000 og håber FHB er opbygget efter JAR 
udskillelse af Flyvesikringstje- Ligeledes skal det nævnes at alle fortsat vil holde øjne systemet i forskellige fag. Disse 
nesten fra SLV og den dermed at KDA ved amtsrepræsentan- og øre stive og følge med I hvad bliver udgivet I separate hæf-
følgende strukturtilpasning af tens indsats fik ændret den af der sker i de respektive lokal- ter for at lette de nødvendige 
tilbageværende aktiviteter (ca. Ribe Amt trufne afgørelse om områder. VI skal gerne være på løbende revisioner. 
25% af i alt ca.1.000 medarbej- afslag til at anvende en mindre forkant med miljøproblemerne, På www.kda.dk vil man altid 
dere). Umiddelbart vil dette landingsbane i Bramming for dermed undgår vi at skulle ud kunne se datoen for sidste 
medføre en generel gebyrstig- motor- og ultralette fly. Ved at i »brandslukningsløsninger« revision af de enkelte fag. 
ning på ca. 40 %. Fordelingen af anke sagen til Naturklagenæv- bagefter. Det er redaktionsudvalgets 
SLV's obligatoriske og gebyrfi- net blev Ribe Amt's afgørelse håb, at FHB vil blive flittigt brugt 
nansierede opgaver er grotesk omstødt, og der blev givet til- af såvel »gamle« piloter som af 
7,5 % hhv. 92,5 %. Der har dog ladelse til at anvende pladsen UDDANNELSESUDVALGET 

de helt nye, der er på vej frem. 
været mindre korrektioner, men op til 250 operationer om året. Der er i royaltyaftalen med 
det ser ud til, at man vissesteder Det meste at arbejdet i ud-

KDA's bestyrelse besluttede forfatterne aftalt en løbende op-
arbejder med et overhead på valget er brugt på at udarbejde 

den21.martsatopgiveplanerne datering af Flyvehåndbogen. 
ca.400%. den nye miljødatabase, som vi 

om at etablere en flyveskole I KDA venter sig meget af dette 
Gebyrerne år 2001 er fastsat med tiden håber kan blive et 

KDA regi til uddannelse af nye nye værk, som vil være et godt 
udfra sædvanlig struktur, og der meget nyttigt værktøj i miljøar-

motorflyvere. værktøj i undervisningen af nye 
er generelt en stigning svarende bejdet. 

Uddannelsesudvalget be- piloter. 
til pristallet på 2,5 %, men spe- For at databasen skal være 

sluttede som en følge heraf Nye opgaver for KDA's un-
• cielt for gebyrerne vedrørende på møder i juni og august, at dervisningsudvalg v il være 

t 
optimal og data fra den bruges 

privatflyvning er der sket en som forhandlingsgrundlag med 
man I stedet skulle koncentrere undervisning i samarbejde med 

voldsom stigning. myndigheder, miljøstyrelsen 
kræfterne om at føre KDA's SLV af en »sikkerhedsperson« 

Overgang fra A- certifikat til samt amternes teknik og mil-
undervisningsmateriale a 'jour. i hver klub for dermed at højne 

JAR FCL har medført næsten jøudvalg, er det nødvendigt 
Der blev derfor nedsat et flyvesikkerheden. 

en fordobling, f.eks. er gebyr at bevarelsesprocenten bliver 
redaktionsudvalg, der afholder 

t 
ved aflæggelse af PPL teori højere. For klubskemaerne er 

månedlige møder, og som har lagt PR-UDVALGET 
prøve steget fra 950 til 1335 den p.t. 34% og for pladserne 

sig fast på en stram tidsplan for 

' 
kr. og praktisk prøve fra 1.490 43%. Jeg skal i den anledning 

at sikre, at det samlede materiale KDA's 90 års jubilæumsudstil-
til 3.060 kr. Sammenlagt giver opfordre alle klubber og pladser 

kan være klar til efteråret 2001. Unger, som blev henlagt til ind-
dette incl. radiobevis og 1. års- til at indsende deres besvare!-

I forordet til den nye FLYVE- købscentre, fortsatte Ind I år 

'li gebyr en samlet betaling til SLV ser til KDA snarest muligt. Spør-
HÅNDBOG står bl.a. følgende: 2000, henholdsvis I Næstved og 

på 6.440 kr. pr elev og forudsat geskemaer kan findes på KDA's 
»Joint Aviation Authorlties« Lyngby. Koordinator I Næstved 

t alle prøver bestås første gang. hjemmeside www.kda.dk. 
(JM) udgav i 1997 den første var den nye generalsekretær 

Vi har protesteret overfor KDA vil gerne her benytte 
udgave af JAR-FCL 1 som dæk- Jørn Vlnther, mens det I Lyngby 

disse voldsomme stigninger, lejligheden til at takke Jens Ole 
ker »Flight Crew Licensing«. varden afgående Henrik Knudt-

men uden resultat. Der pågår for Willumsen for det store arbejde 
Med virkning fra år 2000 gælder zon. Ideen med at vise hvad KDA 

tiden et arbejde i Rigsrevisionen med at udarbejde databasen 
disse bestemmelser i Danmark, og diverse unioner står for var 

vedrørende SLV's gebyrer. samt Henrik N. Knudtzon for 
når man ønsker at erhverve et god, og med hårdt indvundne 

Generelt har vi den opfat- arbejdet med indtastning af de 
PPL(A) (»Private Pilot License erfaringer blev udstillingerne 

telse, at den overordnede mål- indkomne data. 
Aeroplane«). KDA's uddanne!- bedre og bedre bl.a. med en flot 

sætning med indførelse af JAR Ved mødet (den 10. oktober 
sesudvalg besluttede derfor plakat til det sidste arrangement. 

FCL udover - ensartethed i 2000) blev miljødatabasen gen-
at revidere undervlsningsma- Storcentrene var interesserede 

de tilsluttede lande - også var nemgået og demonstreret af 
terialet således, at det vil være i i aktiviteterne fredag og lørdag, 

at forenkle og billiggøre PPL Jens Ole Willumsen, der viste 
overensstemmelse med »Joint men det krævede mange res-

skoling, bl.a. i klubregi, idet SLV hvorledes data kan ekstraheres 
Aviation Regulations« (JAR). sourcer af de involverede. 

nu blot skulle administrere de fra basen .. 
Selvom svæveflyvercertifi- Flyvevåbnet holdt i juni 50 

fælles regler og ikke udarbejde KDA er nu repræsenteret 
katar ikke reguleres af JAR be- års jubilæumsopvisning på 

egne. i alle amterne, idet der dog 
sluttede Dansk Svæveflyver Flyvestation Skrydstrup. I lighed 

sø-ges nye repræsentanter til 
Union at gå Ind i arbejdet sam- med tidligere ville KDA gerne 
men med Dansk Motorflyver sige tillykke og samtidig vise 

Nord-jyllands-, Frederiksborg-, Union, fordi der er mange fæl- flaget ved at deltage I jordudstil-
samt Roskilde amt. lesnævnere for svæveflyvning lingerne. Det blev et fint arran-

og motorflyvning. gement i selskab med bl.a. 
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Boeing og Lockheed, mens 
Dansk Ballonunion og Dansk 
Drageflyver Union var i samme 
område. Et meget stort publi
kum kiggede forbi. Et godt salg 
fra »butikken« krævede dog 
også at KDA' s faste stab brugte 
en weekend på arrangemen
tet. 

Efter flere tilløb lykkedes det 
at genåbne Danmarks Flyve
museum i Helsingør. Som be
kendt havde -KDA en udstilling 
I BIiiund og vi ejer også en del 
af museets fly. Så naturligt nok 
blev der mulighed for at lave en 
ny udstilling, faktisk prototy-pen 
på fremtidige ophæng. Væg
plancherne på 2x1 meter viser 
KDA's og unionernes historie. 
I fem montrer er der modelflyv
ning, faldskærmsspring og di
verse pokaler fra svæve- og mo
torflyvning. Det sidste praktiske 
arbejde blev udført af Knud 
Larsen og Carsten Jørgensen. 

Hans Kongelige Højhed Prins 
Joachim åbnede museet lørdag 
den 6. maj år 2000 for specielt 
indbudte og pressen, og dagen 
efter var der adgang for det al
mindelige publikum.Jørn Vlnther 
var koordinator for en større 
forbiflyvning om søndagen af 
bogstaveligt talt alle slags fly. 

For de der ikke har besøgt 
museet, kan det nævnes at 
der er plads nok på vægge og 
under loft, så evt. udstillings
genstande modtages med tak. 
Desværre blev årets PR-budget 
opbrugt på montrer, der blev 
dyrere end forventet, så udval
get har ligget i dvale i den sidste 
halvdel af år 2000. 

Torsdag den 4. maj var en 
stor dag for alle flyveinteres
serede i Aalborg og resten af 
Danmark. Det var nemlig dagen 
hvor den eneste flyvende Bristol 
Blenhelm i verden eskorteret 
af to F-16 vendte tilbage for i 
dagene 4. - 6. maj at være med 
til at markere 55 års dagen 
for befrielsen samt 60 året for 
The Battle of Brltlan. KDA's for
mand Aksel C. Nielsen deltog i 
koordinering samt afholdelse af 
»Battle of Britain« party. 

Sidst på året blev udval
gets kommissorium opdateret 
i lighed med KDA 's øvrige ud
valg. Kommissoriet og udvalgets 
medlemmer kan findes på hjem
mesiden www.kda.dk. 

FLYV 

FLYV er Nordens ældste flyve
tidsskrift og er udkommet uaf
brudt siden 1928. Det er med
lemsblad for KDA og sælges 
desuden i abonnement til an
dre interesserede. Redaktør er 
Knud Larsen med assistance 
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af den tidligere redaktør Hans 
Kofoed. 

Bladet dækker bredt alle 
former for flyvning og luftsport. 
Begivenheder og udvikling be
handles af redaktion og kor
respondenter på anerkendt au
toritativ vis. 

Der har været et begrænset 
løssalg fra tre DSB-kiosker. For
rige års finanslovsforlig fjernede 
imidlertid distributionsstøtten til 
en lang række blade, og FLYV 
stod ogsåtortur. Det ville betyde 
en portostigning pr. eksemplar 
fra kr. 2,06 plus moms til kr. 5,98 
plus moms i løbet af de næste 
tre år. Løssalget er derfor ophørt. 
Ved en undtagelsesbestem
melse kan FLYV stadig sælges 
fra f.eks. museer og udstil
linger. 

Til rådgivning for redaktio
nen findes et redaktionsudvalg 
bestående af medlem af KDA' s 
bestyrelse, Palle J. Christensen, 
tre udvalgsmedlemmer, der re
præsenterer henholdsvis svæ
veflyvning, Tonny Henriksen, 
motorflyvning, Ricard Matzen, 
og de direkte medlemmer, Fritz 
Krag. Det femte medlem er 
den ansvarshavende redaktør. 
Udvalget er rådgivende vedrø
rende den redaktionelle linie, 
fungerer som bindeled til KDA's 
bestyrelse og søger ved efter
kritik at fastholde og forbedre 
bladets kvalitet. 

FLYV trykkes af Slagelsetryk 
A/S og som sagkyndige rådgi
vere deltager bogtrykker Frank 
Hansen og lay-out ansvarlig 
Ulla Petersen som regel i re
daktionsudvalgsmøderne. 

Annoncesalget har desvær
re været vigende. Det kan mær
kes, når f.eks. forsvaret stopper 
annonceringen. Annoncesalget 
varetages af Jakob Tornvig, 
der netop har fået revideret 
sin kontrakt ved en forhandling 
med KDA 's formand Aksel C. 
Nielsen og redaktør Knud Lar
sen. 

Medlemstal 
Den 31. december 
Direkte medlemmer 
Dansk Ballonunion 
Dansk Drageflyver Union 
Dansk Faldskærms Union 
Dansk Kunstflyver Union 
Dansk Motorflyver Union 
Dansk Svæveflyver Union 
Dansk UL-flyver Union 
Fritflyvnings-Union 
Lfnestyrlngs-Union 
RC Sport Danmark 

IALT 

1993 
613 
89 

958 
2657 

29 
1300 
2039 
527 
60 
67 
62 

8388 

ÅRETS RESULTAT 
OG ADMINISTRATION 
KDA-huset 
Jørn Vinther afløste den 1. ja
nuar Henrik N. Knudtzon som 
generalsekretær for KDA. I en 
overgangsperiode har H. N. 
Knudtzon været tilstede for at 
sikre overlevering af informa
tioner. Knudtzon varetager sta
dig særlige områder i KDA som 
f.eks. amtsmiljøorganisationen 
og kommer regelmæssigt i KDA
huset. 

KDA ejer KDA Service ApS, 
som består af Butikken og FLYV. 
Direktør for anpartsselskabet 
er Jørn Vinther. 

Butikschefen Boe Nielsen 
fratrådte den 1. februar og Char
lotte Hammer Andersen blev 
ny chef. I juni måned ansatte 
vi Thomas B. Sylvest som bu
tiksassistent på deltid. Thomas 
er brandmand i Københavns 
Brandvæsen og tillige svæ
veflyver. Butikken har nu fast 
åbningstid 10.00-15.00 alle 
hverdage. 

FLYV's redaktion varetages 
som hidtil af Knud Larsen med 
hjælp af Hans Kofoed. 

KDA's forhold varetages af 
Jørn Vinther og Lise Jensen. 
Lise Jensen er ansvarlig for 
bogholderiet og ansat på deltid 
ligesom generalsekretæren. 

For at skabe økonomisk over
blik er Butikken, FLYV og KDA 
opdelt i tre resultatenheder. 

Grundet år 2000 problemet 
blev vort edb-system skiftet 
ud med Concorde C5. Denne 
udskiftning har givet store pro
blemer, og ikke alle problemer 
er løst endnu. 

KDA's hjemmeside admini
streres af Jørn Vinther. Den 
anvendes i udstrakt grad til do
kumentation. F.eks. findes ud
valgenes sammensætning og 
kommissorier på hjemmesi
den ligesom hjemmesiden blev 
brugt som kontaktpunkt i for-

1994 
530 
86 

956 
2884 

30 
1216 
1989 
529 

61 
63 
51 

8395 

1995 
491 
86 

1093 
2916 

31 
1188 
1952 
494 
57 
60 
43 

8411 

1996 
556 
82 

1059 
3415 

31 
1164 
1970 
475 
55 
60 
47 

8914 
*) Heraf 46 passive direkte medlemmer uden stemmeret. 

bindelse med forbiflyvningen 
ved Flyvemuseets åbning i maj 
måned. 

I tillæg til de områder, som 
dækkes af KDA's faste udvalg, 
findes der en del emner, som 
generalsekretæren tager sig af 
på »ad hoccc basis. 

Detgælderf.eks.SLV'skon
taktråd hvor vor bekymring for 
HCL kom til udtryk. Også det 
nye rapporteringssystem R7 er 
blevet behandlet i dette forum. 
SLV's opfordring til at arbejde 
aktM med forbedring af flyvesik
kerheden for privatflyvning har 
resulteret i at KDA er involveret 
i det miniudvalg, som skal finde 
nye veje frem. I stor udstræk
ning udnytter vi erfaringerne fra 
det norske PAL-projekt, som vi 
har fået adgang til via Norsk 
Aero Klubb. 

Ændringerne i Lov om Luft
fart vedr. specielt firmaflyvning, 
har resulteret i et acceptabelt 
kompromis. Vore klubber kan 
nu under visse forhold udføre 
flyvn ing mod betaling. Betin
gelserne er dokumenterede på 
hjemmesiden. 

Trafikministeriet indkaldte i 
august til møde omkring HCL. 
Mødet resulterede i, at chefen 
blev fritstillet, og vi ser nu frem til 
et godt samarbejde med HCL. 

Jørn Vinther deltager lige
ledes, som repræsentant for 
privatflyvningen i Danmark, 
i en SLV- arbejdsgruppe om 
afmærkning af vindmøller. 

Den 14. oktober var der for
mandsmøde i KDA. Ved uæn
drede indtægter ville KDA 's 
anpartsselskab være gået kon
kurs med årets udgang. For
mændene besluttede at bevilge 
den nødvendige stigning i kon
tingentet. 

KDA's regnskab for 2000 
udviser et underskud på kr. 
63.946. KDA's egenkapital var 
pr. 31.12.2000 kr. 793.517 inkl. 
jubilæumsfonden kr. 149.927, 
idet ejendommen, Lufthavnsvej 
28, er optaget som aktiv i regn-

1997 
572 
83 

1203 
2837 

27 
1136 
1970 
461 

60 
70 
49 

8463 

1998 
549 
83 

968 
2434 

28 
1140 
1912 

60 
60 
57 

7291 

1999 
547 
83 

970 
2434 

27 
1103 
1964 

60 
60 
61 

7309 

2000 
481* 

91 
1086 
2640 

23 
1100 
1885 

60 
60 
48 

7474 
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skabet med ejendomsværdien 
pr. 1. januar 2000, kr. 620.000. 

Der er i året ydet driftstil
skud til KDA Service ApS på kr. 
140.000 til dækning af KDA's 
køb af FLYV til medlemmerne. 

Følgende medarbejdere har 
i året været ansat i KDA og KDA 
Service ApS : 

En heltidsansat redaktør for 
FLYV, en heltidsansat butiks
chef, en deltidsansat salgsassi
stent, en deltidsansat bogholder 
og en deltidsansat generalse
kretær. 

ØVRIGE AKTIVITETER 
Under FAI konferencen fik for
manden for DBu Henning Sø
rensen overrakt PaulTissandier 
Diplomet af FAl's afgående 
præsident Eilif Ness. 

Dette diplom blev stiftet af 
FAI i 1952 og har navn efter 
Paul Tissandier, som var gene
ralsekretærfor FAI i årene 1919 
til 1945. Det kan gives til per
soner, som har tjent flyvningen 
og især sportslig flyvning via 
deres indsats, initiativ, ildhu 
eller på anden vis. 

SAS-pokalen for klubledere 
for 2000 tildeles Mogens Dals
gaard, Randers Flyveklub, for 
sin mangeårige indsats som 
formand for Randers Flyveklub, 
hvor han gennem mere end 
1 O år har udført et meget stort 
uegennyttigt klubarbejde, her
under været medvirkende til 
at etablere den nye A-teori ud
dannelse i samarbejde med 
AOF Randers og Randers Fly
veklub. 

KDA's Sportspokal for 2000 
tildeles Louise Crandal for op
n åe I se af guldmedalje ved 
World Cup i paragliding den 9. 
september 2000. 

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. 
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Rådet for St9rnt Flyvesikkerhed 

Formand: Kai Frederiksen 
Generalsekretær: Jørn Vinther 

Sekretariat: KDA, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon: 46141503 · Telefax: 4619 1316 

e-mail: kai.f@moblllxnet.dk og jv@kda.dk 

10. januar. Møde om Inter
net - web adresse 
Formanden og generalsekre
tæren mødtes med firma Sur
plus vedrørende oprettelse af 
en hjemmeside. En mindste 
løsningvillekosteca.18.000kr. 
Da rådets økonomi p.t. ikke er 
til større projekter, måtte rådet 
afvente eventuel yderligere 
initiativ med firmaet. Rådet 
vil kontakte organisationer 
(herunder klubber), KDA og 
SLVom et muligtfælles initiativ 
til hjemmesider med links. 

16. januar. Møde I SLV 
I mødet vedr. initiativer til styr
kelse af flyvesikkerheden del
tog fra Rådet formanden og 
generalsekretæren. 

24. januar. Flyveslkker
hedsaften I Vojens 
Formanden og generalsekre
tæren underholdt ca. 50 med
lemmerfra klubber i Sønderjyl
land. 

Rådet finder at den form 
for møder giver rådet en god 
mulighed for at komme i kon
takt med et bredt udsnit af 
piloter og andre interesse
rede (mødet omtalt I FLYV 
3/2001). 

19. februar. Bestyrelses
møde 
Forberedelse af generalfor
samlingen den 27. marts. Ge
neralsekretæren orienterede 
bl. a. om skriftlig henvendelse 
til Rigspolitichefen og Jæger
korpset om undersøgelser af 
faldskærmsulykker, især hvad 
angår en vis DFU-repræsen
tation ved undersøgelser af 
sådanne ulykker. 

27. februar. Rådsmøde 
nr. 201 
På agendaen var bl.a. SLV 
møde om forbedring af flyve
sikkerheden, Rådets aktion 
på DFU og undersøgelser af 
ulykker med faldskærm, fly
sikaften i Vojens, kommende 
flysikaftner, informations-te
maserie »hård landing« samt 
foredrag. 

Foredraget blev givet af 
luftfartsinspektør Willy Plum
hoff, Analysesektionen I SLV. 
Willy præsenterede to emner: 
Flyvesikkerhedsudviklingen år 
2000 og Privatflyvning. Fore
draget blev belyst gennem 
et flot Power Point diasshow. 
Materialet udleveret til møde
deltagerne, materialetfindes (I 
up-to-date form) på SLV hjem
meside. Well done, Willy. 

Det blev under mødet op
lyst, at generalsekretæren 
trækker sig tilbage efter gene
ralforsamlingen den 27. marts 
2001. Ny generalsekretær vil 
blive Jørn Vinther. Rådets ad
resse (sekretariatet) flytter 
herefter til Roskilde Lufthavn 
hos KDA, Lufthavnsvej 28, 
4000 Roskilde. 

28. februar. Flyveslkker
hedsaften I Randers flyve
klub 
Grundet midlertidigt »forfald« 
hos formanden måtte gene
ralsekretæren alene tage af
fære.Vejretvarikkedetbedste, 
men alligevel troppede ca. 35 
fra omkringliggende flyveklub
ber op i klubben. 

Generalsekretæren under
holdt med sin Power Point 
præsentation i ca. 2 timer. God 
aften med megen god dialog. 
Rådet påregner at fortsætte 
disse aftener efter invitation 
fra interesserede. 
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NAK siger 
farvel 
På henvendelse fra Rådet ved 
udgangen af 1997 indvilligede 
jeg i at agere som generalse
kretær for Rådet i en begræn
set periode (til det runde år 
i 2001 ). Jeg har været repræ
senteret i Rådet siden 1982 og 
har deltaget ret aktivt (synes 
jeg selv) i mange af rådets 
»fritidsaktiviteter«. 

Det er blevet til en del fore
drag i forbindelse med Rådets 
årlige flysikdage, og nu sidst 
ved de direkte flysik-aftener 
afholdt i henholdsvis Sindal, 
Vojens og Randers. Det har 
været meget berigende at 
væ-re med, og det at Rådet 
bare ved disse sidste tre ar
rangementer har haft kontakt 
med ca. 110 flyveaktive er 
ikke så dårligt. 

Det peger også på, at det 
er den »vej« Rådet skal gå. 
Det falder i god harmoni med 
SLV's initiativer med den ny
startede møderække med 
henblik på at gøre noget for 
flyvesikkerheden. 

Jeg har - plus de øvrige 
jobs i forsvaret - siden 1958 
været involveret i aktiviteter 
i forbindelse med flyvesikker
hed og i mange tilfælde i un
dersøgelser. Jeg startede i 
den nyoprettede Havarikom
mission for Civil Luftfart primo 
1979. I perioden 1982 til 1997 
(inkl.) har jeg som chef for 
kommissionen varetaget et 
arbejde, der her bragte mig 
i forbindelse med den civile 
luftfart med det formål at un
dersøge for at forebygge. Det 
har været særdeles spæn
dende og givende. 

Jeg og kommissionen har 
mødt stor forståelse og invol
verede parter har forstået at 
virke i et samarbejde der klart 
har været til fordel for alle 
parter. Dog, et samarbejde, 
hvor der ikke på noget tids
punkt har været tvivl om kom
missionens uafhængighed, 
upartiskhed og hvem der sty
rede undersøgelserne. Jeg 
er taknemlig for disse mange 
år. Men jeg føler også, at det 
nu er tid at lade »de unge« 
komme til. 

Happy landings out there. 

Med venlig hilsen 
Niels Nørby Jakobsen 

35 



1 tl"'fft!M Ffft! I rttFCtl I "1 tt'Wltl 5101 E l"CDCCDF I ., ,,-,,," Ef 

Sponsoraftale mellem SUN-AIR 
og Dansk Svæveflyver Union 

Arnborg Åben har fået navne
forandring og vil i fremtiden 
hedde SUN-AIR CUP. 

Baggrunden er en ny spon
soraftale, der indebærer ud
lodning af i alt seks flybilletter til 
vinderne af de tre konkurren
cer, der afholdes i forbindelse 
med SUN-AIR CUP. 

Der udloddes således: 
To flybilletter retur til USA 

med British Alrways til vinde
ren af SUN-AIR CUP. 

To flybilletter retur til Europa 
med British Airways til vinde
ren af klubklasse DM. 

To flybilletter retur til "et 
eller andet sted« på SUN
AIR's eget rutenet til vinderen 
af junior DM. 

Vi vil på Arnborg komme til 
at se det nye navn, da en del 
af aftalen indebærer et rekla
mefremstød I forbindelse med 
konkurrencen I form af flag og 
plakater på Svæveflyvecenter 
Arnborg. 

lnitiativettll ordningen kom
mer fra Arnborg Åben's leder 
Mogens Hansen. Vi vil derfor 
fremover høre Mogens Han
sen, der nu som leder af SUN
AIR CUP, som en fast del af sin 
afsluttende tale efter konkur
rencen vil opfordre deltagerne 
til at støtte firmaet SUN-AIR. 

Baggrunden for at Niels 
Sundberg er varm på denne 
Ide skal findes I Sundbergs 
egen baggrund. 

Han er og har altid været 
en ægte flyverfreak. 
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Som helt ung vidste han 
tidligt, hvilken form for flyvning, 
der er den helt rigtige, idet 
han allerede som 15-årig fik 
svæveflyvercertifikat og græm
mede sig over at skulle vente tre 
lange år, før der kunne komme 
motor på. Det kom der - og 
karrieren startede med flyvask, 
så der kunne blive penge til 
flyvetimer. Siden gik karrieren 
via Den Danske Flyveskole i Ka
strup over Beldringe Air Charter 
A/S' nyoprettede afdeling i 
Kastrup til transportfirmaet 
Schenker & Co. 

Først I 1970'erne købte 
Niels Sundberg sit første fly, 
en Rallye 100 (billigt), og 
etablerede firmaet SUN, der 
beskæftigede sig med luftfotos 
og flyhandel. Firmaet var i 
første omgang på freelance
basis, og da Niels Sundberg fik 
et tilbud fra byggeforetagendet 
Fyns-Planen, der solgte fol
keskoler og gymnasier til hele 
landet, tog han imod det. 

I 1975 blev han udstatio
neret i Beirut, hvor han skulle 
sælge skoler. På grund af 
borgerkrigen valgte han dog 
at vende tilbage til Danmark, 
hvor han blev ansat hos Busi
ness Jet Flight Center som 
afdelingsleder i virksomhe
dens afdeling i Stockholm. I 
1978 overtog han Business 
Jet Flight Centers faciliteter i 
Billund og stiftede SUN-AIR. 

I 1990 åbnede SUN-AIR 
sin første udenrigsrute mel
lem Billund og Kain, og i 1996 

indgik SUN-AIR samarbejds
aftalen med British Airways, 
hvilket indbærer, at der nu fly
ves over næsten hele jorden. 

Rutenettet suppleres med 
individuelle flyrejser, idet SUN
AI R har specialiseret sig i at 
lave mindre charterrejser til 
messer, udstillinger og sports
begivenheder o.l. Der flyves 
med Jetstream type 31 , 41 og 
ATP med plads til henholdsvis 
18, 30 og 64 passagerer. 

Niels Sundberg er foruden 
at være direktør, kaptajn og 
indehaver af firmaet stadig, 
sammen med sønnen Kristof
fer, aktiv svæveflyver. Der 
flyves tit i DG-400 fra Arnborg, 
når vejret og tiden tillader . 

Vi er meget velfornøjet over, 
at det endelig er lykkedes os at 
få lidt sponsorstøtte til vores alt 
for dyre sport. Må jeg opfordre 
jer til at deltage i SUN-AIR 
CUP 2001 på Arnborg og i 
øvrigt at støtte firmaet, når 
chancen gives. 

Per Winther 

Ny general
sekretær 
og ny adresse 
Rådet for Større Flyvesikker
hed har på sin generalforsam
ling den 27. marts 2001 i Ros
kilde valgt ny generalsekretær, 
den 61-årige Jørn Vinther, 
der i forvejen kan smykke sig 
med titlen generalsekretær 
- nemlig for Kongelig Dansk 
Ae roklub. 

Samtidig har Rådet beslut
tet at flyttet adresse til KDA's 
adresse, Lufthavnsvaj 28 i 
Roskilde, hvilket er identisk 
med KDA's hjemsted. Rådet 
har hidtil haft adresse i lmpe
rialbygn ingen, Vester Fari
magsgade 7 i København. 

Jørn Vinther afløser den 
69-årige Niels Nørby Jakob
sen, der har været generalse
kretær for Rådet siden 1997. 
Før da var han fra 1982 til 
1997 chef for Havarikommis
sionen for Civil Luftfart, HCL, 
hvortil han kom efter 25 år i 
Flyvevåbnet, hvor han er ud
dannet i sin tid. 

Jørn Vinther er ligeledes 
uddannet i Flyvevåbnet og har 
fløjet 30 år i SAS. Når han ikke 
passer sit generalsekretær
kontor i Roskilde Lufthavn, kan 
man på stille dage "træffe« 
ham i de lavere luftlag under 
en varmluftballon. Han er og
så medlem af bestyrelsen i 
Dansk Ballonunion. 

Jørn Vinther kan træffes 
på tlf. 46 14 15 03/40 58 63 
83. 

RECEPTION 
Den 1. juni 2001 har Lilian Sørensen 

25 års jubilæum 
i Dansk Svæveflyver Union 

Det fejrer vi ved en reception på Svæveflyvecenter Arn
borg fredag den 1. juni, hvor vi håber at se venner og 

samarbejdspartnere til et par hyggelige timer. 

Med venlig hilsen 
Hovedbestyrelsen 
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Foreningen Danske Flyvere 
Promklor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 

F'ormw>d: General Chr. Hvidt 
Generalsekr9tar ~ ErlkThrane 

Selcrmrlal:Vøllør Farimagsgadø 7,4., 

Det var en stærk afslutning 
på sæsonens aktiviteter, som 
fandt sted på restaurant Alle
gade 1 Oden 20.marts, hvorfor
eningens traditionelle kegle
turnering blev afholdt. Samme 
velsmagende gule ærter med 
tilbehør, samme antal delta
gere som sidste år og samme 
fine stemning fra start til slut, 
men en hel anden kamp om 
Rosy Møllers smukke vandre
pokal. 

Syv af spillerne havde et 
bedre score end det sidste 
års keglekonge, Hugo Bach, 
vandt pokalen på. I år blev det 
Hans Jørgen Nielsen med 58 
points. Han var også sidste 
vinder af Rosy's første pokal 
i 1999. 

Mogens A. Hansen lå lige 
efter med 57 og tredjepladsen 
blev efter omkamp vundet af 
John Waade med 55 points. 
Det var Kristian Hougaard 
og Niels Helmø Larsen, der 
måtte give sig i omkampen. 

Rosy blev selv nummer to i 
damerækken efter Brita Kette!. 
Trods dårlig hånd var Rosy's 
score bedre end generalse
kretærens. 

Næste arrangement er 
skovturen den 10. juni. Der 
gøres - med reference til ge
neralforsam li ngsreferatet -
opmærksom på, at kun de 
der har indbetalt skyldigt kon
tingent, vil blive indbudt til 
skovturen. 

Indbydelsen sendes medio 
maj. 

Flyvemuseets Venner 
Foreningen Flyvemuseets Venner afholder ordinær 
generalforsamling tirsdag den 22. maj kl. 1600 i 
Danmarks Flyvemuseum, Fabriksvej 25, Helsingør. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der tilsigter 
en generalforsamlingsbeslutning, må være formanden 
i hende senest den 15. maj. 

~U-
Formand: Ricard Matzen 57 61 5250 
Næstformand: Peter Andersen 74 75 31 01 
Kasserer: Kresten Dalum 97182050 

Dansk Motorflyver Union Sekretær: Knud Nielsen 86231652 
Adresse: Konkurrencer: Vagn Jensen 86441133 
Smålodsvej 43 
4100 Ringsted Uddannelse: Bjarne E. Hammer 46 59 04 02 

Louis Rovs Hansen 98421599 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Sindal Lufthavn er ikke læn
gere bemandetlørdag/søndag, 
derfor vil Sindal Flyveklub som 
et forsøg holde åbent lørdag og 
søndag eftermiddag mellem 
kl. 1300 og kl. 1700 i perioden 
fraogmedden2.junitilogmed 
søndag den 5. august 2001. 
Der vil være mulighed for at 
flyvende gæster kan komme 
ind, få en kop kaffe, adgang til 
toilet og telefon mm. Vi glæder 
os til at se jer på Sindal. 
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Kongeåens Pilotforening har 
landingskonkurrencer i Vam
drup både tirsdag den 1. maj 
og 15. maj kl. 1900. Tirsdag 
den 29. maj er der aftentur -
muligvis til Svends flyveplads 
i Vejrup. 

Ølgod Flyveklub har åbent hus 
på flyvepladsen Grundlovsdag 
den 5.juni kl.1300. Landings
konkurrence afvikles den 16. 
juni kl. 1300. Resultatet bliver 
afsløret Set. Hans aften, hvor 
grillen er varm fra kl. 1800. 

Svæveflyvning 

11-13/5 
11-13/5 
19-23/5 
19/5 
24/5 - 3/6 
23-24/6 
18/6-1/7 
7-8/7 
7-14/7 
9-13/7 
16-26/7 
16-26/7 
4-5/8 
6-18/8 
25-26/8 
7-9/9 
18-31/12 

Nationalholdstræning 
1. del af SM, Tølløse Flyveklub arrangerer 
Nationalholdstræning 
Landssvæveflyvedag 
Danmarksmesterskab, Arnborg 
Juniornationalholdstræning 
World Air Games, Spanien 
Juniornational holdstræning 
Tour de Danmark 2001 
Talentkursus 1 
Talentkursus 3 
Arnborg Åben, Arnborg 
Nationalholdstræning 
Junior VM, lssodun, Frankrig 
Nationalholdstræning 
Nordisk Svæveflyvemøde, Sverige 
VM, Mmabatho, Sydafrika 

Faldskærmsspring 

22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 

World Air Games, Spanien 
26. VM, Stil & Præcision, Spanien 
14. VM, Formation Skydiving, Spanien 
1. VM Freeflying, Spanien 
9. VM Canopy formation, Spanien 

I • • • • 

19/5 Jubilæumsflyvedag, Fasterhalt 

Kunstflyvning 
16-20/5 
7-9/6 
19/6-1/7 

4-5/8 
16-19/8 
25/11 

Fællesnordisk træning, Våstervik, Sverige 
Træning i Skrydstrup, derefter i Stauning 
World Air Games mNM i glider- og power 
aerobatics 
DM, Aarhus (alternativt 11-12/8) 
NM, Våstervik, Sverige 
Landsmøde 

Ballonflyvning 

22-27/5 
22/6-1/7 

Danmarksmesterskab, Viborg 
World Air Games, Spanien 

Motorflyvning 

4-6/5 
5/5 
10-13/5 
19-20/5 
1-3/6 
9/6 
15-17/6 
4/8 
10-12/8 

26-27/5 

25-27/5 
18-19/8 

4]111 Jersey International Air Rally 
Sydjysk Rally i Haderslev 
DMU klubtur til Luxembourg 
DM i præcisionsflyvning, Herning 
EM Fly-in, Barkarby, Sverige 
NM i præcisionsflyvning, Elverum, Norge 
30th lnt'I Cognac Rally, Cognac 
Air BP Rally (sted ikke besluttet) 
Krebsetræf, Siljansnås, Sverige 

Ljungbyhed Fly-In, Sverige. 
Mere på www.fly.to/ljungbyhed. 
Lemvig Svæveflyveklub inviterer igen til 
Lemvig marked og dyrskue på Lemvig Flyve
plads, se også www.lemvig.com. 
Flytræf Ålandsøerne 
Flyvningens Dage, Roskilde Lufthavn 
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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 

FLY køb og salg 
www.aerocenter.dk 

c500-C421C-Cl82P-PA28-KX155 

Tilbyder også kommissionssalg 

Tel:40362277 Fax: 70252217 

Piper Aztec D, twin 1969 OY-BDW til salg 
Pragtfuld stabil, rigtig flyvemaskine, der flyver i alt slags vejr. Jeg har værei fra Nordkap 
og Grønland til Azorerne, fra Skt. Petersborg til USA i den. Har været mit eje i 1 D år. Nyt 
job kræver salg. 
Nyt luftdygtighedsbevis, alle LDD'er gennemført, god stand og godt vedligeholdt hos 
Aviatech. D-model ombygget til E-model næse. Lædersæder. Total: 5.030-timer, RE, 
510 timer, LE 1555 timer, højre propel og venstre propel 265 timer. Autopilot (koblet). 
healer, de-icing boots, long-range tanks (1300 NM)aAviooics: 2X Narco-12MO, Narco 
transponder, Bendix-King 89B TSO GPS, Bendix NDB, Shadin-Fuel computer, HF 
radio, Lug-Bug. Har altid slået i hangar, pl. i Roskilde"Pris;-395.000 kr. 
Bøje Larsen, 4642 0201 

KLUBFLY 
Vi er nogle piloter i og omkring 
Billund som overvejer at købe et 
klubfly. Flyet vil blive placeret i Bil
lund, typen finder vi i fællesskab. 
Har du lyst til at være med eller 
blot høre nærmere, kan du kon
takte undertegnede: 

Morten: Til 7573 1619 I 4068 6897 
Mai/: major@post10.tele.dk 
Steen: Tlf. 7533 2983 I 4051 4080 
Mai/: Hvolboel@post11.tele.dk 

Jodel D 112 OY-BMU 
Sælges grundet manglende 

medical. 
Nærmere oplysninger fås på 

telefon: 6474 I 037 

V/ ø11s/er t1!/e et godt f!tjtdr/1 

SIERRA ACADEMY OF 
AERONAUTICS 

Sierra Academy of Aeronautics med 
hovedbase i Oakland, California, 
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 at 
få mere flyvetid og blive bedre kvali
ficerede til ansættelse i flyselskaber. 
Skolen har årligt ledige stillinger til 
20-30 skandinaviske instruktører. TIi 
snarlig ansættelse søges derfor. 

FLY IN S TRU K TØ R.!_!L 

Kandidater skal minimum have FAA 
CPUIR certifikater og FAA instruk
tør certifikater. lngen 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 
T1f & Fax:+ 47 • 5162 08 96 
E-mail: seglend@online.no 

Annonce
telefon 

75802288 

EN BOKS MED ... 

• GPS og moving map 
i farver 

•COM med 
8,33 kc. kanalafstand 

• VOR,LOC og 
Glideslope 

DANSK FLY ELEKTRONIK APS 
KØBENHAVNS LUFTHAVN ROSKILDE 

TLF 46 19 00 91 . FAX 46 19 07 05 
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RD EQUIPMENT 
Skovvej 40 . 4622 Havetrup 

Telefax 46 18 68 46 

46186909 

KDA's hjemmeside 

www.kda.dk 
altid opdateret 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY ELLER HELIKOPTER 
IUSA 

-Hellcopter Adventures, Ine~ 

• Verdens største og ledende 
helikopterskole 

• Godkendt som JAA skole 
9. maj 2000 

• FAR Pan 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 
• lngen 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 Pan 141 skole 
• J-1 Visa (2 år) og M-1 Visa 
• Privat pilot - ATPL 
• Meget høj kvalitet på 

uddannelsen 
• "Airline" orienteret uddannelse 
• "lnternship" progarn på 1000 

flytimer med betalt instruktørjob 
på skolen efter uddannelsen 

• Meget gode jobmuligheder i USA 
• Egne lejligheder til eleverne 
• Internet: 

www.comairacademy.com 

Scandlnavisk repræsentant for 
HAi og Comair: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4309 Sandnes, Norge 
Tif & Fax: + 47 -516208 96 
E-mail: seglend@onJine.no 
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Hvordan opnår De 
den bedste forsikring? 

Vælger De Codan som samarbejdspartner inden 
for Fly-, Industri- og Erhvervsforsikring, rar 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 

- langt 
bedre! 

FLY · FORSIKRING 
FLYSALG (se www.nordicair.dk) 

----------HANGAR KEEPER FORSIKRING 

FLYV • MAJ 2001 

~---SIMULATORER 

Med mange års erfaring Indenfor flyvning kan vi 
yde en personlig og professionel service 

Hans Jørn Christensen 
Exm. ~ I CPL 

TRAFIKFLYVERSKQLING 

MCC KURSUS 

JAR FCL ATPL 
Teori 

Flight lnstructor {A) 
Teori + praktik 

Type Ratings 

Næste Trafikflyverhold 
Starter primo august 2001 

Ring for nærmere Info/tilmelding 
Telefon 46191919 

-$~NTER Ai~ 
Lufthavnsvej 44, 4000 Roskilde 

Tlf. 46 19 08 37 / 46 19 19 19 • www.centerair.dk 

~=-.-~•~ 
JFlliiglmt Academy 

JAR FCL ATPL teori 
Modulart dagkursus med start i september 2001 

Opstart i Roskilde og Karup 

JAR FCL A TPL teori(forkortet) 
Modulart kursus med start i september 2001 

Opstart i Roskilde og Karup 

IR Instrument Rating 
Løbende opstart, ring for info. 

GEN radiokursus 
Løbende opstart, ring for info. 

Fl(A) Flight Instructor teori 
Løbende opstart, ring for info 

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 - E-mail: jetair@jetair.dk 
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Postbesørget blad 0900 KHC 

Center Air ApS Luflhavnsvej 44, Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde Tlf. 46 19 08 37 / 46 19 19 19, 
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 

8'i~raKl-
coPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvaj 20, 4000 Roskilde 
Til.46191114, Fax46191115 
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. 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~•~ 
IPllight Acaidlemy 

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. 9710 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 
Learning, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

Flyvevllbnets 

Skolen for civil ' 

Pilot Uddannelse 
SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TIi. 461916 30, Fax 46191115 
E-mail: cpu@aircat.dk 

L 

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 ~- _.,-

ALLERØD FLYVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
PPL: Teori, Skoling og Proficiency 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) 
Lufthavnsvaj 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 
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lufthavnsvaj 47, 7190 Billund 
Tlf. 75 33 89 07, Fax 75 35 39 66, E-mail: bac@pc.dk 

PPL, CPL, IR SE/ME, Class Ratings, 
Night Qualifications, FI, Proficiency Check, 
ATPL-lntegrated. 

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 
Benalr ais 
Stauning Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6900 Skjern, 
tlf. 96 814447 

PPL, CPL, INSTRUMENT, TWIN 
Teori JAR-FCL-PPL (privatflyvercertifikat) 
PFC, typeuddannelse Jet og Turboprop 

'l(ar{og .91.ir ~<:::>-: 
KARLOG AIR T ~ 
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog ..!........,..
TIi. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Ring 74 42 22 85 for kontakt til 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 

LÆR AT FLYVE~~ 
HELIKOPTER ~ ~ 

.. 
HELIKOPTER-SERVICE AJS 
Lufthavnsvej 32, 4000 Roskilde 
Tlf. 4619 1511, 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. 

m f ibl 'f 1lil 1 ~1 asse. l=instrumentbevis. VFR=Sigtflyvning. PFT =periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. BEG=begrænset certifikat som luftfarts
som luftfarts-ratiotelefonist. GEN=generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. INSTRUKTØR=flyverinstruktøruddannelse . 

392000129998 .ense. ATPL=Airline Transport License. IR=lnstrument rating. Nlght QuallflcaUon=Rettighed til VFR-nat. Class RaUng=Klasse-
~aralion Course. Proflclencv Check=Praktisk orøve for forlænaelse af rettiahed. 
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FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS 
CLA C172 IFR/GPS 
RPJ C172 IFR 
BSV C172 VFR 
BIU C172 IFR 
PEW C172 IFR/GPS 
CYF PA28-140 IFR/GPS 
DZD PA28-140 IFR/GPS 
BRT PA28-181 IFR/GARMIN 430 
BCL PA28-180R IFR/GPS 
BSZ PA28-180R IFR/GPS 
CRC C177R IFR/GPS 
CFB BKCAB VFR/AEROBATIC 
BVU B33 IFR/garmin 430/530 

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 

580,-
725,-
725,-
725.-
725,-
725,-
805,-
805,-
905,-
935,- min. 100 tim. 
935,- m'n. 101 lim. 
965,- min. 150 bm, 
950,-+ moms 

Stormscope PR. TACHO 1300,- UdleJn. efter aftale 

UDLEJNING PR. AIRBORNETID, (Tomotoret): 
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 -1,185 · 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 fn Internettet, 
mulighed for at booke fly til udlejning via vores hjemmeside, Ring eller 
e-mail så sender vi et password. 

Kontorets åbningstider: Perioden april-okt. 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 

Air Alpha Alrcraft Sales er~ 
Grønland, Island og F me. 
som markedsområde og oreta 

rugte fly til salg 

Air 
1987 King Air BIOO C 

IC-AJE 
Bærbar flyradiotelefon tC-AJE. Enkel og logisk 
betjening, stort display med lys, robust kabinet, en 
knap til 121.500 MHz (emergenzy frequenzy), batteri 
indikator;ANL (automatic noise limiter), støjredukti
on, typegodkendt afTelestyrelsen. 
Stort tilbehørsprogram og alle 760 kanaler. 

GARMINGPS 
Vi har den ulti
mative GPS-MAP • 

295 Color med tilhørende 
extra udstyr bl.a. MapSource World 
CD-rom til waypoints og flyveruter. 
Øvrige MapSource CD-rom lagerføres. 
Endvidere tilbyder vi modellerne GPS-195 - GPS III Pilot og GPS 92. 

Se her! 
David Clark - et professionelt headset. 

ICOM - håndholdt flyradio - extra i flyet? 
lntercom - lidt mere komfort under turen. 

Bes@i 01så 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 

1989 King Air A 
1974 King Air E90 Nye Piper fly til salg 
1980 Beech Dutchess 76 
1977 Cessna 177 RG Cardinaf 

Plper Malbu M"trage, klar til levering i august 
Piper Archer III 
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Bøger 27 

Navne 30 

Oscar Yankee 31 

Organisationsnyt 34 

Herover 
Avedøre Flyveplads er genåbnet. Vartegnet 
er en HL-1, et glasflberfly i Cherokee 
kategorien, konstrueret af Hans Lund, 
Sønderborg i 1958. Det blev aldrig færdigt. 
Registreringsbogstaverne er et falsum. Den 
ægte OY-AAA var en KZ III, der havarerede 
den 25. marts 1951 ved Sønder Omme. 
Foto: Knud Larsen 

Forsiden 
Verdens største motorsvævefly. 
I rumfærgen Challenger (august 1985) ses det 
europæiske Instrument Pointing System (IPS) 
med fem internationale teleskoper. Foto: ESA. 
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CPH i 2000 
Antallet af starter og landinger 
i Københavns Lufthavn Ka
strup steg i 2000 med 1,7 
procent i forhold til 1999, fra 
298.533 til 303.713. 

Det samlede antal pas
sagerer er opgjort til 18,4 mio. 
mod 17,5 mio. i 1999, en stig
ning på 5,1 procent. 

Antallet af udenrigsrutepas
sagerer og charterpassagerer 
voksede til henholdsvis 14,6 
mio. og 1,6 mio., dvs stigninger 
på 7,7 og 8,4 procent i forhold 
til året før. Antallet af indenrigs
rutepassagerer faldt fra 2,0 
mio. til 1,9 mio., en tilbagegang 
på 4,6 procent. 

Som følge af åbningen af 
den faste Øresundsforbindelse 
den 1. juli 2000 ophørte kata
maranfærgen mellem Malmo 
og Kastrup den 28. august. Det 
påvirker statistikken da de 
passagerer, der checkede ind 
i Malmo og tog færgen til luft
havnen, blev talt med som 
transfererende flypassagerer I 
Til gengæld tæller de nu med 
som lokalt afgående. 

Fragtoperationerne udviste 
en stigning i den samlede 
startvægt på 2,8 procent, men 
som følge af indsættelsen af 
større fly faldt antallet af fragt
operationer med 7,4 procent. 
Den samlede fragtmængde 
steg med 7,7 procenttil 419.432 
tons. 

Havarier 
Lørdag den 12. maj havare
rede en Club Libelle OY-XCD 
i en spilstart på Tølløse Flyve
klubs flyveplads. Piloten, Elo 
Madsen, der tillige var klub
bens formand, omkom ved 
havariet. Det synes fastslået, 
at flyet gik i spind under spil
starten og styrtede til jorden 
fra ca. 30 m højde. 

Det var det andet svævefly
vehavari inden for tre uger, 
idet et svævefly på Lolland
Falster Airport også gik i spind 
under en spilstart. Her blev 
piloten hårdt kvæstet, men 
overlevede. 
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Ny koncernstruktur og ledelse i SAS 
SAS nye administrerende di
rektør Jørgen Lindegaard præ 
senterede den 8. maj i forbin
delse med sin tiltræden en ny 
koncernstruktur og ledelsesor
ganisation for SAS Gruppen. 

Den går i korthed ud på at 
alle forretningsområder ind
lemmes i nye delområder, 
Airline Commercial, Airline 
Operation, Affiliated Airline 
Business, Non-Airline Busi
ness samt Corporate Func
tions og Support Services. 

En ny og mindre koncernle
delse på seks medlemmer har 
ansvaret for hele SAS Grup
pens strategi og virksomhed. 

Ansvaret for flyselskabet 
deles i koncernledelsen op i 
Airline Commercial med Vagn 
Sørensen som ansvarlig og 
Airline Operation, som Marie 
Ehrling får ansvaret for. 

Til disse knyttes ni selv
stændige enheder, der tilsam
men udgør flyselskabet. 

De seks medlemmer i kon
cernledelsen er 
Jørgen Lindegaard (dansk), 
administrerende direktør 
Vagn Sørensen (dansk), vice
koncernchef og ansvarlig for 
Airline Commercial 
Marie Ehrling (svensk), vice
koncernchef og ansvarlig for 
Airline Operation 
Gunnar Reitan (norsk), vice
koncernchef og finansdirektør 
Bernhard Rikardsen (norsk), 
koncerndirektør og ansvarlig 
for Human Ressources 
Henry Stenson (svensk), kon
cerndirektør og ansvarlig for 
Communications 

Marie Ehrling er også Ac
countable Manager for SAS 
Airline med ansvar for at den 
operative flyvirksomhed udfø
res i henhold til de af luftfarts
myndighederne og SAS fast
satte regler. 

SAS Commuter 
Ole Pedersen, der været ad
ministrerende direktør for SAS 
Commuter siden 1994, fra
trådte efter eget ønske den 
18. april. Han fortsætter som 
projektleder for arbejdet med 
bringe SAS Commuters 0400 
op på de fastsatte krav om 
punktlighed og regularitet i 
den daglige drift 

For at opretholde en tæt 
relation mellem SAS Gruppen 
og de tre skandinaviske lande 
har Vagn Sørensen, Gunnar 
Reitan og Marie Ehrling et 
særligt ansvar for at repræsen
tere SAS Gruppen i henholds
vis Danmark, Norge og Sve
rige. 

Jørgen Lindegaard 

Henry Stenson 

Vagn Sørensen 

SAS Commuter vil den 1. 
juni have 22 0400, hvoraf tre 
i trafikreserve, så vi hele tiden 
kan garantere den kvalitet, 
SAS og SAS' kunder med rette 
forventer, siger Ole Pedersen, 
der regner med at man al
lerede fra den 1. september 
kan klare sig uden en sådan 
trafikreserve. 

Organisationsforandringen 
har været forhandlet med de 
faglige organisationer og er 
trådt i kraft. Det formodes at 
den vil medføre at et mindre 
antal stillinger nedlægges, 
primært på hovedkontoret, 
men den har ikke medført op
sigelser. 

Bernhard Rikardsen 

Gunnar Reitan 

Posten som administre
rende direktør for SAS Com
muter er overtaget af nord
manden Knut A. Solberg, som 
senest har været ansvarlig for 
trafikafviklingen (Traffic Exe
cution Department) i SAS. 
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Overskud i Atlan
tic Airways 
Det færøske luftfartsselskab 
Atlantic Airways regnskab for 
2000 udviser et overskud før 
skat på 10,8 mio. kr. Selska
bet har haft overskud hvert år 
siden 1995 og har i løbet af 
de sidste seks år oparbejdet 
en egenkapital på 87 mio. kr. 

Passagertallet for år 2000 
var 91.000 mod 83.000 året 
før, dvs. en stigning på 7 pro
cent. Ruten Færøerne-Kø
benhavn er langt den største, 
men selskabets indtægter 
hidrører også fra ruter til Is
land, Skotland og Norge. 

I fjor købte selskabet en 
BAe 146, som bruges i eget 
regi om sommeren, men lejes 
ud i vinterhalvåret. 

Atlantic Airways driver også 
helikopterflyvning på Færø; 
erne og har i april taget en ny 
Bell 412 i brug. Den er special
udstyret til eftersøgning og 
redning. 

Til sommer skal Atlantic 
Airways stå for transporten af 
besætninger til boreplatforme, 
der skal efterforske olie i fær
øsk område. Selskabet vil 
derfor udvide ruterne til United 
Kingdom med flere afgange, 
så der flyves op til fire afgange 
ugen ligt til Aberdeen og en ny 
rute åbnes mellem Færøerne 
og London. 

Pilot dræbt 
Trafikflyver Ole Friis Eriksen 
mistede livet den 9. maj, da 
den Beech Super King Air, 
hvor han var andenpilot, blev 
beskudt af oprørere under 
indflyvning til Juba i det sydlige 
Sudan. Flyet vendte om og 
landede i Lokichikio i Kenya. 

Ole Friis Eriksen, der blev 26 
år, var ansat i Aviation As
sistance, Roskilde, der ope
rerer adskillige King Air på 
nødhjælpsarbejde for Røde 
Kors i Asien og Afrika. 

Nordisk 
flyforsikring 
Administrerende direktør for 
Nordisk Flyforsikringsgruppe 
Kai Frederiksen afgik med 
pension den 30. april. Hans 
efterfølger er selskabets hidti
dige underdirektør Claus Bang 
Hansen. 
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ASK 23 produk
tion standser 
Sikkert til stor forundring for 
mange, har man hos Alexan
der Schleicher besluttet at ind
stille produktionen af ASK 23, 
og det sidste fly af denne type 
(Werk Nr. 23152) bliver i maj 
leveret til en tysk klub. 

Det er en beslutning som 
man nok har kunnet forudse, 
for selv om ASK 23 - den sidste 
konstruktion fra Rudolf Kaisers 
hånd - er alle tiders mest velfly
vende og sikre overgangsfly, 
så har det nok været en dårlig 
forretning for Schleicher, idet 
en ASK 23 koster lige så meget 
at fremstille som ethvert andet 
standardklassefly, som bare er 
konstrueret til at kunne noget 
andet. 

Og det ligger sikkert dybt i 
os alle, at en Ka 8 afløser - et 
skolefly, det vil man ikke betale 
lige så meget for som et svæ
vefly med høje præstationer, 
og derfor har Schleicher nok 
måttet sælge flyet med en dår
lig dækningsgrad. 

Ved udviklingen af ASW 28 
har man sandsynligvis nok 
skelet til denne problematik. 

Overskud i CPH 
Københavns Lufthavne A/S 
havde for år 2000 et overskud 
efter skat på 437 mio. kr. mod 
372 mio. året før. 

Nettoomsætningen var 
1.847 mio. kr. (1.767 mio. i 
1999). 

Trafikindtægterne steg med 
176,8 mio. kr. til 1.115,3 mio., 
dvs 18,8%. Det skyldes dels 
voksende trafik, dels at tak
sterne pr. 1. januar blev forhø
jet med 13 procent. 

De samlede koncessions
indtægter udgjorde 501,6 mio., 
et fald på 5,2 mio. Indtægterne 
fra lufthavnens forretnings
center udviser som følge af 
bortfaldet af det toldfrie salg 
pr. 1. juli 1999 til rejsende 
inden for EU et markant fald 
på 117,6 mio. kr.(28,0%). 

Pr. 1. januar 2000 indførtes 
en handlingafgift på 10 kr. pr. 
afgående passager i udenrigs
trafik og 5 kr. i indenrigs. Ind
tægterne herved udgjorde 
84,9 mio.kr. 

Tre generationer på samme fly 

Familien Helmø Larsen har i 
tre generationer været ansat i 
dansk luftfart. To er i dag beg
ge piloter på Maersk Air Boe
ing 737 fly. Det er luftkaptajn 
Niels Helmø Larsen og hans 
søn, styrmand Lars Helmø 
Larsen, der blev ansat den 1. 
november sidste år. 

Niels Helmø Larsen kan til 
efteråret fejre 30 års jubilæum 
i Maersk Air. 

Den 25. marts fløj far og 
søn begge ruten til Venedig, 
og på denne flyvning var tredje 
mand i cockpittet familiens 
overhoved, tidligere chef for 
Luftfartstilsynet overingeniør 

Lufthavnens øvrige kon
cessionsindtægter fra bl.a. 
parkering, bankvirksomhed, 
biludlejning, reklame og re
stauranter steg med 31,7 pro
centtil 114,1 mio., primært som 
følge af forhøjelse af parke
ringspriserne. 

Salg af tjenesteydelser 
udgjorde 54,8 mio., en tilbage
gang på 53,0 procent. Den 
væsentligste årsag hertil er at 
lufthavnen ikke længere op
kræver særskilt betaling for 
bagagesortering, idet betalin
gen herfor nu indgår i den nye 
handlingafgift. 

12000 har der gennemsnit
lig været 1.399 fuldtidsbeskæf
tigede i Københavns Lufthav
ne A/S. Heri er inkluderet 157 
statstjenestemænd, der har 
bevaret deres ansættelsesfor
hold til staten. De tilsvarende 
tal for 1999 var 1.449 og 173. 

Børge Helmø Larsen, der gik 
på pension den 1. maj 1985 
efter 36 år i Luftfartsdirektora
tets tjeneste. 

På fotoet ses de tre genera
tioner Helmø Larsen fotografe
ret foran Maersk Airs Boeing 
737 i Venedigs lufthavn. 
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AERO 
Tekst og foto: Knud Larsen 

--~• .. 1-\VIATION 

DAO Aviation og Scanaviation havde en fælles stand med motorer etc. Standen var 
bemandet med Anders Rasmussen, Scanaviation samt Jannie K. Nielsen og Bo 
Hagen Pedersen fra DAO Aviation. 
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Luftfartsudstillingen i Friedrichshafen fin
der sted hvert andet år i byen ved Boden
søen mellem Tyskland og Schweiz. Det 
var 13. gang at denne general aviation
messe blev afholdt, og den tiltrækker sta
dig flere udstillere og mere publikum. 
Messen begyndte egentlig som en del af 
en automobil- og fritidsmesse, men må 
nu anses for at være den væsentligste 
GA-udstilling i Europa. 

11999 varede udstillingen fem dage, 
mens den i år kun var på fire dage - begge 
gangene afsluttende med en week-end, 
hvor der i lufthavnen blev afviklet en 
flyveopvisning hovedsagelig med veteran
fly både lørdag og søndag eftermiddag. 

Selv om der i år var en dag færre kom 
der alligevel det samme antal besøgende, 
nemlig ca. 50.000, hvoraf en fjerdedel var 
tilrejsende fra udlandet. 

Også antallet af udstillere var stigende. 
480 udstillere fra 28 lande var ny rekord. 

Udstillingerne i de 10 haller og på fly
vepladsen omfatter mindre jetfly, motorfly, 
svævefly, ultralette fly, modelfly, motori
serede drager og paraglidere. Derudover 
udstilles motorer, bøger, instrumenter, 
flysimulatorer, tilbehør og alt hvad man 
ellers kan forestille sig. 

Også de store amerikanske firmaer har 
fået øje på AERO. Således var elektronik
giganten Honeywell tilstede med deres 
Rockwell Sabreliner otte personers firmafly, 
hvor de præsenterede deres nyeste col
lision avoidance udstyr. 

North-West Air Service i Thisted, der har 
været fast udstiller på AERO i flere år, er 
blevet solgt til SUN-AIR of Scandinavia AIS. 
Det »gamle« logo var dog stadig let genken
deligt for flere af kunderne. Salgschef Kaj 
Pedersen bemandede standen, da FLYV 
kom forbi. 

Billund-firmaet Air 
Support, der laver 
driftflyveplaner, per
formanceberegn in
ger etc., deltog for 
første gang på AE
RO. Det nye produkt 
WX Support, hvor 
man bl.a. kan få vejr
oplysninger på mo
biltelefonen, havde 
stor interesse hos 
gæsterne. Standen 
var bemandet med 
direktør Per Jensen 
og salgsdirektør Jens 
Pisarski. 
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Nybyggeri 

Et af messens problemer er at de 10 
udstillingshaller er placeret inde i byen, 
hvilket giver overbebyrdede gader og 
overfyldte parkeringspladser. Endvi
dere er der ca. 10 minutters kørsel 
(med gratis shuttlebus) til udstillingen 
på lufthavnen. 

Allerede for flere år siden barslede 
messeledelsen med planer om et helt 
ny udstillingsområde opbygget nord for 
lufthavnen og i umiddelbar tilslutning 
til denne. 

Denne plan er nu bragt til udførelse, 
og byggeriet af nye messehaller, hvoraf 
nogle er store nok til at rumme mindre 
jetfly, er allerede i gang. Byggeriet 
forventes færdigt i efteråret 2002, 
hvilket vil sige at når næste AERO i 
2003 afholdes den 24. - 27. april kan 
man, hvis man selv er fly-
vende, efter landing dreje af 
til parkering ved udstillings-
hallerne og gå direkte ind og 
se på herlighederne og glem 
ikke de udstillede fly lige 
udenfor. 

Sæt kryds i kalenderen 
allerede nu. 

I dette nr. viser vi de dan
ske udstillere og fortsætter i 
de næste nr. med de største 
nyheder, bl.a. en Piper PA-28 
med en tysk dieselmotor. 

FLYV • JUNI 2001 
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-FIIEDIICHSHAFEN 

Ll 
LEKI Aviation har også deltaget på messen før. Thomas lbsø (2. tv.) og Remming 
Major Wright (siddende i baggrunden) var travlt optaget det meste af tiden. 

I 'I 

~- -~-

For Jaxida Cover er AERO en 
af de store udstillinger med 
masser af interesserede svæ
veflyvere, der vil have overtræk 
til deres fly. Verner Jaksland 
måtte desværre blive hjemme, 
men Carl Kristiansen m.fl. 
klarede ærterne. 

Den tyske Piper-importør måt
te have hjælp fra Danmark. Air 
Alpha Aircraft Sales AIS stil
lede deres nye Piper Malibu 
Meridian, stadig med ameri
kansk registrering, til rådighed 
på udstillingen. 
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Opsendelsen af STS-9 med 
Spacelab-1 laboratoriet den 
28. november 1983. Med om
bord var den første europæi
ske astronaut Ulf Merbold. 

Permanente rumstati
oner kræver besøg, 
forsyninger og mand
skab. Til det kan man 
benytte løfteraketter, 
men det ville være 
endnu bedre hvis 
dele af rumfartøjet 
kunne genbruges. 

Efter de dyre Apollo månerej
ser vedtog den amerikanske 
kongres rumfærgeprojektet i 
1972. Det skulle være et helt 
nyt opskydningssystem, der 
skulle stige lodret op gennem 
atmosfæren som en raket, og 

, 
Rumfærgen t 

og den internationale 
rumstation ISS 
Af Bjarne M. Johansen 
Dansk selskab for Rumfartsforsknlng 

Foto:ESA 

Dette er den anden af tre artikler i anledning af 40 års jubilæet for bemandet rumflyvning. 

lande som et fly, nærmere 
betegnet som et svævefly, på 
en fastlagt landingsbane og 
ikke som Apollo rumkaps
lerne, der landede mere eller 
mindre tilfældigt i Stillehavet. 

Desuden skulle »g-påvirk
ningerne« af astronauterne 
nedsættes fra 6 g ved traditio
nel landing til 1,5 g med rum
færgen. Amerikanerne havde 
haft forsøg med højhastig
hedsflyene X-15, men rumfær
gen skulle være noget helt nyt. 
Det oprindelige budget på 15 
milliarder dollars blev over
skredet voldsomt, og tidspla
nen skred også med to år! 

Men den 12. april 1981, for 
20 år siden, kunne astronau
terne John Young og Robert 
Crippen foretage den første tur 
i rummet med rumfærgen 
Columbia. Missionen varede 
to dage. Og genbrugssyste
met blev virkeliggjort, da Co
lumbia den 12. novemberigen 
var på en to-dages tur. 

Rumfærgen er 37 meter 
lang og har et spændvidde på 
24 meter. Lastrummet kan 
åbnes i rummet og medbringe 
satellitter eller laboratoriemo
duler med et omfang på 4,6 x 
18,3 meter. 

Hovedtanken er 47 meter 
høj og indeholder to millioner 
liter brændstof, flydende ilt og 
brint. Startvægten er på lidt 
over 2.000 tons, og astronau
terne udsættes for en trykpå
virkning på tre g ved opsendel
sen. 

To faststofraketter hjælper 
rumfærgen på den første vej 
op gennem atmosfæren, og 
efter en brændetid på to minut
ter bliver de løsnet og falder 
med faldskærm i havet og 
opsamles af skibe, så de kan 
genbruges. Hovedbrændstof
tanken er tømt efter otte minut
ter og frakobles, men genbru
ges ikke. Rumfærgen har 44 
små raketmotorer i næse og 
hale til styring i rummet. 

Rumfærgen opsendes fra 
Kennedy Space Center (Cape 
Canaveral) i Florida og lander 
på Edwards Air Force base i 
Californien eller allerbedst _i 
Florida. Herved slipper man 
for transporten, der foregår 
med rumfærgen fastgjort oven 
på en Boeing 747 Jumbojet. 

Tre andre rumfærger blev 
bygget og navngivet Chal
lenger, Discovery og Atlantis. 

Rumfærgemissionerne blev 
dagligdag, dog ikke så hyppigt 
som ønsket, pga. de høje om
kostninger i forhold til andre 
rakettyper. Men den 28. januar 
1986, på det der skulle være 
den 25. rumfærgetur blev der 
opmærksomhed på rumfær
gerne igen. Desværre med en 
tragedie. Rumfærgen Challen
ger eksploderede 73 sekunder 
efter start og syv astronauter 
omkom, heraf en amerikansk 
lærer, som skulle have under
vist skoleelever on-line fra 
rummet. 

En o-ring i en af faststofra
ketterne var utæt og udløste 
en total eksplosion. Rumfær
geprogrammet blev indstillet, 
og alle sikkerhedsprocedurer 
blev gennemgået ved de tre 
resterende rumfærger. 

Der blev bygget en ny rum
færge, Endeavour. Siden da 
har rumfærgerne slidt godt i 
det. De har medbragt det eu 
ropæisk byggede rumlabora
torium Spacelab i lastrummet, 
hvor der også har været dan-

Rumfærgen Colombia lander 
på Edwards Air Force Base i 
Californien den 8. december 
1983. 

FLYV • JUNI 2001 
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Det europæisk udviklede Co
lumbus laboratorium blive 
koblet p~ den internationale 
rumstation i 2002. 

ske eksperimenter ombord. 
Hubble rumteleskopet blev 
opsendt den 25. april 1990 og 
er siden blevet repareret et par 
gange. Desuden har man øvet 
sig i at samle konstruktioner i 
rummet, som led i planlægnin
gen af den internationale rum
station (ISS). 

Fra 1995 er rumfærgerne 
dokket flere gange ved den 
russiske rumstation MIR og 
udvekslet astronauter og kos
monauter samt udskiftet ud
styr. Russerne opsendte i 
1987 en ubemandet rumfær
gekopi, Buran, men grundet 
manglende økonomi blev pro
jektet droppet. 

I disse år er rumfærgerne 
en væsentlig del af transpor
ten til og fra Den Internationale 
Rumstation. Selvom rumfær
gesystemet har 20 år på ba
gen viser det sin store anven
delighed i arbejdet med rum
stationen. 

NASA har gennem flere år 
arbejdet på en afløser, gerne 
en rumfærge der kan starte og 
lande som et fly. 

I april 2001 blev udviklingen 
af to typer rumfærger, X-33 og 
X-34 stoppet. Projekterne var · 
for ambitiøse. X-33 skulle 
være en et-trins rumfærge, der 
kunne flyve fra Jorden og di
rekte ud i rummet, mens X-34 
skulle føres det første stykke 
op i atmosfæren på ryggen af 
et fly. 

Nu er NASA i gang med 
forhandlinger med firmaer om 
udvikling af en anden type 
rumfærge. Indtil da må Colum
bia, Discovery, Atlantis og 
Endeavour klare opgaverne i 
rummet. 

FLYV • JUNI 2001 

Den Internationale 
rumstation 
I verdensrummet, 400 km over 
vores hoveder, er en kæmpe 
konstruktion ved at blive byg
get. Det er den Internationale 
Rumstation som Danmark har 
en lille del i via den europæi
ske rumfartsorganisation ESA. 

Når Rumstationen i 2005 er 
samlet vil den være mere end 
100 meter lang og spænde 
over et område stort som en 
fodboldbane. Rumstationen er 
et samarbejde mellem USA, 
Rusland, Canada, Japan og 
1 o europæiske lande i ESA. 
Den skal afløse russernes 15 
år gamle rumstation MIR, som 
den 23. marts 2001 blev stedt 
til hvile i Stillehavet. Russerne 
har foruden MIR haft andre 
rumstationer, mens amerika
nerne er mere uerfarne med 
kun en rumstation, Skylab, 
tilbage i 1973. 

Det første spæde skridt til 
den internationale rumstation 
blev taget af den amerikanske 
præsident Ronald Reagan i 
1984, hvor han foreslog Euro
pa, Canada og Japan at sam
arbejde om opbygningen af en 
fælles rumstation. Den første 
reaktion fra USA's andre al
lierede var begejstring, dog 
meldte Storbritanniens Marga
ret Thatcher fra. 

Den amerikanske rumfarts-

administration NASA ønskede 
at stå for hovedansvaret for 
opbygningen af rumstationen, 
men Europa ønskede at være 
med på lige fod. Men økono
misk afmatning satte planlæg
ningen i stå. 

I begyndelsen af 1990-er
ne brød Sovjetunionen sam
men, og det russiske rumpro
gram manglede penge. Man 
kunne frygte at russiske rake
tingeniører ville søge til fjendt
lige nationers militære raket
programmer, så med den nye 
Clinton-administration i 1993 
blev der indledt forhandlinger, 
hvor russerne tilbød deres 
erfaring med at bygge og ved
ligeholde rumstationer, men 
de manglede pengene. 

Og samtidig med planlæg
ningen af den nye rumstation 
begyndte europæiske, japan
ske og amerikanske grupper 
at træne i Rusland til missioner 
på MIR. Øvelserne var både 
med opsendelser med rus
siske løfteraketter og som 
noget nyt med sammenkob
ling af MIR med de amerikan
ske rumfærger. 

Hvad skal vi så I rummet? 
For europæiske forskere vil 
Rumstationen være et rumla
boratorium, hvor rummet og 
vægtløsheden åbner nye mu-

ligheder for avanceret forsk
ning inden for medicin, mate
rialer og fremstillingsmetoder, 
som ikke kan udføres på Jor
den. 

Danmark er førende inden 
for rummedicinske forsøg. 
Den manglende påvirkning fra 
tyngdekraften i selve Rumsta
tionen åbner mulighed for ny 
viden om og forståelse af men
neskers helbred samt syg
domsforebyggelse og be
handling - herunder hjerte-, 
lunge- og nyrefunktionen -
kredsløbssygdomme, afkalk
ning af knogler (osteporosis) 
og hormon forstyreiser. 

Til overvågning af astro
nauternes helbred i rummet 
udvikles der nyt udstyr, som i 
voksende omfang kan tilpas
ses til brug på vores hospitaler. 
Desuden kan man i rummet 
lave nye og stærkere materia
ler, som kan bruges til maski
ner og fly. 

Rumstationen under 
opbygning 
I oktober måned 2000 flyttede 
den første faste besætning på 
tre mand, to russere og en ame
rikaner, ind i de tre moduler som 
dengang var sendt op. Besæt
ningen skulle klargøre og fort
sætte samlingen af Rumsta
tionen. Det første af de tre op 

9 



sendte moduler var Zarya, der 
betyder morgengry og er et 
ubemandet lastmodul med 
solpaneler til energiforsyning 
og opbevarings-tanke til ilt, 
vand og brændstof. Det blev 
opsendt 20. november 1998 
med en russisk Proton raket. 

Det andet modul er Unity, 
der betyder enhed, og er et 
knudepunkt, der skal forbinde 
flere andre moduler. Unity blev 
sendt op med den amerikan
ske rumfærge Discovery den 
5. december 1998. Det tredje 
modul Zvezda, der betyder 
Stjerne blev sendt op den 12. 
juli 2000 og er nu blevet sam
menkoblet med Zarya og Unity 
og skal fungere som beboel
sesmodul for de første besæt
ninger. 

Januar 2001 blev det ame
rikanske laboratoriemodul 
Destiny koblet til Rumstatio
nen. Destiny har plads til 24 
udstyrsbokse og i den side af 
modulet der vender mod Jor
den er der indsat et optisk 
vindue, der gør det muligt at 
skelne objekter fra en - tre 
meter på Jorden. 

I april blev en canadisk 
robotarm installeret af rumfær
gen, og efter en del computer
problemer fungerer den nu 
perfekt. 

April måned blev også en 
stridens måned, en lille »rum
krig« hvor russerne opsendte 
den amerikanske rigmand 
Dennis Tito til rumstationen. 
Tito havde betalt russerne 160 
mio. kr. for en tur til den rus
siske rumstation MIR, men da 
det ikke kunne lade sig gøre, 
så blev han tilbudt at få en 
seks-dages tur til ISS (Den 
internationale rumstation). 

USA ønskede ikke besøg 
af en rumturist i den højtekno
logiske rumstation, som er 
under hastig opbygning. Re
sultatet blev at Tito kom op, 
men måtte kun opholde sig i 
de amerikanske moduler, hvis 
han var under opsyn af ameri
kanske astronauter. 

Fynsk kondicykel 

Rumstationen vil når den er 
udbygget have en besætning 
på seks - syv mennesker fra 
de deltagerlandene. De skal 
arbejde i seks laboratorier, 
hvoraf det ene er europæisk. 
Det europæiske laboratorium 
Columbus kobles til Rumsta
tionen i 2004 og er et cylinder
formet modul på 6,7 meter i 
længden og en diameter på 
4,5 meter. Indvendig er der 
plads til bokse langs væggene 
til forsøg med videnskabeligt 
udstyr. Udvendig kan der fast
gø res forskningsudstyr, der 
kan undersøge Jorden fra rum
met og observere stjernehim
len. Rumstationen vil inde
holde to store beboelsesmo
duler, hvor der er sovekabiner, 
toilet, bad, motionsredskaber 
og et spisebord. 

En lille sjov detalje er moti
onsredskaberne, hvor kondi
cyklen er dansk fremstillet af 
et fynsk firma. Danmark har 
både leveret kondicykler til de 
amerikanske rumfærger og til 
den russiske rumstation MIR. 

I det lille rum køkken er der 
frysere og mikrobølgeovne. 
Foruden beboelses- og labo
ratoriemodulerne er der spe
cialmoduler med brændstof til 
at hæve og ændre rumstatio
nens bane, så den ikke falder 

Den internationale rumstation som den så ud den 19. marts 2001 
kl. 05.18. 

ned mod Jorden. Der laves 
udgangsporte eller luftsluser, 
så astronauterne kan gå på 
rumvandring, hvor der udføres 
samle og reparationsarbejde 
samt forsøg. 

Mange flyvninger 
Til alle disse moduler er der to 
barndele. En mindre og den 
største på 110 meter som er 
rygraden i hele rumstationen. 
På selve hovedbommen er der 
solpaneler, der skal levere 
strøm til hele rumstationen. De 
drejes så de peger mod solen 
hele tiden. De 16 store solpa
neler udfoldes når de er sendt 
ud i rummet. 

Men med mennesker og 
udstyr ombord produceres der 
en mængde varme. Det afle
des til det kolde verdensrum 
via nogle store radiatorer, der 
sidder rettet væk fra solen. 

Når rumstationen er fuldt 
udbygget vil der findes tre 
robotarme på hovedbommen. 
De kan fjernstyres af astronau
terne indefra modulerne, og 
med dem i funktion kan man 
minimere antallet af de hårde 
og risikofyldte rumvandringer. 
Her er et dansk firma med i 
konstruktionen. 

Rumstationen skal samles 
af dele der sendes op ved ca. 
50 opsendelser, hvoraf det 
seneste og tredje er sendt op 
i juli. Opsendelserne sker med 
de 4 amerikanske rumfærger 
som har været i drift siden 
1981. Desuden bruges russi
ske Proton og Soyuz raketter, 
hvor den sidstnævnte ligesom 
rumfærgerne kan have astro
nauter med op. Europa/ESA 
vil benytte sin store Ariane-5 
løfteraket til at sende udstyr og 
forsyninger op til Rumstatio
nen. Japanerne har også en 
lastraket, H-11. 

Rumfærgen kan tage stør
re dele af forsøgsudstyr med 
ned til Jorden foruden udskift
ning af besætningsmedlem
mer. Man kan også returnere 
til Jorden med en af de rus
siske Soyuz rumkapsler, hvor 
der altid vil være en eller to 
tilkoblet, hvis der skulle opstå 
et uheld. 

Man er ved at udvikle en 
redningsbåd, X-38, hvor der vil 
være plads til syv personer 
ombord. I tilfælde af uheld eller 
sygdom kan hele besætningen 
krybe ombord og styre ned 
gennem atmosfære og lande 
med faldskærm ni timer se
nere. 

Når Rumstationen er fuldt 
udbygget vil den, når solen 
skinner på den, kunne ses fra 
Jorden som en klar stjerne. 
Den vil i sin bane have en om
løbstid på 90 minutter. 

En sidste fordel ved at have 
et samarbejde i rummet, især 
med to supermagter, er at man 
ikke bare begynder at bekrige 
hinanden på Jorden, når man 
har så meget der står på spil i 
rummet til gavn for hele men
neskeheden I • 

Sådan vil den internationale 
rumstation ses ud nA.r den 
efter 50 flyvninger og fem A.r 
er færdigbygget. 
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Vandel 
lntemational 
AirFest 
Lørdag den 30. juni fejrer 
Ryvestation Vandel sit 50 Ira 
jubilæum og Hærens Flyve
tjenestes 30 lrs jubilæum. 

Air Fest'en afholdes under tema
erne 

- Flyvestation Vandel som deplo
yeringsbase 

- Hærens Flyvetjeneste på Flyve-
station Vandel 

Publikum har adgang til flyvesta
tionen fra kl. 0900 til 1530. 

Piloter er velkomne til at komme 
flyvende i eget fly til flyvestatio
nen. Henvendelse om tildeling af 
slot-tid, parkeringsanvisning, ra
diofrekvenser mv. bør ske i god tid 
og rettes til flyvestationens opera
tionsafdeling (Wing Ops) telefon 
75 88 52 00 lokal 3100 eller til ATC 
FSN Vandel lokal 3401 . 

Der er ikke mulighed for optank
ning på flyvestationen, ligesom 
der ikke findes tilstrækkeligt med 
stopklodser eller fortøjningsgrej til 
mindre fly. 

Den 23. april gik Airbus' nye 
A340-600 på vingerne for før
ste gang. På jomfruturen, der 
startede kl. 10.34, blev flyet 
ført af vicepræsidenten for 
Airbus' Flight Division, Claude 
Lelaie med testpiloten Ed 
Strongman i det højre sæde. 

Det var starten på et omfat
tende testprogram med i alt tre 
A340-600 fly, der vil flyve 
1.600 timer og kulminere med 
certificering og aflevering til 

tjeneste hos luftfartsselska
berne i midten af 2002. 

For at give et realistisk 
billede af flyets adfærd i luften 
gik starten med en vægt på 
over 300 tons. Flyet har en 
normal maksimal startvægt på 
365 tons. Flyet vil betyde 
lavere driftsomkostninger og 
bedre indtjeningsevne end 
noget konkurrerende fly, og 
det vil kunne flyve overalt uden 
restriktioner. 

40å 
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Da vi den 14. juni 2001 kan fejre 
40 års jubilæum vil det glæde os at se nye, 
som gamle kunder, forretningsforbindelser 
og venner til åbent hus i vore nye lokaler på 

Lufthavnsvej 34-38, kl. 1300 
- 1700 

Med en helt ny og rummelig 
kabine, der bliver den mest 
støjsvage i luften, kan A340-
600 tage 380 passagerer for
delt på tre klasser på flyvnin
ger på op til 13.900 km. 

Airbus har har modtaget 
127 ordrer og reservation fra 
11 kunder. Sammen med sin 
ultralangtrækkende søster, 
A340-500, bliver det nye fly 
klart markedsledende i sin 
kategori. 
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Schempp-Hirth Discus 
Tekst og foto: Ole Korsholm - ,,?'/1t,,~ 
Den nye Discus 2 fløj 
første gang den 3. 
april 1998, så helt 
ny er den ikke læn
gere; men nu er de 
første eksemplarer i 
den nyeste winglet
version kommet til 
Danmark. 
Der er flere årsager 
til at Schempp-Hirth 
har ønsket at frem
stille en arvtager til 
den meget succes
fulde Discus. En 
grund har uden tvivl 
været konkurrencen 
fra LSB, der fuldstæn
dig havde overtaget 
markedet for nye 
konkurrencedygffge 
standardklassefly; 
men også andre fak
torer har spillet ind. 
Med den oprindelige 
Discus introducerede 
Schempp-Hirth i 1984 
den nye metode til 
at reducere den indu
cerede modstand -
den »trekantede« vin
geforkant. Metoden 
blev videreudviklet i 
Ventus 2 og Duo 
Discus, hvis vinger 
med de opadbøjede 
vingetipper har virke
lig fine præstationer, 
herunderrigffgtgode 
kurve- og opdrifts
egenskaber. Dette 
skulle udnyttes. 
Man ønskede også 
at forbedre toleran
cen overfor urenhe
der på forkanten, og 
endelig skulle Discus 
bringes op til dagens 
standard mht. sikker
hedscockpit. 
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Helt nyt design 

Konstruktørerne er et team 
bestående af Helmuth Treiber, 
Eberhard Schott og Joachim 
Krauter. De har udviklet et fuld
stændigt nyt fly, der kun har få 
ting til fælles med den gamle 
Discus, mens slægtskabet 
med Duo Discus og især Ven
tus 2c skinner tydeligt igen
nem. 

Profilet er udviklet af Dr. 
Karl-Heinz Horstmann fra DLR 
Braunschweig. Det er helt nyt 
med en relativ tykkelse på 
14,5%, en lav profilmodstand 
og en lille næseradius, der skal 
samle mindre skidt op. 

Luftstrømmen er på under
siden laminar indtil ca. 75% 
profilkorde, hvor en zig -zag 
tapeturbulator frembringer et 
tvungent omslagspunkt. Det 
svarer til en position et par cm 
foran krængerorsspalterne. 

Vingens grundrids lignede 
oprindeligt meget den der 
kendes fra Ventus 2 med 18 
meter spændvidde, altså »fir
kantet« forkant og progressiv 
V-form, der endte op i en 
V-form på hele 30 °ved tippen. 

Dette var åbenbart ikke 
helt ideelt - passer måske ikke 
godt til et 15 meter fly? I hvert 

fald er konceptet nu ændret, 
og man har nu undladt det 
sidste »sving« opad og inte
greret en winglet i vingetippen 
i stedet. Vingen minder nu 
meget om Ventus 2's med 15 
meter spændvidde - stadig 
»firkantet« forkant, men nu kun 
to bøj opad, hvis winglet'en 
ikke tælles med. 

I forhold til den gamle Di
scus - og LS8 og ASW 28 - har 
Discus 2 vingen lidt mindre 
areal og dermed større side
forhold _ Schempp-Hirth er 
altså gået modsat andre svæ
veflyfabrikker, der har øget 
vingearealet fra forrige model. 

Krængerorene går kun ud 
til den aftagelige vingetip; men 
er ret lange, næsten 30% læn
gere end den tidligere Discus'. 
Krængerorene er delt efter
som de går med op i vingernes 
andet knæk. 

Vingen er opbygget i en 
kulfiber/glasfiber sandwich
konstruktion med hoved
bjælke i glasfiber med kulfi
berrovings. Der er integral
tanke i hele vingens næsesek
tion. Hver vinge rummer 100 
liter vandballast, der hver især 
påfyldes fra oven - helt stan
dard Schempp-Hirth . 

Også krop og haleplan er 
helt nye. Kroppen virker slan
kere, men er klart mere rum
melig end forgængeren. Krop
pen er faktisk blevet 23 cm 
længere. Cockpittet er bygget 
i en blanding af kulfiber, glasfi
ber, kevlar og aramid med 
crashzone og strukturelle 
forstærkninger. Den side
hængslede førerskærm er 
bibeholdt for sammen med det 
opklappelige instrumentbrædt 
at bibeholde gode nødudstig
ningsforhold. 

Halefinne og sideror, der 
er i glasfiber, er vokset i højden 
og har en bredere korde og 
tyndere profil. Halefinnen har 
vandtank der kan rumme 7,8 
liter ballast, og som påfyldes 
gennem en slange fra toppen 
af finnen. Mængden af ballast 
afhænger af, hvor mange 
huller der tapes til på halefin-
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nens litermål. Man kan med
bringe en liter vand i halen for 
hver 25 liter i vingerne. 

Haleplanet har et dobbelt
trapez grundrids og nyt profil 
udviklet af professor Loek 
Boermans. Haleplan og højde
ror er efter serienummer 90 
bygget helt i glasfiber, og der 
er zig-zag tapeturbulator på 
både over- og underside. 

Samling og adskillelse 

Her er intet nyt under solen -
og det er heller ikke nødven
digt. Vingerne samles i to tun
ger med en hovedbolt, der sik
res med en snaplås. Det hele 
går nemt og smertefrit, hvis 
man husker at låse luftbrem
sehåndtaget op og sikrer at 
vandballasthåndtaget er luk
ket. Krængeror, luftbremser og 
vandballastsystem kobles au
tomatisk. 

Vingetipperne med wing
lets er ca. 70 cm lange og 
monteres for sig selv. Vingetip
pen har to styretappe og en 
rund hovedbjælke med en lille 
fjederbelastet bolt, der sikrer 
tippen når denne er monteret. 

For at lette håndteringen af 
vingerne under samling og 
adskillelse, og sikre dem i 
transportvognen, forsynes 
tiphullerne med et bærehånd
tag, når vingetipperne er af
monteret. 

Haleplanet er helt standard 
Schempp-Hirth. Det sættes på 
de to højderorstappe og låses 
foran med en fjederbelastet 
bolt. 

Eneste løsdele under hele 
seancen er selve hovedbolten 
og universalværktøjet, der 
benyttes ved montering af 
haleplan og vingetipper. 

En rigtig Schempp-Hirth 

Discus 2b står markant højere 
på det store hovedhjul end 
forgængeren. Det giver sam
men med vingeformen en u 
sædvanlig høj frigang. Hånd
teringen på jorden er nem. 
Halehjul er dog ikke standard. 

Cockpitkanten er altså lidt 
høj, men indstigningen er nem 
takket være det opklappelige 
instrumentbrædt. 

Førerskærmen er side
hængslet, fordi Schempp
Hirth mener det er et lettere 
system og sikrere i tilfælde af 
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nødudstigning. Den lukkes 
med et håndtag og en velfun
gerende lukkemekanisme i tre 
punkter. Nødafkast sker ved at 
åbne det normale åbnings
håndtag og svinge hood'en op, 
hvorefter den gribes af fartvin
den og vrides af. 

Pladsforholdene er virkelig 
gode især i længden, hvor jeg 
aldrig fik prøvet pedalernes 
yderste position - der er sim
pelthen for langt ud. Piloter på 

op over 2 meter må kunne 
finde plads. Vi har i Herning 
Svæveflyveklub nogle med
lemmer på omkring 1,95 me
ter, og her er ingen problemer. 
Cockpitbredden er ikke over
vældende, men dog alligevel 
en anelse større end f.eks. 
LS8. Aflæggeplads er der ikke 
meget af. Der findes godt nok 
en lille lomme i hver cockpit
side, men de er små og svære 
at komme ned i. 

Pilotvægten (min. 77 kg i 
VD) kan reguleres med op til 
tre blyklodser å 2,2 kg, der 
hver svarer til 5 kg ekstra i 
sædet. Blyklodserne skal 
placeres helt ude i næsen for 
at give mest moment, men det 
er et træls system. Der er 
ufatteligt langt ud i næsen, og 
der kræves arme og akrobati
ske evner, der vil gøre en 
orangutang misundelig! 

Vægttrimningen kan i øvrigt 
også foregå med akkumulato
rer. Der er plads til en under 
i-panelet, to bag ryglænet ved 
siden af hovedhjulet eller en i 
halefinnen. 

Siddestilling og komfort er 
glimrende. Ryglænet, der har 
fast nakkestøtte, kan på jorden 
indstilles i tre hak i bunden, 
mens hældningen også kan 
reguleres under flyvning. Pe
dalerne giver en god fodstilling 
og kan justeres både på jorden 
og i luften. 

Cockpitindretningen er, 
bortset fra to ting - det mang-
1 ende flapshåndtag og en 
ekstra luftdyse, identisk med 
Ventus 2c. Nede på venstre 
konsol sidder trimhåndtaget. 
Ovenover er luftbremsehånd
tag et og et glidehåndtag til 
forreste ventilationsdyse pla
ceret. Håndtaget til åbning og 
nødafkast af førerskærmen 
sidder i venstre hoodramme. 
I cockpittets højre side findes 
håndtag til afmontering af 
førerskærm, en (ny) ventilati
onsdyse, samt betjeningsgreb 
til vandballast og indstilling af 
ryglænet. Hjulhåndtaget er 
placeret nede på højre konsol. 

I midten foran styrepinden 
sidder koblings- og pedalind
stillingshåndtag. Hjulbremse 
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Højre cockpitside. 

håndtaget er placeret på sty
repinden. 

lnstrumentbrædtet er pænt 
stort med god plads. Det sidd
der et par cm tættere på pilo
ten end førhen og er altså lidt 
lettere at nå. Der er ikke noget 
decideret bagagerum, men 
der må medbringes op til 2 kg 
blød bagage bag ryglænet. 

Spilstart 

Trimmet skal stå i midten og 
hastigheden skal være mindst 
90 km/tuden og 100-11 0 km/t 
med vandballast; men normal
hastig heden uden vand er 
100-11 O km/t. Spilstart med 
fuldvægt må kun foregå med 
perfekt spil og wire samt en 
modvindskomponent på min. 
20 km/t. 

Spilstarten er uproblema
tisk, og rorvirkningen fin under 
hele startforløbet. Discus 2 er 
let at styre på jorden uden 
tendens til sving eller kavaler
start. Efter udkobling trækkes 
hjulet op. Let og ubesværet, da 
et fjedersystem giver en god 
balance. 

I luften 

Første indtryk er en smule hø
jere næsestilling end hos den 
gamle Discus. Ellers et fremra
gende udsyn hele vejen rundt, 
hvilket en siddeposition en anel
se længere fremme samt et 
ændret hooddesign skal have 
æren for. 

Rorharmonien er fremra
gende med godt afstemt kræn
ge- og sideror. Rorene er let 
gående uden nævneværdigt 
rortryk. Styrepinden betjenes 
i håndleddet og højre albue 
kan støtte på konsollen. 

Man føler sig straks hjem
me i Discus 2, hvor man på en 
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tilpas måde mærker enhver 
uro i luften og derfor kan ud
nytte den utroligt gode vend
barhed til at centrere selv den 
mindste boble. Eneste tilvæn
ning er den lidt højere næse
stilling i forhold til forgænge
ren. 

Bedste kurvehastighed lig
ger nok ved ca. 85 km/t selv 
ved stor krængning; men flyet 
kan sagtens flyves noget lang
som mere også uden at det 
virker for langsomt. Det er ikke 
nødvendigt at støtte med 
krængerorene. 

Kurveskift 45°-45°ved kur
vehastighed (85-90 km/t) 
udføres på kun 3,10 sek., 
hvilket er noget af det hurtigste 
jeg har set - og en stor forbed
ring i forhold til den gamle 
Discus. Der er ikke helt nok 
sideror til at lave et fuldstæn
digt rent kurveskift ved fulde 
krængerorsudslag, men det er 
meget tæt på. 

Stabiliteten er god uden at 
være overdreven, og flyet er 
let at trimme ud med det glim
rende fjedersystem. Der kan 
trimmes fra laveste hastighed 
til 220 km/t. Er Discus'en først 
trimmet, kan den flyves hands
off i lange perioder såvel i 
kurver som under ligeudflyv
ning. 

Stigeegenskaberne synes 
at være i orden sammenlignet 
med andre fly, mens glide
egenskaberne er sværere at 
få indtryk af. Schempp-Hirth 
har hverken offentliggjort 
bedste glidetal eller hastig
hedspolar; men mon ikke 
præstationerne ligger på siden 
af LS8 - Discus 2 har da al
lerede en del mesterskaber på 
samvittigheden. 

Komforten er udmærket. 
Vingen er ret stiv, men ikke 
ubehagelig hård. 

Dobbelte Schempp-Hirth loftbremser. 

Støjniveauet er ikke det 
laveste, man hører ikke meget 
egentlig vindstøj; men i fartom
rådet 100-120 km/t en ret 
kraftig rumlen/hylen fra hul
brønden eller bagkroppen. 

Ventilationen er rigtig god. 
Schempp-Hirth har nu indført 
en ekstra friskluftsdyse på 
højre væg lige over hjulhånd
taget. En fremragende ide - og 
så er den ret lydløs. Luftdysen 
over instrumentbrædtet giver 
også god luft; men larmer 
forholdsvis meget. Det er et 
kendt og stadigvæk irriterende 
Schempp-Hirth problem, som 
kan rettes ved at montere et 
stykke skind i systemet. 

Betjeningshåndtaget til for
reste dyse er en glideregulator 
med spændeskrue, som er 
magen til den, jeg har set på 
Ventus 2 - og mildt sagt ikke 
kunne lide; men her fungerer 
den godt nok. 

Med vandballast 

Jeg har haft lejlighed til at flyve 
en 312 km strækopgave med 
vandballast. 

Som nævnt tidligere kan 
vingerne rumme i alt 200 liter 
- jeg medbragte 80 liter. 

Påfyldningen er let og ligetil 
gennem de to påfyldningshul
ler på oversiden af vingerne. 
Før påfyldning skal vandbal
lastgrebet i cockpittet selvføl
gelig stå i lukket position, og 
det er en god ide at trække 
udtømningsventilerne i bun
den af vingen til , så de slutter 

Vingetip med wing/et. 



tæt. Dette gøres med univer
salværktøjet, der også benyt
tes til at løfte påfyldningsprop
perne på oversiden af vinger
ne fri. 

Haletanken det samme. 
Jeg skulle påfylde tre liter vand 
og tapede derfor de to neder
ste huller, så tanken derved 
kunne fyldes til tre liters hullet 
og evt. overskydende vand 
løbe ud af dette. Selve på 
fyldningen foregår fra en lille 
vanddunk, der stilles på hale
planet, hvorefter haletanken 
fødes gennem en slange til 
påfyldnings-/udluftningsrøret 
i toppen af halefinnen. 

Alt sammen helt standard 
Schempp-Hirth og perfekt. Et 
minus er der dog - og årsagen 
er ikke helt regnet ud endnu. 
På andre Schempp-Hirth fly 
kan man, hvis man ikke ønsker 
at holde vingerne vandret fra 
vandet påfyldes til starten skal 
gå, tape udluftningshullet i 
påfyldningsproppen til, hvoref
ter man roligt kan lægge vin
gen ned på græsset. Det kan 
man ikke på Discus 2'eren -
vandet fosser simpelthen ud 
af et udluftningshul på vingens 
underside! 

Problemet blev løst ved 
også at tape dette udluftnings
hul - men det er en lidt dårlig 
løsning, der kræver årvågen
hed, da hullet og tapen ikke 
kan ses fra cockpittet. Og al 
tape skal være fjernet før start 
for at sikre en normal udtøm
ning. 

Nogle piloter har et godt 
kneb som »tapehusker« - de 
markerer simpelthen fartmåle
ren med et skilt »Husk tapen«. 

Spilstarten med vandbal
last gav ikke anledning til nye 
bemærkninger. Der skal være 
lidt mere træk på spillet og 
starten foregår ved en lidt 
højere hastighed, ca. 110-115 
km/t - men ellers intet nyt un
der solen. 

Det samme kan siges un
der flyvningen. Discus 2'eren 
flyver som før. Man mærker 
nok at flyet er lidt tungere og 
derfor også en kende mere 
stabilt; men hurtigheden og 
følingen med termikken er 
bevaret. Jeg fandt en kurveha
stighed på 85-90 km/t udmær
ket. Flyet kan sagtens flyve 
langsommere uden det føles 
ubehageligt, men mon ikke 
egensynkehastigheden be
gynder at blive større der på 
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bagsiden af hastighedspola
ren. 

Det sværeste de første 5-1 O 
minutter var at flyve langsomt 
nok. Jeg havde forberedt mig 
på at næsen skulle ligge højt 
- og det skal den altså! Men 
da billedet var fundet var det 
pærelet at skrue Discus'en op 
i boblerne, når jeg ellers kunne 
finde dem. 

Fremad har jeg indtryk af 
at den skrider rigtig godt. 
Desværre havde jeg ikke fly at 
sammenligne med under hver
ken kurve- eller ligeudflyvning; 
men min tid på opgaven var da 
hæderlig på en dag med no
gen vind (15-20 knob) og max. 
1.500 meter til skybasen, samt 
en en 'rusten' strækpilot med 
GPS-problemer. Knapt tre ti
mer og 15 minutter. Det skal 
Discus 2'eren have æren for. 

Fyldte vingetanke kan tøm
mes på 3½ minut. Det går 
stærkt i begyndelsen - 90 liter 
på 30 sek. 140 liter efter 60 
sek., mens resten er ude efter 
de 150 sek. En fuld haletank 
tømmes på 90 sek. 

Langsom flyvning 

Langsomflyvningsegenska
berne er meget godmodige. 
Stallhastigheden er knapt 60 
km/t. Håndbogen siger faktisk 
55 km/t ved mindste vingebe
lastning. Discus 2'eren ligger 
ved 70 km/t med næsen lidt 
over horisonten, ved 65 km/t 
på fartmåleren kommer lidt 
vibrationer i flyet. Nærmere 
stall'et bliver rystelserne lidt 
kraftigere og krængerorene 
bliver mindre virksomme, mens 
næsen kan pendle lidt op og 
ned. Udretningen sker straks 
pinden slækkes. 

Discus 2'eren kan stadig 
styres med styrepinden truk
ket helt i maven. Vingerne er 
lette at holde vandrette, men 
man kan faktisk også ligge og 
lave ottetaller med 15-20 ° 
krængning! 

Stall under drej er sjældne 
at komme ud for. Discus'en vil 
hellere glide indad i drejet. 
Lykkes det at få flyet til at tabe 
en vinge kommer udretningen 
kontant, når pinden slækkes 
og modsat sideror lægges i. 
Vingen kan faktisk også fiskes 
op med krængeroret, hvilket 
normalt er et »no-no«. 

Discus 2'eren kan spinde 

Rasmus Ørskov spænder sig ind, mens Poul R. Kristensen ser 
på. Man fornemmer det høje hovedhjul og den gode frigang. 

med fuldt ben og pinden i ma
ven, hvis tyngdepunktet ligger 
nær bageste position. Jeg op
levede at udretningen kom ret 
hurtigt efter der var givet fuldt 
modsat sideror og pinden ført 
lidt frem - efter mellem ¼ og 
½ omgang. Flyet accelererer 
derefter hurtigt. Højdetabet var 
ca. 120 meter. 

Jeg prøvede at være lidt 
grov ved indgang til kurve, og 
konstaterede at der heller ikke 
er tendens til »highspeed« 
stall. 

Ned på jorden igen 

Det er svært at få armene ned 
igen efter en god tur i et fanta
stisk svævefly, men andre skal 
jo også have chancen. 

Anflyvning og landing er 
der ingen bemærkninger til. 
Indflyvningsfarten er fra 95 til 
115 km/t afhængig af vægten. 
De dobbelte Schempp-Hirth 
luftbremser er gode og lette at 
dosere. Man kan lave meget 
stejle anflyvninger eftersom 
glidetallet kan komme helt ned 
på 5,8 med alt hængende ude 
i luftstrømmen. 

Skal man stejlere ned end 
det, kan man sideglide. Discus 
2'eren er god til at sideglide. 
Sideroret har stor autoritet, og 
en ret kurs kan ikke holdes 
med fuldt udslag. Siderorsud
slaget skal derimod ligge 
omkring 80%. Ved indgang til 

sideglidning med fulde brem
ser skal man ikke skynde sig 
for meget, idet der så er en 
tendens til at tabe næsen lidt, 
men styres lidt kontra med 
sideroret kommer næsen fint 
på plads. Udretning fra side
glidning er i alle tilfælde nor
mal. 

Udfladning, sætning på de 
to hjul og udrulning er umid
delbart let at styre, men i kraftig 
sidevind skulle der være lidt at 
arbejde med - det siges at 
vinden har let ved »at komme 
ind under vingerne«. Jeg har 
desværre ikke selv haft lejlig
hed til at prøve. 

Hjulbremsen, der som stan
dard er en mekanisk tromle
bremse kan også leveres som 
en hydraulisk skivebremse, 
virker godt og er let at dosere. 

Alt i alt er Discus 2 et rigtig 
godt og velflyvende standard
kl as s ef I y som man hurtigt 
lærer at kende og udnytte op
timalt - flere roser behøver den 
vist ikke. 

Discus 2 i konkurrence 

Discus 2 skal afløse den ældre 
Discus og være en seriøs kon
kurrent til LS8 og nu også ASW 
28 - og det er lykkedes meget 
godt må man sige. Schempp
Hirth har en evne til at få de 
flotte titler i hus. Men titlerne 
er ikke gratis og kommer først 
efter hård kamp med specielt 
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Discus 2 vs. Discus 

LS8 og fra i år sikkert også 
Schleichers nye ASW 28. 

I 1998 - kort efter første 
flyvning - vandt 2'eren tre kon
kurrencer: Det tyske mester
skab, Hahnweide og det en
gelske mesterskab, og det 
blev til en flot 2. plads ved EM. 

Den gamle Discus havde 
vundet alle seks verdensme
sterskaber fra 1985 til og med 
1995. 11997 overtog LS8 titlen, 
men i 1999 generobrede 
Schempp-Hirth titlen med 
Discus 2. I år 2000 vandt Dis
cus 2 så også EM! 

Titlerne i VM 1999 og EM 
2000 blev taget i Discus 2a -
altså den med den lille krop. 
A-kroppen er designet til pilo
ter med en max. højde på 
1,75-1,80 m, og er altså noget 
mindre og lidt lettere (se data
listen). Discus 2b'eren er dog 
ikke på nogen måde sat af og 
blander sig altid i kampen om 
topplaceringerne. 

Discus 2 vs. LS8 - en 
hurtig opremsning 

- LS8 har lidt større vingeareal 
og Discus 2 det største side
forhold. 

- Discus 2b kroppen er en cm 
breddere end LS8 (2a'eren 
er 7 cm smallere!). 

- Discus 2b er blevet 12 kg 
tungere end oprindeligt plan
lagt; men nogenlunde det 
samme er sket med LS8, 
som stadig er 7-10 kg tun
gere end Discus'en. 

- Discus 2 kan slæbe 10 kg 
mere vandballast. 

- LS8 kan presses ned i den 
laveste vingebelastning 
(32,0 kg/m2 vs. 32,7). 

- Discus 2 kan til gengæld ha
ve den højeste vingebelast
ning (51,7 kg/m2 mod 50,0). 

- LS8 kan skyde den største fart 
i rolig luft (280 km/t mod 250). 

- Discus 2'eren må flyve hur
tigst i urolig luft (200 km/t 
mod 190). 

- Den største (og måske afgø
rende?) forskel: LS8 kan le
veres med 18 m tipper. 

l.__....,======1~'=====--___.J 

{). 

' ... 
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Data 
Discus 2a/b 

Spændvidde: ............................................................... 15,0 m 
Længde: .............................................................. 6,41 /6,81 m 
Vingeareal: ............................................................... 10,16 m2 

Sideforhold: .................................................................... 22,2 
Tornvægt: ......................................................... 242/252,7 kg 
Min./Max. vægt i førersæde: ........................ (VD: 77) 70/110 
Kropsbredde: ..................................................... 0,54/0,62 m 
Vandballast: ............................................................. 2 x 100 I 
Vandballast i haletank: .................................................... 7,8 I 
Fuldvægt (og max. landingsvægt): ............................. 525 kg 
Vingebelastning (pilot 80 kg): ...................... 31,7/32,7 kg/m2 

Do. (max.): ............................................................ 51,7 kg/m2 

Største tilladte fart (rolig luft): ................................. 250 km/t 
Do. (urolig luft/manøvrehastighed): ........................ 200 km/t 
Do. (spilstart): .......................................................... 150 km/t 
Do. (flyslæb): ........................................................... 180 km/t 
Do. (understel): ....................................................... 180 km/t 
Mindste synk ved (32,7 kg/m2): •••••••••• 0,58 m/s ved 80 km/t 
Do. (51,7 kg/m2): •••••••••••••••••••••••••••••••• 0,73 m/s ved 100 km/t 
Bedste glidetal (ved 32,7 kg/m2) : •••••••••••••••• ??? ved 95 km/t 
Do. (ved 51,7 kg/m2): •••••••••••••••••••••••••••••••••• ??? ved 120 km/t 

Pris (excl. moms): 
Discus 2a/2b: ......................... DM 87.400 
Discus 2T: ............................. DM 118.000 

Schempp-Hlrth markedsfører også andre typer: 

- Standardklasseflyet Discus CS til 72.400 DM. 
15 meter klasse flyet Ventus 2 (2a/2b/2c-18m/2c-
18+15m/2cT/2cM) til mellem 101.300 og 179.000 DM. 
Det tosædede konkurrencefly Duo Discus (T) til 132.600 
(175.000) DM. 
Åben klasse flyet Nimbus-4 (T/M) til 194.000 (224.700/ 
266.000) DM. 
Det tosædede åben klasse fly Nimbus 4D (T/M) til 
202.000 (238.700/273.500) DM. 

Der er en leveringstid på tre år for Discus 2 (og Ventus 2c 
og Duo Discus). 

Dansk forhandler: 
Ib Wienberg, Egernsundvej 6, 8600 Silkeborg. 
Tlf: 86 81 33 09. Mobil: 40 64 20 75. 
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LUFTFARTSSKOLEN 

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

afdeling: start: 
Billund 3. september 

JAR-FCL MCC kursus. 

egnethedsprøve: 
16. juni 

tilmeldingsfrist: 
8. juni (prøve) 
2. juli (kursus) 

eksamen: 
primo juni 2002 

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. Kursuspris pr. deltager inkl. 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 1.165(a)(l) og opfylder kravene til 
første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Næste ledige kursus starter primo februar 2002, kursusprisen alt ind. kr. 600.000,
Optagelsesprøverne til kurserne afholdes af Forsvarets Værnepligt og Rekruttering på Flyvestation 
Værløse. Lægeprøverne afholdes af flyvemedicinsk klinik på Rigshospitalet. Prøverne vil være 
uden omkostninger for ansøgerne. Informationsmateriale indeholdende optagelsesbetingelser og 
tilmeldningsblanket til optagelsesprøverne kan rekvireres på skolen. 
Der afholdes løbende informationsmøder på skolen omkring uddannelsen. Nærmere information herom 
kan fås ved henvendelse til skolen. 

Modulare JAR-FCL 

Flyvekurser til CPL, IR, FI, ME/CR og ME/IR vil løbende blive udbudt, kontakt skolen. 

FLYV • JUNI 2001 

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

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 
Lufthavnsvej 60 . 4000 Roskilde . 11f 32 82 80 63 
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Avedøre genåbnet I 

Nej, det er ikke en KZ VII, men KZ III prototypen, der i 1965 fik installeret en Continental C90 boksermotor. I baggrunden tre af mo
torprøvestandene. Foto: Fritz Krag. 

Tekst: Hans Kofoed 

Aldrig har der været så mange fly på Avedøre flyveplads som den 29. april. 
Aldrig har der været så mange mennesker på Avedøre flyveplads som den 29. april. 

Men genåbningen af Avedøre Flyveplads havde nu også fået god for
håndsomtale. Fx blev der skrevet meget om at en nabokommune bebu
dede fogedforbud mod genåbningen på grund af de forventede støj
gener. Og mere endnu, da man frafaldt dette. Borgmesteren havde 
nemlig ved et besøg på flyvepladsen konstateret, at der ikke er noget 
støjproblem - det skulle da være vejtrafikken. 
»Flyvefjenderne« opnåede endda at komme i TV med hvad man vist 
med sindsro kan betegne som et pseudoproblem: Avedøre flyveplads 
må bruges til 30 operationer - om året! 

Det første fly 

Det var Piper Cub OY-ALM, 
ført af ejeren Robert Olsen, 
Ringsted, der blev det første 
fly, der landede på den genåb
nede flyveplads. Det skete nog
le dage før, den 21. april. 

Det var formentlig første 
gang siden 1935, at der lande
de et fly på flyvepladsen. Der 
var i hvert fald nogle folk i om
rådet, der troede at Cub'en var 
styrtet ned, så de alarmerede 
politiet! 

Det var i øvrigt også OY
ALM, der med Robert Olsen 
ved pinden landede på Kløver
marken i 1999 i forbindelse 
med KDA's 90-års jubilæum. 

Meget at se 

En af de lokale aviser havde 
skrevet, at arrangementet fandt 
sted lørdag den 28. april, så da 

Robert Olsen i sin Piper Cub 
efter den første landing den 21. 
april på den retablerede flyve
plads i Avedøre. Foto: Sven 
Hansen. 
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strømmede folk til, men forgæ
ves. Arrangementet var jo om 
søndagen! Men mange kom 
åbenbart igen, selv om det var 
temmelig vådt og trist vejr. 

Denne gang var KZ III pro
totypen det første fly, der lan
dede. Endvidere var der en KZ 
VII, en Tri-Pacer, en Auster 
(Beagle Terrier), to Piper Cub, 
en Hughes 500N og en S-61. 
Slipstrøm men fra sidstnævnte 
lavede en del ravage, bl.a. væl
tede den en pølsegrill. 

Ad landevejen kom et UL
fly og en varmluftballon, men 
af vejrmæssige grunde holdt 
de sig begge på jorden. Des
uden kunne man se adskillige 
fly under bygning/restaurering 
i hangaren, fx Bell 47G og Har
vard, og eftermiddagen blev 
»den flyvende Harvard«_præ
senteret i luften - uden at lan
de. 

Der var også stande fra 
forskellige flyvehistoriske or
ganisationer, »klassiske« biler, 
videoforevisning m.v. - og hen 
på eftermiddagen blev det 
endda solskin! 

fredet 

Flyvepladsen blev anlagt af 
Hæren i 1918, men har siden 
1922 kun lejlighedsvis været 
anvendt til sit egentlige formål. 
Bygningerne har været an
vendt som bl.a. depot, garage 
og brandstation. 

De to hangarer blev fredet 
i 1987, og i 1998 udvidedes 
fredningen til også at omfatte 
de 1 O motorprøvestande, der 
blev opført i 1944 til brug for 
Luftwaffe. 

Triple A 

I den sidste lille snes år har den 
ene hangar tjent som værk
sted og monteringshal for ama
tørbygning af fly. 

Den tilhører nu AAA, Aved
øre Aeronautiske Aktivitets
center, også kaldet Triple A, 
der er en selvejende institu
tion. Den sigter på at erhverve 
de øvrige bygninger på den 
gamle flyveplads og stille dem 
til rådighed for rekreativ flyv
ning af enhver art. 

I skrivende stund ejer AAA 
den ene hangar og har lejemål 
på prøvestand nr. 10. 

Formand for bestyrelsen er 
advokat Ejvind Kramme (søn 
afflyfabrikanten). • 
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Første start fra den genåbnede Avedøre Flyveplads. Dato: 21. april 2001. Fly: Piper Cub OY-ALM. 
Pilot: Robert Olsen. Foto: Sven Hansen. 

Vælg en solid 
samarbejdspartner! 
- når det gælder salg -service og installation af alle former for 

moderne flyelektronik. ... 

Med en central beliggenhed p;J Københavns Lufthavn Roskilde, EKRK 
ved Roskilde, kan vi servicere Dem, hvomjr og hvor De ønsker det. 

"Alle reparationer udføres af professionelle 
og veluddannede medarbejdere, der 

til enhver tid er kvalificerede til at gennem
føre et komplet overhaul af Deres 

avionics equipment." 

"Hos Dansk Fly Elektronik prioriteres 
sikkerheden frem for alt. Derfor er vi ogsj 
konsekvente i vores valg af kvalitetskom

ponenter og dele." 

"Vi er JAR 145 godkendt af SLV nr. SLV013 
- og enhver installation eller reparation 
afsluttes med en grundig inspektion og 

funktionstest inden flyet afleveres." 

"Hvis De skal købe nyt eler brugt udstyr, sbJrvi altid til riKlghed med gode r.Jd og 
1,.ett1ng samt et bredt udvalg af /cvalitetsprodu til rimelige priser." 

DANSK FI.Y ELEKTRONIK APS 
KØBENHAVNS LUFTHAVN ROSKILDE 

TLF 4619 00 91 . FAX 4619 07 05 
www.avlonlcs.dk - E-mail: dfe@euroconnect.dk 
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Tekst og foto: Knud Larsen 

Æblet falder ikke 
langt fra stammen. 
Isaac Newtons 
udsagn for mange år 
tilbage kan passende 
gælde både det fly jeg 
skal ud at prøve, men 
også den instruktør 
jeg skal flyve med. 

TB 10 Tobago er en del af 
den flyfamilie, der kom til ver
den først i firserne hos SO
CATA i Tarbes i Sydfrankrig. 
De øvrige hedder TB 9, TB 
200, TB 20 og TB 21. Fabrik
ken har nu ajourført familien 
og har givet dem tilnavnet GT. 
Det betyder ikke Gran Tou
rismo som i bilsproget, men 
Generation Two. 

Instrumenterne sidder rigtig godt og tilpas højt. Der er god adgang, 
hvis instrumenterne skal repareres, idet de to bokse kan vippes 
om et hængsel i kanten af bunden. 

Instruktøren er ikke Gene
ration Two, men derimod Ge
neration Three for at blive i 
terminologien. 

Jimmy Arly Larsen er nem
lig tredje generation i Capen
hagen Air Taxi (CAT) dynas
tiet, hvor bedstefaderen hed
der Arly Larsen (Kastrup Luft
foto) og faderen hedder Ken
neth Arly Larsen - nu direktør 
og ejer af CAT. 

Jimmy Larsen har afsluttet 
uddannelsen til erhvervsflyver
certifikat på flermotoret fly og 
instrumentbevis, og som kro
nen på værket netop bestået 
flyveinstruktøruddannelsen. 

CAT, der blev startet af Arly 
Larsen, har i juni måned 40 års 
jubilæum. 

Socata er et datterselskab 
af European Aeronautic De
fence and Space Company 
(EADS), Europas største virk
somhed i luftfartsbranchen. 
EADS fremstiller bla. Airbus 
passagerfly, Ariane løfteraket
ter og Eurocopter helikoptere. 

Socata er general aviation 
delen af selskabet med pro
duktionen i Tarbes nær Tau-

Foto; CAT. 

louse og hovedkvarteret i Le 
Bourget lufthavnen i Paris. 
Anerne går helt tilbage til Mo
rane-Saulnier, der blev grund
lagt i 1911 . Mere end 5.500 
Morane-Saulnier og Socata fly 
er i drift i dag. 

Denne forfatter havde i maj 
1992 fornøjelsen at prøve en 
Tobago, der i XL-udgaven 
havde en 200 hk motor, men 
ellers af udseende ligner To
bago GT. 

Konklusionen var den gang 
at det var et dejligt fly, som 
man faktisk ikke kunne sige 
noget negativt om, - men 
meget positivt. 

Så hvorfor lave noget om 
som virker godt. Men Socata 
har med Generation Two al
ligevel fundet anledning til at 
ajourføre forskellige ting på 
flyet. 

Nyt 

Jimmy Larsen viser flyet frem 
en grå og mørk eftermiddag i 
maj. Flyet er splinternyt, og det 
er første gang at det skal i luf
ten fra Roskilde Lufthavn. Det 
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digitale tachometer viser 17 
timer totaltid. 

Tobago'en er stadig lav-
vinget med fast understel. 

Motoren er den kendte Ly
coming 0-360 med karbura
tor, og propellen er med varia
bel Indstilling. De kendte må-

gevinge døre er også bibe
holdt, og der er plads til tre på 
bagsædet. 

Socata har under anven
delse af compositmaterialer 
ombygget canopy'et så det har 
fået større lofthøjde, noget 
høje piloter bliver glade for. Og 
samtidig bliver der bedre plads 
til polstringen på hovedsættets 
bøjle. Ombygningen har også 
givet større vinduer, der kan 
trykkes ud og derved fungere 
som nødudgang. Kabinebred
den er 1,28 m, hvilket gør den 
til en af de største i klassen. 

Vingetipperne er ændret så 
den yderste del er bøjet let 
opad i bagkanten. Navigations-
1 ys og anticollisionslys er 
samlet på kanten af vingetip
pen. Landingslys og taxilys 
sidder i venstre vingeforkant 
dækket af et glas, der runder 
med forkanten. 

Bagagerummet bag bag
sæderne kan rumme 65 kg. 
Udnyttelsen af rummet var 
imidlertid begrænset af, at 
døren i bagbords side var for 
lille til at en gennemsnitskuffert 
kunne komme ind. Dette er 
ændret, idet højden nu er 56 
cm - nok til de fleste kufferter. 
Der er adgang til bagagerum
met fra kabinen. Et nydeligt 
betræk, der kan åbnes med 
lynlås, dækker rummet opad. 

De to mågevingedøre giver 
god adgang til både forsæder 
og bagsæder. Dørene, der 
holdes oppe af en gastrykcy
linder, er fremstillet af compo
sitmateriale og ganske lette at 
lukke. 

Cockpit 
Socata har heldigvis beholdt 
layoutet af instrumentpanelet. 
Det er delt i tre grupper med 
flyveinstrumenterne og advar
selslamper i en ramme i venstre 
side og hovedsagelig motorin
strumenter i højre side. I midten 

sidder tankmålere, olietryks
måler, voltmeter etc. øverst og 
under disse er der plads til en 
masse radioudstyr, autopilot 
etc. afhængig af pengepun
gens indhold. 

Fra instrumentpanelets mid
te går en konsol bagud mellem 
forsæderne. Her sidder ho
vedkontakten, kontakten til 
den elektriske benzinpumpe 
m.fl. Kontakten er samtidig en 
maximalafbryder udformet 
som to kontakter: en til at tæn
de med og en til at slukke med. 
En anderledes udformning, 
men det fungerer let, når man 
kender princippet. 

I konsollen sidder også 
karburatorforvarmehåndta
get, gashåndtag, propeller
indstillingshåndtag og blan
dingshåndtag præcis der hvor 
det falder naturligt at have 
hånden. At der nu også er arm
læn på begge forstole (i hhv. 
højre og venstre side af sædet) 
gør at man kan hvile underar
men på armlænet og let og 
ubesværet betjene håndta
gene. 

I midterkonsollen er også 
kontakten til de elektrisk drev
ne flaps, trim hjulet til højderor
strimmet, tankvælger, cigaret
tænder og stik til intercom til 
de fire sæder. 

Bagsædet er indrettet og 
godkendt til tre personer, og 
der er sikkerhedsseler til alle. 

I luften 

Motoren starter straks. Da det 
som sagt er første gang at OY
CDR skal i luften efter hjem
komst fra fabrikken i Frankrig 
er den endnu ikke fuldt udsty
ret til IFR-flyvning. Der er kun 
en NAV/COM, autopilot og 
transponder. 

Ifølge Jimmy Larsen bliver 
det udvidet med en Garmin 
COM/NAV/GPS 430, ADF, 
intercomsystem etc. Vi bruger 
derfor højttaleren i loftet og 
håndmikrofonen til kommu
nikation med Roskilde Tower 
og får derved lejlighed til vur
dere støjniveauet i flyet. 

Man sidder godt i de velformede sæder. Ryglænet kan lægges bagover 
og nakkestøtterne kan indstilles. 

Den nye vingetip med navigations- og anticollisionslys. 

Efter start fra bane 29 forla
der vi kontrolzonen mod vest 
via Himmelev. De tunge grå 
skyer giver os ikke mulighed 
for at stige til mere end 1.300 
ft. Vi sætter kursen mod Sorø, 
hvor det ser mere solrigt ud. 
Som sagt brugte vi ikke hoved
telefoner, men det lave støjni
veau gjorde det nemt at tale 
sammen og Roskilde Tower 

var også let forståelig i højt
taleren. 

Ottetaller, langsomflyvning 
og stalløvelser var nogle af de 
discipliner vi prøvede - alle helt 
uden problemer. Rejsehastig
heden ved 75 % effekt er 127 
knob med en rækkevidde på 
697 NM. 

Tilbage i landingsrunden 
udførte vi nogle touch-and-go. 

Bagsæderne er også velformede med trepunktssikkerhedsseler. 
Puden i midtersædet er her vist med kopholdere. Den kan 
udskiftes med en siddepude, der ligger i bagagerummet. 



De store tonede vinduer, 
der buer over i taget, kommer 
rigtig til deres ret her, når man 
skal holde godt udkig. 

Selv for denne skribent, der 
ikke har fløjet TB 10 siden 1992, 
var det ret nemt at lære at 
holde de rigtige hastigheder 
på medvind, base og finale. 
Her kom behageligheden ved 
det elektriske højderorstrim 
ind i billedet. 

Så konklusionen fra 1992 
holder stadig. Man kan ikke 
sige noget negativt om TB 10, 
men meget positivt. • 

SOCATA TB 10 TOBAGO GT 

Motor: En Lycoming O-360-A1AD på 180 hk 
ved 2.700 omdr./min 

Propel: Hartzell to-bladet constant speed, 
diameter 1,88 m 

Sæder: .................................................. ...... ... . 4 -5 
Spændvidde: ........................................... 10,01 m 
Længde: ................ .. .................................. 7,75 m 
Højde: ....................................................... 3,02 m 
Tornvægt: .................................................. 700 kg 
Fuldvægt: ..... ............... ... ........................ 1.150 kg 
Brændstofbeholdning: .................................. 210 I 
Startdistance til 50 ft: ................................ 505 m 
Landingsdistance fra 50 ft: .. ................. .. .. 460 m 
Stigehastighed: ................................... 787 ft/min 
Max. rejsehastighed (75 % i 6.000 ft): ..... 127 kts 
Tjenestetophøjde: ................................. 13.000 ft 
Rækkevidde: ........................... .......... .. .... 697 nm 

Basispris i VFR-udgave: ca. 1,3 mio kr. 
Importør: Capenhagen Aviation Trading, 
Københavns Lufthavn Roskilde. 
Telefon: 46 19 11 14. 

Døren til bagagerummet er gjort større og 
giver nu adgang for ret store kufferter. 

European Cockpit Association 1 O år · 
Af Teddy B. Iversen, formand for ECA 

Maersk Air Pilotforening har 
været med i ECA fra starten 
for 1 O år siden og er i dag 
»faunding member« fra Dan
mark. Undertegnede har gen
nem de sidste ni år repræsen
teret Danmark og har det sid
ste år også virket som formand 
for bestyrelsen. 

Denne består af et medlem 
fra hvert af de 15 lande, og der 
afholdes bestyrelsesmøde en 
gang om måneden på ECA
kontoret. 

ECA har ansat en general
sekretær samt tre medarbej
dere på kontoret, som ligger 
på Ruede Commerce i hjertet 
af Bruxelles. 

Ideen om at danne en fæl
les EU-cockpitforening blev 
skabt af den engelske British 
Air Line Pilots Association og 
det tyske Vereinigung Cockpit. 

Baggrunden var en fælles 
bekymring for den hurtige øko-

EU transport kommisær Ma
dame de Palacio og Teddy B. 
Iversen. 
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nomiske udvikling i EU og ef
fekten på den civile luftfart ge
nerelt og cockpitbesætninger
nes arbejdsforhold specielt. 

Der eksisterede på det tids
punkt ikke nogen organisation, 
som var i stand til at takle de 
industrial problems, som man 
forventede ville blive kon
sekvensen af øget konkurren
ce, sammenslutninger og den 
øgede integrering af arbejdsgi
verinteresser indenfor Europa. 

Harmonisering i EU stod for 
døren, og den er som bekendt 
ikke tilendebragt endnu. In
tense forhandlinger vedrø
rende Flight Time Limitation 
foregår lige nu. 

Fra grunden 
11991 dannedes ECA med 
fuld opbakning fra pilotorgani
sationer fra de daværende EU
lande. De første år blev brugt 
til dels at opbygge organisatio
nen, dels at få fodfæste i be
slutningskredsene og at gøre 
EGA-organisationen kendt. 
Denne proces er nu bag os, 
idet retten til at eksistere og 
være repræsenteret er opnået. 

ECA har opnået status som 
»Social Partner« til EU-kom
missionen, hvilket vil sige at 
ECA automatisk inddrages i 

udviklingen af den civile luftfart 
i Europa. 

Opgaverne 
En svær opgave ligger dog 
fortsat foran os, nemlig konti
nuerligt at følge og påvirke 
denne udvikling i vor retning. 
Ved på flere niveauer at del
tage i debatten og forhandlin
gerne med bl.a. JAA, Kommis
sionen, Direktoraterne, Parla
mentet, nationale luftfartsdi
rektorater, fagforeninger, samt 
at udføre den nødvendige lob
by-virksomhed både nationalt 
og internationalt, mener vi at 
have demonstreret, at ECA 
ikke alene har viljen, men også 
evnen til at gøre sig gældende. 

Af vigtige emner i øjeblikket 
er naturligvis stadig de meget 
debatterede kommende fæl
les arbejdstidsregler ( Flight 
Time Limitations ) og fælles 
EU-certificater. 

ECA er også involveret i 
harmoniserings-bestræbel
serne mellem JAA og det ame
rikanske FAA. Opgaven her er 
naturligvis at repræsentere de 
europæiske piloters interesse 
overfor den amerikanske domi
nans indenfor luftfarten, -
specielt her i Europa. 

ECA har i dag ca. 32.000 

medlemmer og er åben for alle 
cockpit crewmedlemmer i EU
og EFTA-landene. Bortset fra 
de danske SAS-piloter er alle 
organiserede piloter i Dan
mark medlem af ECA. 

På langt sigt er målet at 
ECA skal blive en mere græn
seoverskridende organisation, 
der varetager cockpit crew
interesser. Det er af vital betyd
ning, at flight crew gør en fæl
les indsats for at bevare og for
bedre de forhold, vi arbejder 
under i en stadig hårdere kon
kurrerende luftfartsindustri. • 

I Teddy Berthon 
Iversen 
Luftkaptajn i Maersk Air 

1 Født i 1946. 
Uddannet pilot i Fly-

' vevåbnet (Chipmunk, 
Tutor, T-33 og Draken). 

1 
Ansat i Maersk Air i 1979 
og har fløjet Boeing 
737-200, Dash 7, F-50, 
Boeing 737-500 og -700. 
Bestyrelsesmedlem 
Maersk Air Pilotforening 

I 1983 - 1992. 
Bestyrelsesmedlem 

1 European Cockpit As
' sociation fra 1992. 
Formand fra 2000. 
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Det blev flyfabrikken 
Airbus, der vandt 
ordren foran Boeing. 
Store økonomiske 
fordele ved enheds
flåde, siger direktør 
Tom Clausen. 

Airbus skal i perioden fra 1. 
ja-nuar 2003 og 10 måneder 
frem levere fem Airbus A321 
samt fire Airbus A320 til Premi
air. Flyene skal i første række 
erstatte Premiairs tre ældre 
Airbus A300 samt selskabets 
A320, der i dag er otte-ni år 
gamle. 

Der er efterhånden kun to 
flyfabrikker tilbage, der kan 
levere fly i den ønskede stør
relse, nemlig Boeing i USA og 
Airbus i Europa. 

Boeing ville gerne levere 
Boeing 737-800, men for Pre
miair ville det være en stor øko
nomisk belastning at skulle 
indfase Boeing-fly i en Airbus
flåde. Alene omskolingspro
grammerne for piloter og kabi
ne besætninger ville blive 
yderst kostbare. Ved valget af 
Airbus kan selskabets ca. 250 
piloter nu flyve både A320 og 
A321, idet flyenes cockpit er 
identiske, og efter en uges 
omskoling kan de endda også 
flyve de større A330, som Pre
miair har været vældig godt 
tilfreds med. 

A321-200 vil blive indrettet 
til 217 sæder og vil blive udsty
ret med ekstra brændstof
tanke for at kunne klare stræk
ningen Stockholm-Gran Ca
naria. I standardudgaven er 
flyets startvægt 83 tons, men 
den vil med ændringen stige 
til 93 tons. 

Airbus A321 i samlehallen i Hamburg sammen med fiffebror A319. 

Airbus har fabrikker flere Airbus A320 familien i luften. 
steder i Europa. Premiairs nye 
A321 bygges i Hamburg, mens 
A320 indtil videre bygges i Tou-
louse. • 

........ n Aircraft Autoriseret 
-·••• SERVICE CENTER 

Business Flight Services NS tilbyder 
Professionel assistance til ejere/operatører 

af Beech-, Cessna- og Piperfly m.fl., 
når det gælder vedligeholdelse og reservedele. 

Sindal afdeling: tlf. 96 78 02 04 
Roskilde afdeling: tlf. 46 14 17 02 
Stauning afdeling: tlf. 97 36 90 55 
Reservedele: tlf. 96 78 02 05 

' • Sindal 
• Roskilde 

Sindal Alrport DK 9870 Sindal - Denmark 
• Stauning 

Tel. +45 96 78 02 00 - Fax +45 96 78 02 08 .IY.a.chontalJOnno SI.VOl4 
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Havarier og hændelser i marts 
Af Helge Hald, DSvU 

Weekenden 21-22 
april d.å. bød på de 
første havarier hæn
delser i år, men indtil 
nu også de ene-ste. 
Et enkelt af disse 
havarier var med per
sonskader, som i fag
sproget kaldes alvor
lige, men som henset 
til omstændighederne 
for piloten mci beteg
nes som ualmindelig 
billigt sluppet. 
Skal vi ikke lade det 
blive ved det ?? 

Havarier 
A01-01 

21.04.01 
Luftfartøjschef: 
Flyvetid total: 

Personskade: 
Skade på fly: 

Afbrudt spilstart: 

Cirrus 18 m. 
S-pilot 
Endnu ikke 
oplyst 
Alvorlig 
Totalskadet 

I en spilstart, hvor flyet stiger 
i en for stejl vinkel med for lav 
flyvefart, staller flyet over den 
ene vinge og går i spind i ca. 
som - som højde. Det lykkes 
piloten at rette ud af spindet, 
hvorefter han i 30m - som høj
de flyver langs pladsen i med· 
vind. Imidlertid går det så galt 
2. gang, idet flyet nu taber så 
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meget fart at det igen går i 
spind. Denne gang lykkes det 
ikke piloten at redde situatio
nen, og flyet styrter næsten 
lodret til jorden, hvor det med 
næsen laver et hul i den bløde 
jord på ca. 35cm. 

Piloten bliver alvorligt såret, 
idet han brækker to ribben. 

Flyet bliver kraftigt beskadi
get, især i cockpitsektionen, 
men også vinger og bagkrop 
lider alvorlig overlast. 

Kommentar: 

Det hedder alvorlig tilskade
komst når man indlægges på 
sygehus i mere end 24 timer. 
I det aktuelle tilfælde skal pilo
ten være meget - meget glad, 
for at kunne nøjes med to bræk 
kede ribben som de alvorligste 
skader. 

Et spind der indledes al 
lerede under spilstartens første 
fase slipper man som regel 
ikke godt fra. Når man alligevel 
gør det og oven i købet slipper 
godt fra et efterfølgende spind 
fra lav højde, hvor man ram
mer jorden i et næsten lodret 
dyk, - ja det er så usandsynlig 
heldigt, at det er helt uvirke
ligt. Men det rapporteres, at 
piloten allerede har været i 
luften igen. 

Det er ikke almindeligt at vi 
bringer fotos af de uheld vi er 
udsat for, det plejer medierne 
godt selv at kunne finde ud af,
men vi har i den senere tid haft 
flere uheld og tilløb til uheld 

med spind fra lav højde, så nu 
er det måske på tide, at der 
bliver rusket lidt op i os. Derfor 
bringer vi et foto af netop dette 
uheld, der trods alle odds al
ligevel ikke endte med død og 
lemlæstelse. Men det er be
stemt ikke givet, ja nærmest 
usandsynligt, at vi oplever 
dette igen. 

A01-02 

22.04.01 Ka - 7 
Luftfartøjschef: Solo- men før 

udstedelse af 
eneflyvnings 
tilladelse 

Flyvetid total: 150 st./ 24 t. 
Personskade: Ingen 
Skade på fly: Total 

Eleven havde dagen før 
foretaget sine første 3 soloflyv
ning er, men uden der var 
udstedt eneflyv-ningstilladel
se. Efter fornyet check (2 flyv
ninger) med en FI, foretager 
eleven påny soloflyvning. 
Udløsningshøjden fra spilstar
ten er ca. 250m, og eleven 
flyver ud i et område NW for 
flyvepladsen for at søge ter
mik. Det lykkedes ikke og 
piloten kommer herefter ind til 
landingsrunden og befinder 
sig på observationspunktet i 
anslået 100m højde. 

Han flyver en meget snæ
ver landingsrunde, men på 
anflyvningslinien vurderer han 
at det ikke er muligt at nå ind 
til flyvepladsen p.g.a. af ca. 
10m - 15m høje træer på ind
flyvningslinien . Han vælger 
derfor at flyve ud i et område 
nord for pladsen, der er bevok
set med lyng og lave spredte 
selv-såede fyrrebuske. Det 
kræver et drej på 270° og efter 
ca. 160° rammes et træ i ca. 
15m højde. Dette træ slår hut
ten i stykker, men flyvning fort
sættes som nu planlagt ud til 
det flade lyngbevoksede areal. 
Det lykkes imidlertid ikke at få 
flyet fladet ud og landet, før en 
ca. 15m - 20m dyb tørvegrav, 
og da kanten hertil passeres 
er flyet igen flyvende. Bunden 
af tørvegraven er ikke egnet, 
og det er ikke muligt at løfte 

flyet over kanten på den mod
satte side af graven, hvorfor 
piloten vælger at lande flyet på 
en brink, hvor der er sket et 
skred og hvor den derved 
fremkomne skråning er fri for 
forhindringer. 

Ved landingen beskadiges 
vinger og haleplan - bl.a. bræk
ker hovedbjælken i venstre 
vinge, men piloten er uskadt. 

Hændelser 
B01-01 

21.04.01 H-36 
Luftfartøjschef: 
Flyvetid total: 
Personskade: 
Skade på fly: 

Dimona 
S-pilot 

Ingen 
Mindre 

På en passagerflyvning vil 
piloten prøve at flyve med høj 
hastighed. Da farten nærmer 
sig max. hastighed, suges en 
siderude løs af sin befæsti
gelse og rammer haleplanet 
med mindre skader på dette 
til følge. 

Kommentar: 

Det er oplyst, at sideruden hav
de en revne, der var stoppet 
ved at bore et lille hul i hutten. 
Det er en form for reparation, 
der er almindelig anerkendt. 

En siderude skal naturligvis 
kunne holde til at et fly opere
res med max. tilladt hastighed. 
Det kan derfor ikke udelukkes, 
at den foretagne reparation 
har været medvirkende til at 
sideruden ikke har kunnet 
modstå det sug der er frem
kommet ved omstrømning af 
luft ved høj hastighed. 

Check lige jeres sideruder 
m.m. 

B01-02 

22.04.01 
Luftfartøjschef: 
Flyvetid total : 
Personskade: 
Skade på fly: 

LS-10 
S-pilot+ Hl 

Ingen 
Mindre 

Under kursflyvning gen
nemflyves et område med 
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og april 2001 

kraftig turbulens. Herved »ka
stes« piloten op i hutten, der 
beskadiges. 

Kommentar: 

Det er ingen dårlig ide at holde 
sig fastspændt også under 
almindelig kursflyvning. For 
nogle år siden fortalte den da
værende flyvesikkerhedschef 
i det Belgiske luftfartsselskab 
SABENA, at han aldrig løste si
ne fastspændingsseler under 
flyvning, og det gjaldt såvel når 
han fløj svævefly som når han 
fløj rutefly. 

Og så er det måske en god 
ide at checke sine seler for at 
sikre, at de kan opfylde deres 
formål - nemlig at holde piloten 
(og evt. passager) fastspændt 
i sædet. Visse typer seler har 
en tendens til at blive stive med 
alderen, og i nogle tilfælde er 
det endog foreskrevet at de 
skal udskiftes efter et nær
mere bestemt åremål. 

Sidste: 
Lørdag den 12. maj d.å. blev 
DSvU ramt af ettragisk havari, 
hvorved piloten omkom. 

Det ligger fast, at en Club 
Libelle havarerede i forbin
delse med en spilstart. I ca. 
30m højde flicker flyet rundt på 
ryggen og falder ned på en 
mark umiddelbart nord for fly
vepladsen. 

Undersøgelserne fortsæt
tes af Havarikommissionen for 
Civil Luftfart og DSvU's flysik
udvalg. • 

"-• 
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Flyforsikrn,g .·. 

Lufthavnsvej 46 
4000 Roskilde 

Tlf.: 70 20 19 27 
Fax: 70 20 19 26 

Mobil: 20 15 19 27 
e-post: tls@simons1.dk 

Det sker i 2001 
2. - 3. juni 
7. -10. juni 
10. juni 
16. - 24. juni 
30.juni 

6. - 8. juli 
7. - 8. juli 
22. juni - 1. juli 
28. - 29. juli 

Biggin Hill Air Fair 
KZ Rally, Stauning 
Åbent Hus, Flyvestation Aalborg 
Paris Air Show, Le Bourget 
Vandel International Airfest, FSN 
Vandel i a. af FSN Vandel 50 år og 
Hærens Flyvetjeneste 30 år 
PFA Rally, Cranfield 
Flying Legends Air Show, Duxford 
World Air Games, Sevilla 
Royal lnt'I Air Tattoo, RAF Cot
tesmore 

24. juli - 30. juli EAA Air Venture, Oshkosh 
14. -19. august MAKS, Moskva 
18. - 19. august Flyvningens dage, Roskilde Lufthavn 
8. - 9. september Duxford 2001 Air Show, Duxford 
18. - 20. september NBAA, New Orleans 
25. - 28. september Helitech, Duxford 
10. - 12. oktober European Regional Airlines Con

vention, Athen 
14. oktober Autumn Air Show, Duxford 
4. - 8. november Dubai Air Show 

25 års jubilæum 
-tiden flyver i godt selskab ... 

Den 15. juni 1976 begyndte Lone Koch sin gang 
i Cimber Air og kan således i år fejre 25 års jubilæum. 

I anledning af jubilæet afholdes reception 
i Cimber Airs Administrationsbygning den 

15. juni 2001 kl. 12.30 - 16.00 
for familie, venner, forretningsforbindelser og kolleger. 

(!)C:CMBER 
Lufthavnsvej 2 • Sønderborg • Tlf. 70 10 12 18 

www.cimber.dk 
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Lite Flite's redningsselelås 
John Holstein fortæller om hvordan en kata
strofe var lrsag til at hans firma blev leve
randør til det svenske forsvar. 

Da bilfærgen ESTONIA sank 
i Østersøen en stormfuld nat i 
1994, var det en katastrofe 
som gav genlyd over hele ver
den. 

Mere end 800 mennesker 
omkom i de kolde bølger, og 
eksperterne skændes stadig 
om det var et bombeattentat 
eller det var en forkert sø, der 
rev bovporten løs. 

I timerne og dagene efter 
forliset svirrede redningsheli
kopterne rundt i luften over 
ulykkesstedet i et fortvivlet 
forsøg på at redde så mange 
som muligt. 

Der var deltagelse fra alle 
lande rundt om Østersøen, og 
gudskelov lykkedes det da at 
redde rigtig mange, selv om 
vejrforholdende i området var 
næsten umulige. 

I Sverige har Søværnet og 
Flyvevåbnet hver deres SAR 
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beredskab. Det viste sig at del 
redningsudstyr som Søværnet 
fløj rundt med ikke passede 
sammen med Flyvevåbnets 
grej og omvendt. Det gav nogle 
pinlige situationer og var i sig 
selv en katastrofe under red
ningsaktionerne. 

I mange år har Lite Flite 
fremstillet redningsselerne til 
det danske flyvevåben, og de 
danske S-61 'eres udstyr fun
gerede perfekt. 

svenske ønsker 

Da alt postyret havde lagt sig 
fik vi en henvendelse fra det 
svenske forsvar i hvilken de 
spurgte om vi ville være be
hjælpelig med at standardi
sere det svenske redningsud
styr. 

Det ville vi naturligvis ger
ne, og jeg holdt et par møder 
med det svenske flyvevåbens 
Materielverk. 

De kendte godt det udstyr 
vi havde leveret til det danske 
forsvar, og de ville gerne have 
det samme udstyr, blot i en lidt 
modificeret udgave. 

Det var ikke nogen større 
opgave at indføre forbedringer 
på den gamle danske sele, og 
i fællesskab fandt vi frem til en 
meget hensigtsmæssig ud
formning på redningsman
dens sele, som svenskerne 
kunne acceptere. 

Bedre lås 

Imellem helikopte
rens nedfiringssystem 
og redningsmanden 
sidder en kraftig cen
trallås som holder ham 
fast til kablet under 
nedfiringen, men som 
han kan udløse når 
han er i vandet for at 
kun-ne svømme hen til 
den forulykkede. 

Denne centrallås 
er en gammel en
gelsk sag, som blev 
opfundet under An
den Verdenskrig og 

med meget få modifikationer 
er fremstillet og brugt af de 
forskellige redningstjenester 
lige siden. 

Den er fremstillet af både 
almindeligt kulstål, messing og 
aluminium, og består af ca. 50 
enkeltdele. 

Det siger sig selv at en så
dan lås er meget ømfindtlig 
overfor saltpåvirkninger. Det er 
nødvendigt at skille den totalt 
ad for at rense og smøre den 
hver gang den har været an
vendt, enten til øvelse eller 
aktuelt redningsbrug. 

Ute Flite har i flere år gået 
og puslet med tanken om at 
fremstille en lås i rustfrit stål, 
som var fri for rustangreb og 
nem at vedligeholde. 

Jeg præsenterede det sven
ske forsvar for ideen, og mo
digt nok indvilgede de i at være 
»launch customer« på denne 
nye lås. De havde alligevel 
taget beslutning om at udskifte 
alt deres redningsudstyr til 
både søværn og flyvevåben, 
og de ville derfor gerne have 
det mest moderne grej. 

TIIWales 

I første omgang gik jeg til den 
engelske fabrik som fremstil
lede den gamle lås, for at få 
dem til at lave den i rustfrit stål. 
De svarede, at det kunne de 
ikke. 

Så gik jeg i gang med at 
designe den nye lås og finde 
en fabrik der ville og kunne 
producere den. 

Det fandt jeg i Wales. I den 
lille landsby Deiniolen på 
bjergsiden i grevskabet Gwyn
edd i det vilde og forrevne 
Nord Wales sad en herlig 
mand ved navn Denny Moor
house. 

Han havde fremstillet kara
binhager og andet sikkerheds
udstyr i en menneskealder, og 
da jeg præsenterede ham for 
ideen, var han straks med på 
vognen. 

Det tog os omkring et halvt 
år at færdiggøre den endelige 

Ute Flite Mk-1 centrallås. Vi var 
meget stolte, for denne lås var 
absolut korrosionsfri og bestod 
kun af 18 dele. 

Svenskerne fik leveret deres 
låse, og eventyret var i gang. 

Belastning 

I de følgende år har vi videre
udviklet låsen, og den lås vi 
leverer i dag hedder Mk-2. 

Den er forbedret på væ
sentlig punkter i forhold til den 
første lås. Den vigtigste forbe
dring er, at den ikke kan ac
ceptere sammenkobling, med 
mindre den står i Låst og Safe 
position. Det betyder at red
ningsmanden, der står i den 
åbne dør i en mørk helikopter 
i stormvejr om natten, 50 km 
ude over Nordsøen, ikke kan 
komme til at koble sig på en 
lås der står i Unsafe position. 

En anden vigtig forbedring 
er at låsen nu er i stand til at 
åbne underbelastning. Det er 
en meget væsentlig detalje. 

Under aktuelle redningstor
hold er der altid bø I ger, og når 
helikopteren står i »hover«, 
følger den jo ikke de otte meter 
høje bølger op og ned. Den 
står stille. Det betyder at red
ningsmanden efter nedfiringen 
nogen gange er i vandet, og 
nogen gange hænger i fri luft. 

Af sikkerhedshensyn, for 
ikke at blive trukket af sted, kan 
redningsmanden udløse låsen 
i det rigtige øjeblik. For at 
ramme det øjeblik præcist er 
det af vital betydning at låsen 
er i stand til at udløse under 
belastning. Det kan Mk-2 lå
sen. 

Den nye lås har vi allerede 
leveret til Danmark, Norge, 
Letland og Litauen. Svens
kerne står for at få alle deres 
låse modificeret fra Mk-1 til 
Mk-2 udgaven. 

I øjeblikket er Lite Flite i 
forhandlinger med en række 
andre lande, som er interes
seret i den nyeste teknologi 
indenfor helikopterrednings
udstyr. • 
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De tog vore hjem 
De Tog Vore Hjem er titlen på 
bogen om Flyvestation Van
del. Den er skrevet af redaktør 
N. M. Schaiffel-Nielsen, der 
har arbejdet på flyvestationen 
i mange år. 

Bogen har været udsolgt 
siden 1996. Randbøl Sogns 
Museumsforening har nu sagt 
ja til at genoptrykke bogen. 

Begrundelsen for at genud
give bogen netop nu er flyve
stationens 50 års jubilæum og 
Vandel International Air Fest 
den 30. juni. Den dag vil Muse
umsforeningen er repræsente
ret med en udstilling i samar
bejde med Egnsmuseet i Van-

del. Udstillingen omfatter mere 
end 200 billeder og kort fra 
perioden 1943-1945. 

Bogen blev udgivet første 
gang i 1987 i 1.000 eksempla
rer. Den blev genoptrykt i 1988 
i yderligere 600 eksemplarer, 
der også alle er solgt. 

Bogen koster kr. 225,00. 
Man kan også få den tilsendt 
ved at sende en check til Rand
bøl Sogns Museumsforenings 
kasserer: Børge Sønderskov 
Madsen, Gl. Stationsvej 21, 
7184 Vandel. 

Tillæg kr. 30,00 til prisen for 
forsendelsen. 

Få mere ud af dit flyvecertifikat 
James Allan: Progressive 
f/ying. Airlife Publishing Ltd. 
175 s. 22 x 15 cm. Fås i KDA
butikken, pris for ikke-med
lemmer kr. 250, pris for med
lemmer kr. 210. ISBN 185310 
819 7. 

Bogen er skrevet navnlig 
for privatpiloten, ung i år eller 
i flyvetid, men også for alle 
andre uanset alder eller 
erfaring. 

Du læser om at klare 
vejr, du aldrig har mødt un
der træningen og om hvilke 
vejrtyper du skal undgå. 
Du finder ud af fordele og 
ulemper ved de forskellige 
flytyper, hvad de kan gøre for 
dig og hvad du kan gøre med 
dem. 

Du vil blive opmuntret til at 
udvikle nye færdigheder som 
natflyvning, instrumentflyv
ning, kunstflyvning, præcisi
onsflyvning etc. Du vil komme 
til at forstå og godtage dine 
begrænsninger og udvikle 
dømmekraft og airmanship, 
som bevirker at du flyver sikkert 
inden for begrænsningerne. 

James Allan lærte at flyve 
i Royal Air Force og har over 

25 års erfaring i lette fly. Bogen 
giver læseren en let forståelig 
fremstilling af al denne erfaring 
og samlede viden - den spe
cielle kvalitet kaldet airman
ship - som det tager hele ens 
liv at lære og som er så tåget 
og vanskelig at videregive til 
den næste generation af piloter. 

Læste alle privatpiloter 
denne bog og fulgte vejlednin
gen heri ville listen med ulyk
kesstatistikken ikke være så 
lang. 

KDA's hjemmeside 

www.kda.dk 
altid opdateret 
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Full information Pack and Video available 
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4. artikel i serien Er du FLYS/Kker? 

Holdninger 
Af Lars Bæhrenz Christensen 

Flysik - også et spørgsmål om holdning 

På de seneste af Dansk Svæ- Procedurer, regler og Der bør ikke herske nogen 
veflyver Unions førsteinstruk- beslutninger tvivl om, at den nemmeste vej 
tør-kurser har jeg »underholdt" Når vi laver pilot-fejl, så er det til sikker flyvning er at følge 
Fl-aspiranterne med et indlæg som regel fordi vi: faste procedurer og regler, 
om Menneskelig ydeevne og - ikke følger en fast proce- hver gang vi er ude at flyve. 
Begrænsninger (MYB), herun- dure, f.eks. cockpitcheck Landingsrunden er et glim-
der beslutningsprocessen (som eller landingsrunde, rende eksempel på en fast pro-
jeg i øvrigt vil komme ind på i - ikke overholder en eller flere cedure. Den er netop designet 
en senere artikel). regler eller til at være det redskab, vi skal 

Jeg plejer hver gang at - ikke træffer den rigtige be- bruge til at komme sikkert ned 
spørge aspiranterne om, hvad slutning. på jorden med vores fly. Vi føl-
FLYSIKegentlig er. Hvergang ger nemlig et kendt mønster 
får jeg det samme, næsten Når vi ikke følger en proce- og udfører bestemte checks, 
enslydende, svar: »Det er et dure, overholder en regel eller som vi har prøvet masser af 

Beslutningsprocessen. spørgsmål om holdning!« træffer den rigtige beslutning, gange før og skal derfor ikke 

SITUATION 

! 
ANALYSE 

l 
BESLUTNING 

l 
AKTION-----

I 

så må det skyldes en af to ting: til at opfinde en ny måde, at 
faste procedurer og regler, Det mest simple svar ville Enten kan vi ikke eller også vil komme ned på hver gang vi 

have taget sit afsæt i definitio- vi ikke. skal lande. hver gang han er i luften. 
nen på sikkerhed, som er det Omvendt så er den pilot, 
samme som manglen på ri- der under flyvning handler i 
siko. FLYSIK er således mang- løssluppen kådhed, efter min 
len på risiko eller risici i forbin- mening, umoden og uprofes-
delse med flyvning. sionel, uanset hvad han i øvrigt 

Men det svar er måske nok opnår med sin flyvning, f.eks. 
lidt for oplagt og vil vel også vinder en konkurrence, undgår 
let kunne opfattes som en lidt en udelanding med sit svæve-
dum-smart bemærkning?! fly eller på anden vis får vist 

Når der bliver sagt, at FLY- · og demonstreret sine »fanta-
SIK er et spørgsmål om hold- stiskecc evner i et fly. 
ning, så betyder det, at det Hold her en pause på et par 
kræver en god og sund hold- minutter og tænk så lige over 
ning, hvis vi skal minimere om vi vurderer hinandens ev-
riskoen/risiciene ved flyvning. ner som piloter udfra vores 

Tilsvarende er det næppe måde at flyve på eller udfra de 
forkert at påstå, at når risikoen resultater, vi opnår med vores 
er blevet for stor, og flyvningen flyvning .. .. 
får en trist afslutning - og må-
ske endt i et havari - så ligger 

De farlige holdninger der ofte en dårlig holdning hos 
piloten bag. Beslutningsområderne. Når viljen til sikker flyvning ikke 

er tilstede hos en af vore pilo-
Indenfor civil flyvning skyl- ter, men tværtimod er afløst af 

des 80% af alle hændelser og - Hvis vi ikke kan, så er år- At tage den nemme vej til bevidst dårlig airmanship, så 
havarier generelt menne- sagen måske mangel på ru- sikker flyvning kræver blot en har ikke kun den pågældende 
skelige faktorer, hvor hold- tine og/eller erfaring. Og den beslutning om at ville ... ! - og et problem. 
ningsproblemer er en af disse kategori kan en ganske stor det er da egentlig en meget Nej, så har vi faktisk som 
faktorer. De sidste 20% skyl- del hændelser og havarier, da nem måde at blive en profes- sportsgren og organisation et 
des tekniske fejl ved flyene; også henføres til. sionel og mere sikker pilot på, problem, for ligesom gode 
men da de - eksempelvis på hva?! holdninger, så kan også dårli-
de nyeste svævefly med auto- - Hvis vi ikke vil, så kan det ge og farlige holdninger gives 
matisk rorkobling - stort set er igen skyldes en af to ting : En-

Tænk! 
videre og inspirere en eller an-

afskaffet, så bliver vi nødt til, ten har vi en (meget) god den ny og uerfaren pilot! 
at se det faktum i øjnene, at grund til ikke at følge de faste Man behøver faktisk ikke få Det er derfor utrolig vigtigt, 
så godt som samtlige hændel- retningslinier eller også har vi penge for at flyve for at være at vi i organisationerne holder 
ser og havarier skyldes fejl i ganske simpelt en dårlig hold- en professionel pilot. I mine hinanden op på hvad der er 
den »komponent", der sidder ning til flyvning, altså det som øjne er en professionel pilot god holdning, og at vi i en god 
50 cm bag rattet eller styrepin- vi kalder »bad airmanshipcc nemlig en pilot, som har viljen tone og ånd »opdrager" hinan-
den: Piloten! eller dårligt luftmandskab. og selvdisciplinen til at følge den til ikke at tage de farlige 
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I" FARLIG HOLDNING 

ANTI AUTORITÆR 

kh.om 11,1-e o• fort 11: I mi nos:e1" 

IMPULSIV 
.. G• r n ,r.et hnr11pr"'" 

USÅRLIG 
"Det s~er I efor mir.ff 

MACHO 

"Jf'& k• a 111 

SAGTMODIG 

")h ad D)tt r det" 

EFTERLADEN 

\..._ "Det pl, jer jo al r od!" 

holdninger med op i vores fly
vemaskiner. 

Ved undersøgelse af et stort 
antal hændelser og havarier 
viser det sig, at hvor årsagen 
kan findes i pilotens holdning, 
så har det været en eller flere 
af disse farlige holdninger: 

Anti-autoritær 
»Kom ikke og fortæl mig no
get« 

Impulsiv 
»Gør noget hurtigt« 

Usårlig 
»Det sker ikke for mig« 

Macho 
»Jeg kan alt« 

Sagtmodig 
»Hvad nytter det?« 

Efterladen 
»Det plejer jo at gå godt« 

Når vi nu således har identifi
ceret de farlige holdninger, så 
opstår der uvilkårligt et spørgs
mål om, vi nogensinde kan 
komme dem til livs. 

Kender du nogen, som du 
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I 

-MODGIFT" 

... . 015: r1: lernr De er 
•om r t1:rl fo rnufti e nokk 

"Ikke s6 burti~t. lænk fonl" 

"Det kun ne 1i , ke for mif • 

"\I 1111:or hane er er tl bc li1r 

"l"I: u li, t ltrlt hJ lpelu,·• 

" ll I I.an i r:•11" 

ved har en farlig holdning til 
udførelsen af vores sport? Er 
det sådan at »man« ligefrem 
taler om den pågældende og 
dennes farlige holdning, uden 
at »nogen« gør noget reelt ved 
problemet? Er dårlig holdning 
et så tabu-belagt emne, at vi 
reelt kun går og venter på, at 
noget går galt en dag? 

Lær af andres fejl 

- Du lever nemlig ikke længe 
nok til at begå dem alle selv! 

Hvis vi alle besad den sam
me gode holdning til sikker 
flyvning, så ville vores FLYSIK
arbejde blive reduceret til 
vej-ledning (supervision) afde 
piloter, som i alle situationer 
gerne vil flyve sikkert, men 
endnu ikke kan, fordi de mang
ler rutine og erfaring. 

Men så let går det ikke end
nu! Vi har til stadighed brug for 
at videregive tips og gode råd 
til vores flyveelever og nye 
piloter - fordi alle de fejl som 
vi »gamle« allerede har lavet 
i fortiden, kan de hver især 
simpelthen ikke nå at begå og 
få lært af. 

Samtidigt skal vi også for-

søge at holdningspræge vo
res nye og kommende piloter 
til sikker flyvning. Og sidelø
bende med denne indsats for 
vores nye piloter, så viser 
uhelds- og havari-statistikken, 
at vi også bliver nødt til at 
hanke op i os selv og få styr 
på holdningen til flyvning og 
vores sport. 

Hvis det nogensinde skulle 
lykkes os at blive enige om, 
hvad der er god holdning og 
hvis det nogensinde skulle 
lykkes os at have den samme 
gode holdning, så er der også 
en fælles vilje til sikker flyv
n ing. Hvorvidt dette er et 
realistisk mål, ved jeg ikke, 
men jeg ved, at vi skal blive 
ved med at tro på, at det kan 
lade sig gøre at nå det. 

Som med så meget andet 
indenfor FLYSIK-debatten, så 
skal vi tillige være kreative for 
at få debatten omsat til hand
ling. Når vi skal justere holdnin
ger, bliver det lidt sværere, fordi 

det ikke kun kræver kreativitet, 
det kræver nemlig også mod. 
Tør I? Tør I lade være? 

»Retter De Dem i et og alt 
efter Deres Lærers Instruktio
ner, vil De finde, at Flyvning 
er meget mere ufarlig end 
f.eks. Motorkørsel. Thi selv om 
De er en meget dygtig og 
yderstforsigtig Motorfører, kan 
en eller anden Idiot, der kom
mer farende ud fra en Sidevej 
i forkert Side, foranledige en 
Ulykke. Anderledes med Flyv
ning, hvor De har det mere for 
Dem selv, og er De en dygtig 
Flyver, som overholder de 
givne Regler, kan De aldrig 
gøre Dem skyldig i alvorlige 
Fejltagelser - og andres Fejl 
vedrører ikke Dem.« 

Fra: »Lær at flyve« 
af Frank A. Swoffer 
på dansk af C. Thielst. Nov 
1933 

KDA butikken tilbyder. .. 
headset til sommerpriser 

David Clark Hl0-13.4 
kun kr. 2700,- ex moms 

Peltorøoo& 
eller 8106 
kun kr. 1700,
ex moms 

gælder for bestilte og betalte headsets i juni 2001 

KDA Service ApS 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 

Tit: 4614 1507 
butik@kda.dk 
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AV 25 års jubilæum læserbreve, men han har også 
skrevet sine erindringer, Luft-

Lone Koch kaptajn Sigurd Høj byder vel-

Lilian Sørensen 25 år i DSvU kommen ombord. Høj er en 
god fortæller, så det er ærger-

eller ikke så fornuftig-, kunne ligt at de kun er på 87 sider. 
man være sikker på at man som 
ansat eller politiker, af Lilian 75år 
blev holdt op på deadlines". 

Fysioterapeut Lilian læser alle referater af 
møder, og hvis man »sylter« Eva Kåås 
sagerne, kan man være sikker 

Livet er skønt! på en opringning fra kontoret. 
Sådan siger svaremaski-

Derfor bliver Unionens politi-
kere holdt op på beslutninger, Den 15. juni kan Lone Koch 

nen, hvis Eva Kåås ikke tager 
telefonen, og det lyder så og som den tidligere formand fejre, at det er 25 år siden hun overbevisende, at man selv for Dansk Svæveflyver Union, blev officielt ansat i det søn- bliver i godt humør. Bendt Holgersen udtrykker derjyske flyselskab. Eva Kåås, der bliver 75 år 

Fredag d. 1. juni 2001, kan det:« Nogle gange har man Lone Koch, datter af Cim- den 26. juni, var en voksen da-
Lilian Sørensen fejre 25 års allerede dårlig samvittighed, før ber Air's grundlægger Ingolf L. me, da hun efter 20 år i USA 
jubilæum som ansat i Dansk man løfter røret og ringer til Nielsen, er opvokset i den fly- begyndte at flyve • hun var til 
Svæveflyver Union. Den da- kontoret«. vende familie Nielsen og har certifikatprøve på sin 50-års 
værende konsulent i Unionen, Dette gælder ikke kun for- således oplevet udviklingen fra fødselsdag. Certifikatet er nu 
Ole Didriksen ansatte Lilian manden. Jeg har selv kendt de små KZ III fly til det nationale deponeret, men eventyrlysten 
Sørensen som bogholder i Lilian gennem de sidste 10 år, og internationale rutenet, som er i behold. Hun har i hvad man 
Dansk Svæveflyver Union, på og når jeg kommer på kontoret i dag beflyves med Cimber Air's vist godt må kalde moden al-
svæveflyvecenter Arnborg. på Arnborg kryber en velkendt ATR og CRJ fly. der lavet elastikspring, kørt go-

I de første mange år mødte fornemmelse ind under huden. Karrieren begyndte med cart og sprunget faldskærm. 
Lilian kl. 07:00 om morgenen. Alle som i sin skoletid på et stewardessejobs i gymnasieti- Men hun har det ikke efter frem-
Så var der tid til at få ryddet op eller andettidspunkt har været den. Derefter fulgte en tid i boo- mede. Hun er datter af den le-
i bunkerne, inden telefonen en tur på rektors kontor, ved kingen i Sønderborg, ligesom gendariske eventyrer, forfatter 
begyndte at kime. Hen ad 8 ti- hvilken fornemmelse jeg taler hun også tog sin tørn som an- og flyver Knud Clauson Kaas. 
den mødte daværende center- om. Om det er fordi Lilian kom svarlig for skoling af kabinebe- Flyvertraditionen føres vi-
leder Svend Starup og konsu- fra en stilling som skolesekre- sætninger, da Cimber Air fløj i dere af datteren Lisa Stout, der 
lenten Ole H. Didriksen. Det var tær på Fasterholt Skole, skal Saudi Arabien i firserne. er styrmand på Boeing 777 i det 
ifølge Ole Didriksen "super jeg lade være usagt. Indtil 1999 var Lone Koch 
godt". Det tidlige mødetids- Lilian har forstået at tilpasse ansvarlig for PR, salg- og mar-

amerikanske United Airlines. 

punkt gav Lilian arbejdsro, og sig de skiftende arbejdsmeto- keting, men sidder i dag med 
Mindeord betød samtidigt, at hun kunne der og værktøjer. I dag anven- ansvaret for prissætning, ka-

komme i ordentlig tid hjem og des online systemer, og EDB pacitetsudnyttelse, introduk- A. C. Poulsen 
tage sig af mand og børn. i almindelighed i langt større tion af nye ruter samt kontak-
Dette er helt typisk for Lilian. omfang end tidligere. Men, vi ten til selskabets to partnere Luftfartsskolens tidligere af-
Hun er pligtopfyldende, så det ved at skrivemaskinen ikke er SAS og Lufthansa. delingsleder i Billund Andreas 
basker. Både på sit arbejde og sat alt for langt væk, og checks Lone's store lidenskab er Christiansen Poulsen, mellem 
overfor sin familie. Samtidig bliver stadigvæk underskrevet heste og gennem årene har det venner kaldet AC, er alt for tid-
har hun formået at holde tin- i hånden. Lilian er heller ikke ikke skortet på flotte præmier. ligt gået bort efter kort tids syg-
gene skarpt adskilt. den største forbruger af email, I anledning af jubilæet af- dom. 

Det er almindelig kendt, at og Internet. Måske fordi man holdes der reception i Cimber AC har gennem hele sit pro-
Lilian ikke interesserer sig ikke får så dårlig samvittighed Air's administrationsbygning fessionelle liv først som flyvele-
synderligt for svæveflyvning. fra en email, som af en telefon- den 15. juni 2001 mellem kl. der og senere som instruktør 
Hun har, så vidt vides, kun samtale. 12.30 og 16.00 for familie, ven- og afdelingsleder arbejdet pligt-
prøvet svæveflyvning en gang. Lilian Sørensen er i dag sy- ner, forretningsforbindelser og opfyldende, ansvarsbevidst og 
Hun var i luften sammen med nonym med Unions kontoret, li- kolleger. engageret. AC vil være savnet 
Didriksen i Unionens Bergfal- gesom Didriksen var det i sin tid. både på i Billund, i luftfarten og 
ke IV. Da de var landet på Arn- At fejre 25 års jubilæum på 90/lr ikke mindst på Luftfartsskolen, 
borg gik Lilian direkte op til en arbejdsplads i dag, er ikke hvor AC altid var og fortsat vil 
Hangaren, og så blev der al- så almindeligt som det var Luftkaptajn være et stort forbillede for os 
drig talt mere om det.. .. tidligere. Slet ikke i en interes- Sigurd Høj alle. 

At Lilian ikke har haft inte- seorganisation. Derfor er det AC havde et varmt og venligt 
resse i svæveflyvningen, har glædeligt at vi kan fejre Lilian Sigurd Høj, der bliver 90 år sind der helt klart var præget 
sikkert været medvirkede til at Sørensen med en reception den 2. juni, er militærflyver fra af en vestjysk forkærlighed for 
hun kan holde styr på det kaos på Svæveflyvecenter Arnborg 1936 og var derpå i politiet den lune bemærkning og indfø-
det er at drive en interesse or- fredag d. 1. juni 2001. Vi håber (og tysk koncentrationslejr), I ing. Ikke på trods af dette, men 
ganisation. Hun er ikke politisk at der kommer rigtigt mange indtil han i 1945 blev ansat i som i en naturlig forlængelse 
belastet. Det betyder, at når og hilser på Lilian. DDL som den første pilot efter af dette var AC også resultatori-
noget er besluttet, så skal det For alle nuværende og tid- krigen. Han fortsatte i SAS og enteret og handlingsdygtig. 
det udføres. Som Didriksen ud- lige ansatte og hovedbestyrel- blev pensioneret i 1971. Vores tanker samles om-
trykker det: "uanset om be- sesmedlemmer I sit otium er han blevet en kring de efterladte. 
slutningen synes fornuftig", Tonny Henriksen af landets flittigste forfattere af Simone Ravn 
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Pensionering 

Direktør Kai 
Frederiksen 
Den 1. maj fratrådte Kai Frede
riksen som direktør for Nor
disk Flyforsikringsgruppe. Han 
er 66 år, cand. jur. og havde 
bl.a. været ansat i Codan, da 
han i 1984 blev direktør for 
Dansk Flyforsikringspool. Han 
fortsatte som direktør for Nor
disk Flyforsikringsgruppe, der 
i 1994 efterfulgte »poolen«. 

Kai Frederiksen er formand 
for Rådet for større Flyvesik
kerhed og hædersmedlem af 
Foreningen Danske Flyvere. 

~ 

TIigang 
OY· Type Fabr. nr. 

OY-CKE 
OY-CLX 
OY-EBE 
OY-GOD 

OY-HID 
OY-MAA 
OY-MRI 
OY-MRJ 
OY-PXF 
OY-RAS 

Cessna 650 650-7070 
Rolladen-Schneider LS1-c 45 
Piper PA 31-350 31-7306118 
LBLAX-8 729 

Bell 222U 47548 
Boeing 737-500 24778 
Boeing 737-700 28014 
Boeing 737-700 28015 
Schemp-Hirth Duo Discus 262 
Piper PA-34-220T 34-8233058 

OY-SED Boeing 737-800 
OY-STX Diamond HK 36TTC 

28237 
36701 

OY-UPB Boeing 727-180C 
OY-VEX Scheibe Specht 

Slettet 
OY• Type 

19874 
401 

Røg.dato Ejer/bruger 

9.3. Danfoss, Nordborg 
4.4. Ulrik og Ove Sørensen, Herning 

21.3. Newair, Billund 
28.2. Det Danske Aerostatiske Selskab, 

Frederikssund 
2.3. Air Alpha, llullssat 

22.3. Maersk Air, Kastrup 
16.2. Maersk Air, Kastrup 
16.3. Maersk Air, Kastrup 
28.3. Polyteknisk Flyvegruppe, Kgs. Lyngby 

1.3. Nedbrydningsfirmaet Karsten 
Rasmussen A/S, Thisted 

14.2. Sterling European, Kastrup 
28.3. Johannes Nørgaard Pedersen, 

Søllested 
30.3. Star Air 
20.2. Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, 

Arnborg 

Årsag 

YAN KE_E_ g~::~f Boeing 737-500 
Boeing 737-500 
PA-34-200T 
Douglas DC-10-10 
Douglas DC-9-21 
Douglas DC-9-81 
Boeing 737-300 
Let L410UVP-20C 

Dato 

3.4. 
23.3. 
21.3. 
14.2. 
26.3. 
26.3. 

MaerskAir 
MaerskAir 

Overført til USA 
Udlejet til Polen 

Kommentarer 
til Oscar 
Yankee 
Danfoss' Citation VII OY-CKE 
er fra 1996, ex N654E, New
airs Navajo OY-EBE fra 1973, 
ex El-EBE og Air Alphas Bell 
222U OY-HID fra 1986, ex D
HCAN. 

OY-GOD er en ballon, fa
briksny, bygget I England af 
Lindstrand Balloons Limited. 
Den er på 90.000 kubikfod og 
kan løfte fire-fem personer. 

Boeing 737 OY-MAA blev 
oprindelig afleveret til Maersk 
Air den 24. juni 1990 som sel
skabets første -500, men har 
været udlejet siden 1992. De 
to -700 OY-MRI og 'J kommer 
direkte fra fabrikken, og det 
samme gør Sterlings -800 
OY-SED. 

Seneca III OY-RAS er købt 
i Italien, men var sidst registre
ret i Slovenien. De slovenske 
registreringsbogstaver er ikke 
oplyst. Kan nogen hjælpe? Vi 
har en del læsere, der samler 
på den slags oplysninger. 

Boeing 727 OY-UPB flyver 
natfragt for UPS med base i 
K0ln. Den blev leveret i 1968 
til TWA som N9515T, men blev 
i 1982 OY8rtagel af Unlted Parcel 
Service, ombygget til fragtfly og 
omreglstreret N921 UP. 

Det er tredje gang, flyet er 
på dansk register. Første gang 
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OY-CET 
OY-CNT 
OY-KID 
OY-KIH 
OY-SEF 
OY-TCM 

2.4. 
26.3. 

CKJ Steel, Køge 
Premiair 
SAS 
SAS 
Sterling European 
NAC Nordic Aviation 
Contractor, Skive 
Sterling European 

Solgt til Sverige 
Solgt til USA 
Returneret til ejer i USA 
Overført til USA. 
Overført til Frankrig 
Solgt til Brasilien 

OY-TNT 
OY-VJX 
OY-XDG 

Boeing 727-200 
ASW 15 
Club Libelle 

1.4. 
28.3. 
16.2. 

Søren Johansen, Stenløse + 
Poul Erik Kristiansen, 
Holstebro+ 

Overført til USA 
Solgt til Norge 
Solgt til USA 

OY-XHV Twin Astir 16.3. 
21.2. 

Aviator, Åbybro Solgt til Tjekkiet 
OY-XOC ASK-21 Polyteknisk Flyvegruppe Solgt til Tyskland 
OY-XRW SZD-55 5.4. Bent Drechsler, Bøvlingbjerg +Solgt til USA 

Ejerskifte 

OY• Type Røg.dato Nuværende ejer/bruger 

OY-AZD Cessna F 150L 15.2. Benair A/S, Sdr. Felding 
OY-AZM Cessna F 172N 15.2. Benalr A/S, Sdr. Felding 
OY-BKC F8-L Falco 22.2. Hardy Vad, Sunds 
OY-ECZ PA-28-140 30.3. Thomas B. Wolff, Billund+ 
OY-JAY PA-28-181 20.2. Air Alpha, Odense 

XAY Lehrmeister 3.4. 

OY-XDU Standard Cirrus 29.3. 
OY-XGO Standard Cirrus B 2.3. 

Ove B. Hillersborg, 
Holstebro+ 
Niels Grønbæk, Skjern + 
Kjeld Pedersen, Tønder+ 

OY-XYF LS6-c 22.2. Jørgen B. Mautrup, 
Vallensbæk Strand + 

var en måneds tid i 1996, an
den gang 1997-98. I de mel
lemliggende perioder har den 
fløjet for det amerikanske mo
derselskab. 

Der har de sidste års tid 
været en ganske betydelig 
eks-port fra Danmark af klas-

siske svævefly. Det er derfor 
rart at kunne konstatere, at det 
også kan gå den modsatte vej: 
LS1-C OY-CLX (ex 0-0442) er 
fra 1970. 

Endnu ældre, fra 1954, er 
Specht OY-VEX, som DASK 
fandt for en halv snes år siden 

Tidllgere ejer/bruger 

H5 Airservice ApS, Stauning 
H5 Airservice ApS, Stauning 
Per V. BrOel, Holte + 
Per Henrik Mou, Ebeltoft 
OY-OY-BNL 1/S, c/o Stig Ravn, 
Karise 
Per Tander, Tranekær 

Werner Lund, Sdr. Felding 
A-V. Riisager Rasmussen, 
Nordborg+ 
Jan Buch Madsen, Næstved + 

i Beldringe og nu har fået gjort 
luftdygtig igen. Det oprindelige 
luftdygtighedsbevis udløb I 
19711 

Og så mangler vi kun at 
oplyse at Duo Discus OY-PXF 
og Super Dimona OY-STX er 
fabriksnye. 
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Internet adresser 
Motorflyfabrlkker 
Rrmanavn: Aytyper: hjemmeside: 

FLYV har samlet Aclvanced Aerodynamics & Structures Jetcruizer 500 www.aasiaircraft.com 

Internet-adresser Aerostar Aircraft Aerostar www.aerostaraircraft.com 
Airbus A319-A380 www.airbus.com 

med relation til Archedyne Aerospace NauticAir 450 amfibiefly www.archedyne.com 
flyvning. Adres- Ayres loadmaster LM200, let 420 www.ayrescorp.com 
serne er opdelt I BAe Systems Avro RJ - serie www.bae.regional.co.uk 

motorfly, svævefly Bell/ Agusta Aerospace Be11/Agusta BA609 liftrotor www.bellagustaaerospace.com 

og ultralette fly, Boeing Commercial Airplane Group 8717-8 777 www.boeing.com 
Bombardier Aerospace learJet, Regional Jet etc. www.aero.bombardler.com 

trlkes etc. Century Aerospace CA-100 www.centuryaero.com 
Desuden er angi- Cessna Aircraft Cessna 100 serie, 200 serie 
vet adresser pj samt business jets www.cessna.textron.com 

nogle portaler, Chichester Miles leopard Six www.leopard.uk.com 

hvor/sær Cirrus Design SR20, SR22 www.clrrus.com 

www.alrnet.cwc.net 
Dassault Aviation Falcon 50, 900 og 2000 www.dassault-aviation.fr 
Diamond Aircraft DA20, DA40, HK36 www.diamondair.at 

har masser af 1/nks Ecllpse Aviation Eclipse 500 www.eclipseaviation.com 
til næsten alt om Embraer ERJ-135, -140, -145, -170 www.embraer.com 

flyvning. Explorer Aircraft 500T, 750T, 500R www.exploreraircraft.com 

Læserne er vel- Fairchild Domier 328JET, 728JET mm. www.falrchilddomier.com 
Famborough Aircraft F1 www.farnborough-aircraft.com 

komne til at Ind- Galaxy Aerospace Galaxy, Astra SPX www.galaxyaerospace.com 
sende interessante Gulfstream Aerospace G IV-SP, G V, G V-SP www.gulfstreamaerospace.com 
adresser til Ibis Aerospace Ae270P www.ibisaerospace.com 

redaktionen. Brug Mylius Flugzeugwerk MY-103 www.mylius-flugzeugwerke.de 

e-mail adressen: New Piper Aircraft PA-28, -32, -34, -44, -46 www.newpiper.com 
OMF Aircraft OMF-100-160 www.omf-aircraft.com 

flyv@kda.dk. Phoenix Fanjet Magna.Jet, Sigma.Jet www.phoenixfanjet.com 
Piagglo Aero Industries P180 www.piaggioaero.it 
Pilatus Aircraft PC-7, PC-9, PC-12 www.pilatus-aircraft.com 
Raytheon Aircraft B-36, B-58, King Air, 1900D 

samt business jet www.raytheon.com 
Reims Aviation F406 Caravan li www.reims-aviation.fr 
Safire Aircraft S-26 www.safireaircraft.com 
Sino Swearingen Aircraft SJ-30-2 www.sj30jet.com 
Socata Groupe Aerospatiale TB-9, -10, -20, 21, TBM700 www.socata. com 
Visionaire Vantage www.visionaire.com 

Svæveflyfabrlkker , 
Verband deutscher Segelflugzeughersteller e.V. www.glider-manufacturers.de 
er portal for en del af følgende adresser: 
Alexander Schlelcher ASW, ASK, ASH etc. www.alexander-schleicher.de 
DG Flugzeugbau DG-serie www.dg-flugzeugbau.de 
Diamond Aircraft HK36 Dimona mm. www.diamondair.com 
ETA Aircraft ETA www.eta-aircraft.de 
Glasfaser Flugzeugbau tidl. Glasfl0gel, Std. Libelle www.streifly.de 
HPH lid. Glasfl0gel 304 CZ, 304C www.hph.cz 
Rolladen-Schnelder LS-serie www.ls-flugzeugbau.de 

Generelle Scheibe Flugzeugbau SF 25 C Falke www.scheibe-flugzeugbau.de 

lntefnetportaler 
Schempp-Hirth Discus, Nimbus, Ventus www.schempp-hirth.com 
Stemme Stemme S 2, S 6, S B, S 10-VT www.intemet-interview.de/stemme 

For trafikfly Ultralet, VLA, gyrocopter, trlkes 
søgemaskine Aero Sp. AT-3 www.aero.com.pl 
www.airfiners.net AirCommand Elite www.aircommand.de 

Aquila Technlsche Entwicklungen AquilaA210 www.aquila-aero.com 
Fantasy Air Group Allegro2000 www.fantasyair.com 

Links til stort set alt HK-Aircraft Technology Wega 100 www.hk-aircraft.de 
indenfor flyvning HTC Eagle III www.eaglelll.de 

www.aimet.cwc.net 
Remos G-3 Mirage www.remos.com 
Tecnam P96-Golf, P92-2000RG mm. www.tecnam.com 
W.D. Flugzeugleichtbau Fascination www.dallach.de 
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Theoretical 
Knowledge 
Manuals 
forJAA ATPL 

- ... .J • ' 
... 

' -~ • 
Jeppesen 's/Oxford 's Theoretical Knowledge Manuals 

vil give dig det løft du behøver for at svæve 

gennem dine JAA ATPL eksamener. Du vil blive 

mere end klar. Du vil benytte materialer, som er 

baseret på de aktuelle Learning Objectives udgivet af 

Flight Crew Licensing Committee fra Joint Aviation 

Authorities. Derudover kan du være tryg ved at 

bruge materialer, som er udviklet af Oxford 

Aviation Training, en af verdens førende trafikflyve

skoler. 

Det omfattende program dækker Air Law, Aircraft 

General Knowledge, Flight Performance and Planning, 

Human Performance, Meteorology, Navigation, 

Operational Procedures, Principles of Flight og 

Communications. Utallige farveillustrationer og et 

fuldt dækkende "test-dig-selv" afsnit understøtter de 

omfattende tekstforklaringer. Du kan sikre dig, at 

materialet forbliver up-to-date ved at abonnere på 

Jeppesen's revisions-service . 

Du kan bestille "Theoretical Knowledge Manuals for 

JAA ATPL" enten som et komplet sæt bestående af 

15 kvalitetsringbind med A4-løsblade-system eller 

individuelt. Kontakt os i dag og vær klar til at svæve 

igennem dine JAA ATPL eksamener_ 

ready. 

For yderligere information om T heoretical 

Knowledge Manuals for JAA ATPL, besøg 

os på internettet www.jeppesen.com 

AUTORISERET FORHANDLER: 

KDA Se1-vice ApS 

Lufthavnsvej 28 

4000 Roskilde 

tlf: 46 14 I 5 07 

butik@kda.dk 

Makinu Evc , y Mission PossilJ/c, 
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Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand : 
Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat 
Lufthavnsvaj 28, 4000 Roskilde 
Åbningstider mandag til fredag kl. 0900-1600 
E-mail: kda@kda.dk 

KDA huset 
Jørn Vinther, generalsekretær 
Knud Larsen, redaktør af Flyv 
Lise Jensen, bogholder 
WEB-adr. 
Telefax 

KDA Service ApS - BUTIKKEN 
Lufthavnsvaj 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 1000-1500 

Telefon E-mail 
Charlotte H. Andersen, leder af butikken 46 14 15 07 butik@kda.dk 
Thomas B. Sylvest 46 14 15 01 
Telefax 46 19 13 16 

KDA's bestyrelse 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 

Vagn Jensen (næstfmd.) 
Jan Schmeltz Pedersen 
Finn Larsen 
Palle J. Christensen 

KDA i april 
2. april. Flyvehåndbogen 
Møde i Slagelse i redaktions-
udvalget for Flyvehåndbogen. 
Faget Navigation bliver nu trykt 
om, idet Air Alpha Aircraft Sa-
les A/S og Air BP støtter pro-
jektet med reklameindtægter. 
Faget Menneskelig Ydeevne 
og Begrænsninger er klart og 
ved at blive trykt. 

Mads Heising har indvilget 
i at skrive faget Præstationer 
og planlægning af flyvning 
samt Operationelle procedu-
rer. 

3. april. Kontaktrådsmøde 
iSLV 

R7 rapporteringssystemet bli-
ver obligatorisk også for pri-
vate motorfly. DMU og DKFU 
berøres heraf. Der bliver alvor-
lige problemer med skillelinien 
mellem hændelser, som skal 
indberettes til SLV i henhold til 
R7 (straffri) og hændelser som 
skal indberettes til HCL (kan 
straffes) . 

SLV blev bedt om at skabe 
helt klare retningslinier samt 
undersøge om hændelser til 
HCL kan gøres straffri i lighed 
med R7 hændelserne. 
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Telefon Ansvarsområde 
96 96 96 96 + 98 29 36 36 lnter-

86441133 
4817 50 58 
86424918 
86 67 40 48 

nationalt 
Uddannelse 
Teknik 
Miljø 
PR 

SLV oplyste i øvrigt på 
mødet, atJAR OPS kun opfyl-
des af 88% af de forpligtede 
stater og for JAR FCL er tallet 
helt nede på 70%. 

KDA fremhævede det uri-
melige i, at Danmark ikke blot 
opfylder kravene 100%, men 
også i tillæg hertil har pålagt 
DSvU og DBu at opfylde JAR 
FCL helbredskrav selvom det 
ikke er krævet af JAR. 

5. april. Nyt tag 
Møde med Nykredit om finan-
siering af nyt tag på KDA-
huset. (Arbejdet er påbegyndt 
efter Påske.) 

21. april. KDA rep-møde 

Repræsentantskabsmødet af-
holdtes i KDA-huset. Arsberet-
ning og budget blev vedtaget. 
Mødet sluttede med en præ-
sentation af ballonflyvning ved 
Henning Sørensen og en præ-
sentation af KDA's miljødata-
base ved Jens Ole Willumsen. 
Begge indlæg blev megetværd-
satte, og det er tanken at arran-
gere lignende indlæg til næste 
år. Udførligt referat fra mødet 
findes på hjemmesiden. 

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 : hs.ballon@sport.dk 

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 Drageflyver Union Dansk Svæveflyver Union 
Dagmar Skov Svæveflyvecenter Arnborg 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram Fasterholtvej 10, 7400 Herning 
Telefon 74 82 20 15 Telefon 97 14 91 55 
Fax 74 82 24 00 Fax 97 14 91 08 
WEB-adr.: www.danskdrageflyverunion.dk Resultatservice: Tlf.: 97149325 
E-mail : ddu@image.dk WEB-adr.: www.dsvu.dk 

E-mail: arnborg@dsvu.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 
Elleslatten 12, Trørød 
2950Vedbæk 
Telefon 45 66 12 21 
E-mail: pen@gnnetcom.dk 

21. april. Ny union 
Møde og orientering om etab-
lering af Dansk Flight Simula-
tion Union (DFSU). Forman-
den for KDA Aksel C. Nielsen 
redegjorde for projektet. FAI er 
allerede involveret og klubber 
findes i Spanien og Italien. KDA 
har udarbejdet forslag til ved-
tægter, som vil kunne danne 
basis for en ny union. 

S. E. Andresen fra SLV 
kunne støtte ideen og mente, 
at simulatorer kunne være en 
hjælp i arbejdet med at for-
bedre flyvesikkerheden. SLV 
var selv i færd med at under-
søge markedet for mindre si-
mulatorer til brug for VFR pi-
loter. 

Fritz Krag fandt at man hur-
tigst muligt måtte vise resul-
tater, så unge mennesker med 
interesse for computerspil 
kunne organiseres i KDA. 

Ricard Matzen fortalte om 
sin søn, som var startet med 
PC spil og nu netop havde fået 
PPL certifikat. 

Søren Jakobsen spurgte 
om ikke simulatorflyvning 
naturligt hørte hjemme i DMU. 

Per Wistisen fandt, at også 
svæveflyvere var interesse-
rede og at stimulering af flyve-

Fritflyvnings-Unionen 
Tom Oxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 56 39 85 95 
WEB-adr.: www.llu.dk 
E-mail: oxager@vip.cybercity.dk 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Niels Lyhne Hansen 
Gormsvej 14, 7080 Børkop 
Telefon 75 86 62 19 
Internet adr.: www.modelflyvning.dk 
E-mail : lyhne@get2net.dk 

RC Sport Danmark 
Svend Plougstrup 
Kærmindevej 13, 7100 Vejle 
Telefon 75 82 73 69, mob. 40 19 13 77 
WEB-adr.: www.rc-unionen.dk 
E-mail : svend@post6.tele.dk 

interesse måtte vare det pri-
mæreformål. 

Mødet sluttede med, at 
man var enige om at gå videre 
hurtigst muligt, og at KDA 
skulle koordinere indsamling 
af adresser på interesserede. 
Man kan henvende sig til Jørn 
Vinther jv@kda.dk. 

24. april. FLVSIK 
Møde i SLV i det lille FLYSIK 
udvalg. Formål: at koordinere 
indlæg på DMU repræsentant-
skabsmøde. 

28. april. DMU rep-møde 
DMU repræsentantskabsmø-
de foregik i Odense. Mødet 
havde stor tilslutning - for refe-
rat henvises til DMU. 

Under mødet fik SLV og 
KDA mulighed for at fremlæg-
ge forslag til flysik-fremmende 
foranstaltninger. Formål med 
fremlæggelsen var at høre klub-
bernes mening. Den primære 
målgruppe vil i første omgang 
blive motorflyverne i DMU, 
KZ& V og AOPA. 

Thorbjørn Ancker, SLV, re-
degjorde i den forbindelse for 
det norske PAL projekt, som har 

FIVV • .IIINI ,>nn1 
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samme sigte. Et samarbejde 
med de norske myndigheder 
giver os muligheder for at 
anvende deres erfaringer og 
på mødet vistes den første 
video i en serie som eksempel. 
I Danmark forestiller vi os, at 
klubberne kan vælge en FLY
SIK-pilot, som vil blive forsynet 
med relevant materiale. Disse 
piloter vil blive nøglepersoner 
i flysik-arbejdet fremover. Efter 
nogen drøftelse konkluderede 
SLV/KDA at den generelle 
holdning hos klubberne var po 
sitiv, og at man på den bag
grund ville gå videre med pro
jektet. 

29. april. Avedøre 
Aeronautisk dag i Avedøre. 
Flyvepladsen blev genindviet 
under festlige former med man
ge spændende indslag. 

Hæderbevisning 
til Mogens 
Dalsgaard 

il.I 

På KDA's repræsentantskabs
møde den 21. april overrakte 
KDA's formand SAS-pokalen til 
klubledere til Mogens Dalsga
ard, Rander Flyveklub for sin 
mangeårige indsats som for
mand for klubben, hvor han 
gennem mere end 10 år har 
udført et meget stort uegennyt
tigt klubarbejde, herunder væ
ret medvirkende til at etablere 
den nye A-teoriuddannelse. 

Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Kongelige HGjhad Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 
Gøneralsekretær: l.ultkaplajn Erik Thmne 

Sekretariat: Vester F~ 7,4. 
1606 l{QbenhaynV, tlf. 3313 78 79 
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World Air Games 2001 
Forberedelserne til 2. World 
Air Games har ikke haft de 
bedste betingelser. Sygdom 
og misforståelser mellem de 
bevilgende myndigheder i den 
spanske region Andalusien og 
den spanske organisationsko
mite 

ECO bevirkede, at der op
stod usikkerhed omkring hele 
arrangeme·ntet. Disse er nu 
rykket af vejen ved FAis hjælp. 

Danmark stiller i år med 43 
deltagere fra følgende unioner: 
Ballon: 10, Svæveflyveunio
nen: 4, Faldskærmsunionen 
23 og Drageflyverunionen 6. 

Konkurrencerne afvikles i 
regionen Andalusien, dvs. den 
sydlige del af Spanien. Konkur
rencerne fin-der sted på føl
gende lokaliteter: Ballon: Se
villa, Faldskærm: Air Force 
Base Armilla, Granada, Svæ
veflyvning: Lillo, Toledo, Para
gliding: Sierra Nevada, Grana-

Diplomer 2000 
NAVN 

David Alison Jørgensen 
Rasmus Ørskov 
Flemming Udby Andersen 
Flemming Rabøl Jørgensen 
Kim Jakobsen 
PeterThede 
Sven Aaae Skifter Hansen 
Thomas Mærsk Pedersen 
Jens Dancker-Jensen 
Mads Lykke 
lan Rasmussen 
Egon Jørgensen 

Diplomer 2001 
NAVN 

Anders Møller Andersen 
Finn Elmaaard 
Peter Anthony Carroll 
Moaens Brinaø 
Klaus Møller Andersen 

da, og Drageflyvning: Algodo
nales Cadiz. 

Åbningshøjtideligheden fin
der sted i Sevilla lørdag den 23. 
juni. På grund af temperaturen 
sker det først kl. 2100. 

Usikkerheden omkring ar
rangementet samt den almin
delige tilbageholdenhed hos 
sponsorer - herunder charter
selskaberne, der var tiltænkt 
sponsorering af transporten -
har haft den konsekvens, at der 
ikke i år er sponsorkroner til 
rådighed. Selvom økonomien 
er stram sponsorerer KDA 
landsholdsbeklædning, idet det 
er lykkedes at få en aftale med 
Adidas, der leverer landsholds
beklædningen til en meget for
delagtig pris. 

Fra arrangørernes side er 
dette års WAG forsøgt gennem
ført med professionel fokus på 
marketingsdelen. Der er bl.a .. 
fremstillet maskotten »LILLO«, 

Friluftsrådet 
Henrik N. Knudtzon, tidligere 
generalsekretær i KDA, blev 
på Friluftsrådet årlige general
forsamling den 25. april ind
valgt i bestyrelsen. På general
forsamlingen var der i år kamp
valg om pladserne, idet der var 
syv kandidater til de fem ledige 
bestyrelsespladser. 

der er en gennemgående figur 
hos alle disciplinerne. Dette års 
WAG er karakteriseret ved 
elektronisk kommunikation og 
markedsføring. 

Med hensyn til markedsførin
gen er det et spørgsmål om 
målsætningen er nået. De na
tionale aeroklubber har eksem
pelvis ikke haft mulighed for at 
rekvirere nødvendigt markeds
føringsmateriale, hvilket er u
heldigt. KDA vil gøre opmærk
som på dette overfor FAI, så der 
kan ændres på dette til næste 
WAG, der forventes afholdt i 
Slovenien. 

Med et budget på ca 60 mil
lioner DKK for dette års WAG 
spiller økonomien en væsentlig 
rolle. 

Sportligt set er der gode 
chancer for, at det samlede 
landshold kan hjembringe 
medaljer. 

KDAønsker alle held og lykke. 

Friluftsrådet fik også ny for
mand, idet Jens Bilgrav-Niel
sen ikke ønskede genvalg. Ny 
formand blev den hidtidige 
næstformand Bent Agerskov, 
der bl.a. har været generalse
kretær i Danmarks Idræts For
bund. 

KLUB DATO Sølv- Guld- Gulddiplom 
Diplom Diplom med3 dia-
nr. Nr. Mant 

nr. 
Billund 09.04.00 1904 
Herning 17.06.00 1905 
Hemina 03.07.00 1906 
Billund 15.07.00 1907 
Vejle 03.07.00 1908 
Værløse 13.08.00 1909 
Nordsiælland 23.07.00 1910 
Værløse 26.08.00 1911 
Aalborg Aero S 03.06.00 1912 
Vejle 08.07.00 197 
Midtsiælland 25.08.00 1913 
Tølløse 13.08.00 1914 

KLUB DATO Sølv- Guld- Gulddiplom 
Diplom Diplom med3 dia-
nr. Nr. Mant 

nr. 
Avlator, Aalbora 30.03.01 198 
Østsiælland 11.04.01 1915 
Svævethy 21.04.01 1916 
Nordsiælland 16.04.01 199 
Billund 22.04.01 1917 

35 



UJ f¼711Sf ,,11, t'IS!ISI 5 F "d ?YtJSP rm I t"db'lfb'I I 57 •• b}'fftJU Ffft! I ... ,.,,,,; "ttt'f21t1Ff 

Demonstration af ASW 28 Meddelelser fra Unionen 2001 
Nr. 1 af 25.1.2001 
Indbydelse til Danmarksme
sterskab 2000 i svæveflyv
ning. 
Bilag: Oversigt over godkendte 
loggere. Tilmeldingsblanket. 

Nr. 2 af 25.1.2001 
Indkaldelse til repræsentant
skabsmøde 2001 . 

Nr. 3 af 25.1.2001 
Unionshåndbogsrettelse nr. 
1/2001 . 
Bifag: Diverse grupper. 

Nr. 4 af 2.2.2001 
ASW 28 blev vist p~ AERO-udstillingen i Friedrichshafen. Ændrede procedurer ved op

kald til havariberedskabet. 
Bilag: Vagtplan for 2001. Gerhard Waibels sidste nye 

konstruktion i standardklassen 
ASW 28 vil blive demonstreret 
på Svæveflyvecenter Arnborg 
i weekenden 14. - 15. juli 2001, 
altså lige før starten af Sun-Air 
Cup. 

I lighed med alle tidligere 
demonstrationer af Schlei -

chers fly på Arnborg vil der 
blive lejlighed til at prøve flyet. 

Det er endnu ikke bestemt 
om det bliver Gerhard Waibel 
eller Ulrik Kremer, der kommer 
med til Arnborg, men der vil 
blive rig lejlighed til at få belyst 
alle spørgsmål om det nye 
interessante fly. 

Nr. 5 af 2.2.2001 
Unionskontingent for år 2001 
og frist for indsendelse af for
slag til repræsentantskabs
mødet 2001. 

TERMIK-Ligaen 
LIGAEN 

DANMARK Den Danske Svæveflyver Turnering 

Hvilken kanonstart på 
sæsonen 2001 ! 

Vejret i april og starten af maj 
måned har i den grad været 
med os svæveflyvere. Vi for
søger vist alle at glemme en 
meget ringe sæson sidste år, 
og prøv lige at studere lidt 
statistik for i år. Det taler vist 
alle sprog om en god start på 
sæsonen. 

Mere end 350 opgaver er pr. 
8/5 indberettet fra 189 piloter i 
2/3 af landets klubber ! ! 

Specielt vejret i påskeda
gene (om end noget blæ
sende) og senere i weeken
den efter var helt forrygende 
gode. God sigt, flot stig og 
Cu-base i 15-1700m kastede 
nogle både lange og hurtige 
opgaver af sig. I disse dage 
blev for mange lagt grunden 
for en god placering. 

Og mon ikke der er gået 
rekordjagt i den allerede. Ta' 
nu fx. Tom og Hans fra Midt
sjælland, der fra Arnborg og 
med vendepunkt i Nordtysk
land fløj 300 km ud/hjem d. 
22/4. Eller hvad med Frank fra 
Billund, der fløj en opgave på 
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558 km over 3 vendepunkter 
d. 13/4. 

Og blandt de nyere delta
gere er det Rasmus fra Her
ning, der slås med David fra 
Billund og flere andre om at 
holde sig længst oppe på en 
flyvning . Foreløbigt har de 
holdt flot ved i godt 6 timer. 

1. Division: 

Her nedenunder findes 
nogle få udvalgte af resulta
terne. Som det ses, er konkur
rencen om placeringerne skær
pet i år. Yderligere komplette 
lister, der opdateres dagligt, 
kan følges på vores hjemme
side: www.termik-ligaen.dk 

1 26564,4 24/56 Herning Svæveflyveklub 
2 22246,7 24/55 Vejle Svæveflyveklub 
3 17209,8 28/27 Vestjysk Svæveflyveklub 
4 16223,8 20/30 Midtsjællands Svæveflyveklub 
5 12742,7 20/27 Fyns Svæveflyveklub 
6 11542,8 17/22 Østsjællands Flyveklub 

Som det ses, er det planen at Herning skal have kamp til stregen 
- de skulle jo nødigt få ejerfornemmeiser over den placering ;-) 

2. Division: 
1 15505,7 16/26 
2 15513,4 22/25 
3 10573,4 14/19 
4 4212,4 5/5 
5 2805,1 4/4 
6 0,0 0/0 

AVIATOR, Aalborg Svæveflyveklub 
Isn. Skrydstrup Svæveflyveklub 
Billund Svæveflyveklub 
SG-70 
Tølløse Flyveklub 
Nordsjællands Flyveklub 

Aalborg og Skrydstrup vil gøre sig en god figur i 1. division i 
næste sæson, hvis de holder dampen oppe. God aktivitet- men 
hvor bliver Nordsjælland af ? 
Hæng i deroppe - denne sæson »dufter« rigtig godt at megen 
flyvning! 

Nr. 6 af 2.2.2001 
Slæbepiloter - flyslæb. 
Bilag: Fortegnelse over slæ
bepiloter. 

Nr. 7 af 2.2.2001 
Filformat for klubmeddelelser 
og for Unionshåndbogen. 

Nr. 8 af 12.2.2001 
Materiale til repræsentant
skabsmøde 24.2.2001-

Nr. 9 af 21.2.2001 
Referat af hovedbestyrelses
møde nr. 5 (2000/2001) den 
23.1 .2000. Bilag: Kalender. 

Nr. 1 o af 21.2.2001 
Intensivkursus på Svævefly
vecenter Arnborg. 
Bilag: Tilmeldingsblanket. 

Nr. 11 af 21.2.2001 
Instruktørkurser 2001 . 

Nr. 12 af 08.03.2001 
Wiresamlinger/UHB gr. 460. 

Nr. 13 af 08.03.2001 
PFT/teori 2001. 
Bilag: Årets spørgsmål. 

Nr. 14 af 08.03.2001 
Slæbepiloter - flyslæb. 
Bilag: Fortegnelse over slæbe
piloter med »D.Sv.U. slæbe
bevis« pr. 8. marts 2001. 

Nr. 15 af 19.3.2001 
Talentregistrering 2001.04.02. 
Bilag: Registrerings- og sta
tusblanket for talenter 2001. 

Nr. 16 af 20.3.2001 
Indbydelse til Talentkursus 1. 
Bilag: Indstillingsskema til 
talentkursus 2001. 

Nr. 17 af 19.03.2001 
Talentkursus 3. Juniormester
skaber/videregående talent
træning i 2001. 

Nr. 18 af 20.03.2001 
Konkurrencekursus i Janus 
under DM og Arnborg Åben. 
Bilag: Brev »Til talenterne«. 
Ansøgningsskema. 

Nr.19 af 20.03.2001 
Kongelig Dansk Aeroklub som 
rejsearrangør. 

Nr. 20 af 20.03.2001 
Unionshåndbogen m.m. på 
hjemmesiden. 
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SVENOR 2001 - -d;-- KALENDER 
SVENOR 2001 - De fantastiske kurser fortsætter 
Ta' på Strækflyvningskursus i Norge eller Sverige ! 

Igen i år afholdes 2 SVENOR-kurser i strækflyvning på 2 skønne 
pladser. 
Kurserne afvikles· henholdsvis på Starmoen i Elverum, der er 
Norge's nationalcenter og placeret i et fantastisk terræn, og på 
en anden af nordens svæveflyveperler, nemlig Ålleberg i Sverige. 
Begge steder er kendt for noget af nordens bedste termik , så 
hvis vejret arter sig, er mulighederne åbne for, under kvalificeret 
instruktion, at få nogle rigtigt gode strækflyvningsoplevelser. 

Formål: Grundlæggende strækflyvningsuddannelse. 
Kursus A: 10. - 15. Juni 2001 på Starmoen i Elverum, Norge. 
Kursus B: 8. - 17. Juni 2001 på Ålleberg v. Falkoping, Sverige. 

Krav: Min. 35 timer og 60 solo-flyvninger. 
Flyvning : 

Teori: 

Flyvning foregår fortrinsvis i medbragt fly, samt 
med instruktør i Duo Discus og Twin li. 
Kursusplan udsendes. Kurset afsluttes med en 
skriftlig prøve. 

Logi: I dobbeltrum eller telt på centret i Norge re
spektive Ålleberg's kursuscenter eller 
telt i Sverige. Begge steder er der mulighed for 
egen madlavning. 

Priser: Kursusafgift: 750 ,-
Flyvetid: 180 ,- / time (i 2-sædet) 
Flyslæb: 165 ,- / 600m 
Logi: 110 ,- / nat 

Kurset leder frem til strækflyvningstilladelse efter svensk/norske 
uddannelsesregler, hvilket er fuldt på højde med danske, grund
læggende strækuddannelser. 
Glæd dig til oplevelserne med forhåbentlig god termik og højt 
kvalificeret undervisning. 

Kursusplanen for SVENOR 2001 ser løvrigt sådan ud: 
SVENOR 2 1 - 8/6 Aerobatic Ålleberg (S) 
SVENOR 3 8 - 17/6 Strækflyvning Ålleberg (S) 
SVENOR 4 10- 15/6 Strækflyvning Elverum (N) 
SVENOR 5 22- 28/7 Aerobatic Elverum (N) 
SVENOR 6 10- 19/8 IMC (Skyflyvning) Ålleberg (S) 

Hvis du vil vide mere, så kontakt mig. 

Dan Funch 
SVENOR-koordinator i Danmark 
tlf. 7566 9262 
e-mail: danfunch@post6.tele.dk 

Nr. 21 af 29.3.2001 
Referat af Hovedbestyrelses
møde 03.03.2001. 
Bilag: Kalender. UHB gruppe 
208 og 209. 

Nr. 22 af 29.03.2001 
Referat af repræsentantskabs
møde 24.02.2001. 

Nr. 23 af 21.2.2001 
Referat af flyvechef- g S-kon
trollantmøde 25.02.2001. 

Nr. 24 af 06.04.2001 
Unionshåndbogsrettelse nr. 
2/2001. 
Biiag: Diverse grupper. 
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Nr. 25 af 06.04.2001 
Flyvning i forbindelse med hver
ve-, polterabend-, firma- og 
fødselsdagsarrangementer 
mv. 

Nr. 26 af 10.04.2001 
Strækflyvningsnormerne. 

Nr. 27 af 20.04.2001 
Indbydelse til Sun-Air Cup 
(Arnborg Open). 
Bilag: Tilmeldingsblanket. 

Nr. 28 af 20.04.2001 
Landssvæveflyvedagen 2001. 

Svæveflyvning 

24/5 - 3/6 
23-24/6 
18/6-1/7 
7-8/7 
7-14/7 
9-13/7 
16-26/7 
16-26/7 
4-5/8 
6-18/8 
25-26/8 
7-9/9 
18-31/12 

Danmarksmesterskab, Arnborg 
Juniornationalholdstræning 
World Air Games, Spanien 
Juniornationalholdstræning 
Tour de Danmark 2001 
Talentkursus 1 
Talentkursus 3 
Arnborg Åben, Arnborg 
Nationalholdstræning 
Junior VM, lssodun, Frankrig 
Nationalholdstræning 
Nordisk Svæveflyvemøde, Sverige 
VM, Mmabatho, Sydafrika 

Faldskærmsspring 

22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 

World Air Games, Spanien 
26. VM, Stil & Præcision, Spanien 
14. VM, Formation Skydiving, Spanien 
1. VM Freeflying, Spanien 
9. VM Canopy formation, Spanien 

Kunstflyvning 
7-9/6 
19/6-1/7 

Træning i Skrydstrup, derefter i Stauning 
World Air Games mNM i glider- og power 
aerobatics 

4-5/8 
16-19/8 
25/11 

DM, Aarhus (alternativt 11-12/8) 
NM, Våstervik, Sverige 
Landsmøde 

Ballonflyvning 
22/6-1/7 World Air Games, Spanien 

Diverse 
1-3/6 
9/6 
15-17/6 
4/8 
10-12/8 
18-19/8 

EM Fly-in, Barkarby, Sverige 
NM i præcisionsflyvning, Elverum, Norge 
30th lnt'I Cognac Rally, Cognac 
Air BP Rally (sted ikke besluttet) 
Krebsetræf, Siljansnås, Sverige 
Flyvningens Dage, Roskilde Lufthavn 

~U-
Formand: Ricard Matzen 57 61 5250 
Næstformand: Peter Andersen 74 7531 01 
Kasserer: Kresten Dalum 9718 20 50 

Dansk Motorflyver Union Sekretær: Knud Nielsen 86231652 
Adresse: Konkurrencer: Vagn Jensen 86441133 Smålodsvej 43 
4100 Ringsted Uddannelse: Bjarne E. Hammer 46.5904 02 

Louis Rovs Hansen 98421599 

Nyt fra motorflyveklubberne 
Kongeåens Pilotforening, Vam
drup tager tirsdag den 12. juni 
kl. 18 på besøg hos svævefly
verne i Gesten. Her vil vi flyve 
med hinanden, beundre hinan
dens fly og hygge os ved gril
len. Tilmelding til Dagmar se
nest 1. juni. Tirsdag den 26. kl. 
19 går aftenturen til Endelave. 

Der var Sydjysk Rally i Ha
derslev lørdag den 5. maj. Re-

sultaterne står på DM U's hjem
meside. 

Midtsjæl/ands Motorflyve
klub har besluttet at Ringsted 
Flyveplads skal være beman
det. Det har længe været et øn
ske fra såvel bestyrelse som 
medlemmer. Man ser en mulig
hed for at klubaktiviteten kan 
øges, idet der nu er bedre ser
-iice for både de flyvende som 
kørende gæster. 
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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 

VII du have bllllge flyvetimer? 
PA 22· 108 OY·EAT sælges 
Pæn og velholdt årg. 1962, 
TT 4600h. Resttid på motor 
200h.propel 1660h. 
Godkendt til nat vir. 
Pris kr. 80.000,-. 
Tlf. 9829 3110 / 9825 6490 

Piper Aztec D, twin 1969 OY-BDW til salg 
Pragtfuld stabil, rigtig flyvemaskine, der flyver i all slags vejr. Jeg har været fra Nordkap 
og Grønland til Azorerne, fra Skt. Petersborg til USA i den. Har været mit eje i 10 år. Nyt 
job kræver salg. 
Nyt luftdygtighedsbevis, alle LDD'er gennemført, god stand og godt vedligehold! hos 
Aviatech. D-model ombygget til E-model næse. Lædersæder. Total: 5.030-timer; RE, 
510 timer, LE 1555 limer, 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 slået i hangar, pt. i Roskilde. Pris: 395.000 kr. 
Bøje Larsen, 4642 0201 

SÆLGES 
1 /6 parter i velholdt C-150 B 
OY-CGL. Stationere på EKSV. 
Pris kr. 22.000,- pr. part AC/TT 
3630, motor 525 timer SMOH. 
Timepris ca. 300 kr. 
Henv.tlf.86615218/26805218 

Flyhangar 
Flyhangar 256 m2 sælges. Hangaren. 
der er beliggende på Tåsinge Flyve
plads, er opført i 1994 i meget solid 
kvalitet, støbt gulv og med blandt an
det automatisk tredelt Nassauport. 
Seriøse henvendelser stiles til: 
Advokat Henrik Hoeck, S/otsgade 21, 
5100 Odense C. Tlf. 6619 0066 

Sælges 
1/3 eller 1/6 part i Hoffman 
Dimona OY-XTV Ira 1986. Motor ca. 
500 timer. GPS, transponder, kunstig 
horisont mm. Flyet er velholdt og er 
stationeret på Sæby flyveplads. 
Nærmere oplysninger og pris: 
Wetche@aolborg-industries.co.kr 

SF-25-E Superfalke 
Årgang 1978 - 5000 timer, 7500 
landinger. Motor: limbach 1700 
- 1170 timer. Propel: Ny (start-, 
rejse-, kant-stilling). 
18 m vinge - ikke klapbar. 
Tlf. 9816 4066 el. 9813 4525 

FLY køb og salg 
www.aerocenter.dk 

c500-C421C-CJ 82P-PA28-KXJ 55 
Tilbyder også kommissionssalg 

Te/: 40362277 Fax: 70252217 

David Clark H12-13X 
Active Noise Reduction super 

hovedtelefoner. 
Kun brugt 3 mdr., 4 1/2 års 

garanti, som nye. 
Nypris 680$ • pris nu 500$. 

Tlf.21801664/98901664 

PA 28-140 sælges 
Årgang 1967, reg. OY-BCP. TT 
1500 timer. Pris kr. 165.000,-. 
Ring og hør nærmere. 

Tlf. 9842 4398 

FLY · FORSIKRING 
----FLYSALG (se www.nordicair.dk) 

1-----------HANGAR KEEPER FORSIKRING 
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____ SIMULATORER 

Med mange års erfaring indenfor flyvning kan vi 
yde en personlig og professionel service 

Hans Jørn Christensen 
Exm..~r/ CPL 

SÆLGES 
Cessna F172 H, Totallid 3771, 
OY-AGG. 
Motor TTSO 1966 - Propel TTSO 86. 
Godkendt til slæb. Nylakeret hvid/rød. 
Nyt LOB, JAR 145 godkendt. 

Piper PA 30 TWIN COMANCHE 
OY-DDH, totaltid 5332, UH og R/H, 
motorTTSO 927, PropellerTTSO 99. 
Nyt LOB og 100 timers eftersyn. 
Partenavia PN68C 
OY-CFT, totaltid 3135, UH motor 
TTSO 1076, R/H motor TTSO 1160, 
Propeller TTSO 0. Næsten ny lak og 
indtræk. 
-----····----·-·-····--
N.P.LObeck 
Tlf. 9857 1595 - Fax. 9857 1695 
Mai/: npl@lubeck.dk 
Mobil: 4057 1722 

Får du fløjet nok? 
Aflyst pga. vejret? 

Så tag til Florida! 
PPL på 4 uger for 3.590 USD. 
Konvertering til JAR • det er 

nemmere end du tror. 
CPL ME 16.990 USD. 

Få et tilbud inkl. indkvartering. 

International Wings 
.. dit alternativ. 

www.goflyus.subnet.dk 
E-mail flying@ofir.dk 
Tlf.: + 45 75 64 03 43 

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 
pa kontrakt for flyselskaber. Sierra 
Academy hjælper også piloter som 
har FAA instruktørsertifikater til at 
få mere flyvetid og blive bedre kvali
ficerede til ansættelse i flyselskaber. 
Skolen har årligt ledige stillinger til 
20-30 skandinaviske instruktører. Til 
snarlig ansættelse 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 

• 

zl -11 RO EQUIPMENT 
Skovvej 40 . 4622 Havdrup 

Telefax 46 18 68 46 

I 46186909 

PRIVAT HANGAR UDLEJES 
Halvdel af nyopf 011 hangar til 2 fly udlejes. 
Ønsker du din egen aflåselige hangar, der 
er monteret med elektriske porte, og alle 
øvrige instalationer, så kontakt 
Allan Møller pil tlf. 4649 8484 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY ELLER HELIKOPTER 
I USA 

Hellcopter 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 pa 

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 
• "intemship" progarn på 1000 

flytimer med betalt instruktørjob 
på skolen efter uddannelsen 

• Meget gode jobmuligheder i USA 
• Egne lejligheder til eleverne 
• Internet: 

www.comairacademy.com 

Scandinavisk repræsentant for 
HAi og Comair: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4309 SaneInes, Norge 
Tlf & Fax: + 47-5162 08 96 
E-mail: seglend@online.no 
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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 
'lelefon 33 21 21 21 • www.codan.dk 

PROFESSIONEL PILOT? 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 

- optagelse i A-ka.sse. 

- 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 

HELICOPTER RESCUE EQUIPMENT 

MIIE 
LITE FLITE ApS 
JAR 145 APPROVAL 
KOLDING AIRPORT • P.O. BOX 55 

LUFTHAVNSVEJ 8, DK-6580 VAMDRUP • Tcl.EFON 75 58 37 37 
FAX 75 58 37 58 • www.lite-flilB.com • E-mail: pos1@lilø-ftite.com 
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TRAFIKFLYVERSKOLING 

MCC KURSUS 

JAR FCL ATPL 
Teori 

Flight lnstructor (A) 
Teori + praktik 

Type Ratings 

Næste Trafikflyverhold 
Starter primo august 2001 

Ring for nærmere Info/tilmelding 
Telefon 4619 1919 

-e:NlERA~ 
Lufthavnsvej 44, 4000 Roskilde 

Tlf. 46 19 08 37 / 46 19 19 19 • www.centerair.dk 

,æ-r~•~ 
1Flliiglhlt Actatdlemy 

JAR FCL ATPL teori 
Modulart dagkursus med start i september 2001 

Opstart i Roskilde og Karup 

JAR FCL ATPL teori(forkortet) 
Modulart kursus med start i september 2001 

Opstart i Roskilde og Karup 

IR Instrument Rating 
Løbende opstart, ring for info. 

GEN radiokursus 
Løbende opstart, ring for info. 

Fl(A) Flight Instructor teori 
Løbende opstart, ring for info 

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 - E-mail: jetair@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 1919, 
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 

•cf1>raKi 
COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tll.46191114, Fax46191115 
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 
Tif. 54 60 62 37, Fax 46191115 
PPL, Klasserettigheder, Proficiency check. 

IKAROSApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 10 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. 

:l:!i!:T~•n 
ffiglbit 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, 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 CAM, JAR 
FCL kurser og GEN radiokurser. NYHED - Distance 
Learning, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

Flyvevliibnets 
Bibliotek 

1 1201 k"HC 0000094427 000 
FL 'r'UEUABNETS BIBLIOTEK 

HÅNS A. SCHJ:i.'ØDEP. 
_IONSTRUPVE_I 240., _IONSTRUP 

2?"50 B~LLERUP 2?50 o 

Skolen for civil , 

Pilot Uddannelse 
SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tif. 46 19 16 30, Fax 46 19 11 15 
E-mail: cpu@aircat.dk 

L 

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. 4817 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 
Tif. 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 

Bi/fund---~ 
--Air Center AIS -
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lufthavnsvej 47, 7190 Billund 
Tlf. 75 33 89 07, Fax 75 35 39 66, E-mail: bac@pc.dk 

PPL, CPL, IR SE/ME, Class Ratings, 
Night Qualifications, FI, Proficiency Check, 
ATPL-lnlegraled. 

SygOJ_..>r 
---.ur--

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 
Benalr a/s 
Stauning Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6900 Skjern, 
Ill. 96 81 44 47 

PPL, CPL, INSTRUMENT, lWIN 
Teori JAR-FCL-PPL (privatflyvercertifikat) 
PFC, typeuddannelse Jet og Turboprop 

'l(ar{og .91.ir ~<:::::>-: 
KARLOG AIR T ~ 
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog ...!.......,..
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Ring 74 42 22 85 for kontakt til vores afdelinger i: 
Billund Lufthavn, Esbjerg Lufthavn, Randers Flyveplads 
Roskilde Lufthavn, Tønder Flyveplads 

Internet: www.kartog-alr.dk 

PPL, CPL, Type and Class rating, SPA, SE and ME, IR, 
FI, slæb. BEG, N-BEG, GEN 

LÆR AT FLYVE r=~ 
HELIKOPTER ~* 
HEUKOPTER-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. 

lasse. l=instrumentbevis. VFR=Sigtflyvning. PFT =periodisk flyvetræning. TWIN:tomotors. BEG=begrænset certifikat som luftfarts
som luftfarts-ratiotelefonist. GEN=generelt certifikat som luftfarts-radiolelelonist. INSTRUKTØR=flyverinstruktøruddanne/se. 

392000247176 =ense. ATPL=Airfine Transport l.Jcense. lR=lnstrument rating. Nlghl Quallflcatlon=Rettighed til VFR-nal Class Rating=Klasse-
---~...,,,.,.,eration Course. Proflciency Check:Praktisk prøve for forlængelse af rettighed. 
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IC-AlE 
Bærbar flyradiotelefon IC-AJE. Enkel og logisk 
betjening, stort display med lys, robust kabinet, en 
knap til 121.500 MHz (emergenzy frequenzy), batteri 
indikator,ANL (automatic noise limiter). støjredukti• 
on, typegodkendt afTelestyrelsen. 
Stort tilbehørsprogram og alle 760 kanaler. 

GARMIN GPS 
Vi har den ulti• 
mative GPS-MAP 

295 Color med tilhørende 
extra udstyr bl.a. MapSource World 
CD-rom til waypoints og flyveruter. 
Øvrige MapSource CD-rom lagerføres. 
Endvidere tilbyder vi modellerne GPS-195 - GPS III Pilot og GPS 92. 

Se her! 
David Clark - et professionelt headset. 

ICOM - håndholdt flyradio - extra i flyet! 
lntercom - lidt mere komfort under turen. 

Besø1 oeså vores hjemmeside: www.avia-radio.dk 

Flyv og naviger, ring sd 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 

~ FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 IFPJGPS 
CLA C172 IFR/GPS 
RPJ C172 IFR 
BSV C172 VFR 
BIU C172 IFR 
PEW C172 IFR/GPS 
CYF PA28-140 IFR/GPS 
DZD PA28-140 IFR/GPS 
BRT PA28-181 IFR/GARMIN 430 
BCL PA28-180R IFR/GPS 
BSZ PA28-180R IFR/GPS 
CRC C177R IFR/GPS 
CFB BKCAB VFPJAEROBATIC 
BVU B33 IFR/garmin 430/530 

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 

580-. 
725.-
725,-
725.-
725.-
725.-
805.-
805.-
905.-
935.- min. 100 tim. 
935.- mm. 101 bm. 
965.- min. 150 tim. 
950.-+moms 

Stormscope PR. TACHO 1300.- Udieyl. etter aftale 

UDLEJNING PR. AIRBORNETID, (Tomotoret): 
BSI PA34-200 IFPJ3-AKSET AUTOP. PR. AIRBORNE 1.840.-

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

A-CERTIFIKAT + PPL-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat + PPL-cert1fikat: 
Cessna 172- 1.185.-ind. 25% moms p<. bloklime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, eller lorudbetaling. 
Som ny service kan vi nu tilbyde vore kunder med adgang til lntemettet, 
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 

A 
~RALPHA 

AIRaWTSAI.EsM 
Air Alpha Alrcraft Sales er ~ ndler af nye Plper fly I Danmark 
Grønland, Island og F~rne. I forhandler brugle fly lad hele verden 
som markedsområde og oreta vurderinger af fly. 

Brugte fly til salg 
1982 Plper Cheyenne li XL 
1981 Plper SUper Cheyenne li, 280 Kts. Crulse 
1978 Plper Chleftaln 
1975 Plper a.leCl!IJL.--
1992 etperMafibu Mirage 
2000 Piper 

per Are•~-~ 
1962 Piper Colt 
1989 King Air B200 C 
1989 King Air C90 A 
1974 King Air E90 
1977 Cessna 177 AG Cardlnal 

Nye Piper fly til salg 
Plper Mallbu Mirage, klar til levering I august 
Plper Archer III 

FLYV JULI 2001 
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Herover 
West Air Sweden AB er et svensk 
luftfragtselskab, der hidtil har anvendt 
Fokker F.27 og BAe 7 48. Ny i flåden er 
BAe ATP, som ombygges med stor fragt-
dør, ny avionics etc. Lastevnen er otte 
tons. Foto: Ulf Fabiansson/lnfobild. 

Forsiden 
KZ li T på vej ud over Vesterhavet ved 
Rubjerg Knude. Læs om flyet i Danske Vin-
ger inde i bladet. Foto: Ole Steen Hansen 
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Kalundborg Flyveplads 40 år 

Gæsteinstruktør i Norge 

lcelandair - et lille lands store luftfartsselskab 

Rarotonga - et lille paradis midt i Stillehavet 

70 året for den første danske atlanterhavsflyvning 

Danske Vinger nr. 27: 
Skandinavisk Aero Industri KZ li T: OV-FAT 

Dansk Drageflyver Union 25 år 

Aero 2001 - TAE Diesel 

Maersk Air - Overskud trods et vanskeligt år 

Svenor fjeldflyvningskursus 

Ny terminal i Aalborg 

PolytV 

Er du FLVSIKker? - Risiko-styring 
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Liberty XL-2 
Det meddeltes i fjor, at det po
pulære hjemmebygningsfly 
Europa også skulle tilbydes i 
en fabriksfremstillet udgave, 
typegodkendt efter VLA-reg
lerne. 

Selv om konstruktionen er 
engelsk, foregår produktionen 
i USA, hos Liberty Aerospace 
i Mentrose Colorado, og det 
første fly var i luften den 2. april. 

Den fabriksfremstillede ud
gave, der betegnes Liberty XL-
2, og er som Europa tosædet 
og har en 100 hk Rotax motor. 

Vingerne er af aluminium, 
kroppen af komposit. Tom
vægten er 365 kg, lasteevnen 
"mere end 270 kg". Tankind
holdet er 90 liter. 

XL-2 rejser med en hastig
hed på 120 knob og har en 
rækkevidde på over 500 nm. 

Pris: 97.000 USD. 

Billund Bus 
Danmarks indtræden i Schen
gen-samarbejdet betyder, at 
Billund lufthavn er blevet yder
grænse i Schengen, og an
kommende passagerer fra 
non-Schengen, fx England, må 
derfor ikke kunne blande sig 
med passagerer fra Schengen, 
fx Tyskland. 

Med mange samtidige af
gange har lufthavnen været 
nødt til at gøre en ekstra ind
sats for at sikre at reglerne 
overholdes, siger lufthavns
chef Jørgen Krab Jørgensen. 
Vi har derfor fremskyndet kø
bet af en stor lufthavnsbus til 
transport af passagerer mel
lem terminal og fly, som vi un
der alle omstændigheder har 
brug for, når den nye terminal 
tages i brug til maj næste år. 

Den nye bus er tre meter 
bred, 13 m lang og har plads 
til op mod 120 passagerer. Der 
er tre dobbeltdøre, så på- og 
udstigning kan ske nemt, også 
for kørestolsbrugere. Den er 
udstyret med en miljøvenlig 
Euro 2 dieselmotor. 

4 

Nyt på flyvemuseet 

Danmarks Flyvemuseum i Helsingør kan nu fremvise en nyrestaureret de Havilland Tiger Moth. 
Typen blev anvendt af Hærens Flyvertropper i perioden 1933 - 1940. Hans Kofoed vil senere 
fortælle om flyet, der her er fotograferet i telthangaren på FSN Værløse, hvor det blev restaureret. 

Ellehammer pokalen 

Pokalen, der uddeles af Dan
ske Flyvejournalisters Klub, 
blev i år givet til pensioneret 
oberst og pilot Otto Petersen 
(83) for sit lange virke indenfor 
både militær og civil luftfart. 

Han var den første formand 
for Dansk Faldskærms Union, 
har været formand for Rådet 
for Større Flyvesikkerhed og 
for Erhvervsflyvningens Sam
menslutning. 

Pokalen overraktes af klub
bens afgående formand Jørn 
Træholt. Han afløstes på for
mandsposten af redaktør Ej
vind Olesen, Berlingske Tiden
de. 

Til stede ved overrækkel
sen var også fabrikant Hans 
Ellehammer, der har doneret 
pokalen. 

Fabrikant Hans Ellehammer 
sammen med pokalmodtage
ren oberst Otto Petersen, Dan
ske Flyvejournalisters Klubs 
nye formand Ejvind Olesen og 
t.h. den afgåede formand Jørn 
Træholt fotograferet foran 
modellen af Jakob Elleham
mers første fly. 

FLYV • JULI 2001 
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Forsvaret - en verden af muligheder 
Ingen anden arbejdsplads tilbyder så mange forskellige jobmuligheder som Forsvaret. Du kan 
få ansættelse som lastvognsmekaniker, maskingeværskytte, F-16 pilot. chef for et kompagni, 
flymekaniker, frømand, raketoperatør, flyveleder, observatør i Bosnien, helikopterpilot, hunde
fører eller hvad med general... 

Forsvaret er virkelig en verden af muligheder. Ring til Forsvarets Værnepligt & Rekruttering på 
telefon 4468 2122 og bestil en eller flere af de nye uddannelsesbrochurer. Mens du venter på 
posten, er du velkommen til at klikke ind på www.forsvaret.dk 

FORSVARETS VÆRNEPLIGT & REKRUTTERING 

Postboks 135 • 3500 Værløse • Telefon 4468 2122 • Telefax 4466 0297 • e-mail eo-fvr@mternet.dk • www forsvaret.dk 
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I ØVRIGT 
FLS Aerospace havde for 
første kvartal i år et overskud 
på 83 mio. kr. 

Maersk Air er i fuld gang 
med udbygningen af Flyve
museets tidligere depothan
gar i Billund og havde rejse
gilde den· 31. maj. 

Saab 2000 prototype nr. 3 
anvendes nu til uddannelse 
af brand- og redningsfolk på 
Flygvapnets tekniske skole i 
Halmstad. Den har kun fløjet 
1.300 timer. 

Fairchild Metro/Merlin pro
duktionen er indstillet. Det 
sidste af 1.053 fly blev afle
veret den 28. marts. 

Air China indstillede den 27. 
april beflyvningen af stræk
ningen Stockholm-Køben
havn af sin rute til Skandina
vien, og flyver nu kun mellem 
Beijing og Stockholm. 

Cimber Air flyver fra som
merfartplanen tre daglige 
dobbeltture København-Dort
mund for Lufthansa. 

SAS har fra maj indlejet en 
Airbus A330 fra British Mid
land. Den er indsat på ruten 
København-New York, hvor
ved der frigøres Boeing 767 
kapacitet til den nye rute 
København-Washington D.C. 

Kontrolchef Povl Akse/stad 
Petersen, der har været i 
SAS siden han blev civilin
geniør i 1965, afgik med pen
sion den 31. maj. 

Luftfartsskolen vil opføre 39 
nye moduler i Københavns 
Lufthavn Roskilde til under
visningslokaler og boliger. 

Flyvercafeen i Københavns 
Lufthavn Roskilde har ikke 
nået den forventede omsæt
ning, og Select Service Part
ner har derfor opsagt for
pagtningen pr. 30. november. 

Satair havde for de første ni 
måneder af regnskabsåret 
2000/2001 et overskud på 
45,2 mio. kr. mod 38,3 mio. 
for samme periode 1999/ 
2000. 
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Ny benzinmotor 
Mange steder rundt om i ver
den arbejdes der på udvikling 
af stempelmotorer til lette fly. 
De fleste konstruktører går ind 
for diesel-princippet, men på 
Sun 'n Fun i Florida i april viste 
Superior Air Parts XP 360, en 
lavoktan (91) benzinmotor, 
beregnet til eksperimental fly. 

XP 360 er firecylindret og 
udvikler 180 hk. Med karbura
tor koster den 21 .500 USD, 
med indsprøjtning 26.280 USD. 
Den skal også kunne leveres 
med FADEC motorstyring, 
men så nærmer prisen sig de 
39.000 USD. 

Billund-Nice 
Krone Rejser har oprettet en 
direkte rute Billund-Nice, der 
flyves hver søndag med Grøn
landsflys Boeing 757. 

Flyet afgår fra Billund kl. 
1000 og ankommer til Nice kl. 
1215. Det starter igen kl. 1315 
og er i Billund kl. 1530. 

Billetprisen ligger mellem 
1.595 kr. og 2.495 kr., for en rej
se tur-retur afhængig af hvor 
når man flyver. Afgang den 27. 
maj kostede fx 1.695 kr. 

Diamond Star 
typegodkendt 
Den 27. april fik DA 40 Dia
mond Star europæisk type
godkendelse til IFR-flyvning. 
Det foregik på Aero 2001 ud
stillingen i Friedricshafen. 

Tidligere på måneden, den 
9. april blev det amerikanske 
FAA typecertifikat overrakt 
under Sun 'n Fun i Lakeland, 
Florida. 

Diamond Star er det første 
lette almenfly, der er blevet 
typegodkendt efter den multi
nationale JAA procedure, og 
der er kun gået to et halvt år 
fra de første skitser til typegod
kendelsen forelå. 

Strukturen på DA 40 Dia
mond Stars er helt igennem af 
komposit. Flyet er firesædet og 
har en 180 hk Lycoming 10-
360. Det rejser med 235 km/t 
og bruger ca. 34 liter brænd
stof i timen. 

Standardudgaven (med nat
VFR pakke) koster 150.400 Eu
ro. 

Diamond Aircraft vil levere 
de første et hundrede fly i år. 

V.K.H. Eggers hædret 

• 
Dir. V.K.H. Eggers med Lindbergh diplometsammen med (tv.) Vagn 
Jensen, DMU og Aksel C. Nielsen, formand for Kongelig Dansk 
Aeroklub. 

På Dansk Motorflyver Unions 
repræsentantskabsmøde den 
28. april fik tidligere direktør i 
Statens Luftfartsvæsen V. K. H. 
Eggers overrakt Federation 
Aeronautique lnternationale's 
The Charles Lindbergh Gene
ral Aviation Diploma for sin 
store indsats for general avia
tion og støtte til konkurrence-

flyvning, hvori han selv har del
taget mange gange. 

Lindbergh diplomet, der 
tidligere kun er tildelt en dan
sker siden starten i 1983, gives 
til en person eller organisati
on, som i mindst 1 0 år har ar
bejdet for fremme af privatflyv
ningen. 

Heliport i 
København? 
Rigshospitalet i København får 
formentlig næste år sin egen 
helikopterlandingsplads, skri
ver Jyllands Posten. Den på
tænkes placeret oven på den 
otte etager høje tilbygning til 
Rigshospitalets Sydkompleks, 
der er under opførelse. Udgif
terne, ca. 5 mio., har Knud og 
Dagny Andresens Fond tilbudt 
at betale. 

Får hospitalet sin egen he
liport, vil patienter kunne kom
me under behandling fire-fem 
minutter efter at helikopteren 
er landet. I dag, hvor den må 
gå ned i Fælledparken, kan 
der gå op mod en halv time. 

Forsvarets helikoptere kom
mer mere end 100 gange årligt 
med patienter til Rigshos
pitalet, og udover at genere 
solbadere, fodboldspillere, 
joggere og almindelige spad
serende er landingerne i Fæl
ledparken ganske ressource
krævende. Der skal bruges en 
ambulance til transport af pa
tienten det sidste stykke, og 
der skal også være et sluk
ningskøretøj til stede. Hertil 
kommer politi til at holde folk 
på afstand. 

Den kommende heliport 
skal udstyres så den kan god
kendes af Luftfartstilsynet og 
derved også benyttes af civile 
helikoptere. 

Karolinska Sjukhuset i Stock
holm har sin egen heliport med 
700-800 landinger årligt. 

Problemer i 
Maglebylille 
Ifølge kontrakten skulle Flyve
lederskolen i Maglebylille (ved 
Kastrup) have taget sit nye vir
tuelle træningssystem i brug i 
efteråret 1999. Det fungerer 
dog stadig ikke, fordi leveran
døren, amerikanske Raythe
on, har frasolgt den del af fir
maet, der skulle implementere 
og supporte det endnu ufær
dige simulationssystem, Dat
sym, skriver Erhvervsbladet. 

Datsym, der er specielt kon
strueret til skolen, er en virtuel 
kopi af Københavns Lufthavn 
Kastrup, så eleverne kan øve 
sig i et miljø, som svarer til det, 
de fleste senere skal arbejde i. 

FLYV • JULI 2001 -



Kalundborg Flyveplads 40 år 

Janus C OY-JXF er ved at blive klargjort til flyslæb efter Polyt V OY-DHP. 

Tekst og foto: Knud Larsen 

Når man ankommer til flyve
pladsen i Kaldred bliver man 
mødt af et kunstværk rejst for 
huske de personer, der tog ini
tiativ til at etablere en flyve
plads på det dengang ret øde 
sted. 

På foden af kunstværket 
står: "Kalundborg Flyveplads 
grundlagt 1961 af Ejvind Niel
sen, Chr. Lerche-Lerchen
borg, K.P. Munk, Arne By
bjerg". 

De fire købte arealet, der 
ligger i Bjergsted Kommune, af 
en landmand. Selv om det 
ligger i Bjergsted Kommune, 
hedder det alligevel Kalund
borg Flyveplads ! Flyveplad
sen blev officielt godkendt i 
1963, hvorefter grev Lerche
Lerchenborg startede et taxa
flyselskab, der dog lukkede ef
ter ca. 10 år. 

Egon Sørensen har heref
ter gennem mange år drevet 
Kalundborg Luftfart med avis
flyvning til Samsø, taxaflyv
ning, rundflyvning etc. Egon 
Sørensen er også flyveplads
leder. 

Det dengang ret øde områ
de var et glimrende sted at pla
cere en flyveplads, men des-
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værre var området også til
trækkende som sommerhus
område. Så i mange år har fly-

vepladsen haft disse naboer 
på tre sider, hvilket har givet 
en del miljøproblemer, selvom 

De fire foregangsmænds navne står på den lille plade på soklen. 
I baggrunden slæbeflyet Polyt V. 

alle køberne vidste at der lå en 
flyveplads i nærheden. 

Den 1. juni trådte en ny mil
jøgodkendelse i kraft, og den 
er gældende i otte år. 

Klubber 
Pladsen har næsten siden 
starten haft to svæveflyveklub
ber. Polyteknisk Flyvegruppe 
(PFG) og Kalundborg Flyve
klub. 

PFG, der har tilknytning til 
Danmarks Tekniske Universi
tet i Lyngby nord for Køben
havn, fløj oprindelig i Køben
havnsområdet, men for at få 
mere frihed i luften flyttede 
man til Kaldred, da pladsen 
blev indviet. 

Kalundborg F.,lyveklub blev 
etableret samtidig med at plad
sen åbnede. 

Datoen den 2. juni var valgt 
til at fejre de 40 år. Desværre 
var man ikke heldig med vejret, 
der bød på lave skyer og regn. 
De fleste flyveinteresserede 
nåede dog at få en tur i et svæ
vefly trukket i luften af motor
flyet Polyt V med Jørgen Bach-
mann ved pinden. • 
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Sandane lufthavn set fra Bergfalke LN- GIE. Lufthavnen strækker sig tværs over en landtange i Nordfjorden. 

Tekst og foto: Ole Ring Nielsen 

Svæveflyvning er en dejlig sport, som kan 
dyrkes pi mange niveauer. 

Men hvorfor har vi set forfærdelig svært ved 
at fænge i befolkningen, og hvorfor har vi set 
svært ved at holde pi vore medlemmer? 

Hvis vi efter hver flyvedag kunne tage hjem 
med store oplevelser i bagagen er det helt 
sikkert, at mange flere ville hænge ved denne 
dejlige sport, men sådan er virkeligheden 
desværre ikke. 

Forfatteren iført den obligato
riske svømmevest. 

Med næsten 40 års aktiv svæ
veflyvning er det uhyggeligt at 
tænke på, hvor mange der er 
passeret igennem de klubber, 
som jeg har været medlem i. 

Et blik i KDA-statistikkerne 
siger 1.885 medlemmer i 
Dansk Svæveflyver Union 
(FLYV nr. 5/2001 ), det laveste 
i mange år. Det er deprimeren
de, og for os, der sidder i de små 
klubber, kan det nu virkelig 
mærkes, at krisen kradser. 

Der bruges mange kræfter 
på at skaffe nye medlemmer for 
bare at holde stand med udmel
dingerne. Det er virkelig hårdt 
at være 'Tordenskjolds solda
ter", og det er tvingende nød-

vendigt med lidt positive ople
ve Iser, hvis man skal have 
energi til at fortsætte arbejdet i 
klubben. 

I vinterens løb har jeg derfor 
været på udkik efter det, som 
kunne være den oplevelse, 
som skulle bringe mig videre. 
Som instruktør med mere end 
6.000 starter var det oplagt, at 
det gerne måtte være noget 
helt ekstraordinært, noget 
som var helt anderledes, end 
de mange hop på den hjemlige 
flyveplads. 

Åbenbaringen kom til mig 
på internettet i form af en 
annonce på NorskAero Klubbs 
hjemmeside: 

Hjelp, hjelp ..... instruktøren 
som skulle komme til oss i 
{)Asken har meldt avbud. Er 
det noen som kunne tenke 
seg .,,, stille ?? 

Viss du har noen dager i 
{)Asken til overs trenger vi deg. 
Detergratis transport, kost og 
losji. Ta kontakt med trond 
humborstad 90562835 privat 
57854331 eller e-post tr
humbo@frisurf.no. Hjelp. 

Det var jo indlysende, at det 
var en norsk instruktør, de var 
ude efter. Men måske var der 
en lille chance - dog må dan
ske instruktører jo ikke skrive 
og kvittere i norske logbøger. 
Der måtte lægges en slagplan. 

Formalia I orden 

Først ringede jeg til Helge Hald 
på Unionskontoret i Arnborg 
og fik der at vide, at der Ikke 
var problemer fra Dansk Svæ
veflyver Unions side, men at 
problemerne nok snarere lå i 
Norge, hvorfra der selvfølgelig 
måtte foreligge en godkendel
se fra Norsk Aero Klubb - Seil
flysektionen, hvis jeg ville gøre 
mig håb om at få lov til at fun
gere som instruktør i Norge. 

På nuværende tidspunkt 
måtte jeg nok hellere ringe til 
klubben, som manglede en in
struktør. De havde ikke fået 
henvendelse fra nogen, så de 
blev selvfølgelig glade for hen
vendelsen, og de ville gå vi
dere til Norsk Aero Klubb med 
en forespørgsel. 
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Dagen efter ringede jeg 
selv til Norsk Aero Klubb. Jo, 
de havde hørt om sagen, men 
de kunne ikke tage stilling før 
de havde nogle data på mig, 
og specielt hvor meget jeg 
havde fløjet de sidste tre år. 

Jeg fandt mine data frem, 
sendte dem af sted, og en uge 
efter ringede jeg igen og fik 
bekræftet, at jeg var godkendt. 
I klubben ville der, når jeg nå-
ede frem, ligge en rapport, 
som en norsk instruktør skulle 
udfylde og telefaxe til aero-
klubben, når han havde taget 
en testtur med mig. 

Herefter fulgte flere samta-
ler med klubben, og jeg fik til-
sendt en "instruktørmappe", 
så jeg kunne sætte mig ind i, 
hvilke ting der var anderledes 
i Norge. Der var temmelig man-
ge ting, så jeg fik de næste af-
tener lavet 16 sider tæt skrev-
ne notater. 

Ved at læse i instruktør-
mappen fandt jeg også ud af, 
at man i Norge arbejder med 
tre kategorier af instruktører, 
så jeg måtte nok hellere lige 
snakke med Norsk Aero Klubb 
igen for at få klarlagt, hvor langt 
mine beføjelser rakte. 

Nu havde de jo alle mine 
specifikationer liggende, så 
det var hurtigt overstået. Jeg 
blev godkendt som kategori li 
instruktør, hvilket vil sige, at jeg 
måtte grundskole, sende solo, 
omskole til ny type, omskole til 
anden startmetode, og det var 
jo de ting jeg havde brug for. 
Desuden måtte jeg skrive og 
kvittere i elevbøger, logbøger 
og flyjournaler. 

Lørdag den 7. april kl 09.30 
var jeg så klar til at tage af sted 
med Stena Line fra Frederiks-
havn til Oslo, fortsætte med nat-
bus og ankomme til Nordfjordei 
næste morgen kl. 07.05. 

Nordfjordens Sellflyklub 

Klubben blev stiftet i 1999. De 
havde en Bergfalke 111, som to 
eller tre medlemmer havde 
skillinget sammen om, men 
den fungerede som klubfly. 
Desuden kunne man råde 
over et slæbefly (Cessna 172), 
som motorflyveklubben ejede. 
I klubben var desuden to 
privatejede ASW 15. 

Man havde ingen instruktør 
endnu, men lånte sig frem. Det 
havde ikke fungeret alt for 
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godt, og det havde også resul- propellerbladene så snart det lært en del om vand på vinger-
teret i, at man på de forløbne har hjulene på banen. ne. 
sæsoner ikke havde fået fløjet Tæt på lufthavnen rejser Næste dag overskyet hele 
så meget, og ingen var endnu nogle af Norges højeste fjelde dagen og af og til med kraftige 
gået solo. Teorien havde man sig op fra NordfJOrden, ikke kun snebyger (3-4 m stig), men 
læst i små studiegrupper. et par stykker, nej hele vejen jordsigt havde vi dal 

Der er ikke noget at sige til, rundt. Det er et virkelig vildt og Trediedagen begyndte med 
at forventningerne var store til barskt landskab for en flad- snebyger, men i løbet af dagen 
denne fremmede instruktør, landsdansker. klarede det lidt op. Solen og 
som skulle komme og flyve Her i disse omgivelser skul- vinden forenede deres kræf-
med dem i flere dage i træk - le jeg tilbringe min påske med ter, så vi fløj mange kilometre 
ja, i en hel påske. at instruere entusiastiske nor- på fjeldsiderne, mens vi øvede 

To af klubbens morgendu- ske svæveflyvere på begyn- hastighed, 180 graders venstre 
elige mænd afhentede under- derstadiet, svæveflyvere som sving og 180 graders højre 
tegnede på busterminalen i end ikke havde deres egen in- sving. Afstand til fjeldet max. en 
Nordfjordei, og sørgede for, at struktør - så her var noget at spændvidde. 
jeg blev transporteret det sid- tage fat på, men også et stort 
ste stykke til flyvepladsen, hvil- ansvar. 
ket bl.a. indebar, at vi skulle ud Påskeøsten 

og sejle med en færge over en 
Så flyver vi 

Den fjerde dag var vinden dre-
sidearm i Nordfjorden. jet i øst - den retning, som i 

Det var meget ivrige svæve- denne del af Norge giver det 

Sandanelufthavn 
flyvere, som var i Nordfjordens flotteste vejr. Glasklar luft og 
Seilflyklub, og jeg tror nok, at to-fire ottendedele cumulus. 

Det er den mindste lufthavn de havde regnet med, at jeg Allerede da jeg stod op om 
jeg har set. 850 meter asfal- var hoppet direkte op i bag- morgenen var det tydeligt, ved 
teret bane - ingen sikkerheds- sædet på Bergfalken så snart det første blik ud af vinduet, at 
zone i enderne, da terrænet i jeg var ankommet. Efter en en vejrforandring var slået 
begge ender falder brat ned rejsetid på 22 timer, hvoraf de igennem i løbet af natten. I dag 
til fjorden. Banen ligger tværs sidste 1 0 havde været i bus, ville der være både Gu-termik 
over en tange, så den kan hel- hvor man ikke sover særlig og hang på fjeldsiderne, som 
ler ikke blive længere - der er godt, selv om busserne er af ville blive forstærket af solens 
fjord for begge ender. bedste kvalitet, ja så betinge- stråler. 

Man skal hverken komme de jeg mig, at jeg lige fik to ti- Denne dags flyvning blev 
for kort eller for lavt. Man skal mers søvn, inden vi gik i gang helt anderledes end de foregå 
heller ikke komme for lang- med flyvningen. ende dages. God termik, fint 
somt, for banen er temmelig Derfor blev jeg kørt til mit hang og et panorama af fjelde, 
meget højere på midten end logi, fik lidt at spise og kunne sne og fjorde. 
ved enderne, hvilket betyder, komme i en rigtig seng. To ti- Jeg sad flere gange denne 
at uanset hvilken ende man mer og nul minutter senere dag bag i Bergfalken og greb 
lander ind fra, vil man komme bankede det på døren, og de mig selv i at sidde og grine, jeg 
ned i læ, og flyet vil sætte sig spurgte om jeg skulle sove kunne simpelthen ikke lade 
hårdt, så man skal huske over- mere. være, så opstemmende virke-
skudstart. På grund af fjorden På flyvepladsen blev jeg de det hele på mig. Tænk, at 
var der også flere dage, hvor mødt af en instruktør, som jeg skulle opleve et så storslå-
der var medvind fra begge skulle flyve en tur med mig og et panorama - det burde være 
ender. efterfølgende telefaxe en ud- forundt mange flere. 

Sandane lufthavn er regio- talelse til Norsk Aero Klubb, og Jeg måtte overgive mig be-
nallufthavn, og selskabet Wi- så stod jeg alene med hele tingelsesløst - Norge, ,,du" er 
derøe lander på pladsen tre flokken. det smukkeste, intet kommer 
gange om dagen med et lille Resten af dagen fløj vi rundt på siden af dig. Og her var jeg 
tomotorers fly, som kan vende i kraftige regnbyger, så de fik så havnet nærmest ved en til-

Skjerdingane fjeldet ca. 1 O km vest tor Sandane lufthavn rejser sig til 1.276 m. 



Nordfjorden nord for lufthavnen med færgen der krydser fjorden mellem Lote og Anda. 

fældighed -skæbnen kan af og 
til være blid! 

ASW15 

Det gode vejr fortsatte de 
næste dage, og jeg følte næs
ten, at jeg svævede på en sky. 
Jeg kunne ikke se mig mæt 
på dette smukke landskab. 

Jeg var kommet til Nord
fjordens Seilflyklub for at flyve 
med deres medlemmer, hvil
ket jeg gjorde efter bedste ev
ne. Alligevel kom de en dag og 
hev mig ud af Bergfalken, for 
nu skulle jeg have en tur i en 
af de private ASW 15'er. 

S-92 er en af de helikoptere, 
der deltager i Nordic Standard 
Helicopter Program, hvor de 
nordiske lande vil afgive en 
samlet ordre på op mod 70 he
likoptere til erstatning af flere 
forskellige typer. De andre del
tagere er Agusta Westlands 
EH 101 og NH Industries NH 
90. 
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En af klubbens lidt mere 
faste låneinstruktører kom 
helt fra Bergen, men havde 
sin ASW 15 stationeret på 
Sandane lufthavn. En dag 
mødte han op og gik på stræk 
ind over fjeldet. 

Han var væk tre-fire timer, 
hvorefter han vendte tilbage, 
og så var det altså nu, at det 
var min tur. 

- Du går bare på stræk ind 
over fjeldet i den retning der, og 
så pegede han ind over fjeldet 
i en retning hvor der skulle være 
et godt vendepunkt. 

Udviklingen af S-92 starte
de midt i 90-erne, men den har 
på det seneste gennemgået 
forskellige ændringer. Halero
toren og den horisontale del af 
halen er flyttet til styrbords si
de, halepylonen er gjort korte
re og derved lettere. Samtidig 
er kabinen blev forlænget med 
40 cm, og dette har derved 
gjort det muligt at gøre døren i 

- Næ tak, jeg skal kun flyve 
lokalt, sagde jeg til ham. -Vrøvl 
med dig, sagde han, -du tager 
bare mit kort med, de grønne 
prikker, som er tegnet på med 
en tuschpen er mulige ude
landingspladser, så det er ikke 
noget problem! 

Og så blev jeg sendt af sted. 
Termikken var ret god, så med 
ekstra god højde hoppede jeg 
over den første fjeldrække, 
men i respekt til mandens fly 
og mit videre renomme i Nor
ge, blev resten af de fem kvar
ter mest lokalflyvning med 
små afstikkere langs med nog-

styrbords side bredere. Den er 
nu ca. 125 cm og giver bedre 
mulighed for at få en båre ind 
efter en opsamling med kra
nen. Kabinen har også den i 
danske kredse ønskede stå
og arbejdshøjde. 

Det forventes at de nordi
ske forsvarsministre træffer 
endelig afgørelse om købet ef
ter sommerferien. 

le af Nordfjordens mange for
greninger. 

Danskermøde 
Langfredag bød på det flotte
ste vejr i hele perioden jeg til
bragte på Sandane lufthavn. 
Desværre ville lufthavnen væ
re lukket kl. 12 - 17 på grund af 
et modelflyvestævne, så vi 
skulle i gang tidligt. 

Da jeg ankom, var Bergfal
ken trukket til startposition, så 
det var bare at hoppe ned i 
bagsædet efter at have synet 
flyet (daglig inspeksjon). Lidt 
op på formiddagen dukkede 
en dansk pige op. Marie Lou
ise Pontoppidan, kendt af man
ge som slæbepilot på Arnborg, 
men nu fløj hun med aviser i 
Norge og var bosiddende i 
Bergen. 

Marie manglede et PFT-S, 
og efter samtale med Helge 
Hald, havde hun fået at vide, 
at der skulle skrives for det af 
en dansk Fl-instruktør. Hun 
måtte så belave sig på at få det 
klaret, når hun engang kom til 
Danmark, men nu var rygtet 
altså nået til Bergen, at der i 
Nordfjordens Seilflyklub var en 
dansk instruktør hele påsken 
- så det klarede vi også lige. 

I de fem timer, som lufthav
nen var lukket, blev der arran
geret en dejlig udflugt for mig 
i bil ind i fjeldet til Jostedals
breen. Ja, der blev virkelig sør
get godt for mig. 

Afskeden 
Påskelørdag stod skyerne 
næsten helt til jorden, så al 
flyvning med svævefly var u
mulig. Jeg fik derfor god tid til 
at tage afsked med det hele, 
lufthavnen, Sandane by og de 
dejlige mennesker i flyveklub
ben, som jeg var taget op for 
at flyve med. 

Deres hjælpsomhed og de
res gode humør gav mig så 
meget respons. Naturen og 
landskabet var helt fantastik. 
Ja, efter hjemkomsten har det 
næsten ikke været muligt at få 
lagt an til landing igen. Batte
rierne har igen fået fuld oplad
ning. Påsken 2001 i Sandane 
har simpelthen været "oplevel
sen". 

Flyvemæssige resultater : 
63 flyslæbsstarter og 31 timer, 
fire stolte solister og et dansk 
PFT-S. • 
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Tekst: Hans Kofoed 
Fotos: Knud Larsen 

En befolkning på 
under 300.000 og en 
isoleret beliggenhed i 
det nordlige Atlanter
hav forekommer 
umiddelbart ikke at 
være den bedste 
baggrund for interna
tional lufttrafik i 
større omfang. 
I Island har man 
imidlertid forstået at 
udnytte landets belig
genhed midtvejs på 
den korteste flyverute 
mellem Nordeuropa 
og New England. 

Nav og eger 
Egentlig "berettiger" Islands 
størrelse kun til nogle inden
rigsruter og måske et par 
udenrigs, men lcelandair be
flyver 18 destinationer i Euro
pa og seks i Nordamerika! 

Normalt tjener man også 
gode penge på det, selvom in
gen af de amerikanske desti
nationer har passagerunder
lag nok til flyruter til hver enkelt 
af de europæiske. Tilsvarende 
gælder for de europæiske de
stinationer. 

Men der er nok til en fælles 
rute til Europa, og det har man 
forstået at udnytte sammen 
med Islands geografiske belig
genhed, næsten midtvejs på ru
ten mellem Europa og Ameri
ka. 

lcelandair har opbygget sit 
rutenet efter hub and spoke 
(nav og eger) princippet, hvor 
ruterne fører ind til en centralt 
placeret lufthavn - som egerne 
gør det til navet på et hjul. 

I de enkelte lufthavne sen
der man alle selskabets pas
sagerer, uanset rejsemål, med 
samme fly til navet. Fartplanen 
er tilrettelagt så flyene kommer 
næsten samtidigt til navet, 
hvor der skiftes fly, og efter et 
kort ophold fortsætter rejsen 

Det er ikke et system, lce
landair har opfundet. Det an
vendes i stort omfang i USA, 
men mest med relativt små fly 
som Saab 340 - lcelandair bru
ger Boeing 757. 

Fora: /cl}/andair 

lcelandairs nav er placeret 
i Reykjaviks internationale luft
havn Keflavik. To gange i døg
net, tidligt om morgenen og 
sidst på eftermiddagen, vælter 
det ind med lcelandair fly og 
snart er platformen fyldt op. 
Der hersker en hektisk travl
hed med udveksling af pas
sagerer og bagage i en times 
tid, måske halvanden - turn
around tiden er under en time. 

Og så er der stilhed til næ
ste rykind 

At skifte fly i Reykjavik vil for 
mange rejsende betyde mind
sket rejsetid. Eksempelvis kan 
en rejsende fra Minneapolis til 
Stockholm med fordel flyve 
med lcelandair og derved nø
jes med at skifte fly en gang. 
Havde vedkommende valgt et 
andet selskab, havde han måt
tet skifte mindst to gange, fx 
New York og London. 

Men man kan også bruge 
mellemlandingen til et lille be
søg på sagaøen, fx en over
natning eller blot nogle timer 
med en svømmetur i Den blå 

lcelandairs første fly var en 
Waco YKS på pontoner regi
streret TF-ORN, her fotogra 
feret i Akureyri i 1938. 
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En række hoteller er sammen 
med Hotel Loftleidir en del af 
lcelandair koncernen, der har 
hovedkontor i en af sidefløjene. 
Umiddelbart bag hotellet ligger 
Reykjavik lufthavn. 

Lagune, men det er der nu ikke 
mange, der benytter sig af. 

Med det nuværende rute
net er lcelandairs hovedmar
ked rejsende mellem Europa 
og den amerikanske og cana
diske østkyst, men man skal 
ikke vente at det bliver udvid
det ret meget vestpå, og slet 
ikke til fx Seattle eller Los An
geles. 

De ligger for langt væk, si
ger man hos lcelandair. Flyet 
kan ikke nå frem og tilbage på 
den tid, der er til rådighed. 

Flugfelag Islands 

lcelandair blev oprettet i 1937 
under navnet Flugfelag Is
lands. Det havde et fly, et fire
sædet Waco biplan på ponto
ner, som brugtes til mange for
skellige former for flyvning, 
bl.a. opsporing af fiskesti
mer(!). Den første rute, mellem 
Reykjavik og Akureyri, åbne
des året efter. 

11942 fik selskabet sit før
ste tomaters fly. en Beech 18, 
og i 1945 udførte det sin første 
flyvning til udlandet med en 
Catalina flyvebåd til Skotland 
og videre til København. Egent
lig ruteflyvning til udlandet 
(Danmark, Norge og Skotland) 
kom dog først i 1948, og man 
antog nu navnet lcelandair. 

Loftleidir 

I 1944 oprettedes et andet 
islandsk luftfartsselskab, Loft
leidir. Det havde det engelske 
navn lcelandic Airlines, men 
det blev aldrig brugt, for sel
skabet blev hurtigt kendt, i vis
se kredse også frygtet, under 
sit fødenavn. 

Loftleidir lagde ud med 
indenrigsruter og europæiske 
ruter, men begyndte i 1948 at 

Terminalbygningen på Kefla
vik Lufthavn. En tilbygning blev 
taget i brug den 25. marts i 
forbindelse med Islands ind
træden i Schengen-samarbej
det. 
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flyve på USA og koncentrere
de sig snart om lavprisflyvnin
ger over Atlanterhavet. 

Rigtig gang i denne trafik 
kom der i 1955, da Loftleidir 
åbnede en rute mellem USA 
og Luxembourg, til stor irritati
on for de andre operatører over 
Nordatlanten, men tilsvarende 
glæde hos de rejsende. 

Beflyvningen af Luxem
bourg blev indstillet i 1999. Den 
var blevet overflødiggjort af 
liberaliseringen af luftfarten. 

Fusion 

De to selskaber blev slået 
sammen i 1973 under navnet 
lcelandair. Det andet selskabs 

navn er dog bevaret i Hotel 
Loftleidir på Reykjaviks in
denrigslufthavn. Er man hel
dig, får man et værelse med 
udsigt over lufthavnen! 

Det store bygningskom
pleks rummer også lceland
airs hovedkontor, det island
ske luftfartstilsyn og lufthav
nens flyveledelse - mon ikke 
det er det eneste hotel i verden 
med kontroltårn? 

God kunde hos Boeing 

11967 købte lcelandair sit før
ste jetfly, en Boeing 727, og i 
1987 indgik man en aftale 
med Boeing om flådefornyel
se. Den første nye Boeing 

737-400 blev sat i drift i 1989, 
den første nye Boeing 757-
200 året efter. 

Fornyelsen af den interna
tionale flåde afsluttedes i 1991, 
men året efter var det in
denrigsruternes tur med fire 
Fokker 50. 

Flåden fornyes løbende. 
Det nyeste fly er Boeing 757-
200 TF-FIV, der blev afleveret 
fra fabrikken den 12. marts, og 
gennemsnitsalderen for flyene 
er 6,3 år. 

lcelandair har otte Boeing 
757-200 til de internationale 
ruter, indrettet til 189 passa
gerer, hvoraf 24 på Saga Class 
med fire sæder pr. række. 
Desuden opererer man et fly i 



charterkonfiguration (213 pas
sagerer) for lcelandair Holi
days. 

I ordre er to Boeing 757-300 
(den forlængede udgave) til 
levering i marts 2003 og marts 
2004. 

lcelandair har desuden to 
Boeing 737-400 (147 passa
gerer), men typen er på vej ud. 
Flyene er faktisk allerede 
solgt, men lejet tilbage for en 
kortere periode. Om ikke så 
længe har lcelandair derfor 
kun en flytype, hvilket medfø
rer besparelser på udgifterne 
til vedligeholdelse og omsko
ling. 

I flåden indgår også to 
fragtfly, en 737-300 og en 757-
200, begge indlejede. De flyver 
hovedsagelig for pakketrans
portselskabet TNT, 757'en fx 
fem gange om ugen fra Liege 
i Belgien via Keflavik til New 
York. Lejemålet af 737'eren er 
opsagt, og i stedet overvejer 
man anskaffelse af endnu en 
757F. 

Den gennemsnitlige flyve
tid for 757 passagerflyene var 
i fjor 13, ?timer pr. fly pr. døgn, 
men man har ligget højere - for 
1998 var tallet 15,2 ! 

Egen vedligeholdelse 

Bortset fra motorer og visse 
komponenter udføres al vedli
geholdelse på selskabets egen 
tekniske base i Keflavik, der er 
på 12.500 kvadratmeter og kan 
rumme fly op til størrelsen på 
Boeing 767 eller MD. Den blev 
taget i brug i februar 1993 og 
har ca. 200 medarbejdere. 

Basen er JAR 145 certifice
ret og arbejder også for andre. 
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Man har bl.a. udført checks på 
Fokker 50 for SAS Commuter, 
Maersk, Norwegian Air Shuttle 
og Skyways og på Boeing 757 
for Air Holland og Transavia. 
Den har medarbejdere med 
certifikat på Boeing 737, Bo
eing 757, Fokker 50, Fokker 
F.27, Boeing 727 og DC-8 og 
kan udføre alle former for ved
ligeholdelse af disse typer, og
så C og D checks. 

100% privatejet 

lcelandair er 100% privatejet 
og er et af Islands største fore
tagender. Omsætningen er 
over 3% af bruttonationalpro
duktet, og turismen, der står 
for 12% af Islands udenland
ske indtægter, er helt afhæn
gig af lcelandair. 

Udover det internationale 
luftfartsselskab ejer/driver lce
landair et indenrigs flyvesel
skab, en kæde på 22 hoteller 
og Hertz/lcelandair biludlej
ning samt to rejsebureauer. 

Antallet af ansatte i selve 
lcelandair var i gennemsnit 
1.886, hvortil kommer 747 i 
datterselskaberne, i alt 2.632 

lcelandair står selv for hele 
driften af luftfartsvirksomhe
den, dvs flight operations, ca
tering, vedligeholdelse, mar
kedsføring, salg, EDB (IT}, 
bogføring og administration. 

En række aktiviteter er i de 
senere år overført til dattersel
skaber, af hvilke der nu er 11 . 
Det gælder fx fragt (cargo), 
hoteller, biludlejning og turist
aktiviteter. 

Endvidere er turbopropfly
ene samlet i et datterselskab 
under navnet Air lceland. Det 
har 10 turbopropfly (to ATR 42, 

tre Fokker 50, to Twin Otter og 
tre Metro) og tager sig af in
denrigsruterne, men har også 
ruter til Grønland og Færøer
ne. 

I 2000 befordrede lceland
air lidt over 14 mio. passagerer 
på sine internationale flyvnin
ger, 7,9% mere end det fore
gående år, men udbudet var 
endnu større, så belægnings
procenten gik 2,6 procentpo
ints tilbage til 72,6. 

Passagertallet på Air lce
lands ruter steg med 19,4% til 
351.000. 

Røde tal 

2000 var et blandet år for lce
landair. Indtægtsbudgetterne 
holdt stik, passagertallet steg 
og der kom flere udenlandske 
turister til Island, for første gang 
i historien flere end antallet af 
indbyggere. 

Men udgifterne til brænd
stof og lønninger blev større 
end forventet, og hertil kom så 
dollarens uheldige udvikling i 
forhold til de europæiske va
lutaer. 

lcelandair med dattersel
skaber havde driftsindtægter 
på 35.092 mio. ISK og drifts
udgifter på 34.903 mio. lSK. Af
skrivningerne var 1.271 mio. 
ISK, finansudgifterne 393 mio. 
ISK, og der blev betalt ind
komst- og ejendomsskatter på 
i alt 404 mio. lSK, men selv om 
man havde en fortjeneste på 
131 mio. ISK ved salg af faste 
aktiver, blev nettoresultatet et 
underskud på 939 mio. ISK. 

Året før havde man et over
skud på 1.601 mio. ISK • men 
da tjente man over to mia. ISK 
ved salg af aktiver, så rent tak-

lcelandair DC-68 TF-FIP lan
der på Narsarsuaqs bane 26 
ca. 1970. 

tisk var der underskud på den 
primære drift. 

Det udenlandske marked 
står for to tredjedele af det in
ternationale billetsalg. Ca. 
30% af de samlede passager
indtægter kommer fra billet
salg til de atlantiske ruter (mel
lem Europa og USA), et af ver
dens mest konkurrencepræ
gede markeder. 65% kommer 
fra ruter mellem Island og ud
landet, de sidste 5 fra charter. 
lcelandair arrangerer selv 
charterrejser til "de varme lan
de" ved Middelhavet og flyver 
også for andre, fx med mu
hammedanske pilgrimme. 

Fremtiden 

For dette år (2001) regner lce
landair med igen med atfå sor
te tal på bundlinjen. Man ba
serer dette ikke blot på forvent
n i nge rn e om lavere brænd
stofpriser og en gunstigere 
dollarkurs, men også på effek
ten af rationaliseringer og om
lægninger, ligesom man har 
reduceret flyveprogrammet i 
vintermånederne med 10%. 

lcelandair plejer at have 
overskud, og det skal det nok 
komme til at gøre igen. • 

lcelandair-koncernen 
Driftsindtægter for 2000 

International passagertrafik .. 54% 
Indenrigsk passagertrafik ....... 5% 
Fragt og post ......................... 10% 
Charter og udlejning ............... 4% 
Rejsebureauer ...................... 14% 
Salg af varer på hoteller 
og fly ....................................... 3% 
Hoteller .................................... 2% 
Andet ....................................... 8% 

Driftsudgifter for 2000 

Personale .............................. 31% 
Brændstof ............................. 13% 
Flyleje .................................... 10% 
Afgifter og handling ................. 9% 
Afskrivninger ........................... 4% 
Andet ..................................... 33% 
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dream 

giver dig internetadgang til de nyeste tilgængelige 

NavData med e-hastighed . Hele tiden. overalt i 

verden. indsæt, log på og download. Du vil have 

modtaget de seneste data, når Du har færdiggjort 

din flyveplanlægning. 

Som en dram, der gå r i opfyldelse, tjener· Skybound 

sig selv ind på det forste å r og giver tilmed også 

store besparelser i de folgende år. Skybound 

tilbyder tillige bekvemme, mindre regionale 

dækningsområder og tripkit mulighed. 

Med Skybound får Du den bekvemmelighed samt 

valuta for pengene, som Du drammer om. 

Du flyver med de bedste navigationshjælpemidler, 

man kan få. Så hvad med at opdatere dem med 

Skybounds enkelhed. tryghed og værdifuldhed? 

Få mere information om Skybound 

besog os på Internettet på 

www.jeppesen.com 

AUTORISERET FORHANDLER: 

KDA Service ApS 

Lufthavnsvej 28 

4000 Roskilde 

cif: 46 14 I 5 07 

butik@kda.dk 

::JEPPESEN, 
Making Every Mission Poss,ble 



I luften 
Down Under 
Sidste efterår drog Rune 
Balle om på den anden side 
af jorden for at opleve New 
Zealand på cykel og i luften. 
På Skandinavisk Australsk 
New Zealandsk Venskabs
forenings hjemmeside har 
man løbende kunnet følge 
hans oplevelser i stort og 
småt. Rune Balle har som 
led i antropologi-studiet tid
ligere opholdt sig i længere 
tid i New Zealand. 
Rune har A-certifikat og har 
tidligere skrevet i FLYV om 
flyvning i Tromsø, Sdr. Strøm
fjord etc. 

Morgenlys ved Muri Beach på Rarotongas østkyst. 

Rarotonga 
I næste nr. fortæller Rune 
om sine mange forskellige 
flyveoplevelser som svæve
flyvning, drageflyvning, mo
torflyvning, flyveskoler, para
gliding etc. 

- et QtQQe pa1tadi~ midt 

Så har du planlagt at holde 
din ferie i New Zealand, når 
det er sommer Down Under 
(vinter herhjemme), så følg 
med i næste nr. og forbered 
dig på en masse oplevelser! 

Vi begynder med en mel
lemlanding i Stillehavet. 

Red. 

Tekst og foto: Rune Balle 

På vej til at tilbringe et 
halvt år i New Zealand 
besøgte jeg Stillehavs
øen Ratotonga i øgrup
pen Cook Island. Raro
tonga er hovedø i øgrup
pen, der er ligger 2.200 
km syd for Ækvator, godt 
og vel midtvejs mellem 
Los Angeles og New 
Zealand. 

Søndag er hviledag for Air Rarotongas piloter og passagerer, 
mens teknikere servicerer flyflåden, der består af tre Bandeirante 
E110, en SAAB, en Piper Seneca samt en Cessna 172, der 
bruges til rundflyvning og skoleflyvning. 

Det er lidt svært at forestille sig 
at en ø der er halvt så stor som 
Samsø skulle kunne drive en 
international lufthavn med en 
2.328 meter lang og 45 meter 
bred asfaltbane, kun for at få 
besøg af to-tre Boeing 767'ere 
hver eller hver anden nat. 

Meget lettere er det ikke at 
forestille sig, at et lokalt luft
fartsselskab ville kunne ope
rere hele fire "turboprop'er" på 
ruter fra Samsø til henholdsvis 
Læsø, Anholt, Fanø og Møn. 

I midten af Stillehavet er vir
keligheden dog en helt anden 
end vi er vant til, for med skib 
tager det et halvt døgn at sejle 
fra ø til ø, og det er der ikke 
mange der har lyst til når nu 
flyvemaskinen er opfundet, og 
der er passagerer nok til at for
binde øerne med rutefly. 

Air Rarotongas "store fly" gøres 
klar til dagens flyvninger. Kon
troltårnet i baggrunden er Ra
rotongas eneste bygning, der 
har dispensation fra bygnings
reglementet, der siger at ingen 
bygning må være højere end 
en kokospalme. 

Anden Verdenskrig gav 
øen en flyveplads 

Indtil 1944 havde Rarotonga 
kun haft besøg af et par flyve
både, men på grund af Stille
havskrigen besluttede ameri
kanerne at anlægge en flyve
plads på øen, så datidens 
moderne fly ville kunne befly
ve den. Første anflyvning fo
regik 24. november 1944 hvor 
en to-motors Lockheed Hud
son fra RNZAF besøgte Raro
tonga, medbringende "The 
Resident Commissioner af the 
Cook Islands" Mr. lan Tailby. 
Som øens administrative over
hoved skulle Mr. Tailby egent
lig have opholdt sig på Raro
tonga for at give besætningen 
på det første fly en officiel mod
tagelse på øen. Men da han 
var på besøg på den nærlig
gende amerikanske base på 
øen Aitutaki, da flyvepladsen 
var klar til indvielse, var han 
nødt til flyve med til Raroton
ga, for dernæst at være den 
første person til stige ud af Hud
son'en, for så at byde velkom
men til officererne fra den ame
rikanske base. Flyvepladsen 
på Rarotonga blev ikke ind
blandet i krigshandlinger, men 
det sidste års tid af Anden Ver
denskrig blev den nye flyve
plads jævnligt besøgt af new 
zealandske og amerikanske 
Hudson'er, Catalina'er og 
DC-3'ere, der blandt andet 
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opererede fra den amerikan
ske base på øen Aitutaki, knap 
en times flyvning nord for Ra
rotonga. Fra 1944 til 1970 be
stod lufthavnen af en 1 .200 
meter lang grusbane, men 
med udsigt til 60'ernes nye jet
turisme, blev det besluttet at 
forlænge og asfaltere den øst
vestgående bane, selvom luft
havnen på den måde ville 
lægge beslag på 4,6% af øens 
flade areal, eller omkring 1 % 
af øens samlede areal, nemlig 
67 ud af 6.671 hektar, eller 
godt en halv ud af 67 kvadrat
kilometer. 

Ankomst til Rarotonga 

At komme fra Danmark til Ra
roto nga på under et døgn 
kræver en vis viljestyrke, for 
efter næsten 12 timers jumbo
flyvning fra London til Los An
geles er der stadigvæk yderli
gere ni timers flyvning til Ra
rotonga. 

Det vil derfor være en over
drivelse at kalde det "godt nyt", 
da kaptajnen på Air New Zea
lands 767'er en lille time før be
regnet ankomsttidspunkt be
kendtgjorde, at øgruppen var 
ved at blive passeret af en 
koldfront med kraftige torden
byger! Efter en buldermørk 
rutsjetur ned mellem store 
skyer, der med jævne mellem
rum blev oplyst af lyn, blev den 
sidste del af anflyvningen 
overstået, hvorefter vi ankom 
i ikke bare silende, men øs
pøs-plaskende styrtregn. 

Rarotonga International 
Airport blev anlagt før det blev 
moderne med overdækkede 
"landgangsbroer", og samtlige 
passagerer skulle derfor ud
styres med en paraply, førend 
de fik lov til at gå de godt 50 
meter fra flyet til terminalen, og 
med kun 30 paraplyer og seks 
af lufthavnens ansatte, der løb 
paraplystafet mellem terminal 
og fly, tog det sin tid at få de 
godt 200 passagerer nogen
lunde tørskoet "i land". 

Besøg hos meteorologen 

Rarotongas meteorolog Arona 
Ngari ler højlydt da jeg under 
besøg i lufthavnen fortæller 

Kora/revet omkring Rarotonga 
kan skabe en kraftig brænding 
nAr det blæser op, og Stille
havets bølger ruller mod land. 
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om min ankomst, og han for
tæller, at det ikke er usæd
vanligt at øen får en ordentlig 
regnskylle. Det er dog langt fra 
hver gang at der falder hele 71 
mm på fem timer, sådan som 
det var tilfældet den nat, og for 
at stille min nysgerrighed fin
der Arona Ngari nedbørstalle
ne frem, hvoraf det fremgår at 
kraftigste regn-intensitet var 
20,6 mm på en time, hvilket 
blev målt hele to gange den 
nat. Rarotonga tiltrækker tu
sinder af turister med øens tro
p i ske sol, kokospalmer og 
Bounty-koralhvide sandstran
de, men der er nu også en 
grund til at øen også kan byde 
på tropisk regnskov. Gennem
snitligt falder der nemlig om
kring 2.000 mm regn, hvis man 
måler nedbøren ved lufthav
nen, men hele 4.000 mm hvis 
målingerne foretages på mid
ten af øen, der rager 2.141 fod 
eller 652 meter over Stilleha
vets overflade. Trods den me
gen regn er øens klima dog per
fekt for turisme, idet der er to 
sæsoner: en tør ''vinter'' fra maj 
til oktober, og en våd sommer 
fra november til april. Vinteren 
vil Arona Ngari dog ikke an
befale, selvom der i gennemsnit 
er 180 timers solskin pr. måned, 
for vinteren er "isnende kold" så 
man er nødt til at gå med lange 
bukser, sweater, støvler og 
vanter for at holde varmen. På 
spørgsmål om hvor koldt det 
egentlig bliver, svarer Arona 
Ngari at han har målt helt ned 
til 16 grader C. 

Besøg i kontroltårnet 

I forbindelse med den store 
ombygning i begyndelsen af 
1970-erne, fik lufthavnen også 
et nyt kontroltårn, der beman
des af flyveledere der uddan
nes i New Zealand, som Cook
øerne har et tilhørsforhold til i 
stil med rigsfællesskabet som 
vi deler med Grønland og Fær
øerne. 

Kontroltårnet bemandes af 
fire flyveledere og en flyvele
deraspirant, der på skift hjæl
per med til at lufthavnens ca. 
230.000 årlige passagerer 

Flyveleder Kevin Smith givertaxi-instruktioner til Air Rarotongas SAAB. 

kommer sikkert til og fra Raro
tonga. 

Opgaven er dog ikke den 
mest stressende i verden, for 
ankomster og afgange er stort 
set opdelt i internationale flyv
ninger om natten og inden
landske flyvninger om dagen. 
Med øens tropiske varme og 
fugtige luft, samt lufthavnens 
relativt korte landingsbane, fo
retrækker lufthavnens primæ
re bruger Air New Zealand 
(160.000 pass. pr. år), men og
så Canada 3000 (der årligt bi
drager med små 10.000 pas
sagerer), at beflyve Raroton
ga om natten, for at have bedst 
mulig tæthedshøjde, der kom
mer med den lavere nattem
peratur, og dermed kortest 
mulig rulledistance førtake-off. 
Air Rarotonga-og ikke mindst 
selskabets passagerer - fore
trækker derimod at flyve imel
lem Cook-øerne om dagen, og 
med tre brasiliansk byggede 
Bandeirante E110 og en helt 
ny SAAB 2000 bidrager inden
rigsflyvningen fra Rarotonga til 
de ydre øer og retur med små 
53.000 passagerer årligt. 

Air Rarotonga flyver pri
mært de korte ture til Aitutaki, 
Atiu, Mauke og Mangaia af 
omkring tre kvarters varighed, 
men derudover er der også 
ugentlige forbindelser til de 
ydre øer Papakua, Mauikiki og 
Penhryn af omkring 3½ times 
flyvning hver vej. 

Ingen radar 

Flyvning til og fra Rarotonga 
og de øvrige Cook-øer foregår 
helt uden radar, og for at finde 
vej navigeres der ved hjælp af 
VOR, NDB og GPS. Raroton
ga Lufthavn har dog også en 
ILS Gat. 11, så det skal være 
ualmindeligt dårligt vejr førend 
fly må vælge alternativ luft-

havn pga. forringet sigt eller la
ve skyer. 

Ikke desto mindre sker det 
alligevel to eller tre gange om 
året, at et fly må ændre desti
nation, og i snit hvert tiende år 
lukkes lufthavnen helt pga. tro
piske cykloner. Cykloner har 
dog sjældent direkte betyd
ning for Air Rarotongas fly, for 
med et veludbygget varslings
system er der som regel god 
tid til enten at få stuvet flyene 
af vejen i selskabets hangar, 
eller at sende dem så langt 
væk, at de kommer udenfor 
cyklonens rækkevidde. 

Hvaler! 

Omkring middag er der ikke 
megen aktivitet i lufthavnen, 
og imens jeg i godt 30 graders 
fugtig varme er i gang med at 
fotografere Air Rarotonga's 
flyflåde fra kontroltårnets ve
randa, står flyveleder Kevin 
Smith inde i det klimastyrede 
tørre og kølige kontroltårn og 
spejder ud over Stillehavet, 
der bruser ind over koralrevet 
blot få hundrede meter kysten. 

Pludselig råber han "Kom 
og se derude mod nord, der er 
et par hvaler der på vej vest
over", og ganske rigtigt pruster 
et par pukkelhvaler vandsøjler 
højt op i luften, inden de igen 
forsvinder i bølgerne. Raroton
ga er sandelig et besøg værd, 
og da jeg, efter 10 dage på den 
lille polynesiske ø, flyver videre 
til New Zealand, får jeg blandt 
andet de fire timers flyvning til 
at gå med at tænke tilbage på 
vidunderlige oplevelser i det 
næsten paradisiske tropeø
samfund, der ud over et gæst
frit lufthavnspersonale bød på 
kridhvide sandstrande, palme
skygge, bjergvandring I "jung
len", herligt frisknedfaldne 
kokosnødderog "hvalsafari".• 



70 året for den første danske 
atlanterhavsflyvning 
Tekst: Johannes Thlnesen 
Foto: via Johannes Thlnesen 

Liberty med Holger Højriis og Otto Hi/lig. 
F/yvetid til København ca. 33 timer. 

De sidste dage i juni 1931 fløj Holger 
Hø}riis som den første dansker over Atlan
terhavet. 

100.000 mennesker er formodentlig det 
største antal besøgende nogensinde i 
Kastrup Lufthavn. 5A mange var mødt op 
I lufthavnen torsdag den 25. Juni for at 
modtage den dansk-amerikanske flyver 
Holger Højrlis og hans sponsor tysk
amerikaneren Otto Hilllg I Bellanca-flyet 
Liberty. PI grund af dllrligt flyvevejr kom 
parret først til Kastrup fredag den 26. juni, 
alligevel kom ca. 50.000 tilskuere igen. 

Liberty pl1 Dalumgaard (Odense). 

Den 30-årige pilot Holger Høj
riis var født i Braband ved Aar
hus, Han var landmand inden 
han udvandrede til USA i 1922, 
hvor han ernærede sig som 
smed, snedker, chauffør og 
vognmand inden han fik fly
vercertifikat. Han anskaffede 
sig et fly, blev erhvervsflyver 
og udførte rundflwning, taxa
flyvning o.l. 

Han kom ved et tilfælde i 
kontakt med den da 54-årige 
tyskfødte fotograf Otto Hillig i 
feriebyen Liberty. Hillig havde 
købt en billet til en jorden-rundt 
flyvning med luftskibet LZ 127 
Graf Zeppelin, men kom ikke 
med, i stedet fik han et større 
erstatningsbeløb. 

Højriis fik opnået en over
enskomst med den flyveinte
resserede Hillig, som financi
erede købet (pris $22.000) af 
et sekssædet Bellanca højvin
get monoplan, baseret på 
CH.300 Pacemaker, med en 
300 hk Wright J6-9 (R-975) 
Whirlwind 9-cyl. stjernemotor. 

I hver vinge var der en 212 
I benzintank. I kabinen var der 
indbygget en 1.440 I tank samt 
380 I i 20 liters dunke- en tank
kapacitet på 2.400 I. 

Flyet var udstyret med da
tidens mest avancerede in
strumenter som turn & bank in
dicator, jordinduktionskom
pas, sekstant og solkompas, 
men ikke radio. 

Længden 8,5 m, spænd
vidde 14,48 m, højde 2,54 m, 
tornvægt 1.160 kg, fuldvægt 
3.245 kg. 

Flyvningen 
Høj ri is og Hillig fløj først fra Te
terboro Lufthavn (New York) til 
St. John 965 km, og overnat
tede der før den ca. 1.000 km 
lange flyvning til Harbor Grace 
lufthavnen på New Foundland 
og starten på den 5.070 km 
lange flyvning til København. 

Onsdag den 24. juni star
tede Højriis og Hillig på atlant
flyvningen på en noget sydli
gere rute end Charles Lind
berghs rute i 1927 efter råd fra 
meteorologerne. De havde 
rygvind på det meste af flyv
ningen, men efter nogle timer 
måtte Højriis fortsætte i ren 
blindflyvning i tåge eller mel
lem skyerne, så de to mænd 



fik ikke set Atlanten under sig 
eller mulighed for at foretage 
positionsbestemmelse med 
sekstanten eller konstatere af
driften. 

Højriis indrømmede sene
re, at det til sidst ikke var ham 
der bestemte Libertys kurs og 
dermed positionen. 

Om morgenen den 25. juni 
kunne de gennem en åbning i 
skydækket se ned på havet fra 
4.000 m højde. Højriis troede, 
at de var øst for Irland. Efter 
passage af en kyst fik de øje 
på et hus som så engelsk ud, 
så de troede de kunne være 
over England. 

Højriis ændrede derfor kur
sen mod syd med den hensigt 
at komme til Kanalen og følge 
kysten langs Belgien og Hol
land til Sønderjylland. De fik 
ikke syn af hav, men kom over 
en bjergkæde. Det gik op for 
dem, at de måtte være kom
met over Pyrenæerne ned i 
Nordspanien. 

Høj ri is ændrede til en nord
lig kurs og efter mange timers 
ekstra flyvning fløj de gennem 
Frankrig øst om Paris til Osten
de i Belgien. De fortsatte mod 
nordøst ind over Tyskland. 
Efter passage af grænsen be
sluttede de at lande for at tan
ke op og opnå en nøjagtig po
sition - det blev på Krefeld Fly
veplads. 

Højriis bestilte benzinpå
fyldning af 50 gallon, men fik 
blot 50 I. Da han opdagede det 
måtte de lande igen - denne 
gang i Bremen. 

I anledning af 50 året for Atfant
flyvningen udgav det danske 
postvæsen dette mærke teg
net af Bo Bonfils og graveret af 
C.Z. S/ania. 
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København 
Det var nu for sent til at fort
sætte, trætte som de var efter 
de ca. 32 timers flyvning. 

Efter overnatningen kunne 
Liberty fortsætte til Kastrup 
den 26. juni. De blev modtaget 
i luften af 12 fly fra luftmarinen 
og Hærens Flyvertropper. 

Kl. 141 o landede Højriis og 
Hillig i Kastrup, hvor de blev 
hilst af en modtagelseskommi
te med champagne og ca. 
50.000 tilskuere. 

Herfra kørte de i bilkortege 
til den første reception på Råd
huset inden de blev installeret 
i en æressuite på Palace Ho
tel. 

Om aftenen hyldedes de to 
atlantflyvere på Rådhuset og i 
Trvoli med et kæmpefyrværke
ri. De blev også hædret med 
det af Kong Chr. X tildelte rid
derkors. 

Derpå fulgte en tur til Tysk
land for at hilse på Hilligs slægt, 
efterfulgt af en hyldningstur rundt 
i Danmark, bl.a. til Brabrand og 
Odense (Dalumgaard). 

Her forsøgte den odense
anske militærflyver Holger Pe
dersen at skaffe den fornødne 
kapital til indkøb af Liberty til en 
eventuel atlantflyvning, men 
det lykkedes ikke. 

Dagligdagigen 
Efter hjemkomsten til USA gik 
Højriis' indsats snart i glem
mebogen. Han måtte genop
tage sin tidligere aktivitet som 
kaperflyver. Han havde også 

Holger Højriis i Liberty pA Da
lumgaard. 

job hos Bellanca som prøve
flyver. 

Højriis blev senere ansat 
som pilot i selskabet All Ame
rican Aviation (senere Alleg
heny Airlines og derpå US 
Air), som havde kontrakt med 
postvæsnet om opsamling af 
post med fly via et slæbean
ker og post placeret i en wire 
udspændt mellem to pæle. 

Højriis blev major i US Civil 
Air Patrol til udførelse af patrul
jering over Atlanten baseret i 
Delaware inden han blev syg 
og døde den 7. august 1942, 
41 år gammel. Otto Hillig døde 
den 12. september 1954. • 

Holger Højriis hilses med blom
ster. 
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Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Vi tog op til Kræn Hjortlunds 
private landingsbane på Vang
gård vest for Brønderslev. Det 
var en pragtfuld augustdag og 
oppe over Vendsyssel sås den 
jyske ås tydeligt som et bredt, 
grønt bånd ude til højre mel
lem de gyldne marker. 

Snart var vi oppe nord for 
Vildmosen og slog et sving ind 
over gårdspladsen, de hvid
kalkede bygninger og vindmøl
lerne og lagde an til landing på 
Runway 31. Allerede fra luften 
kunne vi se, at Kræn havde 

trukket OY-FAT ud fra sin han
gar (ellerskal det hedde stald, 
når det er i en af gårdens gam
le længer, den har tag over 
cockpittet?). 

Ifølge "luftdygtighedsbevis 
no. 375 for luftfartøjer, tungere 
end luft" er OY-FAT "et enmo
toret, landplan med en motor 
bygget af Skandinavisk Aero 
Industri i Københavns lufthavn 
Kastrup i 1946. Fabrikations
nummer er 109." 

Jeg kan tilføje, at den i øje
blikket er verdens eneste fly af 

En ung passager udstyres med hjelm og maske - den slags 
udstyr, der hører til rigtig flyvning. 

typen, der flyver som alminde
ligt privatfly. Det andet luft
dygtige-GY-FAN, dertidligere 
er beskrevet her i Danske Vin
ger- har nemlig forladt Als og 
vil de kommende år flyve som 
en del af Dansk Veteranfly
samling i Stauning. 

Herudover eksisterer der 
yderligere et par KZ li T'er, 
som teoretisk set kan komme 
på vingerne, men p.t. er OY
FAT altså den eneste af de 
gamle danske militærtrænere, 
der opereres i rent privat regi. 

Den fædrende gård 

Vanggård er Kræns fædrende 
gård. Det var her, han voksede 
op uden egentlig at komme til 
at interesse sig for flyvemas
kiner, bortset fra at han havde 
den almindelige sunde tekni
ske interesse, der får næsten 
alle drenge til at bygge model
fly på et eller andet tidspunkt i 
deres barndom. 

Som jeg engang blev be
lært om til et møde med en 
venlig engelsk forlægger: "Op 
til 14 års-alderen er flyvning en 
almen interesse, over de 14 

går den over til at være en spe
ciel interesse!" - FL YVs læse
re over 14 kan med andre ord 
glæde sig over at være lidt ud 
over det almene! Et af Kræns 
modelprojekter var i øvrigt en 
gummimotordreven KZ li T, 
som dengang kunne købes for 
6,95 kr. i "Superserien" fra 
Dansk Modelflyve Industri. 

I lære 
Interessen for teknik fik Kræn 
til at gå i lære som maskinar
bejder i Brønderslev med hen
blik senere at blive maskinin
geniør. Han læste da også 
nogle år på teknikum i Aalborg, 
men så kom han i Flyvevåbnet 
og blev pilot - først her og se
nere i SAS. 

Logbogen kom til at rumme 
typer som T-33, T-37, T-38, 
Starfighter, S-61, DC-9, F.27 
og Boeing 737. Og så langt 
henne i sin pilotkarriere fik han 
også en KZ IITpåsittypekort. 

Det havde taget en hel del 
år, før Kræn havde fundet 
fornøjelse ved selve det at 
flyve blot for netop sin fornø
jelses skyld. Men det var sket 
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OY-FAT ejes af Ole Ibsen, 
Gorm Johansen, Knud Jo
hannson og Kræn Hjortlund. 
Det er Kræn, der flyver på alle 
disse fotos. 

gennem selvbyg og et nærme
re bekendtskab med Veteran
flyklubben. Kræn mødte luft
kaptajn Ole Ibsen i SAS Com
muter, og han forslog, at Kræn 
fik en tur i OY-FAT, som den
gang stod på en privat plads 
ved Sæby. Kræn havde set 
flyet før, da det var til en reuni
on i eskadrille 726 engang i 
?O'erne, hvor en af teknikerne 
havde en part i den. 

Nu fløj Kræn og Ole Ibsen 
et par ture, og så gik der ellers 
ikke lang tid, før Kræn havde 
købt en del af maskinen, og den 
havde fået base på Vanggård. 

Og herfra flyver OY-FAT så 
stadig. Det står altid klart til 
start, men i praksis er det en 
sommerfugl, da motoren er 
meget vanskelig at starte om 
vinteren. Der er hverken nøgle 
eller selvstarter i flyet. Det er 
et gammel militærfly, hvor der 
altid har været en ekstra hånd 
til at hjælpe med at svinge pro
pellen, og det skal der faktisk 
helst stadig være. 

Den må gerne have lidt 
power, når motoren trækkes i 
gang, og derfor skal der helst 
være en på vagt ved gashånd
taget, når den tænder. Typen 
flyves fra bagsædet, hvorfra 
udsynet fremad ikke er det 
bedste. Kræn mener, at KZ 
ll'eren har været en perfekt 
elemæntærtrænertil pilot, der 
skulle videre til halehjulsfly 
som Spitfire, hvor man på 
samme vis skal være over den 
i start og landing og svinge 
med halen af hensyn til udsy
net, når man taxier. 

Kold fornøjelse 
Kræn kan dog godt forstå, at 
Flyvevåbnet hellere ville have 
Chipmunk: "KZ ll'eren har 
været lidt for simpel, hvad in
strumentering og systemer 

Kræn producerer ikke nær~ 
mange passager-kilometer 
med sin KZ li, som han gør 
med den Boeing 737, han fly
ver på sit arbejde, men turene 
er langt sjovere/ Her er det ren 
f/agstangsf/yvning rundt om 
Vanggæd, hvor flyet står i stald. 
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angik, og det har næsten væ
ret umenneskeligt at skulle in
struere en hel dag i det åbne 
cockpit, nårvejretharvarkoldt." 
Rentflyvemæssigt kan de to ty
per ellers godt sammenlignes. 
Det er begge rigtige flyvema
skiner med halehjul og pind og 
noget nær ideelle til at træne det 
grundlæggende håndelag. 

OY-FAT kunne godt bruge 
lidt mere power, men er ellers 
"noget af det mest harmoniske 
man kan forestille sig - utrolig 
velflyvende, manøvredygtig, 
let på rorene." Det kan være 
vanskeligt at sætte præcise tal 
på den slags, men Kræn vil 
mene, at den manøvrerer 3-4 
gange så hurtigt som en Cess
na eller en PA-28. 

Sightseeing 
Denne dag fløj vi en tur ud for 
at se efter om Maarup Kirke 

var faldet i vandet - Vesterha
vet æder som bekendt skræn
ten væk under den. Vi drejede 
omkring Rubjerg Knude med 
den delvist tilsandede fyrmes
tergård og tog et stykke langs 
kysten op mod Hirtshals, inden 
turen gik tilbage og en gang 
rundt om Børglum Kloster, hvor 
den første faldskærmsnedkas
tede SOE-chef i Danmark un
der krigen ligger begravet. 

Tiden gik med at placere 
OY-FAT flot i forhold til fotoflyet 
og landskaberne, og der blev 
ikke tid til loop og rul, som ma
skinen ellers stadig lejligheds
vis bruges til. Alt i alt en fin 
sommertur, der er ganske ty
pisk for den slags fornøjel
sesrundflyvning, som udgør 
en pæn del af de ca. 35 timer 
OY-FAT flyver om året. 

Resten af timerne går med 
at flyve til stævner og luftshows, 
hvor den er et populært indslag. 

Men i øvrigt betragter ejerne 
den ikke som et ideelt rejsefly. 
Flyet har med medejer Knud 
Johansson ved pinden ganske 
vist været i både Tyskland og 
Belgien, men det er en kold for
nøjelse at flyve langt i den. 

Vanggårds veteranbil 
Flyet kan ikke sammenlignes 
med en Opel Kadett, som bru
ges til de daglige indkøb, be
søg hos bedsteforældre, ar
bejdskørsel, ferieture og andet 
dagligt transportarbejde. OY
FAT er snarere en veteranbil, 
som passes, plejes og træk
kes frem, når lysten er der, og 
vejret tillader det. 

At Kræn og de andre nord
jyder omkring flyet så samtidig 
er med til at bevare et stykke 
flyvende dansk kulturhistorie, 
kan alle vi andre jo kun være 
gladeforl • 
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Dansk Drageflyver Union 25 år 
Foto: Palle J. Christensen 

Dansk Drageflyver Union fejrede 
den officielle 25 års dag den 7. fe
bruar i KDA-huset. Den 19. maj var 
det så planlagt at få luft under dra
gerne og både flyvende og ikke-fly
vende venner og bekendte var invi
teret til Regionalcenter Fasterholt 
for at fejre den runde fødselsdag. 

Dagen var desværre præget af så 
stærk blæst at jubilæumsflyveopvis
ningen på Regionalcenter Faster
holt blev aflyst. 

Men mange venner af Dansk Dra
geflyver Union lagde alligevel vejen 
forbi for at sige tillykke og bese di
verse udstillinger og materiel. 

Og om aftenen festede medlem- KDA 's formand Aksel C. Niel-
Mosquito motordrage - uden drage! merne i klubhuset. , sen ved mikrofonen. 

1.000 Robinson R44 
Robinson Helicopter Compa
ny afleverede R44 nr. 1.000 i 
april. 

Udviklingen af den firesæ
dede R44 begyndte i 1985. 
Den første flyvning fandt sted 
i marts 1991, FAA typegodken
delse forelå i december 1992 
og de første seriebyggede blev 
afleveret i februar 1993. 

De sidste tre år har R44 
været verdens mest solgte he
likoptertype. Den tilbydes i for
skellige varianter. fx R44 Glip
per med faste eller oppustelige 
pontoner, R44 Police, fuldt 
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udstyret til opretholdelse af lov 
og orden samt R44 Newscop
ter til direkte TV transmission. 

Hydraulisk servostyring ind
førtes i august 1999 og blev 
standard med Raven modellen 
i begyndelsen ad 2000. 

I fjor afleverede Robinson 
264 R44. Det er 41,5% af den 
samlede produktion af civile 
helikoptere i USA og Canada 
på 636 enheder. 

Robinson leverede desu
den 126 tosædede R22 og har 
medregnet disse en markeds
andel på 61,5%. 
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Det er altid godt at præsentere 
nyheder på udstillinger, hvor 
der er mange besøgende. 
AERO var ingen undtagelse. 

Firmaet Thielert Aircraft En
gines præsenterede to diesel
motorer til mindre fly. 

TAE 110 
Den 8. marts fik Frank Thielert 
sin TAE 11 O dieselmotor god
kendt efter reglerne JAR 22H. 
TAE 110 er en væskekølet fi
recylindret, fire ventilet turbo
ladet dieselmotor med direkte 
brændstofindsprøjtning og 
elektronisk motorstyring (FA
DEC). Under start yder den 
110 hk ved 3.675 omdr./min og 
kan give en max. vedvarende 
ydelse på 90 hk ved 3.400 om
dr./min. Den er udstyret med et 
reduktionsgear på 1,68, der gi
ver et propelomdrejningstal på 
ca. 2.300. 

Motoren er installeret i en 
Valentin Taifun, der med vin
gerne afmonteret var udstillet 
i en af de store haller. At det 
virkeligt var en nyhed der var 
interesse for kunne ses af den 
kødrand af mennesker der he
le tiden var på standen. 

TAE 125 
En kraftigere udgave med 
betegnelsen TAE 125 var mon
teret i en Piper PA-28 Warrior 
med en M0hlbauer trebladet 
constant-speed propel. Warri
or'en blev demonstreret i luf
ten jævnligt. 

Fabrikkens mål med denne 
: motor er at tage konkurrencen 

op med Lycoming og Conti
nental på de motorstørrelse 
der ligger omkring 150-180 hk, 
og dem er der ca. 223.000 af i 
verden, så der er nok at begyn
de på. 
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TAE DIESEL 
Tekst og foto: Knud Larsen 

TAE 125 er bygget som TAE 
110, men har en startydelse på 
125 hk ved 3.800 omdr./min og 
en vedvarende ydelse på 95 hk 
ved 3.400 omdr./min. Da beg
ge motorer er turboladede be
tyder det at ydelsen kan holdes 
op til 12.000 ft. 

Brændstof 

Der kan anvendes diesel eller 
Jet A-1. En gennemsnits 0-
320 motor bruger omkring 35 
lit, men Thielert regner med at 
hans motorer kan komme ned 
på ca. 13 lit. Og det er jo, i 
hvert fald i Danmark, til en 
langt lavere literpris. 

Samtidig forventes det TAE
motorerne kan opnå en TBO 
på 3.000 timer. Og hvad koster 
det ? Der forventes en pris på 
ca. 60.000 DM. Flyve-verde
nen hører med sikkerhed mere 
om disse motorer. • 

Taifun'en med afmonterede vinger. Som det fremgår var der en kæmpe interessefornyhede. 
Teksten ved tankdæks/et angiver hvilken type brændstof der skal hældes i. 

TAE 125 er monteret i en Piper PA-28 Warrior med trebladet propel. 



Tekst: Knud Larsen 

Nettoomsætningen var p;J niveau med ;Jret før, 
Idet fremgangen p;J udenrigstrafikken og 
chartertrafikken opvejede fortsat nedgang p;J 
dansk indenrigstrafik og mistet omsætning pt1 
helikopteraktiv/teten. 

Maersk Air Gruppen har i 2000 arbejdet med følgende 
aktiviteter: 

Indenrigsruteflyvning i Danmark og England 
Udenrigsruteflyvning 
Charterflyvning 
Flyudleje samt køb og salg af fly 
Luftfragtagenturvirksomhed 
Kontraktflyvning for kurerselskab (Star Air/UPS} 
Flyhandling og passagerhandling (NOVIA} 
Fragtterminalaktiviteter (Cargo Center Copenhagen A/S} 
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Gruppens resultat før an
d re indtægter og udgifter 
viste en utilfredsstillende 
tilbagegang, hovedsagelig 
pga. store prisstigninger på 
brændstof og en høj kurs på 
US Dollars, som i forhold til 
året før belastede indtjenin
gen med over 200 mio. kro
ner. 

Til delvis dækning er der 
indtægtsført 100 mio. kroner 
fra hensættelse til valuta og 
andre risici. Der er også afholdt 
udgifter til fortsat flådefornyel
se og opstart af nye ruter til 
udlandet. Alle flyene på nær 
to Fokker 50 hos Estonian Air 
er nu jetfly. 

cl' 
~ 
~ 

Passagerflyvninger 

På indenrigsruterne (Køben
havn - Billund og København 
- Rønne} faldt passagertallet 
i år 2000. I begge tilfælde på 
grund af broer. 

Ruten til Rønne udviklede 
sig positivt i første halvdel af 
2000, men hen over somme
ren havde den faste forbindel
se over Øresund fået en nega
tiv indvirkning på trafikken. 

Det samlede passagertal på 
indenrigsruterne var 315.000. 

Maersk Air A/S har et fort
sat stigende passagertal på 
udenrigstrafikken, dvs. både 
på ruteflyvning og på charter
flyvning. Der er etableret tre 
nye udenrigsruter fra Billund til 
hhv. Dublin, Milano og Z0rich. 
Fra København er der ligele
des tre nye ruter i 2000, nemlig 
til Lissabon, lstanbul og til Cai
ro (første rute uden for Euro
pa}. Udenrigspassagertallet 
for Maersk Air A/S var i 2000 
952.000 mod 854.000 året før. 

På chartersiden flyver 
Maersk Air A/S til 39 destina
tioner om sommeren (hoved-

i Estonian Air's nye hovedkon-
~ tor i Tallinn. Foto: Maersk Air. 
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sagelig til Middelhavsområ
det) og til 20 om vinteren. Det 
blev til en lille stigning til i alt 
832.000 charterpassagerer, 
der kommer fra 21 rejsearran
gører. 

Det samlede passagertal 
blev i 2000 3.137.000 mod 
3.113.000 i 1999 (inkl. Estonia 
Air i Estland og Maersk Air Ltd. 
i England). 

Andre aktiviteter 
Udlejning af fly har bidraget 
positivt til regnskabet. I årets 
løb har Maersk Air A/S haft ud
lejet to Boeing 737-300 til 
Deutsche BA, to Boeing 737-
700 til Air Malta og en Boeing 
737-500 til rumænske Tarom. 

-

Star Air A/S med base i 
Koln har også i 2000 udført 
pakke- og fragtflyvninger i 
Europa på kontrakt for United 
Parcel Service (UPS) med 
seks dansk-registrerede 
Boeing 727-100 QF med dan
ske besætninger. Star Air A/S 
flyver på 12 destinationer i 
Europa med 99,2 % punktlig
hed. 

NOVIA Gruppen ejet af 
Maersk Air A/S og det svenske 
Luftfartsverket med hver 50% 
har i 2000 haft et utilfredsstil
lende resultat som følge af 
stærk priskonkurrence. Luft
fartsverket har ved årets ud
gang solgt sin andel til det bel
giske handlingselskab Avia
Partner. 

Hovedtal for Maersk Air Gruppen (mio. DKK) 

2000 t999 

Nettoomsætning ........................................ 3.482 3.502 
Resultat før afskrivninger og renter mm ....... 513 648 
Årets resultat ................................................ 147 112 

Årets investeringer, brutto ......................... 1.657 1.488 

Samlede aktiver ........................................ 5.365 5.628 

Egenkapital . .. .. . .. .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. .. . .. . . .. . . . .. . . 1.234 1 .113 

Maersk Air Ltd. i England 
udfører ruteflyvninger i et fran
chisesamarbejde med British 
Airways. Som i Danmark har 
høje priser på brændstof og en 

høj kurs på US Dollars været 
medvirkende til et utilfredsstil
lende resultat. Derudover har 
der været en skærpet konkur
rence og høje finansielle ud
gifter pga. investeringer i nye 
fly. 

AS Estonia Air kunne kon
statere en pæn resultatfrem
gang om end året endte med 
et mindre underskud stort set 
af samme årsager som i Dan
mark og i England. • 

Flyflåden 
Maersk Air AIS 
Boeing 737-700 ................. 6 
Boeing 737-500 .............. . 12 
Boeing 737-300 ................. 2 
Canadair Regional Jet 
CRJ-200 ....... ..................... 4 

f Challenger CL 604 ........ .... 1 

i 
~ 

I 
Maersk Air Ltd. 
Boeing 737-500 ................. 5 
Canadair Regional jet 

Canadair Regional Jet CRJ-200 OY-MBP under landing i Karup Lufthavn. CRJ-200 .................... ........ 6 

Boeing 737-500 OY-APR p~ Vagar Lufthavn, Færøerne. Til venstre ses lufthavnens kontrolt~rn. 
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AS Estonia Air 
Boeing 737-500 ......... ........ 2 
Fokker 50 ........ .................. 2 

Star Air AIS 
Boeing 727-100 QF fragtfly 6 

Ved jrets udgang havde 
Maersk Air Gruppen disse 
fly I ordre: 

Boeing 737-700 .............. 4 
i Canadair Regional Jet 

CRJ-200 ...................... ... 1 
[ 

i 
Canadair Regional Jet 
CRJ-700 .......... ........... .. .. 5 
(sidstnævnte har plads 
til 68 sæder) 
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Svenor fjeldflyvningskursus 
Tekst og foto af deltagerne i Svenor 2001. 

Syv piloter - Dan Funch, Per 
Givskov Kristensen, Helle 
Lundgren, Carsten Sørensen 
alle fra Vejle Svæveflyveklub, 
Flemming Janssen Garder
moen Svæveflyklub, Wolmer 
Jørgensen fra Herning Svæ
veflyveklub og Lars Kristen
sen fra Fyns Svæveflyveklub 
- ankom den 7. april til Vågå 
mellem Lillehammer og Kris
tiansand i Norge for at deltage 
i Svenor fjeldflyvningskursus. 

Det viste sig, at der ikke var 
tilmeldt nogen nordmænd eller 

svenskere til kurset, alligevel 
afholdt det norsk-svenske 
samarbejde SVENOR fjeld
flyvningskurset for os danske
re. 

På hotellet blev vi modtaget 
af vore instruktører Robert Da
newid (Robban), Steinar Øk
senhalt og Jostein Tangen, alle 
særdeles erfarne fjeldflyvere. 

Flyene vi skulle flyve i var 
Duo Discus, Super Blanik og 
PW5 alle udlånt af norsk og 
svensk svæveflyverunion og 

en DG500T lejet af Goteborg 
SFK, da det ikke havde været 
muligt af låne/benytte Dansk 
Svæveflyver Unions fly fra 
Arnborg til kurset. 

Aftenbriefingen lørdag teg
nede ikke for lyst set fra et vejr
mæssigt synspunkt, men som 
det blev udtrykt- vejret i Norge 
kan være meget lokalt, så der 
var ingen grund til fortvivlelse 
førend vi havde set dagen. 

Kurset skulle veksle mel
lem teori og praktisk flyvning, 
således at der blev fløjet, når 
vejret tillod det. 

I gang 
Næste dag meldte vejrudsig
ten massivt skydække i 12-
1300 meter. Havde det været 
i Danmark, så var vi end ikke 
taget på pladsen, men nu var 
vi jo i Norge og der flyver man 
også selvom skyerne lægger 
et solidt låg over fjeldet. 

Ud på Vågåvannet, der er 
den frosne sø, hvor banen var 
afmærket med granris boret 
ned i isen for hver 25 m. 
Blanik'en var fløjet til Vågå og 
stod parkeret på isen. Vi sam
lede derfor DG'en og Duo'en, 

fik boret huller i isen til fastgø
ringsgrej til både fly og vogne. 

Alle fik derefter pladsrunder 
så terrænet omkring Vågåvan
net blev kendt for alle. Herefter 
instruktion i hang-flyvning på 
fjeldet, og vi muntrede os res
ten af dagen i 12-1400 meter 
under det tætte skydække 
med træning i hangflyvning. 

Ved 1930-tiden var vi tilba
ge til Vågå hotel, hvor hele det 
danske hold var indkvarteret 
formedelst ca. 450 beskedne 
NOK pr. dag med fuld forplej
ning, og adgang til svømme
pøl, sauna mm. Hotellet ligger 
4-5 min. fra isflyvepladsen 
(isen). 

Uden mad og drikke ... 
På Vågå Hotel var der hver 
aften kæmpebuffet for alle 
deltagere med alt det bedste 
det norske køkken kan byde 
på, selvom svæveflyverele
vansen måske ikke er den 
største, så smagte laksen i alle 
dens variationer "ganske bra" 
efter en lang dag på isen. 

Ørreden og kaviaren var 
heller ikke at kimse af, og de 
mange små lune retter lagde 

FLYV • JULI 2001 



bunden førend rensdyrkødet 
og lammekøllen skulle skylles 
ned med et dugget glas Ring
ness. Så når vi nåede til des
sert- og ostebordet med det 
store udvalg af norske oste og 
ni forskellige slags desserter, 
ja så blev vores favorit den 
hjemmelavede vanilleis, dertil 
et stort stykke jordbærtærte 
og den friskskårne frugtsalat. 
Så meget om maden, men den 
måtte med her. Det var et solidt 
og særdeles lækkert grundlag 
for morgendagens flyvninger. 

Vi holdt hver aften debrie
fing, hvor dagen blev afsluttet 
på "vanlig dansk vis" og næste 
dag blev løseligt planlagt. 
Denne dansker-briefing blev i 
løbet af ugen besøgt afflere af 
vore nordiske svæveflyvekam
merater. 

Mandagen så ud til at blive 
en ganske jævn dag med lidt 
lokalflyvning i de omkringlig
gende fjelde. 

Wolmer startede med at 
skulle give Lars en omskoling 
til Blanik'en, i blikdåsen med 
dem og afsted de skred efter 
Pawneen. Så begyndte vinden 
at tage til, og pludseligt lød 
meldingen på bølger. Der blev 
nu hektisk aktivitet på isen, og 
det ene fly efter det andet drog 
af. Flemming og Robban var 
flyvende i Duo'en, men lande
de så Per og Johann fra Dram
men Svæveflyveklub kunne 
overtage Duo'en og også få en 
tur i bølgerne. Carsten og Ste
inar drog af i DG'en. 

Tilbage til Wolmer og Lars. 
Efter en ganske turbulent start 
varde nået i 1.000 moverisen, 
4-500 m over fjeldet ved Le
monsjøen. De var ikke helt klar 
på hvor slæbeflyet var på vej 
hen i den kraftige medvind, så 

En p~klædt Wolmer. 

Wolmer - i scenen som den 
fjeldvante instruktør - tog der
for en resolut beslutning om at 
nu skulle der "klinkes" (afkob
les), så det gjorde de. Eneste 
vej ned fra fjeldet gik gennem 
en dal ca. 8-10 km vestpå og 
da vinden jo var tiltaget ganske 
kraftigt fra vest, så er resten af 
historien ganske forudsigelig. 

I får den alligevel 

Efter nogle forsøg på at finde 
stig blev der kigget efter lan
dingspladser, fire blev fundet, 
to tilfrosne søer og to sæter
marker. Den ene sætermark 
blev valgt pga. at det var den 
eneste med bare nogenlunde 
tilkørselsforhold, den var godt 
nok lidt bakket - dog ikke ret 
meget værre end Vøjstrup. 

Der blev udført en perfekt 
udelanding i ca. 1 meter sne 
på sæteren - 120 meter fra 
vejen. Begge piloter fik såle
des deres første fjeld- og sne
udelanding, og Blanik'en kan 
nøjes med 7 m afløb, når den 
er fløjet fuldstændig død og 
bliver sat i sne. Til alt held kom 
Inga (Dans kone) og børnene 
kørende forbi på vejen i det 
samme som Blanik'en var på 
finale. Hun returnerede de 20 
km tilbage til isen for at hente 
forstærkning og dettilbagevæ
rende hold måtte modstræ
bende lokkes bort fra bølgerne 
og op på fjeldet i sneeen for at 
hente Blanik'en hjem. 

Carsten og Steinar nåede 
op i 4.300 meter, Flemming 
och Robban i 4.500 og Per nå
ede i 4.300 meter - den efter
middag resten af holdet hen
tede Wolmer og Lars. 

De to herrer betalte i baren 
om aftenen efter danskerbrie
fingen. I øvrigt var største høj
de den dag 7.900 meter. 

svenskere kan også 

Mandag aften var der et ins
pirerende foredrag med Birger 
W. Bulukin, en af verdens bed
ste fjeldflyvere. Tre skulle have 
en instruktionsflyvning med 
Birger om tirsdagen, de heldi
ge blev Flemming, Carsten og 
Lars, så de lagde beslag på 
Duoen. Det blev nogle meget 
lærerige ture med en grundig 
indføring i fjeldflyvningens 
hemmeligheder og de tilhø
rende tips & tricks. Der blev 
øvet strækflyvning på hang i 

Dan, Lars, Carsten, Robban, Per, Helle, Steinar og Wolmar. 

de andre fly. Flemming sagde 
farvel til os tirsdag. 

Onsdag bød på hang, ter
mik og bølger op til ca. 2.800 
meter. 

Som et kuriosum kan det 
nævnes, at det ikke kun er 
danskerne, der bliver nødt til at 
lande i fjeldet, en svensk Twin 
Astir landede ude på Tessavan
net, en sø oppe i højfjeldet. 

Piloten troede han landede 
i nærheden af en vej - han hav
de set den fra luften. Vejen vi
ste sig at være rydning i sko
ven for elmaster, så der var ot
te km (ikke bekræftet) gennem 

fjeldet til nærmeste vej. Det er 
noget af en hjemhentningsop
gave at få en Twin gennem 
fjeldet, hvor der ligger fra½ og 
op til flere meter sne. 

Men ved hjælp af adskillige 
snescotere lykkes det ud på 
natten at få den hjem til isen 
igen. 

Store flyvedag 

Torsdag morgen startede med 
fjeldstrækteori, der blev skre
vet 122 km ud for DG'en og 
Duo'en. Wolmer, Steinar, Dan 
og Robban gennemførte da 
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gens første stræk. Resten øve
de imens hang, termik og der
fra op i småbølger, så'en op til 
en 2.400 meter. 

Kl. 15 bragede bølgerne i
gennem, lentierne stod overalt 
i fjeldene. Nu skulle der bølge
flyves, slæb til 4-500 meter ind 
i hanget, fortsætte op i termik
ken og derfra ind i bølgerne. 

Wolmer, Dan, Per og Helle 
nåede alle i knap 7.000 meter, 
alle kom ned med diamanthøj
den. Lars måtte i Blanik'ken af
bryde i 4.500 meter i 5 m stig, 
da han ikke havde ilt med, men 
en guldhøjdevinding er da hel
ler ikke at kimse af. 

Højeste højde om torsda
gen var 8.100 meter. 

Når man "sitter" i en svæve
flyver helt tyst og roligt i en bøl
ge på toppen af verden, får 
man virkelig følt hvilket fnug 
mennesket er. Det må være 
den mest panoramiske 4-di
mensionelle form for svæve
flyvning man kan udføre. 

Der var i hvert fald det helt 
store grin på i baren om afte
nen. Det var dagen over alle 
flyvedage, startende om for-

middagen med stræk- hang
og termikflyvning og afslutning 
til aften med bølgeflyvning, 
som næsten hele holdet fik 
smagt på. 

Også ski 
Dagen derpå blev der slappet 
af med lidt strækflyvning, dels 
på hang, dels på termik. Rob
ban og Lars afbrød dog deres 
og drog via en rotor op i bølger 
til ca. 3.500 meter. Vinden lagde 
sig så og eftermiddags- og af
tentermikken bød på fantasti
ske fjeldture i op til 2.000 me
ter. 

Og Carsten, som ikke nåe
de torsdagens bølger, fik 
PW5'eren som sit helt private 
fly denne dag. Han drønede 
rundt mellem fjeldtoppene i 
mere end fem timer i 20 ° kulde 
i den lille buttede polske sag. 

Lørdag svigtede flyvevejret 
os. Der var samme låg på som 
forgangne søndag, men det 
var samtidigt fuldstændigt 
vindstille og så er der ikke no
get at flyve på, selv ikke i 
Norge. 

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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"Dansker-briefingen" var velbesøgt af vore nordiske venner. 

I stedet blev dagen brugt på 
Lemonsjøens Skicenter på ski 
og kælke. 

En opsummering 
Et bragende godt, inspireren
de og lærerigt kursus. Knald
dygtige instruktører der virke
ligt kan lære fra sig, og så fik 
vi oven i købet fløjet r .... ud af 
bukserne. Alt i alt blev det til 
89:33 timers flyvning i de fire 
fly på på seks flyvedage. Tre 
af flyene var jo tosædede så 
vi var i alt i luften i 141 :38 ti
mer. 

Vi fik alle fløjet i hang, sky
hang, termik, forrevet fjeldter
mik, tørtermik, rotorer og 
bølger. 

Vil andre svæveflyvere læ
re af vore dygtige naboer så 

afholdes der også strækflyv
nings-, acro- og skyflyvnings
kurser, hvor vi danskere er me
re end velkomne. Du kan se 
mere om Svenors kurser på: 
http :/ /www.sei lfly. nak. no/sve
nor/u ndersider/Fjel l.htm I 

Tak til nordmændene og 
svenskerne -en stor tak til Rob
ban, Steinar og Jostein for de
res glade velvilje, høje niveau 
og dejlige personlighed • for at 
påtage sig at lære os fladlands
flyvere at begå os i fjeldene. 

Vi har fået oplevelser med 
i bagagen, vi vil huske resten 
af vore liv, og vi vil med tiden 
fortælle vore børnebørn om 
dengang bedstefar (-mor for 
Helles vedkommende) ku' se 
ned på Dovre fjeld. • 
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LUFTFARTSSKOLEN 

Type Rating BE 200: 

Type Rating BE 200 i henhold til JAR-FCL 1.240 (a)(2). Kurserne er opdelt i to blokke. Blok 1 indeholder 
den tekniske del og varer 26 timer fordelt på 4 dage. Blok 2 indeholder 7 timers aero-plane performance 
og mass and balance og 8 timer fordelt på 7 dage. 
For at kunne deltage skal man være indehaver af en Multi-Engine/Instrument Rating og minimum CPL/IR 
teori. Det første kursus afholdes i uge 34, 35 og 36. Pris oplyses ved forespørgsel. 

JAR-FCL MCC kursus: 

Multi-Crew Co-Operation kurser i henhold til JAR-FCL l.250(a)(3), JAR-FCL l.26I(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 va~ighed på ca. tre uger. Kursuspris pr. deltager inkl. alle materialer kr. 38.000,-. 

JAR-FCL integreret ATP-kursus: 

Kurset dækker alle krav i henhold til JAR-FCL 1. 160(c) og JAR-FCL 1. I65(a)(l) og opfylder kravene til 
første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Næste ledige kursus starter primo februar 2002, kursusprisen alt ind. kr. 650.000,
Optagelsesprøverne til kurserne afholdes af Forsvarets Værnepligt og Rekruttering på Flyvestation 
Værløse. Lægeprøverne afholdes af flyvemedicinsk klinik på Rigshospitalet. Prøverne vil være 
uden omkostninger for ansøgerne. Informationsmateriale indeholdende optagelsesbetingelser og 
tilmeldningsblanket til optagelsesprøverne kan rekvireres på skolen. 
Der afholdes løbende informationsmøder på skolen omkring uddannelsen. Nærmere information herom 
kan fås ved henvendelse til skolen. 

Modulare JAR-FCL 

Flyvekurser til CPL, IR, FI, ME/CR og ME/ IR vil løbende blive udbudt, kontakt skolen. 
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Rekvirering af yderligere materiale og information om ovenstående kurser 
kan fås ved henvendelse til: 

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 
Lufthavnsvej 60 . 4000 Roskilde . Tif 32 82 80 63 
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Døde 

Overflyveleder 
A.C. Poulsen 
A.C. Poulsen, der døde den 
29. april, 67 år gammel, var 
oprindelig militær flyveleder, 
men i 1959 blev han civil, med 
tjeneste i København, indtil 
han i 1966 blev udstationeret 
i Billund. Det skulle have varet 
et års tid, men blev til lidt over 
23, indtil han blev pensioneret 
i 1989 som 55 år. 

A.C., som han kaldtes, op
rettede i 1976 Billund Flyvete
oriskole, der senere blev til Sko
len for Luftfartsuddannelsernes 
jyske afdeling. A.C. var her af
delingsleder til 31. januar i år. 

Han var også med til at 
etablere Heliflight og var pri
mus motor i de store flyvear
rangementer Luftfart 68 og 
Luftfart 70. 

BO år 
Flyvechef 
P. Stig-Nielsen 
Tidligere flyvechef i SAS, P. 
Stig-Nielsen, der bliver 80 år 
den 4. juli, lærte at flyve i Royal 
Air Force. Efter Krigen var han 
instruktør i Sportsflyveklubben 
og Marinens Flyvevæsen, 
men i 1949 blev han trafikfly
ver i SAS. 

Her var han regional flyve
chef fra 1964 til 1976, afbrudt 
af en udstationering. Han skul
le være sluttet med at flyve, da 
han blev 60, men fortsatte 
endnu et år som styrmand og 
har ca. 22.000 flyvetimer. 

Oberstløjtnant 
E.P. Willumsen 
Den 9. juli fylder oberstløjtnant 
E.P. Willumsen 80 år. Han 
begyndte at flyve i 1946 som 
elev på det første Avnø-hold 
efter Krigen og blev i 1952 den 
første chef for ESK 726 {F-
84G). Han har forrettet tjene
ste i forskellige stabe, været 
chef for radarstationen på 
Bornholm, A-officer på Ålborg 
og Værløse, stationschef i 
Værløse og chef for Flyvevåb
nets Bibliotek. 
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BO år 

Civilingeniør 
Helge Petersen 
Helge Petersen {HP), der 
fylder 80 år den 11. juli, stam
mer fra Frederikshavn, hvorfra 
han i 1938 kom til København 
for som 17-årig at studere ved 
Polyteknisk Læreanstalt. 

Ved siden af læsningen 
tjente han til dagen og vejen 
som tegner på Orlogsværftet. 
Her arbejdede han med at 
oversætte og revidere tegnin
ger til den engelske Fairey P-
34 bombemaskine, som byg
gedes på licens. Det blev HP' s 
debut i fly-bygningsbrancen! 

Han kom i Polyteknisk Fly
vegruppe umiddelbart efter 
dens start i 1943 og nåede at 
være med til at bygge halen til 
.Polyt"-skoleglideren. Sin 
luftdåb fik han i Svebøllelejren 
samme år. 

Efter eksamen i 1947 hav
de HP bl.a.job på Læreanstal
ten og ansættelse ved Luft
fartstilsynet som inspektør ved 
bygningen af kunstflyvnings
maskinen KZ-VIII. 

Forbindelsen til Zeuthen 
førte til ansættelse hos KZ i 
1951-52. Han deltog i modifi
ceringen af artilleriobservati
onsflyet KZ-X, som havde haft 
en del havarier. H P fik også A
certifikat i de år. 

I fritiden nåede han at kon
stuere det to-sædede svæve
fly Polyt 3, som blev bygget i 
to eksemplarer, et til Flyvevåb
net og et til PFG. 

Frem til 1960 var han på 
Læreanstalten, og derefter på 
Risø, hvor han først arbejdede 
med nødkølesystemer. I 1978 
oprettede han Risøs prøvesta
tion for vindmøller. Som pioner 
og ekspert inden for vindmøl
ler har HP rejst verden rundt i 
egenskab af konsulent for FN, 
Danida, m.fl. og skrevet tykke 
rapporter om emnet. 

Fra først i 1980-erne har 
han deltaget i kontrol af ama
tørbygge rnes tegninger og 
andet papirvæsen. 

Alt i alt må man sige at Hel
ge Petersen sammen med 
Kramme og Zeuthen hører til 
de mest markante og produk
tive personligheder inden for 
dansk flykonstruktion. 

60 c!r 

Økonomichef 
Aksel C. Nielsen 

Den 24. juli fylder Aksel C. 
Nielsen 60 år. Han har hele li
vet beskæftiget sig med øko
nom is ke problemstillinger, 
først i revisionsfirmaer, deref
ter 18 år i kommunal skatte
administration, hvor han i 1985 
blev udnævnt til viceskattein
spektør. 

Siden 1988 har han været 
souschef og økonomichef på 
TV2 Nord i Åbybybro. 

Luftsport har altid udgjort 
den væsentligste del af friti
den, men der har også været 
tid til fodbold, håndbold, gym
nastik og landevejscykling. 

I 1964 påbegyndte han at 
etablere den civile faldskærms
sport i Jylland. To år senere var 
han medinitiativtager til opret
telse af Aalborg Faldskærms 
Klub, hvor han de næste 25 år 
var kasserer, sekretær og for
mand. Han var valgt til formand 
for Dansk Faldskærms Union 
i fire år fra 1981. 

Aksel C. Nielsen var med
lem af Danmarks Idræts For
bunds forretningsudvalg 1983 
- 1992, næstformand i DIF's 
TV- og videoselskab og med
lem af DIF's Idrætslægeudvalg 
1984-1997. 

Han har været medlem af 
Kongelig Dansk Aeroklubs 
bestyrelse siden 1981 og for
mand siden 1992. Han har væ
ret vicepresident i Federation 
Aeronautique Internationale 
{FAI) siden 1996. Medlem af 
FAl's PR Committee 1994 -
2000. Medlem af FAl's World 
Air Games Coordinating Com
mittee fra etableringen i 1994 
til 1999. 

Han var initiativtager til pro
jekterne "Idræt i dagtimerne", 

der årligt havde et medlemstal 
op til 45.000 deltagere. Aktivi
teterne organiseredes i "Fore
ningen til fremme af idrætstil
bud i dagtimerne" {FMI). Aksel 
Nielsen var landsformand i fem 
år fra oprettelsen i 1985. 

Luftmeldekorpset har også 
haft en stor plads fra indmel
delsen i 1962, der fulgte umid
delbart efter to år i Flyvevåb
nets tjeneste. Han blev ud
nævnt til kaptajn og chef for 
Flyverhjemmeværnseskadril
le 116 Aalborg i 197 4. Han tog 
i 1969 initiativ til etablering af 
den officielle udveksling mel
lem det danske Flyverhjem
meværn og det engelske Ro
yal Observer Corps. På grund 
af alder afskediges "AC" som 
eskadrillechef ved denne 
måneds udgang. 

Desuden har han nået at 
være seks år i Nordjyllands 
Amtsråd for de konservative. 

Udnævnelse 

Direktør Claus 
Bang Hansen 

Nordisk Flyforsikringsgruppes 
nye direktør Claus Bang Han
sen er 41 år. Han begyndte 
som elev i ØK i 1979 og kom i 
1983 til London-afdelingen, 
hvor han beskæftigede sig 
med regnskab og forsikring. 

Mens han var i England gen
nemgik han den engelske 
forsikringsuddannelse, og den 
supplerede han senere med 
MBA fra Boston University. 

Efter udstationering i Bang
kok og tjeneste ved hovedkon
toret kom Bang Hansen i 1989 
til Hafnia som kundebehandler 
i afdelingen for energi og luft
fart, og han fulgte med over i 
Codan, da dette selskab over
tog Hafnia. 

I 1995 blev han kontorchef 
og senere underdirektør i Nor
disk Flyforsikringsgruppe. 
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Udnævnelser i Grønlandsfly 

Svend Hardenberg er ansat 
som personalechef. Han er 32 
år og kommer senest fra et job 
som fuldmægtig i selskabets 
personaleafdeling. 

Jan H. Pedersen er ansat 
som salgschef. Han er 34 år 
og kommer senest fra et job 
som Key Account Manager i 
selskabets charterafdeling. 
Han har herudover en bag
grund som fuldmægtig ved 
Hjemmestyret, hvor han bl.a. 

arbejdede ved Danmarks EU 
repræsentation i Bruxelles. 

Morten Nielsen er ansat 
som trafikchef og ansvarlig for 
selskabets stationstjeneste. 
Han er 35 år og har en lang 
karriere bag sig inden for spe
cielt hotelvirksomhed i Grøn
land. Han sidder i Greenland 
Tourism's bestyrelse og kom
mer senest fra et job som salgs
chef ved Hotel Hans Egede, 
Nuuk. 

Reception 
I anledning af min 60 års fødselsdag vil det glæde 

mig at se venner og bekendte samt forretningsfor

bindelser fredag den 20.juli fra kl.1230-1600 på 

Balkonen i Aalborg Lufthavns nye terminalbygning. 

Her vil der blive serveret lidt til ganen. 

Med venlig hilsen 

Aksel C Nielsen 

Ny terminal i Aalborg 
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Tekst og foto: Erik Frlkke 

Tirsdag den 29. maj blev den 
nye lufthavnsterminal i Aal
borg officielt indviet. 

Første etape har dog været 
i brug siden oktober sidste år, 
men nu står den 110 millioner 
kroner og 5.800 m2 store hal 
klar til fremtidens trafikforøgel
se. Det var især den øgede 
chartertrafik, der gjorde det 
nødvendigt at udvide/genbyg
ge den gamle lufthavnstermi
nal fra 1982. 

Den nye bygning er tegnet 
af arkitektfirmaet Schmidt, 
Hammer & lassen KIS og har 

NCC Danmark A/S som total
entreprenør. De har skabt en 
flot og luftig bygning med højt 
til loftet. Det sidste skyldes de 
50 meter lange og 6,5 tons 
tunge boomerang-formede lim
træsspær, der svinger sig op i 
stor højde ud mod forpladsen. 

Det giver et helt gip i en, når 
man første gang går fra den lav
loftede forhal gennem security
check og kommer ud i den lyse 
og nærmest katedralhøje hal. 

Der er flere nye tilbud i byg
ningen, fx. har SAS opstillet 
mobile selv-indcheckingspul
te. Hvis man ikke har andet 
end håndbagage med, behø
ver man blot at køre sit kredit
kort igennem automaten, få et 
boarding-pas og gå direkte til 
security-kontrol. 

Internet overalt 

Hvis man som forretnings
mand bruger lufthavnen me
get og benytter sig af bærbar 
computer og Internet, kan man 
tilmelde sig DroplnNet. Her
med kan du hvor som helst i 
lufthavnen åbne computeren 
og straks er du på Internettet 
uden brug af tilslutningsstik. 

Almindelige rejsende kan 
også komme på nettet i et lo
kale kaldet Web-Air. Her har 
lufthavnen stillet et lokale til rå-

dighed for nordjyske firmaer i 
IT-branchen, som så kan vise 
det nyeste nye frem. Det skal 
nok blive et populært sted I 

Der er også tænkt på at gø
re noget for besøgende. På 
1.sal er der indrettet en 800 m2 
stor udsigtslounge med en lille 
cafe. Det er meningen at dette 
lokale også kan bruges til 
udstillinger fra firmaer og til 
receptioner. Så hvis du fx fyl
der "rundt" eller har jubilæum, 
kan man bestille lokalet til så
danne arrangementer. 

Lufthavnens store cafeteria 
er indrettet så det både kan 
betjene indcheckede passa
gerer og besøgende. På sigt vil 
man prøve at levere catering 
til flyselskaberne. 

Ankomsthallen er opdelt i to 
afdelinger. Hvis du kun har 
håndbagage med, kan man 
komme ud gennem en gang 
ved siden af bagagebåndene. 
Derved undgår man at mase 
sig igennem et overfyldt lokale 
med utålmodigt ventende pas
sagerer. 

Ud over den nye terminal er 
der også sket store udvidelser 
på forpladsen. Den er nu blevet 
udvidet både i længde og 
bredde. 

Desuden er der lavet en 
helt ny stor torplads til general 
aviation, cargo og biz-jets. • 
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PolytV 
Tekst og foto: 
Ove S. Pedersen 

Ideen til Polyt V blev 
undfanget en regn
vejrsdag i sommeren 
1965, da Helge Peter
sen m.fl. sad i den 
mørke dagligstue I 
Kaldred og drømte 
om højt sommervejr 
og hurtige starter 
efter et rigtigt slæbe
fly. 
Men sådan et fandtes 
ikke, så hvad var 
mere nærliggende 
end at tage opgaven 
op. 

Som tænkt så gjort. En gruppe 
på seks-otte personer gik sy
stematisk i gang med først at 
definere opgaven og siden 
konstruere og bygge appara
tet. 

Der kom til at hengå fem år 
inden Polyt V kom ud at flyve. 
Det kan lyde af lang tid, men i 
betragtning af at arbejdet -
bortset fra snedker S. 8. Jen
sens andel - foregik i fritiden, 
kunne det næppe være ander
ledes. 

Skræddersyet til opgaven 
Polyt V er specielt konstrueret 
til den ene opgave hurtigst 
muligt at slæbe et svævefly til 
vejrs og komme ned igen for 
at hente det næste i rækken. 
Den har derfor en stor 200 hk
motor i næsen, og vægten er 
holdt så lav som muligt, - intet 
passagersæde eller andet 
overflødigt udstyr. En kraftig 
blæser i køleluftindtaget sikrer 
tilstrækkelig køling under 
stigning ved lav hastighed. 

Der er dykbremser på vin
gebagkanten, så den kan gå 
stejlt ned efter udkobling. Som 
noget ret enestående er den 
forsynet med et elektrisk dre
vet spil til at trække slæbetovet 
ind, så man undgår en ekstra 
pladsrunde med kast af tovet. 

Hovedhjulene er monteret 
på et gennemgående glasfi-
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Polyt V under bygning på Flyvegruppens værksted i DTU's daværende Østervold-afdeling. 

berben, der både er stærkt 
fjedrende og dæmpende. Det 
gør det muligt at foretage 
hjemhentninger fra uforbered
te pladser i terrænet. 

Ser man på vingen, er den 
umiddelbart en simpel rektan
gulær vinge, men den er ikke 
simpel i valget af profiler og 
vridning. Ved vingeroden er 
profilet NACA 63-618. Det er 
gradvist ændret ud mod vinge
tippen til det mindre krumme 
profil 63-218, og yderligere er 
vingeprofilernes korder vredet 
et par grader ud mod tippen. 
Det er denne sofistikerede ud
formning af vingen, der giver 
Polyt V de gode egenskaber 
ved lav hastighed og medfører, 
at krængerorene virker så ef
fektivt med små styrekræfter. 

!øvrigt er Polyt V bygget ret 
konventionelt som trækon
struktion beklædt med kryds
finer og lærred. 

Premieren 
Polyt V fløj første gang den 12. 
april 1970. Det foregik i Kald
red med pladsens faste pilot 
Boy Konstmann ved pinden og 
med Scheel-Meyer fra Luft
fartsdirektoratet som kontrol
lant. Efter et par taxi-ture og 
småhop hen over pladsen ville 
flyet nærmest i luften, hvor
efter jomfruflyvningen fandt 
sted som en pladsrunde i lav 
højde. Kun småjusteringer var 
nødvendige, så alle var glade. 

Propel-eksperimenter 
I den følgende tid blev der 
eksperimenteret en del med 
at finde frem til den rigtige pro
pel. Den imponerende "skovl", 
som blev anvendt ved de 
første flyvninger levede ikke 
op til sit potente udseende, så 
man forsøgte sig i en over
gang med en metalpropel. 

Testpilot Boy Konstmann går ombord til den første flyvning. 

Den var vredet, så stignin
gen bedre passede til de sær
lige slæbeforhold, men det vis
te sig at være en dårlig ide. Un
der en demonstration i Braun
schweig knækkede den under 
start med en Bergfalke på 
slæb. 

Piloten, Dan Bennike, for
tæller om den dramatiske 
hændelse, at rystelserne var 
så svære, at han intet kunne 
se, men måtte famle sig frem 
til tændingskontakten for at få 
standset den løbske motor. 

Han slap Bergfalken, og i et 
stejlt dyk og flere sideglidnin
ger fik han flyet ned på pladsen 
og bragt til standsning 13 m fra 
et højt ståltrådshegn. 

Motoren var lykkeligvis ble
vet hængende i to af de fire op
hængningsbolte, men motor
skærme, udstødningssystem 
og andre installationer var 
svært beskadigede. En nær-
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mere undersøgelse viste, at 
der tydeligvis var tale om et 
træthedsbrud. 

Siden har man holdt sig til 
træpropeller, specialbygget af 
Hoffman. 

De har ikke givet proble
mer, bort set fra idelige støjkla
ger fra Kaldreds sommerhus
beboere. 

- Og så var der også lige 
den gang, da propellen plud
selig "stod af" ude over Salt
bæk Vig fordi fastspændings
boltene knækkede. Men det 
endte godt, for piloten, Lars 
Sverre Rasmussen, kunne gli
de hjem, og propellen flød 
oven på, så den senere kunne 
fiskes op fra en båd. Den hav
de dog fået et stort hak i for
kanten, så den kom ikke ud at 
flyve igen. 

Polyt V's indtog~ Le Bourget-udstillingen med chefkonstruktøren ved trækstangen til højre. 

Fine anmeldelser 

På FLYV's vegne prøvefløj Per 
Weishaupt Polyt V i foråret 
1971. Han var imponeret over 
stigningen, som han sammen
lignede med en spilstart, og 
over det fine udsyn - både un
der flyvning og kørsel på jor
den. 

Alt ialt betegnede han kon
struktionen som særdeles vel
lykket, ikke mindst på grund af 
spillet, som gjorde slæbevirk
somheden både hurtigere og 
sikrere end den sædvanlige 
metode med at kaste tovet. 

11972 havde Weishaupt lej
lighed til at slæbe med Polyt V 
ved DM i Arnborg. Han var da 
ude for den situation, at de fire 
mere almindelige slæbefly tog 
de fire første svæveplaner i 
køen og Polyt V det femte. -

Hvorpå den nåede ned og 
snuppede det sjette foran de 
andre slæbeflyt 

Polyt V I Paris 

I 1971 skrev Polyt V flyvehis
torie, da den som det første 
danskkonstruerede og -byg
gede fly deltog i den internati
onale flyveudstilling på Le 
Bourget ved Paris. 

Selv om de imponerende 
stigeegenskaber med et svæ
vefly på slæb blev demonstre
ret på den store opvisnings
dag, kom der hverken optioner 
eller bestillinger i ordrebogen. 
Det var nu heller ikke ventet. 

Formålet med operationen 
var primært at skabe opmærk
somhed omkring PFG, som på 
det tidspunkt nærmest var 
hjemløs efter at Danmarks 
Tekniske Højskole var udflyttet 
til Lundtofte. Den megen pres-

Polyt V efter rekonstruktionen. I cockpittet ses Jørgen Bachmann. 

seomtale medvirkede da også 
utvivlsomt til, at det lykkedes 
at få et nyt værksted i Lund
tofte. 

Og artikler i den inden- og 
udenlandske fagblade gav 
mange henvendelser fra uden
landske svæveflyvere og ama
tørbyggere. 

Fem års pause 

Efter tre sæsoner med flittig 
og overvejende tro tjeneste 
kom Polyt V i efteråret 1972 
ud for et alvorligt havari, som 
i en periode satte en stopper 
for aktiviteterne. 

Under landing på en for kort 
og våd græsbane skred flyet 
sidelæns ned i en lav vejgrøft, 
og selv om farten kun var 
skridtgang, blev krop, hoved
understel og vinger vredet fra 
hinanden. 

Piloten var ifølge eget ud
sagn mere knust end Polyt V
aren, men uden fysiske ska
der. 

Tiden frem til 1977 tilbragte 
Polyt V på værksted, hvor den 
blev genopbygget. 

Man benyttede lejligheden 
til foretage visse forbedringer. 
Således blev motorophænget 
gjort svingbart, kroppens 
trækonstruktion forstærket og 
forsynet med stålrørsstativ, 
ligesom lyddæmpningen blev 
gjort mere effektiv. 

Desuden blev den iøjnefal
dende, karakteristiske orange 
"polyt-farve" afskaffet til fordel 
for en neutral og efter sigende 
mere holdbar hvid. 

Epilog 
Når dette skrives har Polyt V 
været aktiv i mere end et kvart 
århundrede. 



I den tid har den præsteret 
over 10.000 flyslæb uden epi
soder, - ud over de to, der tid
ligere er omtalt. 

Blandt slæbepiloter nyder 
den stor popularitet. Alle roser 
det fremragende udsyn, både 
i luften og på jorden. Den er 
særdeles let at flyve, rorkræf
terne er minimale, indretningen 
af cockpittet er særdeles bru
gervenlig, og glasfiberunder
stellet betyder at man får en 
blød landing uanset hvordan 
man ,,smider" den på jorden. 

Endelig giver det store 

kraftoverskud piloten en beha
gelig fornemmelse af at have 
situationen under kontrol. 

Spørger man Helge Peter
sen om, hvordan han idag ville 
bygge en Polyt V, får man sva
ret, at der ikke skulle ændres 
på den ydre konfiguration, 
bortset fra småjusteringer af 
vingeprofilet. 

Derimod ville man aldrig 
bygge i træ, krydsfiner og lær
red, men i stedet udforme 
krop, vinger og hale i skum, 
beklædt og forstærket med 
glasfiber. • 

Motor: 200 hk Avco Lycomlng I0-360-A2B 

Spændvidde: ......................................................... 9,6 m 
Længde: ................................................................ 6,2 m 
Højde: .................................................................... 2,6 m 
Vingeareal: ........................................................... 4,4 m2 

Tornvægt: ............................................................ 615 kg 
Disponibel last: .................................................... 145 kg 
Fuldvægt: ............................................................ 700 kg 
Rejsefart ved 2.550 omdr./min. i 1000 ft: .......... 185 km/t 
Økonomisk rejsefart: ........................................ 166 krn/t 
Stigeevne ved jorden: ...................... 8 m/s (1.600 ft/min 
do med ensædet svævefly: .......... 5,3 m/s (1.060 ft/min) 
Tjenestetophøjde: ............................................. 5.500 m 
Startstrækning til 15 m: ........................................ 140 m 
Landingsstrækn. fra 15 m: ................................... 280 m 
Flyvetid: ......................................................... ca. 2 timer 

Er du FLYS/Kker? 

Risiko-styring 
Af Lars Bæhrenz Christensen 

I den forrige »Er du 
FLYSIKker?«-artikel 
definerede vi begre
bet sikkerhed som 
værende det samme 
som mangel på risiko. 
Da der i princippet 
altid er en risiko 
forbundet med flyv
ning, så kan vi også 
sige, at mJr vi vurde
rer en risiko til at 
være acceptabel, så 
betragter vi flyvnin
gen tilstrækkelig 
sikker til, at vi ønsker 
at udføre den. Men 
hvad er »risiko« 
egentlig? Hvordan 
defineres risiko og er 
det noget, vi kan 
måle? 
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Risikovurdering 

Risiko kan defineres som 
sandsynligheden for, at en be
givenhed indtræffer sammen
holdt med skaden, der opstår, 
hvis begivenheden indtræffer. 
For at en risiko kan siges at 
være acceptabel, skal forhol
det mellem sandsynligheden 
og skadens omfang altså sam
menholdes og vurderes. 

En sådan vurdering foreta
gervi alle mere eller mindrebe
vidst i det meste, vi foretager os 
i hverdagen, f.eks. når vi går 
over en vej eller bestiller en ski
ferie. 

Omvendt er nogle menne
sker, f.eks. ingeniører, i be
stemte situationer meget bevid
ste i deres risikovurdering. Når 
de eksempelvis skal konstrue
re en ny bro, benytter de sig af 
bestemte sikkerheds-faktorer 
og regner på sandsynligheder 

Oversigtstegning fra 1970. 

for f.eks. en orkan og effekten 
heraf. 

Hvis broen er designet til 
først at gå i stykker ved vind
hastigheder på over 70 knob, 
er den så bygget sikker nok? 
Det kommer jo helt an på, hvor 
stor sandsynligheden er for, at 
vindhastigheder på over 70 
knob optræder, og hvor stor 
skaden så bliver. 

OY-DHP 

Hvis sandsynligheden er 
lille og skaden er lille, så er 
risikoen lille og dermed sik
kerheden stor. 

Selvom sandsynligheden 
er stor, kan risikoen godt være 
acceptabel, hvis blot skaden 
er lille. 

Dette kan illustreres såle
des, hvor tallene angiver risi
koens størrelse: 
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I vurderingen af en risko 
hører også en vurdering af, 
hvad vi får ud af at løbe risiko
en, altså en slags cost-benefit 
analyse. I en risikovurdering 
kan det være nyttigt at indpla
cere en risiko i en eller flere af 
følgende fire kategorier: 

1 . Kendt risiko 
- En risiko som er korrekt i
dentificeret. 

2. Ukendt risiko 
- En risiko vi ikke ved at ta

ger. 
- Vi har enten: 
1) ikke identificeret risiko

en, eller 
2) identificeret noget andet 

som en risiko (som må
ske ikke engang er det). 

3. Formålsløs risiko 
- En risiko vi løber uden 

grund. 
- Der er ingen gevinst ved at 

løbe riskoen. 
- Det er f.eks. piloten der fly

ver under broer eller laver 
loops under 2000 ft AGL. 

4. Gevinststyret risiko 
- En risiko vi løber, fordi ge

vinsten gør risikoen værd 
at løbe. 

- Udsigten til at vinde en lan
dingskonkurrence, et DM 
el-ler et VM kan være en 
risko værd? 

Hvorfor løbe en risiko? 
Uanset om en risiko er kendt 
eller ukendt, formålsløs eller 
gevinststyret, så kan der være 
mange årsager til, at vi - be
vidst eller ubevidst - accepte
rer at løbe den, f.eks.: 

1. Manglende disciplin og dår
lig holdning (reglerne gæl
der kun de andre). 

2. En god grund retfærdiggør 
risikoen (gevinststyret). 

3. Overser risikoen (manglen
de erfaring gør, at vi ikke kan 
se risikoen) . 

4. For dårligt materiel (f.eks. fly, 
instrumenter, motor, brem
ser, spil og wirer). 

5. Tidspres (skal hjem efter 
weekend-turen. Forrest i en 
lang startrække}. 

6. Presset af andre og mere 
erfarne piloter. 

7. Kendt risiko som efterhån
den bare er blevet accepta
bel i organisationen. 
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Dette er blot eksempler på 
årsager til at risici tages, og du 
kan sikkert selv give mange 
flere af slagsen. 

Prøv lige igen at læse ek
semplerne igennem og over
vej samtidigt, hvor ansvaret lig
ger for at risici løbes. Ligger de 
hos piloten selv eller hos ledel
sen af den organisation eller 
flyveklub han flyver i? 

I eksempel 1 kan vi roligt si
ge, at ansvaret ligger hos pilo
ten selv. Det er pilotens hold
ning, der bestemmer hvor stor 
en risiko, han er villig til at løbe. 
I den forrige »Er du FLYSIK
ker«-artikel gennemgik vi de 
farlige holdninger i forbindelse 
med flyvning . Det er hold
ninger, som i andre sammen
hænge i tilværelsen kan være 
meget nyttige, men når vi tager 
dem med op i vores flyvema
skiner, så udgør de en risiko, 
og vi bliver populært sagt far
lige for os selv og vores om
givelser!Risiko skal styres 
Hos de ansvarlige i enhver or
ganisation der beskæftiger sig 
med flyvning, ligger en vigtig 
opgave, som består i at styre 
sikkerheden. Dette gøres ved 
at minimere og i bedste fald 
helt eliminere risici. Kan en 
pilots dårlige holdning vendes 
gennem en positiv holdnings
bearbejdning, så er en risiko
faktor elimineret. 

Kan holdningen hos piloten 
omvendt ikke ændres, så eli
mineres risikoen bedst ved at 
fjerne piloten fra organisatio
nen. Noget som særligt inden
for fritidsflyvning - men ikke 
kun der-ertabubelagtog der
for sjældent benyttet. 

Og så er det, at vi nogen 
gange med dårlig samvittig
hed siger: ., Vi vidste jo godt, 
at det ville ske en dag!« 

Gik det nu kun ud over pilo
ten selv eller gik det også ud 
over passagerer, tredje mand 
og/eller materiel? 

Det er klart, at en ukendt ri
siko kun fjernes ved tilfældig
heder og held. Ønsker vi i vo
res organisation at gøre noget 
effektivt ved sikkerheden, må 
vi således afdække de risici, 
der er forbundet med vores ak
tiviteter; altså gøre dem kend
te. 

Og det er slet ikke nogen 
nem opgave. Det kræver både 
en vilje og en evne til at se 
risiko-momenter. Viljen er be
stemt udfra vores holdning. 

Som jeg også skrev det i 
forrige artikel, så er den nem
meste vej til større sikkerhed 
oftest et spørgsmål om, at 
ville ... ! Evnen kommer gen
nem en systematisk kritisk ind
stilling og i overvejende grad 
gennem erfaring. 

En organisation er heldig, 
hvis den har medlemmer, som 
både kan, vil og må (accepte
ret af medlemmerne) arbejde 
målrettet med FLYSIK gen
nem risiko-minimering. Som 
sagt kræver det vilje, men 
også intuition, inspiration og 
nogle konkrete værktøjer. In
tuition og inspiration ligger i 
den enkeltes natur og udsprin
ger ofte af den generelle men
talitet i organisationen. 

Risiko-styring kan f.eks. ud
føres ved hjælp af følgende 
værktøj: 

HVLKE FAREMOMENTER 1!R 
Dl!R VED DENNE FL YIINING? 

HVAD l!R 
IANDIIYNUGHEDEII 

POR ET UHELD? 

HVOR ITOR VIL 
SKADENBIJVE 
VED UHEU>ET? 

HVOR ITOR l!R 
RIIIKDEH? 

AFLYS 

Hvem har ansvaret? 
Da FLYSIK ofte indebærer for
andringer og ændringer af 
tilstande, kræver FLYSIK
indsatsen naturligvis en ac
cept fra organisationens med
lemmer. Hvis de f.eks. ikke øn
sker at ændre bestemte pro
cedurer, regler og/eller vaner, 
så virker indsatsen ikke. 

Derfor er det også vigtigt, at 
vi i vores organisationer byg
ger en struktur op, hvor vi har 
nogle medlemmer, der meget 
specifikt arbejder med FLY
SIK; f.eks. en (del af en) in
struktørgruppe, idet uddan
nelse og FLYSIK ofte er to si
der af samme sag. Men ligeså 
vigtigt er det, at vi i organi
sationen har indbygget en fæl
les forståelse for og accept af 
FLYSIK-arbejdet og den ind
sats det kræver. 

Derfor kan ansvaret ikke 
kun lægges på nogle få 
skuldre, men tværtimod 
på alle medlemmer. Na
turligvis vil »de der er no
get« i organisationen 
f.eks. bestyrelse, flyve-
chef, konkurrencepiloter, 
skolechef m.v. have et 
større ansvar. 

At FLYSIK skal accep
teres er ikke det samme 
som at det ikke må debat
teres; absolut ikke! Debat 
og dialog er vigtige ele
menter i FLYSIK-arbej
det, hvorigennem nye 
områder afdækkes, og vi 
inspireres. 

FL YVNINGENI 

Desværre er en ind
sats efter et uheld oftest 
lettere at komme igen
nem med end en forebyg

KDA's hjemmeside 

www. 
er altid opdateret 

gende indsats før noget er 
gåetgalt. 

Kræver FLYSIK-arbejdet at 
vi straffer eller belønner? Det 
vil vi se mere på i næste "Er 
du FLYSIKker?«-artikel. • 

å internettet 

da.dk 
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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MELLEM-
LANDING Af Wilhelm Wlllersted 

Magi i luften 
Der er I realiteten Ikke 
andet mystisk ved 
McDonne/1 F-101 
Voodoo end navnet, 
som jo refererer til 
indfødte heksedok-to
res tro/domskunster 
på Haiti. Altd kelne 
hexerel ved selve 
flyet, som dog i sit 
livsforløb formåede at 
skabe opmærksom
hed omkring sig ved 
ikke alene at være en 
effektiv altvejsjager 
og et lynhurtigt foto
fly, men som blandt 
andet ogd den 12. 
december 1957 satte 
FAl-verdensrekord i 
hastighed med 1.943 
km/t. Den snuppede 
/øvrigt rekorden for 
næsen af englænder
nes Falrey FD-2. 
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McDonnell Voodoo er udviklet 
fra YF-88, der oprindelig var 
McDonnells bud på en eskor
tejager til US Air Force's stra
tegiske B-36 atombombefly. 
YF-88 opnåede ikke produk
tions-ordre, for amerikanerne 
mente, at der ikke var behov 
for særlige eskortefly, når de 
hurtige højtflyvende B-47 og 
B-52 kom i service. 

Under Koreakrigen kom 
man dog på andre tanker, 
blandt andet ved at analysere 
de taktiske problemer, som 
opstod, når F-84 Thunderjet 
(der jo ikke kun var skabt til 
det) eskorterede B-29 bombe
flyene under aktionerne. Det 
kneb nemlig bogstaveligt talt 
med både at flyve beskyttende 
med og samtidig at kunne 
deltage aktivt i angrebene på 
fjendemålene. 

Men der var faktisk et reelt 
behov for et langtrækkende 
generelt kampklart eskortefly, 
og såvel Lockheed som North 
American, Northrop, Republic 
- og McDonnell - blev i 1951 

Voodo havde muligheder for lufttankning M.de fra et decideret 
tankfly og fra en anden Voodoo. Her bliver tørsten slukket fra en 
KC-135 p~ en transkontinental flyvning mellem Los Angeles og 
New York. 

opfordret til at gå til tegne
brædtet. 

Lockheed præsenterede 
såvel den pilformede F-90 
som "T-33 broderen" 

F-94 Starfire. North Ameri
can foreslog F-93 (der ligner 
en F-86D med luftindtagene 
på siden af kroppen). Northrop 
havde i tankerne en speciel 
eskorteversion af F-89 Scor
pion. Republic kunne møde op 
med den helt nykonstruerede 
F-91 Thunderceptor, en up
shinet F-84F samt en version 
af Thunderstreak/-Flash ud
styret med propelturbine. 

McDonnell arbejdede trøs
tigt videre på deres tidligere 
YF-88 - projekt nu forsynet 
med kraftigere motorer og ny
designet krop og vinger. 

McDonnell blev valgt som 
vinder. Det var altså i realiteten 
ikke et helt nyt projekt, så 
USAF regnede med at det ville 
betyde hurtigere leverance. 

Den 3. januar 1952 blev fly
et, nu kaldet F-101 Voodoo, 
bestilt. Det adskilte sig en hel 
del fra YF-88. Blandt andet fik 

YF-88, som inspirerede Mc 
Donne/1 til F-101 Voodoo 

flyet to meget kraftigere moto
rer og både tanke og efter
brændere krævede større 
kropsdimensioner. 

Atomvåben 

McDonnell F-101 Voodoo fløj 
første gang den 29. septem
ber 1954, og testpiloten - Ro
bert C. Little - var stor nok til 
at lade flyet gå gennem lyd
muren allerede på førstflyvnin
gen. 

Voodoo blev leveret til USAF 
august 1954. USAF var så til
fredse med konstruktionen, at 
flyet omgående blev bestilt i full
scale production. 

Tactical Air Command øn
skede nu at flyet foruden sin 
oprindelige eskorteopgave og
så skulle kunne levere et atom
våben via LABS - Low Altitude 
Bombing System. 

Men ingen træer vokser 
som bekendt ind i himlen - hel
ler ikke forheksede vækster. 
Flyet løb ind i motorproblemer 
med kompressor-stal! - det 
blev nu klaret med at bl.a. re
designe luftindtagene til moto
rerne. 

Værre var det, at flyet så
vel under marsch- som topfart 
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En del F-101 havde dobbeltstyring og blev især brugt som træningsfly. 

pludselig uden varsel stak næ
sen dramatisk op. Det kostede 
desværre livet for major Lon
nie Moore - Korea-krigs vete
ran med 10 MIG nedskydnin
ger. Over Eglin-basen i Florida 
oplevede hans Voodoo i lav 
højde et ukontrollerbar pitch
up, og flyet styrtede ned. Men 
også dette pltch-up problem 
blev klaret blandt andet med 
omprofilering af halepartiet. 

Voodoo fik som omtalt til 
opgave at LABS-levere et 
atomvåben. Men det kunne ik
ke medføre endsige droppe 

andre konventionelle bombe
typer. Bevæbningen bestod af 
fire 20 mm kanoner samt tre 
Hughes Falcon missiler og 12 
raketter opbevaret i det spe
cielle bomberum med rote
rende døre. 

Der er bygget 77 eksemp
larer af F-101 A Voodoo. 

McDonnell F-101 B er en to
sædet altvejrs jagervariant, 
som er bygget i 479 eksempla
rer. Typen fløj første gang den 
27. marts 1957. I januar 1959 
kom flyet i eskadrilletjeneste, 
og USAF sørgede nu for at 

Voodoo i fotoudgaven med bremsefaldskærm. 

' 

---

McDonnell F101 A Voodoo 
Motor: 2 Pratt & Whitney J-57-P-55 med efterbrænder 
på hver 75, 18 kN 

Spændvidde: ...................................................... 12,08 m 
Længde: ............................ ................ ................. 20,54 m 
Højde: .......... .................... .... ................................. 5,49 m 
Max. startvægt: ............................................... 23.770 kg 
Max. hastighed (service): ............................... 1.825 km/t 
Stigehastighed: .......... .. .............................. 33.000 ft/min 
Tophøjde: .......................................................... 15.850 m 
Rækkevidde: ........ ............. .. ............................. 3.106 km 
Rækkevidde med ekstratanke: ......................... 4.500 km 

Voodoo blev teknisk opdateret. 
Blandt andet udstyrede man 
F-101 B med et avanceret af
fyringssystem, som var veleg
net mod lavtflyvende mål. 80 
F-101 B fik monteret dobbelt
styring og blev hovedsageligt 
anvendt som trænlngsfly. 

RF-101 C var en langtræk
kende rekognosceringsversi
on af Voodoo, som blandt an
det blev leveret til Taiwan. Pro
duktionen sluttede i marts 
1961. 

Der er i alt bygget 807 fly -
deraf 327 ensædede versio
ner. 

L-- ~:-. ---~-

De sidste Voodoo's blev ta
get ud af aktiv tjeneste i efter
året 1979 efter blandt andet at 
have gjort fin fyldest i diverse 
Air National Guards som ube
væbnede fotofly - i øvrigt om
bygget af Lockheed. • 
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Kommentarer 
Boeing 737 OY-APA er vendt 
tilbage til Danmark efter at ha
ve være udlejet siden 1998 til 
Estonian som ES-ABE og til 
TAROM (Rumænien) som 
YR-BGT. 

Piper Cub OY-DHN er gen
opbygget efter et havari i 1975. 
Under start fra en mark den 29. 
juli ved Serup ramte den ko. 
Hvad der skete med koen 
fremgår ikke af redaktionens 
kartotek over civile danske fly, 
men flyet blev slettet at registe
ret den 18.2.1980. Det er byg
get i 1943 til US Army som 43-
2977 4, kom på svensk register 
i 1946 som SE-AWE og på 
dansk første gang i 1971. 

PA-28-161 Cadet OY-JEB 
kommer fra Sverige, ex SE
KLZ. Den blev indregisteret i 
Danmark første gang i 1989, 
men blev solgt til Sverige sam
me år. 

Tilgang 

OY-

OY-APA Boeing 737-5LS 
OY-DHN Piper J3C-65 
OY-JEB Piper PA-28-161 
OY-LAR Piper PA-46-350P 

Slettet 

OY- Ty!)! Dato 

OY-CFC 
OY-CKT 
OY-ESB 
OY-GEP 
OY-LJA 
OY-MUB 
OY-POJ 
OY-RAV 
OY-RLN 
OY-XCF 
OY-XTU 

Cessna414 
Cessna 560 
Cessna F 172M 
Beech 1900D 
Learjet 35A 
Short 330 
Beech 95-855 
Cessna 340A 
PA-28-181 
Blanik 
Nimbus-3DM 

24.4. 
2.5. 
6.4. 

17.5. 
10.4. 
8.5. 
7.5. 
9.4. 
8.5. 

16.4. 
4.5. 

Ejerskifte 

OY- Type Reg.dato 

OY-AKH Cesna F 172K 10.5. 
OY-BCL PA-28R-180 24.4. 

OY-BDI PA-28R-180 9.4. 
OY-DFD Mooney M20F 23.4, 
OY-LAC PA-46-350P 10.5. 
OY-LAF PA-34-220T 27.4. 
OY-PEX Ventus bt 10.4. 

OY-TOI PA-28-140 1.5. 

Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

28083 9.5. Maersk Air, Kastrup 
11065 3.5. Henry Schou, Esbjerg 
2841098 11 .4. Center Flight, Roskilde 
4636165 9.5. Kasper Larsen, Frederiksberg 

Ejer/bruger Årsag 

Flyselsk- Nordjylland, Svenstrup Solgt til Israel 
Air Alsie, Sønderborg Solgt til Tyskland 
Alice Aviation, Odense Solgt til Italien 
Aviation Assistance, Roskilde Solgt til Holland 
ExecuJet, Roskilde Solgt til USA 
Muk Air Solgt til England 
Busines Flight Services, Sindal Havareret 
Ravn Nordisk, Bagsværd Solgt til Belgien 
Air Alpha, Odense Solgt til Spanien 
Bornholms Flyveklub Solgt til USA 
Benny Mortensen, Vallensbæk, + Solgt til Tyskland 

Nuværende ejer/bruger Tidligere ejer/bruger 

R. Hove-Christensen, Nakskov 
Netair, Frederiksberg 

Carsten Johansen, Holte 
Bo V. Petersen, Kolding 
Technodata, Charlottenlund 
Hvista ApS, Værløse 
Mads Lykke, Vejle + 

Kim Galsgaard, Svendborg + 

H.J, Jakobsen, Nordborg + 
Scand. Management 
Consult, Gentofte 
Center Air, Roskilde 
Mads Hansen, København V 
Air Alpha, Odense 
Air Alpha, Odense 
Poul Richard Kristensen, 
Silkeborg 
Poul Christensen, Rudkøbing 

SAS køber Braathens 
Den 21. maj indgik SAS en af
tale med hovedaktionærerne 
i det store norske luftfartssel
skab Braathens om køb af de
res aktier. Det er familien Braa
then, der har 38,8% af aktie
kapitalen, og det hollandske 
luftfartsselskab KLM med 
30,0%. SAS vil også købe de 
resterende 31,2% til samme 
kurs og på samme vilkår. 

I alt skal SAS betale 1, 1 mil
liarder norske kroner for Braat-
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hens, eksklusive den svenske 
virksomhed (Malmoe Aviati
on), der skal afhændes, inden 
handelen gennemføres. 

Aftalen er betinget af at SAS 
opnår en ejerandel på mere 
end 90% af aktierne og at kon
kurrence- og andre myndighe
der giver samtykke. 

Luftfartens liberalisering 
har medført en intens konkur
rence på det norske indenrigs
marked, der er af begrænset 

størrelse. Overkapacitet og 
priskrig har kostet Braathens 
flere milliarder kroner, omkring 
to mia. for perioden 1998-2000, 
siger SAS. (Hvad det har kos
tet SAS, oplyses ikke, men man 
har jo lov til at gætte). 

Selskabet er nu kommet i 
en meget vanskelig finansiel 
situation. KLM har længe øn
sket at komme af med sine 
aktier og vil ikke investere yder
ligere i Braathens. Hovedak-

tionærerne anser ikke at sel
skabet er levedygtigt som selv
stændig virksomhed og tog 
derfor kontakt med SAS for at 
diskutere mulighederne for en 
virksomhedsovertagelse. 

Braathens er Norges stør
ste luftfartsselskab. Der er ca. 
5.000 medarbejdere, og flå
den består nu udelukkende af 
Boeing 737, i alt 32, otte egne 
og 24 ind lejede. Rutenettet om
fatter 14 destinationer i Norge, 
tre i Sverige, en i Danmark (Bil
lund) og ni i det øvrige Europa. 
I 2000 transporterede selska
bet mere end 6,3 millioner pas
sagerer og havde en omsæt
ning på 5, 7 mia NOK. 

Trods de økonomiske pro
blemer er Braathens et sel
skab med et stærkt varemær
ke og identitet på det norske 
marked, og SAS har til hensigt 
at drive Braathens som et selv
stændigt selskab. 
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Generalsekretariat 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Lufthavnsvaj 28, 4000 Roskilde 
Åbningstider mandag til fredag kl. 0900-1600 
E-mail: kda@kda.dk 

KDA huset 
Jørn Vinther, generalsekretær 
Knud Larsen, redaktør af Flyv 
Lise Jensen, bogholder 
WEB-adr. 
Telefax 

KDA Service ApS • BUTIKKEN 
Lulthavnsvej 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 

Abningstider mandag til fredag klokken 1000-1500 

Telefon E-mail 
Charlotte H. Andersen, leder af butikken 461415 07 butik@kda.dk 
Thomas B. Sylvest 46 14 15 01 
Telefax 46 19 13 16 

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

96 96 96 96 + 98 29 36 36 
86441133 
48175058 
86 42 4918 
86 67 4048 

Ansvarsomr~de 
Internationalt 
Uddannelse 
Teknik 
Miljø 
PR 

KDA i maj 

1. maj. Danske Flyvere 
Møde i KDA-huset med Dan
ske Flyvere om det fremtidige 
samarbejde omkring FLYV. 
Resultatet er blevet, at med
lemmer af Danske Flyvere kan 
fravælge FLYV og dermed op
nå et lavere kontingent. 

7. maj. Flyvehåndbogen 
Møde i Slagelse i redaktions
udvalget for Flyvehåndbogen. 
Faget Navigation bliver nu trykt 
om, idet Air Alpha og Air BP 
støtter projektet med reklame
indtægter. Faget Menneskelig 
ydeevne og begrænsninger er 
også i trykken. Mads Heising er 
godt i gang med faget Præ
stationer og Planlægning af 
flyvning. Han forventer opstart 
af Operationelle Procedurer i 
juni måned. Aerodynamik er 
helt klart og afleveret på CD
rom til trykning. Flyvelære for
ventes klar omkring 1. juni. Det 
sidste møde i udvalget plan
lægges til torsdag den 7. juni. 
Reception i KDA huset med 
forfatterne og kunder planlæg
ges til mandag den 27. august 
2001. Alle KDA medlemmer er 
velkomne. 

10. maj. Advokat 
Møde hos advokaterne Kro
mann & Reumert i en person
sag. 

19. maj. DDU 25 
DDU afholder 25 års jubilæ
umsshow på Fasterhalt. KDA' s 
formand og generalsekretær 
deltog. 

21. maj. ForsikrInger 
Gennemgang af KDA's forsik
ringsportefølje med Alm. Brand. 

22. maj. Bestyrelsesmøde 
KDA bestyrelsesmøde i Ål
borg. Referat tilsendt unioner
ne. 

28. maj. Erstatningssag 
Møde i KDA-huset med DMU 
om erstatningssag som en 
pilot har rejst mod sit forsik
ringsselskab. 

29. maj. FLVSIK 
FLYSIK møde i SLV. Oplægget 
til ny BL 8-10 (Tidligere kaldt 
R7) om obligatorisk indberet
ning af visse flyvehændelser 
blev gennemgået i detaljer. 

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 : hs.ballon@sport.dk 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, nset, 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 
2950Vedbæk 
Telefon 45 66 12 21 
E-mail : pen@gnnetcom.dk 

Kun motorflyvemaskiner og 
helikoptere er omfattet, og det 
betyder at motorsvævefly, ul
tralette fly, svævefly, balloner 
og drager med videre er und
taget. Der forestår et større ar
bejde med at kommentere 
den nye BL, og KDA har tilbudt 
at koordinere høringssvar fra 
unionerne, hvis man modta
ger kommentarerne senest 
18. juni. Deadline for svar til 
SLV er 20. juni. 

Undersøgelser af fald
skærmsulykker var også på 
agendaen foranlediget af DFU. 
Resultatet af drøftelserne blev, 
at SLV nu går aktivt ind i pro
blemstillingen og forsøger at få 
flyttet faldskærmsspring fra 
politiet til HCL regi. Hvis dette 
lykkes, vil DFU kunne få sam
me muligheder som f.eks. 
DSvU har i forbindelse med 
havariundersøgelser. 

Projektet til forbedring af 
flyvesikkerheden for motorfly 
kører som planlagt. Kontakt
personer fra AOPA og KZ& V 
er på plads, og DMU'skontakt
personer forventes klar 1. juli. 

KDA-butikken er lukket pga. ferie i ugerne 29 og 30 (16. juli - 28. juli). 
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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 

Fritflyvnings-Unionen 
Tom Oxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 56 39 85 95 
WEB-adr.: www.ffu.dk 
E-mail: oxager@vip.cybercity.dk 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Niels Lyhne Hansen 
Gormsvej 14, 7080 Børkop 
Telefon 75 86 62 19 
Internet adr.: www.modelflyvning.dk 
E-mail: lyhne@get2net.dk 

RC Sport Danmark 
Svend Plougstrup 
Kærmindevej 13, 7100 Vejle 
Telefon 75 82 73 69, mob. 40 1913 77 
WEB-adr.: www.rc-unionen. dk 
E-mail: svend@post6.te1e.dk 

DAIISI BALJJJIIIIIDN 

DM i ballon
flyvning 
Mesterskabet fandt sted i 
nærheden af Viborg med 15 
deltagende balloner. 

Formanden for Dansk Bal
lonunion Henning Sørensen 
blev danmarksmester for 11. 
gang, heraf har han vundet syv 
af mesterskaberne i løbet af de 
seneste otte år. Jan Andersen 
blev nr. 2 og Ted Dannerbo 
besatte 3. pladsen. 

Ballonskipperne Henning 
Sørensen og Jan Andersen 
har med deres DM-resultater 
i år og sidste år kvalificeret sig 
til at repræsentere Danmark 
ved verdensmesterskaberne 
2002 i Frankrig. 

Resuhaterne: 
point 

1. Henning Sørensen ....... 14.409 
2. Jan Andersen .............. 14.269 
3. Ted Dannerbo .............. 12.687 
4. Christoffer Mundt ......... 12.458 
5. Jan Basse .................... 11.262 
6. Per Rolcl ....................... 10.704 
7. Arne Jakobsen ............. 10.678 
8. Lau Laursen ................ 10.032 
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9. Bjarne Jensen ... ...... .. .. 10.018 
10. Kim Paamand ............... 9.215 
11 . Søren E. Poulsen .......... 8.958 
12. Benny Jørgensen .......... 8.454 
13. Torben Hansen ............. 8.443 
14. Hans Willadsen ............. 7.618 
15. Kai Paamand ................ 5.049 

TV fra 21d World 
Air Games 
lflg. de seneste oplysninger 
dækkerTV-stationen Discove
ry Wings Channe! konkurren
cerne i World Air Games med 
udsendelser fra den 1.-7. juli. 

50 års jubilæum for svæveflyv
ning på Flyvestation Værløse 
I slutningen af 1940'erne besluttede forsvaret at dets 
jordpersonel skulle have mulighed for at deltage i 
svæveflyvning. I 1951 kom turen til Flyvestation Værløse, 
og vi kan i år fejre 50 året for den første flyvning med 
svævefly fra Værløse, der fandt sted den 29. juli. 

Fra starten af var der tale om en fritidsaktivitet sponseret 
af Flyvevåbnet, men med stiftelsen af Flyvestation Værløse 
Svæveflyveklub (FVS) i 1962 har der udviklet sig en driftig 
civil klub med ca. 60 medlemmer og en moderne flyflåde. 

Klubben har et fremragende samarbejde med flyvesta
tionen, men er på grund af sin beliggenhed tæt på Kastrup 
naturligt nok underlagt en del luftrumsrestriktioner. Til 
gengæld har vi gode muligheder for at hverve medlemmer 
fordi vi bor så tæt på København, og mens andre klubber 
kan have problemer med medlemstilbagegang, så har FVS 
som regel folk stående på venteliste. 

FVS ønsker at fejre 50-året ved et arrangement i august 
i år og vil i den anledning gerne i forbindelse med tidligere 
medlemmer. På grund af militære øvelser på Værløse er det 
endnu ikke afgjort hvornår arrangementet kan holdes, mere 
information vil følge i FLYVs august-nummer. Her vil man 
også kunne læse en artikel om klubbens udvikling i de 
forløbne 50 år. 

Tidligere medlemmer bedes henvende sig til Michael 
Christiansen på tlf. 21279145 
eller e-mail michaelc@dk.ibm.com 

Diplomer 
NAVN KLUB DATO 

Lars Lyng Nordsjælland 04.12.00 
Kristoffer Dragsbæk Raun Polyteknisk 22.04.01 
Henrik Rolsted Jensen Midtsjælland 06.05.01 
Iben Merete Nøhr Nielsen Herning 22.04.01 
Thorsten Mauritsen Midtsjælland 30.03.01 

KALENDER 
Svæveflyvning 

18/6-1/7 World Air Games, Spanien 
7-8/7 Juniornationalholdstræning"7-14/7 Tour de 
Danmark 2001 
9-13/7 Talentkursus 1 
16-26/7 Talentkursus 3 
16-26/7 Arnborg Åben, Arnborg 
4-5/8 Nationalholdstræning 
6-18/8 Junior VM, lssodun, Frankrig 
25-26/8 Nationalholdstræning 
7-9/9 Nordisk Svæveflyvemøde, Sverige 
18-31 /12 VM, Mmabatho, Sydafrika 
22/2-2002 Repræsentantskabsmøde 

Faldskærmsspring 

22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 
22/6-1/7 

World Air Games, Spanien 
26. VM, Stil & Præcision, Spanien 
14. VM, Formation Skydiving, Spanien 
1 . VM Freeflying, Spanien 
9. VM Canopy formation , Spanien 

Kunstflyvning 

19/6-1/7 

4-5/8 
16-19/8 
25/11 

World Air Games mNM i glider- og power 
aerobatics 
DM, Aarhus (alternativt 11-12/8) 
NM, Våstervik, Sverige 
Landsmøde 

Ballonflyvning 

22/6-1/7 World Air Games, Spanien 

Motorflyvning 

22/6-1/7 Air BP Rally (sted ikke kendt) 

Diverse 

10-12/8 Krebsetræf, Siljansnås, Sverige" 
18-19/8 Flyvningens Dage, Roskilde Lufthavn 

Sølvdiplom Gulddiplom. 
nr. nr. 

200 
1918 

201 
1919 

202 

Danmarksmesterskabet i svæveflyvning 
Resultater: 

15 m klassen: 
1. Stig Øye, Polyteknisk Fly

vegruppe (PFG) 
2. Knud Møller Andersen, 

Herning Svæveflyveklub 
3. Ulrik Eilert, Østsjællands 

Flyveklub 
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Standardklassen: 
1. Mogens Hoelgaard, Her

ning Svæveflyveklub 
2. Jan W. Andersen, Nordsjæl

lands Flyveklub 
3. Ulrik Sørensen, SG-70 

~ . 
Foreningen Danske Flyvere 

Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Formand: General Chr Hvidt 

Generalsekrntær: Luflkaptajn Erik Thrane 
Sekretariat: Vester Fanmagsgade 7.4., 1606 København V, tlf. 33 13 78 79 
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Luftfartsteknisk inspektør / 
ingeniør til Skandinavisk 
Tilsynskontor i Stockholm 

Skandinavisk Tilsynskonnor (STK) 
er et fælles centralt tilsynskontor op
rettet under de skandinaviske luft
fartsmyndigheder i henholdsvis Dan
mark, Norge og Sverige. STK vareta
ger det flyvesikkerhedsmæssige tilsyn 
med SAS, SAS Commuter og SAS 
Flight Academy. 

Alle tilsynsopgaver i forbindelse med 
flyvesikkerhed for så vidt angår tek
nisk materiel, dettes vedligehold, 
operative spørgsmål, uddannelse, si
mulatortilsyn og lign. varetages af 
STK i tæt samarbejde med de tre 
skandinaviske luftfartsmyndigheder. 

Kontoret er i dag bemandet med 10 
medarbejdere (9,5 årsværk), hvoraf 
to inspektører er placeret i henholds
vis København og Oslo. 

På grund af en forventet tilførsel af 
nye opgaver forudses det, at beman
dingen vil blive udvidet i den nær
meste fremtid. 

DINE ARBEJDSOPGAVER BLIVER: 
Som luftfartsteknisk inspektør vil du 
skulle koordinere tilsynsarbejdet for 
så vidt angår teknisk virksomhed i 
SAS og SAS Commuter. Dette inde
bærer behandling af alle ansøgninger 
om bl.a.: 
• Modificeringer af luftfartøjer. 
• Ændringer i driftshåndbøger. 
• Ændringer i vedligeholdelsespro

grammer. 
• Større organisationsændringer. 

• Fornyelse af luftdygtighedsbeviser. 
• Udarbejdelse af luftdygtighedsbevi

ser i forbindelse med import og eks
port af luftfartøj er. 

Godkendelser af ovenstående vil 
skulle ske i samarbejde med de tre 
skandinaviske luftfartsmyndigheder. 

Derudover indgår auditering af SAS 
som en vigtig del af arbejdsområdet, 
og det er en opgave, som vi forventer 
at opprioritere i fremtiden. 

VI FORVENTER, AT DU: 
• Er uddannet civil-, akademi- eller 

teknikumingeniør. 
• Har veldokumenteret erfaring med 

teknisk vedligehold inden for tung 
luftfartsvirksomhed. 

• Administrativ erfaring og kendskab 
til edb på brugerniveau. 

• Gode engelskkundskaber i både 
skrift og tale. 

Derudover er det en fordel, hvis du 
har erfaring med auditering. 

VI TILBYDER: 
Ansættelse og aflønning vil ske i 
henhold til overenskomst om afløn
ning af akademikere i staten, herun
der tillæg i henhold til kvalifikatio
ner. 

Herudover vil der blive søgt om tilla
delse til at anvende Udenrigsmini
steriets regler for udbetaling af udetil
læg. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER: 
Har du behov for yderligere oplys
ninger, kan du kontakte chefen for 
Skandinavisk Tilsynskontor Sven 
Christiansson på tlf. +46 08 797 6850 
eller chefen for 1. Tilsynsafdeling i 
Statens Luftfartsvæsen, vicedirektør 
S. E. Andresen, telefon 36 18 62 10. 

Skriftlig ansøgning indsendes til Sta
tens Luftfartsvæsen, Personalekonto
ret, Ellebjergvej 50, 2450 Køben
havn SV. 
Vi skal have din ansøgning senest 
den 23. juli 2001 kl. 12. Mærk 
ansøgningen STK. 

Du er også velkommen til at besøge 
vores hjemmeside på internettet. 
Adressen er www.slv.dk. 

SLV ønsker en medarbejdersam
mensæming, der afspejler det omgi
vende samfund. Vi opfordrer derfor 
kvinder og mænd i alle aldre, uanset 
religion og race og emisk baggrund, 
til at søge. 

Trafikministeriet Statens Luftfartsvæsen 
Statens Luftfartsvæsen (SLV) er en statsvirksomhed under Trafikmmisteriet. I SLV arbejder 
godt 1000 mennesker med at skabe sikkerhed og effektivitet for den civile luftfart I Danmark 
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• a ·• 'ea ta ta, ••, _ 
Piper Aztec D, twin 1969 OY-BDW til salg 
Pragttuld stabil, rigtig flyvemaskine, 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 10 år. 
Nyt job kræver salg. 
Nyt lultdygtighedsbevis, alle LDD'er gennemført, god stand og godt vedligeholdt hos 
Aviatech. D-model ombygget til E-model næse. Lædersæder. Total: 5.030 timer, RE 
1555 timer, LE 510 limer, højre propel og venstre propel 265 timer. Autopilot (koblet), 
healer, de-icing boots, lang-range tanks (1300 NM). Avionics: 2X Narco 12MD, Narco 
Iranspander, 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 

Cessna 172 XP 
1978. 195 hk. 6 cyl. motor, 

stilbar propel. 
Velholdt og i rigtig god 

stand. 
Tlf. 9852 4500 
el/. 9855 5111 

Forevisning på Arnborg af 

ASW28 
Gerhard Waibels sidste nye konstruk· 

tion i standardklassen - afløseren 
for ASW 24, vil blive demonstreret på 

Arnborg i dagene 14.·15. juli 2001 . 

ALEXANDER SCHLEICHER 
SEGELFLUGZEUGBAU 

Erik Holten 
TifJFax: 45 42 01 05 
E-mail: eh@image.dk 

Veteranfly sælges 
Næsten færdigbygget Turbulentsælges. 
Henv.: Billet mrk FLYV Turbulent 
Til: FLYV's onnoll{eafdeling 
Co/Tørring Bogtrykkeri A/S 
Vongevej 17 
7160 Tørring 

TAMPICO TB-9 
1980, TT 1700. 
Meget flot stand. 
Altid hangar i Roskilde. 
Kr. 275.000,-. 
Frank Hansen tlf. 43 42 23 13. 
Mai/: FKH@cvkelsmeden.dk 

AN-2 
Vi søger potentielle partnere i et 
AN-2 (og/ellerYAK-52) partner
skab. Er du interesseret? 
Henvendelse til Michael 
mth@cjjy.dk Tlf. 3325 3301 
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HANGARPLADS 
Hangarplads + landingsbane 
på 660 m i Roskilde/ Køge

området udlejes. 
Henv. 4028 7156 

Cessna 172 
Pæn og velholdt årg. 1964 sæl
ges. TT 5648. Motor 1480 timer, 
propel 430 timer. GPS Garmin 
195, LOB 1/7-2001. 
Henv. Tff. 2084 1408 

KØBES 
4 personers I-motors fly. 

Henvendelse: 
Tlf. 6618 4120 / 2177 5563 

PIPER AR CHER ID 1997 
Tf: 180 t-King IFR-KLN 89B 
600.000 kr. under nyprisen 

AEROCENTER: Tlf.40362277 

E-mail: airline@mail.tele.dk 

D31 TURBULENT 
LOB til 28/3-2002. 

Kr. 28.000,-. 

Henv. Tlf. 7535 3166 

FLY HANDEL 
C500-C421C-Cl82P-Cl52-SA226TC 

www.aerocenter.dk 
Kommissionssalg tilbydes 
Tel:40362277 Fax: 70252217 

SÆLGES 
Cessna F172 H, Totaltid 3TT1, OY· 
AGG. 
Motor TTSO 1966 - Propel TTSO 86. 
Godkendt til slæb. Nylakeret hvid/rød. 
Nyt LDB, JAR 145 godkendt. 

Pfper PA 30TWIN COMANCHE 
OY-DDH, totaltid 5332, UH og R/H, 
motorTTSO 927, PropellerTTSO 99. 
Nyt LDB og 100 timers eftersyn. 

Partenavla PN68C 
OY-CFT, totaltid 3135, UH motor 
TTSO 1076, R/H motorTTSO 1160, 
Propeller TTSO o. Næsten ny lak og 
indtræk. 

N.P. LObeck 
T/l 98571595 - Fax. 98571695 
Mai/: npl@lubeck.dk 
Mobil: 4057 1722 

aviation 
GROUP DENMARK 

~ V-FORSIKRING 
FLYSALG (se www.nordicair.dk) 

1----- ----HANGAR KEEPER FORSIKRING 
~--- SIMULATORER 

Med mange års erfaring indenfor flyvning kan vi 
yde en personlig og professionel service 

Hans Jørn Christensen 
Exm erhvofVSAS&Urandor I CPL 

TIi: +45 9837 4820~20 - Fax: +45 9837 2424 - e-mail: aviation@cool.dk 

LUFTFARTSSKOLEN 
Type Rating BE 200 
Type Rating BE 200 i henhold til JAR-FCL 1.240 (a)(2). 
Kurserne er opdelt i to blokke. 
Blok 1 indeholder den tekniske del og varer 26 timer fordelt 
på 4 dage. Blok 2 indeholder 7 timers aero-plane performance 
og mass and balance og 8 timers flyvning fordelt på 7 dage. 

Se annoncen pd side 29 for yderligere oplysninger og tilmelding! 

Luftfartsskolen, Lufthavnsvej 60, 4000 Roskilde, tlf. 3282 8063 

RD EQUIPMENT 
Skovvej 40 . 4622 Havdrup 

Telefax 46 18 68 46 

46186909 
SIERRA ACADEMY OF 

AERONAUTICS 
Sierra Academy of Aeronautics med 
hovedbase i Oakland, California, 
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 at 
få mere flyvetid og blive bedre kvali
ficerede til ansættelse i flyselskaber. 
Skolen har årligt ledige stillinger til 
20-30 skandinaviske instruktører. Til 
snarlig ansættelse søges derfor. 

FLYINSTRUKTØRER 

Kandidater skal minimum have FAA 
CPUIR 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 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY ELLER HELIKOPTER 
I USA 

Helicopter 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.beli.com 

Comalr Avlation 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 pa 

uddannelsen 
• ""Airline" orienteret uddannelse 
• "lntemship" progarn pa I 000 

flytimer med betalt instruktørjob 
på skolen efter uddannelsen 

• Meget gode 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 
11f & Fax: + 47 - 516208 96 
E-mail: seglend@online.no 

FLYV JULI 2001 



~=-.-,.•~ 
JFfuiglbit Acæ1dlemy 

TRAFIKFLYVERSKOLING 

JAR FCL ATPL teori 
Modu/art dagkursus med start i september 2001 

Opstart i Roskilde og Karup 

JAR FCL ATPL teori(forkortet) 
Modulart kursus med start i september 2001 

Opstart i Roskilde og Karup 

IR Instrument Rating 
Løbende opstart, ring for info. 

GEN radiokursus 
Løbende opstart, ring for info. 

MCC KURSUS 

JAR FCL ATPL 
Teori 

Flight lnstructor (A) 
Teori + praktik 

Type Ratings 

Næste Trafikflyverhold 
Starter primo august 2001 

FI(A) Flight Instructor teori 
Løbende opstart, ring for info Ring for nærmere info/tilmelding 

Telefon 4619 1919 
Distance Learning 

Hvis du ikke har mulighed for 
at deltage på vore dag- eller aftenkurser. -e:NTER 1\~ 

Roskilde - Tlf. 46 19 15 55 / Karup - Tlf. 97 10 Ol 55 
www.jetair.dk - E-mail: jetair@jetair.dk 

Lufthavnsvej 44, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 08 37 / 46 19 19 19 • www.centerair.dk 

Du vil indgå i et team på 9 inspektører 
og du vil opnå et grundigt kendskab til 
og indsigt i alle former for operative luft
fartsmæssige bestemmelser og inter
nationale aftaler samt administrations
rutiner. 

DINE ARBEJDSOPGAVER BLIVER: 
• Kontrol af danske og udenlandske luft

fansselskabers kvalitets- og sikkerheds
niveau i Danmark og i udlandet, samt 
sikre at nationale og internationale 
bestemmelser bliver overholdt. 

• Godkendelse af flyvevirksomheder. 
• Deltagelse i SAFA-inspektioner. 
• Sagsbehandling af operativt relaterede 

henvendelserfraluftfartsselskaberog 
enkeltpersoner. 

• Sagsbehandling og godkendelse af Mi
nimum Equipment List med tilhøren
de dokumenter. 

• Koordinering/fonolkning/evt. udarbej
delse af danske bestemmelser med til
svarende internationale bestemmelser. 

Trafikministeriet 

- r'lllll~II: kommunikationsevner 
lægge ægt på dine evner til at for
mulere dig skriftligt på både dansk og 
engelsk. 

• Har stor erfaring i tung luftfan ( evt. fra 
Forsvaret) og helst have eller have 
haft pilotcertifikat. Vi er indstillet på 
at finde en løsning, så du evt. kan op
retholde din operative status. 

• Har godt kendskab til edb på brugerni
veau. 

• 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 pååremål (5-7 år). 
• Aflønning i forhold til kvalifikations

niveau fra kr. 34.000/md i en fuldtids
stilling (37 timer ugentlig). 

Herudover kan der evt. indgås aftale om 
individuel pensionsordning på særlige 
vilkår godkendt af Finansministeriet. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER: 
Har du behov for yderligere oplysninger, 
kan du kontakte chef for Operativt kon
tor, Asbo Holse på telefon 3618 6270 el
ler 2073 2580. 
Skriftlig ansøgning indsendes til Statens 
Luftfartsvæsen, Personalekontoret, Elle
bjergvej 50, 2450 København SV. 
Vi skal have din ansøgning senest den 
23. juli 2001 kl. 12. Mærk ansøgningen 
TO. 

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 religion og 
race og etnisk baggrund, til at søge. 

Statens Luftfartsvæsen 
Statens 1.uftfartsvzsen (SLV) er en statsvirksomhed Wldcr Trafllaniniscemt. I SLV arbejder 
godt 1000 mennesker med at skabe siklcerhed og elf.Jctivitet for den civile luftfut i Danmark Vi holder Danmark på vingerne 
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Center Air ApS Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde Tlf. 4619 08 37 / 46191919, 
fax 4619 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 

al,t-a.KI-
COPENHAGEN AIRTAXI AJS 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Til.46191114, Fax46191115 
E-mail: cat@aircat.dk, www.aircat.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE-ME) ATPL-integratea, 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 A12, 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, bannerslæb. 
Kommunikation: N-BEG/BEG VHF og morse. 

,æ-.-~•n 
lFlliglbnt 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. 9710 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 
Learning, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

Flyvevabnets / /t.. j 

Bibliotek 
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Skolen for civil " 

Pilot Uddannelse 
i 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 4619 16 30, Fax 46 19 1115 
E-mail: cpu@aircat.dk 
Teori: PPL, CPL, I-Rating, ATPL, JAR-OPS, JAR-~CL, 
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 4814 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, llyveinstruktør- 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, E-mail: bac@pc.dk 

PPL, CPL, IR SE/ME, Class Ratings, 
Night Qualifications, FI, Proflciency Check, 
ATPL-lntegrated. 

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 
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 

'l(ar{og .91.ir 9<:::::,,, 
=~:r~

I
~ufthavn, 6400 Sønderbog IJ 

Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Ring 74 42 22 85 for kontakt til 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 

LÆR AT FLYVE~~ 
HELIKOPTER ~·~ 

HELIKOPTER-SERVICE AIS 
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. 

se. l=instrumentbevis. VFR=siglflyvning. PFT =periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. BEG=begrænset certifikat som luftfarts
lm luftfarts-ratiotelefonist. GEN=generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. lNSTRUKTØR=flyverinstruktøruddannelse. 

392000130287 1se. ATPL=Airline Transport Ucense. IR=lnstrument rating. Nlght Quallflcatlon=Rettighed til VFR-nat. Class Ratlng=Klasse
Jtion Course. Proflclency Check=Praktisk prøve for forlængelse af rettighed. 
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IC-AJE 
Bærbar flyradiotelefon IC-AlE. Enkel og logisk 
betjening, stort display med lys, robust kabinet, en 
knap til 121.500 MHz (emergenzy frequenzy), batteri 
indikator,ANL (automatic noise limiter), støjredukti
on, typegodkendt af Telestyrelsen. 
Stort tilbehørsprogram og alle 760 kanaler. 

GARMINGPS 
Vi har den ulti
mative GPS-MAP • 

295 Color med tilhørende 
extra udstyr bl.a. MapSource World 
CD-rom til waypoints og flyveruter. 
Øvrige MapSource CD-rom lagerføres. 
Endvidere tilbyder vi modellerne GPS-195 - GPS III Pilot og GPS 92. 

Se her! 
David Clark - et professionelt headset. 

ICOM - håndholdt flyradio - extra i flyet! 
lntercom - lidt mere komfort under turen. 

Besø1 01så vores hjemmeside: www.avja-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 

Fly til et 

~ FLYUDLEJNING 
AYF AA· 1 IFR/GPS 
CLA C172 IFR/GPS 
RPJ C172 IFR 
BSV C172 VFR 
BIU C172 IFR 
PEW C172 IFR/GP.S 
CYF PA28·140 IFR/GPS 
020 PA28-140 IFR/GPS 
BRT PA28-181 IFR/GARMIN 430 
BCL PA28-180R IFR/GPS 
BSZ PA28-180R IFR/GPS 
CRC C177R IFR/GPS 
CFB 8KCAB VFR/AEROBATIC 
BVU B33 IFR/gannin 430/530 

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 

580. 
725,-
725.-
725,-
725,-
725,-
805,-
805,-
905,-
935,- mm. 100 bm. 
935,- mm. 101 bm. 
965,- min. 150 tim. 
950,- +moms 

Stonnscope PR. TACHO 1300,- Udlejn. efter aftale 

UDLEJNING PR. AIRBORNETID, (Tomotoret): 
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 Ulrettelagt din uddannelse Ul en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT + PPL-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat + PPL-certifikat: 
Cessna 172 • 1 1 as.- incl, 25% moms PG 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-okt. 08.00-19.00 
Perioden nov .. -marts 08.00-17.00 

IKAROS FLY- ROSKILDE LUFTHAVN -46191010 
Fax: 46 19 0515 . E-mail ikaros@ikaros.dk.www.ikaros.dk 

" A IRALPHA 
AIRCRAFI SALES AIS 

Air Alpha Alrcraft Sales er 4t.O.! 
Grønland, Island og Færøerne. 
som markedsområde og oreta 

andler af nye Plper fly I Danmark 
forhandler brugte fly med hele verden 
vurderinger af fly. 

Brugte fly til salg 

r Archer l 
1962 Plper Colt 
1989 King Air 8200 C 
1989 King Air C90 A 
1974 King Air E90 
1977 Cessna 177 RG Cardlnal 

Nye Piper fly til salg 
Piper Mallbu Mlrage, klar til levering I august 
Plper Archer III 
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Galaxy 
Aerospace 
General Dynamics har over
taget Galaxy Aerospace, der 
forhandler og servicerer isra
e Is k-fre mstill ede jetforret
ningsfly (se Flyv nr. 9/2000). 
De to jetfly, Astra SPX og Ga
laxy har fået navneforandring 
til hhv. G100 og G200. Gene
ral Dynamics ejer i forvejen en 
producent af store forretnings
fly, nemlig Gulfstream. 

Center Air 
SAS-godkendt 
Flyveskolen Center Air i Ros
kilde Lufthavn er efter en nøje 
inspektion af Scandinavian 
Flight Operations blev god
kendt til at elever uddannet 
hos Center Air kan søge op
tagelse hos SAS direkte efter 
bestået afsluttende prøver 
uden noget flyvetidskrav. 

Hos Center Air er Bodil 
Frost chefinstruktør for JAR 
integreret ATPL-elever, og 
Michael Toft Andersen er 
chefinstruktør for modular 
JAR-uddannelse og typera
ting. 

For tiden er fem skoler i 
Skandinavien godkendt. Sko
lerne inspiceres årligt af Scan
dinavian Flight Operations for 
at sikre godkendelse for det 
kommende år. 

Anerkendelse til LEGO-chef 

Oscar 
Yankee• 
rubrikken 
Oscar Yankee udgår af 
dette nummer af tekniske 
årsager. 

MiG-23 
til Langeland 
Langelands Museum har købt 
en Mikoyan MiG-23 (NATO 
navn Flogger) i Polen. Flyet, 
der ikke længere er luftdygtigt, 
kom til Bagenkop med skib 
den 2. juli. Det skal udstilles 
på det nedlagte Langelands
fort, der nu er omdannet til 
"koldkrigsmuseum". 

~ bace 
.. ~-

Kjeld Kirk Kristiansen (i.m) takker Phil Roberts, NBAA og (t.h.) Francois Chavette, EBAA for 
anerkendelsen. 

LEGO's direktør Kjeld Kirk 
Kristiansen fik ved 1 st Europe
an Business Aviation Conven
tion & Exhibition (EBACE) i 
Geneve overrakt European 
Business Aviation Award for 
Operator of the Year som 
anerkendelse for sin støtte til 
anvendelse af fly i virksomhe
derne. 
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KKK sagde bla. i sin takke
tale, at det var præcis 40 år si
den at LEGO's første fly lan
dede på en smal græsbane 
nær fabrikken i Billund. Efter
hånden som LEGO blev en 
verdensomspændende virk
somhed var det tydeligt at flyet 
er et vigtigt værktøj i firmaet. 
At kunne rejse hvor som helst 

når som helst er meget væ
senligt for LEGO. 

Endnu en dansker, Frederik 
Sørensen, ansat i EU kommis
sionens Directorate F (Air 
Transport), fik overrakt Euro
pean Business Aviation Award 
for Regulator of the Year for sit 
arbejde i EU med reguleringer 
og lufttransportaftaler. 

SAS:Ny 
ejerstruktur 
Pr. 21. juni har de tre SAS
moderselskabers aktionærer 
fået deres aktier ombyttet - i 
forholdet 1 :1 med aktier i et 
nystiftet selskab, SAS AB. 

SAS har hidtil været et kon
sortium, drevet af tre moder
selskaber, et for hvert af de tre 
nordiske lande og indregi
streret som aktieselskaber i 
henholdsvis Danmark, Norge 
og Sverige. 

SAS-aktierne var derfor 
noteret særskilt på tre forskel
lige børser og genstand for for
skellige regnskabs- og skat
teregler. 

Den er nu blevet ændret, så 
der fremover er en fælles SAS
aktie. Formålet er at skaffe 
bedre adgang til kapitalmarke
det, og man venter at det vil 
medføre en mere effektiv pris
fastsættelse af SAS-aktien , 
hvilket bedre modsvarer kra
vene fra de store institutionelle 
investorer. 

Den fælles SAS aktie gør 
det også nemmere for SAS at 
overtagelse af andre selska
ber med egne aktier som 
betaling. Det krævede tidlige
re, at de tre moderselskabers 
generalforsamlinger og besty
relser koordinerede deres be
slutninger, ligesom sælgeren 
modtog tre forskellige slags 
aktier som betaling. 

Af praktiske grunde er det 
nye SAS med egne aktier re
gistreret i Sverige, så den klas
siske forklaring på hvad bog
staverne SAS står for, er nu -
rent juridisk - korrekt: Svensk 
Alt Sammen. 

Dieselmotor 
hos Air Alpha 
Thielert Aircraft Engines nye 
dieselmotor til fly præsenteres 
søndag den 2. september kl. 
1100 ved et Air Alpha Aircraft 
Sales fly-in for Piper-ejere i 
Odense Lufthavn. 

TAE 125-dieselmotoren er 
monteret i en Piper PA-28 
Warrior med trebladet propel. 

Der bliver naturligvis også 
mulighed for at se en række af 
de nye Piper-fly. 

Hos Air Alpha Aircraft Sales 
kontaktes Marlene Nielsen på 
65 954 954 for adgangskort. 
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CAT 40 år 

Capenhagen Air Taxi fejrede 
den 14. juni selskabets 40 års 
jubilæum ved en velbesøgt 
reception i de nyindviede byg
ninger på Lufthavnsvej 34-38 
i Roskilde Lufthavn. 

Zeppeliner 
typegodkendt 
Luftfahrt-Bundesamt (LBA), 
de tyske luftfartsmyndigheder, 
har typegodkendt luftskibet 
NO? (Zeppelin NT), der fløj før
ste gang den 18. september 
1997. 

Parallelt hermed har Zep
pelin Luftfahrttechnil< opnået 
godkendelse som fremstil
lingsvirksomhed efter JAR-
21 G. 

Til lejligheden var flyene 
samletforan bygningerne. Ka
strup Luftfoto er en del af sel
skabet, og intet var vel mere 
naturligt at se dagen fra oven. 

Hangar 117 
Cimber Air har fundet det me
re rationelt at koncentrere ved
ligeholdelsen af selskabets fly 
i Sønderborg og har derfor op
sagt lejemålet af Hangar 117 
i Københavns Lufthavn Ka
strup. 

Hangaren, der tilhører Pre
miair, er nu udlejet til Danish 
Air Transport. 

Halehjuls 
Yak-52 
Aerostar of Romania har 
udviklet en halehjulsudgave af 
træningsflyet IAK-52 (Yak-52). 
IAK-52TW, som betegnelsen 
er, fløj første gang den 2. juli 
ved fabrikken i Bacau. Der er 
udført en række modifikatio
ner på flyet, der nu har en 400 
hk M14PX-DX stjernemotor, 
fuldt optrækkeligt understel og 
styrbart halehjul. Flyet bliver 
ordreproduceret og blev præ
sente ret ved Oshkosh Air 
Show i slutningen af juli. 

Aerostar har fremstillet 
IAK-52 på licens siden 1976. 
Godt 1.800 er bygget. 

Ny direktør 
i KLH 
Bestyrelsen for Københavns 
Lufthavne A/S har valgt direk
tør Kjeld Binger til at indtræde 
i selskabets direktion, der her
efter består af Niels Boserup, 
Leif Rasmussen og Kjeld Bin
ger. 

Tidligere direktør Agneta 
Bjårkmans opgaver inden for 
områderne økonomi, informa
tionsteknologi og personale
administration er overtaget af 
underdirektør, cand. merc. 
Torben Tyregod, MBA. 

Agneta Bjorkman, der fra
trådte i december i fjor, er nu 
direktør i TDC, det tidligere Tele 
Danmark. 

Den 3. juli landede en Airbus Befuga i Kastrup Lufthavn. Ombord i kæmpeflyet var en mock-up af en 
Airbus A340 flykabine, som SAS skal anvende i personaleuddanne/sen ved overgang til Airbus fly. 
Flyet holdt på Cargo-plads 133, og der blev brugt ca. en time til niveliering inden fasten kunne køres 
fra borde. Foto: Søren Holmberg. 
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I ØVRIGT 
Sterling European har fået ny 
direktør, John Overbye. Han er 
44 år og kommer fra en stilling 
som passagerdirektør i DFDS 
Seaways. 

Go, engelsk lavprisselskab er 
af British Airways solgt til et 
engelsk investeringsselskab 
for 110 mio. USD. Selskabet 
har for nylig præsenteret sit 
første regnskab med over
skud, 4 mio. GBP. 

Singapore Airlines indsætter 
den I. december Boeing 777 
på ruten Singapore-Køben
havn. 

SAS havde i fjor 140 rapporter 
om voldsomme passagerer, 
dobbelt så mange som året 
før. Fra efteråret bliver hånd
jern standardudstyr på SAS 
fly. 

Major John Nielsen, chef for 
Luftmeldeafsnit Bornholm, af
gik med pension den 30. juni. 

Hovedværksted Alborg fik ny 
chef den 1. maj, ingeniør Jan 
Georgi, 55 år. Han kommer fra 
en stilling som produktionschef 
hos Jensen Danmark A/S, der 
fremstiller vaskerimaskiner. 

Flyvematerielkommandoen 
markerede sit 50 års jubilæum 
med en parade i Værløse den 
18.juni. 

Uverpool lufthavn skiftede den 
2. juli navn til John Lennon Air
port, opkaldt efter Liverpools 
berømte søn John Lennon, 
medlem af The Beatles. 

SAS indstiller ultimo oktober 
sin rute København-London 
(Stansted). Den blev oprettet 
som modtræk mod det britiske 
lavprisselskab Go's rute og 
har givet stort underskud. 

Boeing har fået en kontrakt på 
fire milliarder USD på moder
nisering af ca. 500 Lockheed 
C-130 Hercules med bl.a. ny 
cockpit avionics med seks dis
pays og Flight Management 
System baseret på det i Boe
ing 737. Arbejdet skal påbe
gyndes i 2004 og fortsætter til 
og med 2014. 
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- Arets oplevelse 
Tekst og foto: Palle J. Christensen 

Plakaternes løfte kom til at holde stik. Over 
100.000 besøgende havde fire internationale 
opvisningshold og mange solo jetopvisninger 
at underholde sig med, foruden en varieret 
jordudstilling af fly og materiel. Som speake
ren annoncerede: ,,Måske den bedste flyve
opvisning i Danmark nogensinde?" 

Dansk militærflyvning var selvfølgelig også 
flot repræsenteret, men vi har valgt at se lidt 
på det, vi ikke ser til daglig. 

Den hollandske 
Lockheed F-16 
med Hsmoke
winders" p;J 
vingetipperne. 

Den svenske Lockheed C-
130 Hercules under en 
"Sarajevo-anflyvning". Ind 
imellem var de to yderste 
motorer stoppet. 

Smukt restaureret Aab»p fly: Republlc F-84G. 

Italienske 
Frecce Tricolori 
i Aermacchi 
MB-339 PAN. 



TEMA 

Flyvning 
i New Zealand 
I dette nummer sætter vi fokus på flyvning i New 
Zealand, idet antropolog, pilot fotograf og skribent 
Rune Balle bragte en masse spændende historier med 
hjem fra sin anden længerevarende rejse til landet 
,,down under«. 

New Zealand - der består af Nordøen, Sydøen og en masse småøer - er 
måske mest kendt for sine over 50 mio. får, en enorm eksport af kiwi
frugter og landets rugby-helte »The All Blacks«, hvis største mål i verden er 
at banke arvefjenderne fra Vestøen som »kiwi'erne« (new zealænderne) 
ofte i spøg kalder Australien. Befolkningen er på ca. 3½ mio. på et område 
på størrelse med Storbritannien. 

Hvis New Zealand lå på den nordlige halvkugle, ville det ligge lige 
vest for Spanien og have en udstrækning som fra Sydtyskland til 
Tunesien. 

Klimaet i New Zealand er generelt noget bedre end i Danmark, 
hvis man altså kan leve med, at det - der hvor det regner 
mindst - regner dobbelt så meget som i Danmark. New 
Zealand er et land med ekstremer, og ud over 
hovedstaden Wellingtons evige blæsevejr og 40 dage 
om året med storm er landet også kendt for 
verdens største nedbør over regnskovene på 
vestkysten af Sydøen, hvor det regner helt op 
til 10.000 mm om året. 
Solskin kan landet dog også byde på masser 
af ind imellem de evigt passerende frontsy
stemer. Flere steder måles der over 2.500 
timer med strålende sol, hvilket er 
markant flere end vore »sølle« 1.800 
årlige timers solskin. 

På det stiliserede kort over 
New Zealand er marke
ret, hvor artiklernes 
handlinger foregår. 

God fornøjelse. 

• 

Morgentur til 
Mount Cook • 

Paraglider på fuld tid 

Klassisk flyrestaurering 
og restaurant • 
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• Skoleflyvnin 
»Down Un r« 

Forfatteren i 
paraglider over 
Queenstown. 

, 
Flyvning på wlkaner 



Rotorua set fra luften. 

Flyvning på vulkaner 
Tekst og foto: Rune Balle 

Omtrent midt på 
Nordøen ligger byen 
Rotorua, hvis skønne 
- men og~ barske -
natur siden begyndel
sen af 1880'erne har 
tiltrukket millioner af 
turister. 

Da det blev kendt vidt omkring, 
at der ved søen Rotorua var 
varme og helbredende kilder, 
og at der ikke langt fra Rotorua 
var gejsere, svovlstinkende 
muddersøer og et naturfæno
men kaldet 'The Pink and Whi
te Terraces", valfartede velstil
lede borgere fra ind- og udland 
til Rotorua, hvor hoteller og re-

stauranter skød op som pad
dehatte. 

Naturkatastrofe 
ændrede alt 

Natten til den 10. juni 1886 ek
sploderede bjerget Tarawera 
som 'The Pink and White Ter
races" lænede sig op ad, og 

ved det efterfølgende vulkan
udbrud blev et 8.000 kvadrat
kilometer stort område over
dænget med lava, mudder og 
aske. 153 mennesker omkom 
og områdets trækplaster for
svandt for altid, hvilket satte 
en brat stopper for turismen i 
området. 

Som bekendt er intet så galt 
at det ikke er godt for noget, 
og da vulkanen var faldet til ro 
og lokalbefolkningen havde 
sundet sig over katastrofen og 
tabet af de mange menneske
liv samt 'The Pink and White 
Terraces" havde omverdenen 
for alvor fået øjnene op for Ro
torua, der nu kunne fremvise 
et nyt unikt naturfænomen: 
vulkanen Terawera. 

Siden 1880-erne har turis
me spillet en vigtig rolle for Ro
torua, og siden 1950-erne har 
turismen været levebrød for 
størsteparten af regionens ind
byggere. Turisme er i dag New 
Zealands største indtægts-

Vulkanen Terawera. 
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kilde, og i år 2000 besøgte godt 
1,8 millioner turister "Aotea
roa" - "Landet med den lange 
hvide sky" - som de vulkansk 
aktive øer blev kaldt af landets 
oprindelige beboere "maorier
ne", indtil den hollandske op
dagelsesrejsende Abel Tas
man i 1642 gav landet navn ef
ter en hollandsk provins. 

Antallet af turister har de 
seneste 4-5 år haft en stigning 
på godt 10% pr. år, og stignin
gen forventes at fortsætte, 
hvilket indbyggerne i Rotorua 
glæder sig over, fordi langt 
størsteparten af New Zea
lands turister lægger vejen 
omkring Rotorua. 

Luftfart i New Zealand 

New Zealand er et bjergland, og 
på grund af landets topografi er 
veje og jernbaner snørklede. 
Derfor tager det næsten fire 
timer at køre de 241 km fra 
Auckland til Rotorua og over 
seks timer at køre de 472 km 
der er, hvis man skal videre til 
hovedstaden Wellington på 
sydenden af Nordøen. 

Siden 1880-erne har jern
baner spillet en vigtig rolle i 
New Zealand, men efter 1990-
ernes ivrige privatisering af al 
offentlig transport, kører der i 
dag kun et tog i hver retning på 
udvalgte strækninger, mens 
busdriften mange steder klarer 
4-5 gange så mange afgange. 

Som rejsende i New Zea
land er der med andre ord to 
alternativer tilbage: bil og fly. 
Da det på korte rejser i New 
Zealand ofte er billigere at 
flyve, og det i hvert fald er 
hurtigere end at rejse i bil, så 
spiller luftfart i New Zealand en 
vigtig rolle når de 1,8 mio. tu
rister skal fragtes rundt i det 
1. 700 km lange og op til 350 
km brede land. 

1,8 mio. turister lyder må
ske ikke umiddelbart af så me
get, men set i forhold til New 
Zealands knap 4 mio. indbyg
gere, og set i forhold til at 99% 
af turisterne ankommer med 
fly, så virker tallet lidt mere 
håndgribeligt. 

Specielt hvis de 1,8 mio. 
divideres med antallet af 
sæder i en jumbojet, for så 
viser det sig, at der årligt an
kommer omkring 4-5.000 
"Jumbolæs" turister, hvilket 
igen svarer til over 12-14 "læs" 
pr. dag - året rundt! 
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ATR72 og BAe146 bringer flere gange dagligt turister til Rotorua. 

Rotorua Lufthavn 

Med sine to parallelle baner 
01U19R med 1.492 x 30 meter 
asfalt og 01 R/19L med 833 x 
50 meter græs, er lufthavnen i 
Rotorua langt fra stor nok til at 
kunne tage en Jumbojet. Der
for må de mange pakketuris
ter, hvis første mål i New Zea
land er Rotorua, skifte fly i 
Auckland for at ankomme om
bord på et af de i snit 20 dag
lige rutefly af typerne Boeing 
737, BAe146, ATR42/72, Fok
ker 50 samt Dash 8. 

Ud over rutetrafik er der i høj
sæsonen, fra december til april, 
hektisk småfly-aktivitet, idet 
såvel taxi- og skoleflyvefirmaer, 
flyveklub, faldskærmsudsprin
gere, kunstflyvere, sprøjtefly og 
"barnstormers" benytter luft
havnen. 

På årsbasis løber det vel op 
i 30-40.000 operationer pr. år, 
anslår den svejtsiskfødte flyve
lederaspirant Rainier Bron, der 
efter et års uddannelse i Christ
church er udstationeret seks 
måneder i Rotorua, inden han 
skal videre for at arbejde seks 
måneder i New Zealands syd
ligste lufthavn i lnvercargill på 

Sydøen. Rainier Bron fortæl
ler i øvrigt at Rotorua er et godt 
sted at "stå i lære", fordi luft
havnen kan byde på såvel 
hektiske påskedage med om
kring 300 operationer som lidt 
mere udfordrende dage med 
dårlig sigt og skyhøjde. 

Rotorua Aero Club 

Begrebet "flyveklub" er lidt an
derledes i New Zealand end i 
Danmark, for næsten alle fly
veklubber er kommercielle or
ganisationer, der ud over so
cialt samvær og flyudlejning 
også står for rundflyvninger, 
fotoflyvning, inspektion af sko
ve og luftledninger samt skole
og taxiflyvning. 

Rotorua Aero Club er en ty
pisk new zealandsk flyveklub, 
med omkring 60 medlemmer, 
to C-172'ere, en C-152'ersamt 
to fastansatte piloter, der i som
mermånederne suppleres af 
en eller to nyudklækkede pilo
ter, der ved ansættelse som 
regel ikke har meget mere end 
250 timer i logbogen. 

I løbet af en god sæson 
producerer klubben omkring 

2.000 timers flyvning, eksklu
siv udlejning, og deraf kan de 
nyudklækkede piloter være 
heldige at få 2-300 timer, hvil
ket de oven i købet får løn for. 

Lønniveauet for "low-time
piloter" i New Zealand er ikke 
imponerende, og hård konkur
rence blandt landets godt 
8.500 piloter, sammen med 
mangel på fagbevægelse i 
New Zealand, er en del af for
klaringen på at startlønnen lig
ger på omkring 1 0 new zea
landske dollars eller omkring 
35 kr. i timen. Enkelte flyveklub
ber betaler helt op til 20 NZ$ i 
timen, hvilket næsten er tre 
gange så meget som en kas
sedame i et supermarked må 
nøjes med. 

Med det i tankerne er de 
heldige piloter, der faktisk får 
et job, taknemmelige. En stor 
del af New Zealands erhvervs
piloter er i øvrigt "sovende" pi
loter, der blot optræder i stati
stikken fordi de hvert andet år 
får fornyet certifikatet. 

I New Zealand er der nem
lig ikke noget krav om, at der 
skal flyves et vist antal timer 
pr. år, hvilket bevirker at det er 

Faldskærmsudspring er populære blandt de mange unge "adrenalin-turister" der besøger New 
Zealand. Tandem Skydive i Rotorua sttlr for omkring 1.000 spring om tlret, og et tandemspring 
koster 190 NZ$ eller 665 kr. 



svært at sætte tal på hvor 
mange aktive piloter der fak
tisk er. 

grænsen for hvornår eneflyv
ningsbevis kan udstedes, hvil
ket vil sige at der i New Zea
land er en hel del 15-årige pi
lotelever. Gennem Rotorua 
Aero Club's historie har der 
derfor været fejret mange 16-
års fødselsdage i lufthavnen, 
hvor dagen er startet med 
første solotur, hvilket så fejres 

Privatflyvercertifikat 
som 16-årig 

Aldersgrænsen for privatpilo
ter i New Zealand er kun 16 
år, og det er vel at mærke 

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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med en sodavand, for i New 
Zealand holdes der strengt på 
at unge under 18 år ikke skal 
nyde så meget som en lys 
pilsner. 

Flyvning kan de unge jo så 
til gengæld nyde, og fra at er
hverve privatflyvercertifikat 
som 16-årige, har de unge pi
loter hele fem år til at øve sig, 
inden de får lov til at flyve med 
passagerer. I New Zealand 
skal en pilot nemlig være fyldt 
18 år for at kunne opnå er
hvervscertifikat, men 21 år før 
han eller hun har lov til at med
bringe betalende passagerer. 

En del af de helt unge pilo
ter nøjes så med fotoflyvning, 
bannerslæb, svæveflyslæb, 
og hvad der ellers kan give ti
mer indtil de fylder 21. Med 
held og iver lykkes det faktisk 
for en del at samle de nødven
dige 1.000 timer der skal til for 
at komme i betragtning til et af 
de attraktive jobs som styr
mand på et rutefly, i en alder 
af bare 21 år. 

Turistflyvning i stor stil 

I Rotorua - der er på størrelse 
med Næstved - er der hele to 
helikopterfirmaer, der flyver 
med i alt fem helikoptere, der 
tilsammen kan tage omkring 
15 passagerer. Det ene sel
skab "New Zealand Helicop
ters" er stationeret på kultur
centret "Maori Arts and Crafts 
lnstitute", der årligt besøges af 
omkring 650.000 turister. Det 
andet selskab "Vulcanic Air 
Safaris" opererer fra "havnen" 

Fra søbredden opererer to 
helikoptere og to søfly der brin
ger turister rundt i det natur
skønne område. 

ved søen, hvorfra de også fly
ver med deres to Cessna 206 
søfly. 

Hvor mange timer der fly
ves, eller hvor mange passa
gerer der årligt flyves, er ikke 
oplysninger som selskaberne 
ønsker at offentligheden, eller 
konkurrenter, skal have kend
skab til. 

De vil dog meget gerne 
oplyse om priser, og ture med 
søfly koster 175 - 1.500 kr. pr 
person, mens helikopterture 
koster mellem 21 0 - 2.200 kr. 
pr person. Priser siger ikke 
nødvendigvis noget om om
fanget af flyvning, men da de 
omtalte firmaer har været 
aktive i årevis, hænger det til
syneladende sammen økono
misk. 

Skulle naturoplevelser i luf
ten ikke være nok for de nys
gerrige turister, kan Rotorua 
også byde på "adrenalin-flyv
ning". Sådanne ture foregår 
enten med en aldrende Boeing 
Steerman, der kan tage een 
passager, eller med et tidl. 
sprøjtefly, en Grumman Ag
Cat, der kan tage to passa
gerer, og turene kan gøres for 
330 -1.200 kr. pr person. 

Skulle det ikke være nok, er 
det også muligt at købe en 
godt brugt og næsten genop
bygget Spitfire for½ mio LIS$ 
og spendere yderligere godt ¼ 
mio LIS$ hvis den skal restau
reres færdig! 

Nordøens turistflyvemekka 

Rotorua er med andre ord lidt 
af et mekka for turistflyvning. 
Byen har endog også nær
mest været vugge for en new 
zealandsk pilots verdensbe
rømmelse, idet den første kvin
de der fløj fra England til Au
stralien og videre til New Zea
land både blev født og voksede 
op i Rotorua. 

Jean Batten, som heltinden 
hed, er hædret med en "min
devinge" der er opstillet lige 
udenfor Rotoruas turistinfor
mationscenter, der er belig
gende i en smuk bindings
værksbygning i midten af by
en. • 
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LUFTFARTSSKOLEN 

Type Rating BE 200: 

Type Rating BE 200 i henhold til JAR-FCL 1.240 (a)(2). Kurserne er opdelt i to blokke. Blok 1 indeholder 
den tekniske del og varer 26 timer fordelt på 4 dage. Blok 2 indeholder 7 timers aero-plane performance 
og mass and balance og 8 timers flyvning fordelt på 7 dage. 
For at kunne deltage skal man være indehaver af en Multi-Engine/Instrument Rating og minimum CPL/IR 
teori. Det første kursus starter i uge 34, 35 og 36. Pris oplyses ved forespørgsel. 

JAR-FCL 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 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 inkl. alle materialer kr. 38.000,-. 

JAR-FCL integreret ATP-kursus: 

Kurset dækker alle krav i henhold til JAR-FCL 1.160(c) og JAR-FCL 1.I65(a)(l) og opfylder kravene til 
første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Næste ledige kursus starter primo februar 2002, kursusprisen alt ind. kr. 650.000,
Optagelsesprøverne til kurserne afholdes af Forsvarets Værnepligt og Rekruttering på Flyvestation 
Værløse. Lægeprøverne afholdes af flyvemedicinsk klinik på Rigshospitalet. Prøverne vil være 
uden omkostninger for ansøgerne. Informationsmateriale indeholdende optagelsesbetingelser og 
tilmeldningsblanket til optagelsesprøverne kan rekvireres på skolen. 
Der afholdes løbende informationsmøder på skolen omkring uddannelsen. Nærmere information herom 
kan fås ved henvendelse til skolen. 

ModulareJAR-FCL 

Flyvekurser til CPL, IR, FI, ME/CR og ME/ IR vil løbende blive udbudt, kontakt skolen. 
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Rekvirering af yderligere materiale og information om ovenstående kurser 
kan fås ved henvendelse til: 

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 
Lufthavnsvej 60 . 4000 Roskilde . Tif 32 82 80 63 
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Privatflyvercertifikat 
for 1 .167 kr. 
Tekst og foto: Rune Balle 

I New Zealand kan 
man ikke flyve et new 
zealandsk-registreret 
fly på et udenlandsk 
certifikat. Som udlæn
ding har man derfor 
valget mellem at flyve 
med instruktør hver 
gang man lejer fly, 
eller at erhverve et 
newzealandsk certifi
kat. 

Kapiti Aero Club kan tilbyde 
skoleflyvning i en original Tiger 
Moth fra 1942. 

De første par gange jeg fløj i 
New Zealand valgte jeg at 
flyve med en instruktør, hvilket 
gjorde det hele lidt nemmere, 
fordi instruktøren så kunne ta
ge sig af radiokommunikatio
nen imens jeg kunne koncen
trere mig om at flyve. Selvom 
lønningerne er lave i New Zea
land, så koster det dog 50-150 
kr. ekstra pr. time at flyve med 
instruktør, og da en instruktør 
også tager plads op i flyet, 
valgte jeg at undersøge hvad 
det ville koste at få konverteret 
mit danske certifikat. 

"No worries mate" 

I New Zealand er der 10-15 
flyveklubber der har godken-

delse til at konvertere certifi
kater, og da jeg var på juleferie 
hos en dansk-new zealandsk 
familie i Paraparaumu, nær 
hovedstaden Wellington, valg
te jeg at forhøre mig hos den 
lokale "Kapiti Aero Club". 

Jeg tror ikke man kan be
søge Australien eller New 
Zealand uden at stifte be
kendtskab med udtrykket "no 
worries mate", og i al sin en
kelthed betyder det noget i ret
ningen af, at det man spørger 
om ligger tæt på bagatelgræn
sen. På spørgsmål om hvordan 
proceduren var for at få kon
verteret mit certifikat, var svaret 
"no worries mate" fordi det da 
nærmest lige kunne ordnes 
imens jeg ventede et øjeblik. 

Kapiti Aero Club 
Ligesom flyveklubben i Roto
rua har Kapiti Aero Club en 
håndfuld piloter og instruktø
rer, der servicerer klubbens 
omkring hundrede medlem
mer. Flyflåden afspejler dog at 
klubben er beliggende i nær
heden af hovedstaden, hvor 
der dels er en del flere pilot
elever, og dels er lidt flere pen
ge til fritidsflyvning. 

Flåden består nemlig af fire 
C-152'ere (370 kr.It.), en C-172 
(500 kr.It.), en Piper Arrow (575 
kr.It.), en Piper Cherokee (390 
kr.It.), en Tiger Moth (575 kr./.) 
og en Schweitzer 269C helikop
ter ( 1.175 kr.It.), og til forskel fra 
Rotorua er timeprisen for en in-

struktør det dobbelte, nemlig 
hele 140 kr. pr time. 

Skolechefen fortalte, at pro
ceduren for at få udstedt et 
newzealandsk certifikat var at 
flyve et såkaldt BFR hvilket 
står for Biannual Flight Review, 
der svarer til hvad der "i gamle 
dage"var et PFT. Dernæst ud
fyldes en håndfuld papirer til 
det newzealandske certifikat
kontor, der så mod et gebyr på 
små 200 kr. udsteder og frem
sender certifikatet i løbet af et 
par dage. 

BFR 
Da jeg et par dage senere 
mødte op til min aftale, var min 
instruktør travlt beskæftiget 
med en briefing forud for en 
introduktionstur med en mulig 
kommende elev. Derfor fik en 
af de yngre instruktører be
sked på at tage sig af briefin
gen forud for vores flyvning, 
hvorefter min instruktør ville 
vende tilbage og flyve med 
mig. 

Ud over de "obligatoriske" Pi
per'er og Cessna'erkan Kapiti 
Aero Club tilbyde udlejning og 
skoleflyvning i deres Schweit
zer 269C. 
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Flyvepladsen i Paraparaumu 
blev anlagt under Anden Ver
denskrig. 

Briefingen til min konverte
ring bestod i en kort gennem
gang af de new zealandske 
ICAO flyvekort, samt lidt om 
hvor jeg kunne finde vejroplys
ninger, og derefter tog vi foto
kopier af mit danske certifikat 
samt de sidste par sider af min 
logbog til det newzealandske 
certifikatkontor. De sidste 1 O 
minutter gik så med at tale om 
taxi- og flyveprocedurer på 
den ukontrollerede flyveplads, 
der anvendes til såvel privat 
motorflyvning som klub- og 
kommerciel svæveflyvning. 

Preflight 

Da min instruktør var færdig 
med at fortælle den mulige 
elev om alle fordelene ved at 
lære atflyve i Kapiti Aero Club, 
gik vi om bord på klubbens 
Cessna 172, hvor instruktøren 
fortalte mig om den ukontrol
lerede lufthavn, der består af 
to asfalterede baner 16/34 og 
11 /29, samt parallelle græsba
ner, der til daglig bruges af 
svæveflyveklubben. 

Inden start kikkede jeg i 
flyets kortlommerog handske
rum, for at finde en checkliste. 
Instruktøren spurgte hvad jeg 
ledte efter, og da hun hørte 
ordet checkliste kikkede hun 
undrende på mig, og spurgte 
hvad jeg skulle med sådan en. 
Da jeg fortalte at jeg havde 
lært at flyve med checkliste, 
sagde hun, at hun da godt 
kunne finde en til mig, hvis jeg 
insisterede på det. 

Flyvningen 

Da jeg ikke ville spilde tid på 
at sende instruktøren tilbage 
til kontoret for at forsøge at 

--· ~--,, .. - Jo. 

1. _ ,... ~-- --.-_ . 
___.... ........ 
---~...;._ .. - . _ . - - :-· . . .. 

finde en checkliste, startede 
jeg motoren op, taxiede ud til 
banen, hvor jeg demonstrere
de kortbanestart med 1 O gra
der flaps. Efter start fløj vi de 
godt 1 O minutter til klubbens 
træningsområde nord for by
en, og efter en håndfuld 360 
grader drej med 15,30 og 45 
graderes krængning samt et 
par nødlandinger, lærte jeg 
den new zealandske version 
af at vende om i dårlig sigt. 

I al sin enkelthed gik det ud 
på f.eks. at følge en vej, en 
jernbane eller en kystlinie, og 
så lægge kursen 45 grader til 
højre indtil jeg var lige ved at 
miste vejen eller kystlinien af 
syne. Derefter var proceduren 
at flyve direkte mod vejen og 
dreje på en modsat kurs af den 
oprindelige, uden at miste ve
jen eller kystlinen af syne. Sid
ste test var landing med flaps, 
uden flaps og endelig en mær
kelanding uden brug af motor, 
og så var jeg klar til at flyve i 
New Zealand. 

Debriefing 

"Nå, men det gik jo meget 
godt" sagde instruktøren, 
hvorefter formularen til CAA 
(Civil Aviation Authority) New 

NEW ZEALAND 

li Private Pilot Llcence (Aeroplane) 

III LICl:NCE NO: 56874 CUENT NO: 56874 

IV HOUlER: Mr Rune Balle 
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11"'-and--pfllCribodinU..nål,lllo,.,.....dlhis ...... llldlllt~llldcal 
c.mc.. 
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New Zealandsk privatflyvercertifikat har ikke foto, og i forhold til 
det gamle danske ligner det mest af alt et "LEGO-kørekort". 

Zealand blev underskrevet og 
stemplet. Til certifikatet havde 
jeg medbragt et pasfoto, men 
det var ikke nødvendigt, fordi 
der ikke er foto på et new 
zealandsk certifikat. 

Næste punkt på listen var 
så at sende papirerne til CAA, 
sammen med en kopi af giro
kortet med indbetaling af 55 
new zealandske dollars. "Så
dan, tillykke" sagde instruktø
ren, "nu kan du leje fly i New 
Zealand". 

Så enkelt kan det gøres, 
ingen questionaire og ingen 

eksamensgebyrer, men blot 
en times tid med en instruktør 
og et fly samt 200 kr. for lidt 
papirarbejde, alt i alt udgifter 
for 333 new zealandske dol
lars eller 1.167 kr. Certifikatet 
er herefter gyldigt så længe jeg 
fornyer min helbredsgodken
delse og består BFR hvert an
det år, og vil jeg flyve med pas
sagerer er kravet tre starter og 
landinger indenfor seneste 90 
dage, uden noget krav om et 
vist antal flyvetimer inden for 
seneste 12 måneder! • 

Nærmeste nabo er Welfing
ton Svæveflyveklub, der er 
den næststørste i New Zea
land med 75 aktive medlem
mer. Klubben råder over fem 
tosædede og "en håndfuld" 
ensædede svævefly. Til fly
slæb bruges to 250 HK Piper 
Pawnee. For mellem 300 og 
700 kr. kan man prøve en tur 
i et svævefly. 
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Wings over Whales 
Tekst og foto: Rune Balle 

Hvaler har altid været 
forbundet med en vis 
mystik, og at se de 
op til 20 meter lange 
og 42 tons tunge dyr 
komme op til hav
overfladen for at 
'trække vejret', for 
dernæst at se dem 
udspy en flere meter 
høj vandsøjle og vaje 
med den store hale
finne inden de dykker 
ned pj store dybder, 
er et imponerende og 
uforglemmeligt syn. 
Det er dog kun gan
ske tb steder i ver
den, at de store 
hvaler kommer si tæt 
pi beboede kyster, at 
de er mulige at "be
søge" pi kortere bid
e/ler flyveture. 

Ud for den lille by Kaikoura, 
der er beliggende på Sydøens 
nordøstlige kyst, kan man året 
rundt betragte hvaler, når de 
kommer op fra havets dyb 
efter at have taget føde til sig. 

Hvalerne ilter deres blod 

ved havoverfladen i omkring 10 
minutter, hvorefter de igen dyk
ker ned på over 1.000 meters 
dybde, for at optager føde i 40-
50 minutter inden næste tur til 
overfladen. 

Mange hvalarter tilbringer 
kun ganske kort tid ved Kaik
oura, inden de fortsætter deres 
evige 'vandringer' på verdens
havene, mens andre som f.eks. 
kaskelothvalerofte holdertil ud 
for kysten i ugevis. 

Hvilke hvalarter der kan op
leves ved Kaikoura afhænger 
af årstiden, men havet er så rigt 
på føde for de mange hvaler, 
at det 95% sikkert at man vil 
komme til at opleve hvaler, 
hvad enten man vælger en tur 
med båd, fly eller helikopter. 

Vind skabte flyvning 
Hvalturisme begyndte i 1989, 
hvor en gruppe initiativtagere 
anskaffede et par store gum
mibåde, som de brugte til at 
sejle turister ud på det åbne 
hav, for at opleve de store hva
ler. Et problem var og er dog 
at relativt mange bådture a
flyses pga. kraftige vinde, der 
forårsager ubehageligt store 
bølger. 

Aflysninger af bådture kun
ne dog ikke holde alle turister 
på land, for flere og flere kon-

Inden afgang f/1r passagererne en 20 minutters briefing af John 
Macphal. 

taktede den lokale flyveklub, 
for at overtale en pilot til at flyve 
ud over havet i lav højde i en 
af klubbens Cessna 172'ere. 

Det blev dog hurtigt klart, at 
klubflyvningen ikke ville kunne 
følge med efterspørgslen, og i 
1991 blev et egentlig hvalflyv
ningsfirma oprettet med John 
Macphal som chef. Macphal 
fortæller, at han indtil 1991 
drev sit eget taxiflyvefirma i 
Christchurch, men at han 
valgte at forlade taxiflyvningen 
for at flytte til Kaikoura hvor han 
på tiende år driver 'luftfarts
selskabet' "Wings over Wha
les", hvis flyflåde består af to 
Britten Norman lslanders fra 

1971 samt en lidt nyere Cess
na 172. 

Fra den noget tilfældige 
start, flyver "Wings over Wha
les" nu årligt 8.500 passagerer 
på hvalsafari, og imens John 
Macphal tager sig af salg og 
administration, sørger de 4-5 
ansatte piloter for alt det prak
tiske, lige fra vask, indvendig 
rengøring og tankning af fly, 
over passagerbriefinger til 
selve flyvningerne. 

Passagerbriefing 
En del passagerer rynker på 
næsen, når de umiddelbart in
den afgang bliver bedt om at 
komme ind i briefinglokalet, og 
det er ikke ualmindeligt at høre 
kommentarer som "øv altså vi 
har hørt om redningsveste og 
alt det der sludder". 

WINGs over \X't_ ... 
rii\LEs 

Sikkerheden skal dog være 
i top når der flyves i lav højde 
over to kilometer dybt vand, 
men det er ikke den eneste 
årsag til at passagererne bliver 
bedt om at sidde ned i et kvar
ters tid for at blive 'briefet' om 
den forestående tur. Piloterne 
- eller chefen John Macphal -
holder nemlig et lille foredrag 
om hvorfor hvalerne kommer 
så tæt på kysten, og hvilke 
hvaler der er sandsynlighed for 
at se, og endelig fortæller de 
om hvilke hvaler der senest er 
set. 

Inden afgang bliver det dog 
understreget, at hvaler er dyr i 
naturen, og at "Wings over Pilot Da"ol Pettit og chefen John Macphal udveksler erfaringer. 
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Wings over Whales flyver med to Britten Normann Is/enders fra 1971. Den ene har netop gennemgAet 
»mid /ife update« og fik ved den lejlighed malet en »king fisher« fugl på halefinnen. 

....... 
Slipset fortæller om firmaets 
aktiviteter. 

Whales" derfor ikke kan garan
tere at der vil være hvaler at 
se. Men med stolthed fortæller 
piloterne eller John Macphal, 
at der er mindst 95% garanti 
for at se hvaler. 

En typisk flyvetur 
Efter briefingen bliver passa
gererne delt op i grupper, så
ledes at 8 passagerer får til
delt en pilot, som de følger til 
flyet, hvor de bliver fordelt på 
de 8 sæder, der alle er vindu
espladser. Antallet af passa
gerer varierer, så det af og til 
går op med to fulde fly, mens 
der andre gange flyves med 
5-6 passagerer i hvert af de to 
lslander-fly. Og i højsæsonen, 
november til marts, flyves der 
ydermere med en Cessna 172. 

Efter boarding taxier flyene 
ud til den 700 meter lange as
falterede bane, hvorfra flyene 
letter og stiger til 1.000 fod, og 
efter et par minutters flyvning 
reducerer flyene hastigheden 
til 70 knob (med 1 0 grader 
flaps) hvorefter de kredser 

rundt over det sted hvor der 
sidst er observeret hvaler. 

Alle ombordværende sid
der med hovedtelefoner, og 
piloten beder passagererne 
om at råbe op hvis de får øje 
på en hval. Som regel er det 
dog piloten der ser hvalerne 
først, og så snart en hval er 
lokaliseret, cirkler det først 
ankomne fly i omkring 500 fod, 
hvorefter det næste lægger sig 
200 fod højere. Efter et par ture 
omkring hvalen, drejes flyet 
rundt således at passagererne 
i begge sider af flyet får nogen
lunde lige mange minutter eller 
ture omkring hvalen. 

Efter godt 10 minutter ved 
overfladen basker hvalen et 
par gange med halefinnen, 
hvorefter den tømmer lunger
ne for luft, hvorved den karak
teristiske vandsøjle ses, og 
dernæst dykker hvalen lodret 
ned til næste måltid. 

Som regel er der så gået 20 
minutter af flyveturen, hvorfor 
det så småt er tid til at vende 
tilbage til flyvepladsen. Er der 
en hval lige i nærheden, flyves 
der ofte et par ekstra cirkler, 
men er der ikke lige en hval i 
nærheden, sker det ofte at pi
loterne flyver over den nærlig
gende Kaikoura-halvø, for at vi
se passagererne en sælkolo
ni. 

En kaskelot også kaldet en spermacethval er kommet op til hav
overfladen, hvor den opholder sig 10-15 minutter inden næste dyk
ning. 

Store flokke af delfiner viser 
sig dog også ofte, og er der et 
par minuttertilbage af den hal
ve times flyvning, som passa
gerne er blevet lovet, flyves der 
en rundtur over delfinflokken 
inden der lægges an til landing. 

Miljø og sikkerhed 
Siden hvalturismens start i 
1989 har der været megen de
bat om hvorvidt fly og både vil
le påvirke hvalernes adfærd, 
og de new zealandske myn
digheder har fået foretaget en 
del undersøgelser af sagen. 

Ifølge Darrol Pettit, der er 
pilot for Wings overWhales, vi
ser de seneste undersøgelser, 
at hvalerne i visse tilfælde ser 
ud til at reagere på både, der 
kommer for tæt på, mens de 
tilsyneladende overhovedet 
ikke reagerer på fly eller heli
koptere. En forklaring er, at lyd
bølgerne fra både bevæger sig 
uhindret fra båd til hval, mens 
lydbølgerne fra fly reflekteres 
af havoverfladen, og at de der
ved næsten ikke når til hvaler
ne. 

Myndighederne holder dog 
et vågent øje med de miljø
mæssige påvirkninger, og for 
at være på den sikre side, har 
man indført en regel om, at der 
omkring en hval højst må be
finde sig tre fartøjer. 

Ankommer et fly derfor som 
første fartøj til en hval, må der 
derefter højst lægge sig to 
både eller yderligere et fly eller 
en båd omkring hvalen, og den 
regel er nem at overholde for 
såvel både som fly og helikop
ter, fortæller Darrol Pettit. 

I et forsøg på at undgå stri
digheder mellem operatører
ne, er antallet af fartøjer regu-

leret via et licens-system, der 
går ud på at der maksimalt må 
være fire både, tre fastvingede 
fly samt en helikopter i områ
det, og det er så op til de otte 
fartøjer at fordele sig omkring 
hvalerne i området. 

GPS og hvalgaranti 
At 'Wings over Whales" næs
ten tør love hvalgaranti, skyl
des en kombination af held, 
teknik og natur. Det naturligt 
heldige er, at de hyppigste fo
rekommende hvaler, kaskelot 
eller spermacethvaler, næs
ten aldrig fraviger 'køreplanen' 
på 50 minutter i dybet og 1 0 
minutter ved overfladen. Og 
med GPS og det faktum at 
hvalerne dykker lodret ned og 
op igen er det næsten så let 
som det kan blive at lokalisere 
hvalerne. • 

Hvalture af ½ times varig
hed med "Wings over Wha
les" koster ca. 350 kr. pr 
person. Turene foregår med 
Britten Norman lslander der 
kan tage 8-9 passagerer, 
eller med Cessna 172 der 
kan tage 3 passagerer. 

Bådture af 2-3 timers 
varighed koster også ca. 
350 kr. Turene foregår med 
15 m. lange hurtiggående 
motorbåde med plads til 44 
passagerer. 

Helikopterture af ½ ti
mes varighed koster ca. 550 
kr. pr. passager og foregår 
med en Bell Jet Ranger, der 
kan tage 4 passagerer. 

Yderligere informationer: 
www.whales.co.nz 
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Tekst og foto: Rune Balle 

Efter at have tilbragt et par dage med at vandre i 
Mount Cook National Park fik jeg lyst til at se nær
mere på New Zealands højeste bjerg Mount Cook. 

Da jeg senere under mit ophold på svæveflyve- r -
centret i Omarama fik mu_lighed for a_t leje slæbeflyet, ~ .. 
en Cessna 172, kunne m,t ønske gå , opfyldelse. . 
Jeg var heldig at komme til at nyde synet af det . - ·' '"'"''911,;:'\\j 

12.300 fod eller 3.754 meter høje bjerg på en af som- ' ,1-

merens smukkeste dage. 

Etterenhalvtimes 
flyvning var vi nået 
op i 10.000 fod, 
ellergodt og vel tre 
kilometers højde, 
og vi fortsatte 
rundt om Mount 
Cook, hvis højeste 
tinde stadigvæk 
var godt 2.000 fod 
eller 700 meter 
højere end os. 

Mount Cook er et utroligt populært udflugtsmål, og derfor er national
parken blevet tildelt en særlig radiofrekvens, som alle piloter 
rapporterer positioner og højder på, således at der er minimal risiko 

Efter at have nydt synet af Mount Cook, Tasman Glacier, Fox 
Glacierog alle de andre isbræer, blev kursen sat mod syd tilbage 
til Omarama Airfield ned gennem dalen til Lake Ohau. 

for sammenstød i luften. 
Fox Glacier 
på den 
vestlige side 
afde new 

~ zealandske 
alper. 

- --------1 



New Zealands 
svæveflyvemekka 
Tekst og foto: Rune Balle 

I New Zealand er der godt og vel 300 svævefly og 1.000 piloter. Svæve
flyvning dyrkes i næsten alle egne af landet, men nbr der virkelig skal 
flyves, eller piloterne skal forkæle sig selv, sb flyves der fra Omarama I 
de newzealandske alper. 

"Omarama - place of light" 
står der på skilte ved bygræn
sen til den 400 sjæle store by, 
der er skudt op omkring et vej
kryds hvorfra man enten kan 
køre sydpå mod Wanaka og 
Queenstown, nordpå mod 
Mount Cook og Christchurch 
eller østpå mod Sydøens 
østkyst og universitetsbyen 
Dunedin. 

Ser man efter på skiltet ved 
den nordlige bygrænse, vil 
man bemærke at en spøgefugl 
har tilføjet et "F" ud for ordet 
light-og med landets mestak
tive svæveflyveplads er Oma
rama unægteligt også "place 
of Flight"! 

Svensk Instruktør 
Da jeg ankommer til flyveplad
sen sidder der en lille flok 
mennesker på klubhusets 
veranda og spejder op i him
len. En enkelt bemærker min 
ankomst og spørger om han 
kan hjælpe, og da jeg forkla-

Omarama svæveflyvepladsen 
vandes hver morgen for at 
holde græsset grønt. I bag
grunden ses de to hangarer 
med plads til 40 fly. 
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rer, at jeg gerne vil skive en 
artikel om svæveflyvernes 
"Mekka" bliver jeg henvist til at 
tale med Bo, der netop i sam
me øjeblik kommer blæsende 
i en gammel Land Rover uden 
tag og nummerplader. Bo 
præsenterer· sig på engelsk 
som Bo Nilsson, og da han 
hører mit nordisk klingende 
fornavn, går snakken et øjeblik 
senere løs på "skandinaviska". 

Bo Nilsson, der flyttede til 
New Zealand for over 30 år 
siden, har for nylig pensioneret 
sig som restauratør, og har 
derefter helliget sig svæveflyv
ning. De seneste syv år har 
han fløjet svævefly, og de se
neste par år nærmest på fuld 
tid, hvilket har givet godt 2.500 
timer i logbogen som svæve
flyver og instruktør. 

Bo Nilsson bor i Paraparau
mu, nær Wellington, hvor han 
er aktiv i New Zealands næst
største klub "Wellington GIi
ding Club", men i højsæsoner
ne flytter han til Omarama for 
at hjælpe Dough Hamilton, der 
driver New Zealands eneste 
kommercielle svæveflyvefir
ma Alpine Soaring. 

Omarama flyveplads 

Bo Nilsson be'r mig hoppe ind 
på forsædet i den gamle Land 
Rover, hvorefter jeg får en 
rundvisning på flyvepladsen. 

Inden vi kører til enden af 
den 1.500 meter lange og 30 
meter brede græsbane, hvor 
Bo fortæller mig at Alpine Soa
rings chef, Doug Hamilton er 
ved at gøre klar til dagens 
flyvninger, viser Bo mig en 
hangar hvor to Cessna 172' -
ere samt en lokal farmers Pi
per Dakota 236 bor. 

På vej videre mod den øst
lige ende af startbanen, viser 
han mig pladsens to nye han
garer, der har plads til i alt 40 
svævefly. 

Det er stegende varmt, 
knastørt og ikke en vind rører 
sig. Bo fortæller at det er meget 
normalt sommervejr i Omara
ma, men at det næsten altid 
blæser op midt på dagen. Af 
og til sker der ingenting før ved 
14-15-tiden, men for det meste 
er flyvningen i gang inden kl. 
11. 

Som regel kommer der 
vind, så svæveflyverne kan 
starte med skræntflyvning, og 
i løbet af dagen følger der så 
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Næste svævefly gør til afgang efter Cessna'en. 

som regel en del termik, og of
te opstår der også bølger over 
bjergryggene, hvilket er den 
primære årsag til Omaramas 
status som "Mekka". På gode 
dage kan man flyve 8-1 0 timer 
og nå op i omkring 10-20.000 
fod, ca. 3-6.000 meter, men på 
rigtigt gode dage er det muligt 
at flyve i helt op til 18 timer, og 
nå op i 38.000 fod/11.500 me
ter, med mindre Christchurch 
Control beordrer svæveflyene 
ned pga. rutetrafik over Syd
øen. 

Kommerciel flyvning 

Da vi ankommer til den østlige 
ende af startbanen er der hek
tisk aktivitet, fordi den længe 
ventede vestenvind så småt er 
ved at være flyvbar. Fem svæ
vefly holder allerede klar til 
start, hvor de venter på at 
klubbens Cessna 172'er skal 
begynde dagens arbejde. 

Jeg når en kort sludder med 
flyvechef Doug Hamilton, der 

fortæller at han har en travl dag 
med masser af prøveture, så 
med lidt held kan vi få en slud
der først på aftenen, når vin
den igen lægger sig og der ik
ke er flere passagerer. 

En halv times tid senere er 
de første fem fly i luften, og res
ten af dagen er der en lind 
strøm af svævefly, der bliver 
gjort klar, trukket til startposi
tion en, hvorefter de bliver 
slæbt fem-seks minutter til før
ste bjergside, hvor kraftige op
vinde udnyttes til at vinde høj
de. 

I alt er der 10-15 fly i aktion. 
De fleste er ensædede fly, der 
starter, flyver en times tid eller 
to og lander igen, for så at få 
ny pilot inden de på ny slæbes 
til dagens bedste bjergside, 
hvor de hurtigt vinder højde og 
forsvinder videre til næste 
gode opvind. 

De tosædede fly er som re
gel kun i luften en halv eller en 
hel time ad gangen, og i høj
sæsonen får Bo og Doug dår-

Doug Hamilton i bagsædet af ASH 25 med næste elev. 

ligt nok tid til at komme ud og 
strække ben, inden næste 
passager er klar til en ufor
glemmelig oplevelse. 

Sidst på dagen vender alle 
fly tilbage efter endnu en lang 
række gode oplevelser i luften. 
Efter at alle fly er hjulpet i seng 
i de nye hangarer, er der akti
vitet i klubhuset hvor der bliver 
udvekslet erfaringer og snak
ket flyvning, flyvning og flyv
ning over en stribe øl der har 
ligget på køl det meste af da
gen. 

Doug Hamilton og Bo Nils
son fortæller, at Alpine Soaring 
i gennemsnitflyver 2.500 timer 
om året, og at omkring ¼ er 
"rundflyvninger" hvor totalt u
erfarne passagerer tages med 
på en prøvetur af en halv til en 
hel times varighed. Turene 
koster hhv. 475 kr. for en halv 
time og 650 kr. for en hel time, 
og de flyver med alle tænkelige 
passagerer fra børn til oldinge. 

Doug fortæller, at han star
tede sit firma i Queenstown i 



I klubhuset hænger et kort over lokalområdet. Personlige erfaringer er påført så som "Mount Hor
rible", .. Magic Mountain" o.l. 

1994 og at han flyttede til 
Omarama i 1996, for at kunne 
udnytte det ideelle vejr som 
Omarama kan byde på. Han 
fortæller også, at han faktisk 
var den første pilot i New Zea
land med erhvervscertifikat til 
svævefly, men at der nu er en 
håndfuld, der lever af at flyve 
svævefly. 

Ud over prøveture driver 
Doug Hamilton også sin flyve
skole, der i modsætning til 
klubflyvning er et rent kom
mercielt foretagende, hvor 
elever kan ankomme når det 
passer dem, få dagens brie
fing, flyve og køre deres vej 
igen uden at spekulere på en 
masse klubliv. Anderledes? 
Ja, svarer Doug, men det er
måske desværre-den vej det 
går, fordi mange piloter gerne 
vil flyve uden at skulle inves
tere altfor megettid på det, for
di der også er så meget andet 
de også vil. 

ikke så værst, hvilket med new 
zealandsk underdrivelse min
der om den jyske måde at sige, 
"at det da ku wær møj wærre", 
hvilket på københavnsk kan 
oversættes til kanon fedt! 

Om flyvningen i Omarama 
fortæller Bo Nilsson, der har 
tilbragt en del somre på stedet, 
at man groft sagt kan dele 
flyvningerne op i omkring 50-
60% termikflyvning, 15-25% 
bjergflyvning og så endelig 
omkring 25-35% bølgeflyvning 
hvilket er det alle drømmer om 
at opleve mest af, fordi det kan 
give enorme højder og lange 
flyvninger, som de omtalte 
38.000 fod/11.500 m og 18 
timer i luften, hvis man er rigtigt 
heldig - og go'! 

At stedet er internationalt 
viser en lille rundspørge i klub
huset, hvor piloterne er kom
met tilrejsende fra USA, Cana
da, England, Frankrig og Bel-

gien, men listen over tidligere 
repræsenterede nationaliteter 
er lang. 

Da det er hen ad ved titiden 
er ved at være mørkt, og køle
skabet er ved at være tømt for 
kolde øl, spørger jeg Doug Ha
milton hvordan proceduren er 
for eventuelle danske piloter, 
som måtte ønske at komme og 
flyve. Doug fortæller at alt hvad 
der er nødvendigt for at kunne 
leje fly i Omarama er at med
bringe logbog, bevis for klub
medlemskab, helbredsgod
kendelse - og penge! 

Efter ankomst vil Doug eller 
Bo så flyve et par ture for at 
sikre sig pilotens kvalifikatio
ner, hvorefter skolechefen 
Doug signerer logbogen. Der
efter er der frit slag i luften, så 
længe der betales for klub
medlemskab, leje af fly, slæb 
og landinger samt eventuelle 
udgifter til oxygen. • 

Priser på flyvning: 
Klubmedlemskab: 100 kr. pr. 
md./200 kr. pr. 3 mdr./612 kr. 
pr. år. 
Et "check-out" koster 420 -
525 kr. alt afhængig af slæ
betiden. 
Leje af fly: 140 - 210 kr. pr 
time/560 - 910 kr. pr. dag, 
alt efter type. 
Slæb: 24 kr. pr. minut. 
Landinger: 14 kr. 
Leje af oxygen: 53 kr. pr. flyv
ning hvis udstyret har væ
ret i brug. 
Supervision: 123 kr. pr. dag. 

Alpine Soaring tilbyder og
så en lang række kurser. 
Hvilke og hvornår de afhol
des samt hvad det koster 
fremgår af deres website: 
www.soaring. co. nz. 

Indkvartering: 

I tilslutning til svæveflyve
centret er der campingplads 
og hyttelandsby. 
Camping: 35 kr. pr. person 
pr. nat i eget telt/camping
vogn. 
Leje af campingvogn 35 kr. 
$pr.nat+ 35 kr.$ pr. person 
pr. nat. 
Hytter med plads til 2-3 per
soner: 210 kr. pr. nat 
Derudover er der en halv 
snes moteller og hoteller i 
byen. 

Du kan får mere information 
på www.soaring.co.nz eller 
ved at skrive til Doug Hamil
ton på adressen alpsoar 
@xtra. co.nz eller snail mail: 
Alpine Soaring, PO Box 41, 
Omarama 8950, New Zea
land. 

Motoren afprøves på en DG-400, mens en Piper Dakota er på kort finale. 
Internationalt flyvecenter 
Omarama blev for alvor kendt 
i 1995, hvor de husede ver
densmesterskabet i svæve
flyvning, og siden da har mas
ser af svæveflyvere fra hele 
verden valfartet til den lille by 
for at nyde godt af de nærmest 
perfekte forhold. 

Doug fortæller at højsæso
nen er fra oktober til april og at 
lavsæsonen er maj til august. 
Eller som han udtrykker det: 
maj er ikke for go', juni og juli 
er håbløse, august er ikke for 
go' men resten af året er det 
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Paraglider på fuld tid 
Tekst og foto: Rune Balle 

uline Bevin er den 
neste kvindelige 

~ ilot, der arbejder på 
fuld tid som pilot med 
"paraglider" på type-
{kortet! 

( 

/

. En stor gul faldskærm kom
mer lydløst svævende over 

l Queenstown - New Zealands 
J hovedstad for adrenalin-tu-

risme. Et øjeblik senere lander 
skærmen tilsyneladende næ
sten midt i byen. Jeg prøver at 

Klar til start. 
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pejle mig frem til hvor den kan 
være landet, springer ind i min 
bil og kører i retningen af hvor 
jeg sidst så den. 

Lidt oppe af en bakke får jeg 
øje på en stor plæne ved siden 
af en skole, og midt på plænen 
står der en flok mennesker 
betragter en person der pakker 
en skærm. 

Et øjeblik senere ankom
mer endnu en skærm, og en 
til og en til, og langsomt går det 
op for mig at der må være en 
form for system i hvad der fo
regår. 

Kvindelig paragliderpilot 

Den gule skærm, som jeg så 
lande, er næsten pakket, og jeg 
går hen for at få en sludder 
med ejeren. Til min overraskel
se er det en omkring fyrreårig 
kvinde, der med enormt glade 
øjne og et kæmpe smil siger 
"Hej - får du lyst til at prøve, det 
koster kun 160 dollars?" 

Jeg svarer, at jeg enormt 
gerne vil prøve, men at jeg nok 
ikke har råd, fordi jeg vist har 
fløjet alt hvad jeg har råd til på 
min rejse i New Zealand, og 
jeg skynder mig attilføje, at jeg 
gerne vil skrive en artikel om 
paragliding i New Zealand. 

Kvinden tager sin hjelm og 
sine handsker af, rækker hån
den frem og præsenterer sig 
som Pauline. Derefterfortæller 

Forfatteren og piloten klar til 
afgang. På teleskopstangen er 
monteret et fjernbetjent kame
ra, så passageren kan få sin 
flyvetur foreviget. 

hun, at hun skal flyve igen med 
det samme, men at jeg er vel
kommen til at tage med op og 
tage nogle billeder af hendes 
næste start. 

Kabelbane til The Skyline 

Efter at have pakket hele sin 
udrustning ned i en kæmpe 
rygsæk, bevæger vi os de 
godt 300 meter fra plænen 
ved skolen, og op til kabelba
nen 'The Skyline Gondola". 

I løbet af 10 minutter bliver 
vi fragtet de 450 meter op til 
'The Skylines" 790 m.o.h., 



Queenstown i fugleperspektiv. Landingspladsen ses ud for venstre fod. 

hvorfra der er en formidabel 
udsigt over Queenstown, der 
er beliggende ved bredden af 
den næsten 100 km lange 
Laka Wakatipu. 

The Skyline er et typisk tu
riststed med udsigtsveranda
er, souvenirbutikker, cafeteria 
og restaurant, men på bagsi
den af komplekset er der også 
et lille skur samt borde og 
bænke, der udgør paraglider
nes afgangsterminal. 

Pauline hilser på sin nye 
passager, og sammen går vi 
til næste kabelbane, der skal 
fragte os endnu højere op på 
bjerget. Inden vi går overlader 
Pauline dog sin rygsæk til en 
ung mand som hun kalder sin 
"sherpa". 

Jeg går ud fra at det er ment 
som en vittighed, og da Pauli
ne kan se at jeg ikke helt tror 
på hende, forklarer hun, at der 
efter næste kabelbane er et 
kvarters stejl vandring til start
stedet, og at de fleste piloter 
derfor betaler en sherpa for at 
slæbe den tunge rygsæk det 
sidste stykke vej. 

Take off 

Efter et kvarters vandring, der 
får en del passagerer til at 
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overveje at give op på halv
vejen, ankommer vi til den lille 
rydning i nåleskoven, som pa
ragliderpiloterne kalder ''Take 
off". 

Pauline fortæller, at det 
højeste antal kommercielle 
piloter, der har lov til at bruge 
stedet på en dag er sat til fem
ten, og at piloterne enten skal 
købe eller leje en licens for at 
få lov til at være med i fælles
skabet, der driver den kom
mercielle paragliding. 

En gang om året, og derud
over hvis det er nødvendigt, 
mødes alle licenshavere og pi
loter for at drøfte eventuelle 
problemer i samarbejdet. Fra 
starten har det været vigtigt for 
licenshaverne, at sikkerheden 
går forud for alt, og alle er klar 
over, at bare få ulykker vil kun
ne gøre det af med al flyvning 
i løbet af ganske kort tid. 

Hektisk aktivitet 

Pauline er ved at være klar til 
start. Hendes passager står 
og tripper nervøst, og da han 
er spændt fast til hendes se
letøj forklarer hun proceduren 
for "take off". "Først går vi lidt 
ned ad bakken for at få luft i 

skærmen, dernæst løber vi alt 
hvad vi kan - og så flyver vi". 

Det lyder enkelt, og passa
geren ser ud til at have mod 

på udfordringen. "Vi ses om en 
halv times tid" når Pauline at rå
be inden hun er i luften på da
gens sjette og næstsidste tur. 

{ 

) 
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Efter flyvningen klargør Pau
line Bevin vingen til næste tur.
P~ en typisk arbejdsdag flyves
seks ture.

Fortryllende

Flere piloter og passagerer
kommer prustende op ad den
stejle sti, flere rygsække bliver
forvandlet til skærme, flere
passagerer bliver briefet og
flere paraglidere foldes ud
hvorefter de begiver sig ned
over skoven til byen hvor de
lander på plænen ved skolen.

Jeg falder i snak med en
gut, der viser sig at være Pau
lines næste passagerer, og da
Pauline kommer tilbage en lille
time senere, bliver vi enige om
at jeg denne gang skal tage
billeder når de lander, og jeg
løber så ned og tager 'gondo
len' nedad, så jeg kan være
klar på plænen når de lander.

Gratis tur næste morgen

Da Pauline lander ved skolen
har solen bevæget sig om bag
bjerget, så plænen ligger i
skygge. Derfor spørger jeg
Pauline om jeg kan komme til
bage og tage billeder næste
dag. Hun svarer, at næste dag
er hendes fridag, og leende til
føjer hun "Men hvad tror du jeg
laver i min fritid - flyver!"

Hun fortæller, at hun skal
deltage i årets paragliderkar
neval, og at hun derfor skal af
prøve et kostume som hun
skal flyve med, og til min over
raskelse tilføjer hun, at hun da
for resten godt kan starte da
gen med at flyve en tur med
mig, hvis jeg har lyst, og det er
et tilbud jeg ikke kan afslå.

Min første paraglidertur

Tidligt næste morgen mødes
vi ved The Gondola, og vejret
er ligeså smukt som den fore
gående dag. Ved The Skyline
spørger Pauline mig om jeg
har lyst til at slæbe 22 kg de
næste 15 minutter, eller om
jeg vil betale 10 dollars for en
Sherpa. Da jeg har prøvet tu
ren op og ned ad den stejle
sti vælger jeg det sidste.

VedTake off mødes vi med
Sherpaen, der i sin fritid dyrker
triatlon, og efter en kort pause

folder Pauline skærmen ud.
"Vingen" irettesætter hun mig,
og for at være sikker på at jeg
fatter hvad hun siger tilføjer
hun "det er ikke en skærm,
men en vinge".

Inden jeg bliver spændt fast
får jeg en hjelm på, og med en
smil siger hun "Ja altså, nor
malt lander vi jo ikke på hove
det, men det ser skide godt ud
på billederne". Derefter tager
hun sit kamera frem og tager
et billede af pilot og passager.
Efter fotograferingen siger hun
"Så er vi klar", og efter et kort
tilløb er vi i luften.

Fantastisk flyvning

Efter ganske få sekunder i
luften går det op for mig hvor
vidunderlig en sport paragli
ding er, og jeg hviner af fryd.
Det er så skønt at jeg ikke aner
hvad jeg skal sige, og derfor
klapper jeg i og nyder hele tu
ren.Tænk at flyve som fuglene
- tænk at svæve og flyve uden
en larmende motor, og tænk
at mærke vinden i ansigtet og
at kunne bevæge sig næsten
frit rundt i lufthavet - jeg er
"hooked"!

Alt for tidligt lægger vi an
til landing for jeg kunne have
fortsat timevis, og som at
træde ned fra en taburet lander
vi på den grønne plæne.

"Hvad synes du?" spørger
Pauline da vi er hægtet af
vingen, og det bedste svar jeg
kan komme i tanker om er
"Great - simply fantasticl"

Alt det kedelige

Imens Pauline pakker sin
vinge, får vi en sludder om det
hun kalder "alt det kedelige".
Hun fortæller blandt andet, at
mange mennesker tror piloter
ne tjener fedt på at flyve med
turister, fordi de tager 160 dol
lars (560 kr.) foren turdervarer
omkring et kvarter.

Selv set i forhold til at pilo
terne kan klare en tur i timen,
er det ikke ret mange penge,
for piloten tjener reelt mindre
end 200 kr. i timen når de fly
ver.

Pauline fortæller , at der er
mange udgifter forbundet med
paragliding, og at der er man
ge instanser der "står med
hånden ude". F.eks. skal der
betales for gondol, brug af
''Take off", for brug af plænen
ved skolen, kommunen skal
have penge for at udstede og
administrere tilladelser, der
skal betales medlemskab af

paragliderorganisation og
forsikring, og hvert andet år
skal der investeres i en ny vin
ge.

"Såalt i altijener en pilotmå
skesom en skolelærer"konklu
derer Pauline,der dog ikke har
lyst til at bytte, og hun tilføjer
"hvis man elsker at flyve. så er
det her i hvert fald liver'.

Mor er pilot

Et par børn kommer løbende
og omfavner Pauline. Det er
hendes, og jeg spørger hvad
de siger til at mor er pilot. "De
synes det er skønt", siger hun,
og fortæller at hendes mand
også flyver, og at de ofte flyver
med deres børn.

Huntilføjer: "Også nårvi har
ferie, for så plejer vi at tage
vores vinger med - for at flyve
paraglider er mere en livsstil
end et job!" •
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For flyveentusiaster med hang til klassiske
de HaviIIand fly, vil det væreen ide at lægge
vejen forbi Croydon AircraftCompany på den
lille flyveplads ved navn Old Mandeville
Airfieldpå sydenden af Sydøen.

Fra luften er det nemt at finde
Old Mandeville Airfield, der
ligger lige for'foden af en stor
bakke, omkring 11 minutters
flyvning fra den nærliggende
by Gore eller godt en halv time
fra nærmeste større by Inver
cargill.

Kommer man derimod ad
landevejen skal der gode øjne
til for at finde den over 80 år
gamle flyveplads, for den lille

græsbane ligger skjult bag et
par huse omgivet af fårefolde
omtrent så langt ude på landet
som man kan komme.

"The Moth"

Med lidt held får man øje på
en vindpose og et skilt der
peger i retningen af en halv
stor bygning i klassisk koloni
stil. Da skiltet peger i retnin-

gen af en restaurant ved navn
''The Moth", vil der ringe en lille
klokke hos de fleste fly-el
skere.

''The Moth" er en af Croy
don-firmaets aktiviteter, der
kunne være opstået efter
devisen "uden mad og drikke
- duer helten ikke". Heltedyr 
kelse er dog ikkeen affirmaets
officielle aktiviteter - og dog 
for over alt er der noget der går
igen : dyb respekt for 1920 
ernes og '30-ernes flykon
struktioner Tiger Moth, Gipsy
Moth, Fox Moth, Puss Moth,
Leopard Moth , Moth Minor,
Dominie og alt hvad der min
der om disse fly, og tiden de
stammer fra.

Restauranten stammer fra
dengang jernbanerne stadig
væk spillede en væsentlig rol
le, for ''The Moth" trådte sine
barnesko som jernbanehotel i
en tid hvor flyvning endnu ikke
konkurrerede med jernbane
drift i New Zealand .

I dag er restauranten stiligt
indrettet således at gæsterne
enten kan sidde inde ved den
knitrende åbne pejs, eller sid
de udenfor og nyde den friske
landlige luft på den store ve
randa, hvorfra der er udsigt til
flyvepladsen - og forpladsen,
hvor flyvende gæster kan ta
xi'e ind og parkeres klos op ad
restauranten.

Hangarer og værksted

Lige bag ''The Moth" ligger et
par hangarer, der blev opført i
forbindelse med anlæggelsen
af flyvepladsen, der blev åbnet
i februar 1921. Ligesom i '20
erne og '3D-erene er hanga
rerne fyldt med stofbeklædte
træfly. Flyene er der dog ikke
kun for at blive opbevaret imel
lem flyveturene, for en stor del

Tankningafde Havi/land Tiger
Moth under det årlige flyve
træf.
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Croydon Aircraft Company begyndte med at fremstille brændstoftanke.

Den nye hangar er fyldt med farvestr~/ende veteranfly.
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Besøgende er der nok af,
uden at det bliverfor meget, og
med tiden er restaurerings
værkstedet, flysamlingen og
restauranten kommet med på
programmet hos en del turist
operatører, der tilbyder japan
ske, amerikanske, australske
og europæiske turister en
rundtur i New Zealand.

De såkaldte 'individuelle
turister' der rejser i bil eller
autocamper lægger dog også
vejen forbi, om end de falder
mere i med tapetet end en
busfuld ivrige og oplevelses
hungrende turister.

Endelig er der også de fly
vende gæster, der dog i langt
de fleste tilfælde er lokale
venner, der lige kikker forbi for
at se om der er noget nyt at
berette om på den videre færd.

Fulde ordrebøger

Efter stille og roligt at have
bygget virksomheden op til i
dag at bestå af flyværksted,
flysamling restaurant og 'luft

Croydon Air Services

Til det stigende antal turister,
der besøger Did Mandeville
Airfield har Croydon også ud
viklet et helt specielt tilbud,
nemlig ikke blot at se de præg
tige maskiner, men også at
prøve at flyve i dem.

Faktisk har Croydon-firma
et ansat en pilot til at tage sig
af at flyve med turister,og mon
ikke det må kunne betegnes
som et drømmejob, dagligt at
kunne flyve de velholdte klas
sikere og oven i købet få løn
for det?

fordel med et stort antal besø
gende, fordimange efter første
besøg kommer igen med en
eller anden stump og spørger
om det egentlig ikke stammer
fra en flyvemaskine. Ofte sker
der det, at besøgende forærer
eller sælger flydele til firmaet,
fordi de finder ud af at den på
gældende flydel igen kan kom
me op at flyve.

Enkelte besøgende viser
sig også siden hen at være po
tentielle kunder, der kommer
anonymt et par gange for at få
en fornemmelse af om Croy
don Aircraft Company er det
rigtige sted at lade et højt el
sket veteranfly restaurere .Set
i det lys, så er det bestemt ikke
nogen ulempe at medarbej
dere af og til 'spilder tiden' på
at slå en sludder af med en
nysgerrig besøgende, fortæl
ler Colin Smith.

flyvehistoriske forening) opbe
varer organisationens flyven
de klenodier. Ud over fore
ningsfly er der også en del pri
vatejede fly opstaldet, fordi
ejere foretrækker at flyene er
under dagligt opsyn , i stedet
for at de står i en øde hangar
uden opsyn.

Flysamlingen er åben for
besøgende, og når flyene ikke
er på tur kan man være heldig
at se fly som: en DH 89 Domi
nie; en DH 90 Dragonfly (den
ene af to tilbageværende i
verden, hvor den anden befin
der sig i England); en DH 83
Fax Moth (der var første regi
strerede passagerfly i NZ); en
DH 60 Gipsy Moth (der er
eneste flyvende eksemplar i
NZ); en DH 85 Leopard Moth
DHC Chipmunk; en DH 94
Moth Minor og en lang række
DH 82ATiger Moth. Derudover
er der en delvist restaureret
Simmons II Spartan , der i
øvrigt er det eneste tilbagevæ
rende af typen.

Altid åbent for gæster

Såvel flysamling som restau
reringsværkstederne er åbne
for offentligheden på alle
ugens dage, og det endda
uden at der skal betales entre'
(om end donationer modtages
med kyshånd).

På hverdage arbejdes der
på flyene, og Colin Smith be
tragter det overhovedet ikke
som spild af tid at folk kommer
og kikker og snakker.

Faktisk er det en kæmpe

af flyene er under restaure
ring, under ledelse af Colin
Smith der i 1985 stiftede virk
somheden "Croydon Aircraft
Company", der har specialise
ret sig i at restaurere klassiske
fly fra 1920-erne og '30-erne.

Virksomheden startede
som et resultat af at Colin
Smiths interesse for de HaviI
Iand fly, for efter i en årrække
at have haft flyrestaurering
som hobby, tog han springet
og blev selvstændig med pro
duktion af reservedele, såsom
olietanke, benzintanke og
cowlings. På godt 15 år er virk
somheden vokset fra at være
en enkeltmandsvirksomhed til
at have 13 medarbejdere, der
med baggrunde indenfor me
kanik, snedkeri, bådebygning
og malerarbejde, udfører alle
tænkelige restaureringsopga
ver for kunder i snart sagt hele
verden.

Listen over restaurerede fly
er lang og den byder på snart
sagt alle de Havilland typer.En
større og større andel af re
staureringsopgaverne udføres
for udenlandske kunder, men
heldigvis er der også mange
new zealandske kunder samt
en meget aktiv lokal forening
ved navn Croydon Herritage
Trust.

Lokal veteranflysamling

Ved siden af de Did Mande
viIIe Airfields oprindelige han
garer er der opført yderligere
en hangar, hvor Croydon Avia
tion Herritage Trust (Croydons



Den nyrestaurerede Hawker
Hurricane fra Alpine Fighter
Col/ection kom ptl besøg for
at takke for veludført restau
rering.

Firmaet har et stort lager af dele til veteranfly.
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Vil du vide mere - eller søgejob - kan du klikke dig
ind på Croydon Aircraft Company's website på
www. themoth.co.nz. Enandenmulighederat besøge
hangarerog værksteder på Old Mandeville Airfield,
der liggergodtetkvarters kørsel fraGorepå Highway
94, der fortsætter til Queenstown.

som Wanaka Warbirds, og en
del af restaureringen foregik
hos Croydon Aircraft Compa
ny, der som en ekstra tak for
indsatsen, fik besøg af det
prægtige fly, der blev fløjet af
den erfarne warbird-pilot John
Le Monde. Sikke et syn! Flyet
ankom efter en god times flyv
ning fra Wanaka, hvor det til
daglig kan ses i museets ud
stillingshangar eller åbne
værksted.

Efter at have cirklet over
Old Mandeville Airfield i stor
højde,styrede John Le Monde
flyet lige ned over hovederne
på det måbende publikum, der
efterfølgende nød en godt ti
minutter lang opvisning, hvor
flyet blevvist frem fra alle sider,
i roll, loop og high speed low
pass'es, der endelig blev af
sluttet med et 'Iow speed low
pass' efterfuldt af en landings
runde og en perfekt blødgræs
landing samt efterfølgende
parkering. Til ære for de man
ge gæster og fotografer , stod
John Le Monde ud af flyet hvor
han et øjeblik blev stående på
vingen for - i bedste filmhelt
stil - at vinke på de fremmødte.
SADAN!!! •

Arligt airshow

Et er at besøge Old MandeviI
Ie Airfield samt flyværksteder,
flysamling og restauranten på
en hverdag eller j en weekend,
noget helt andet er at deltage
i det årlige flyvestævne ,der de
sidste godt 10 år har været af
holdt "den ottende weekend" .

Flyvestævnet er ikke , og
skal- ifølge Colin Smith - heI
ler ikke være andet end et lille
hyggeligtflyvestævne med 20
30 klassiske fly samt tiIflyven
de mere moderne fabriksfrem
stillede eller hjemmebyggede
fly. Colin Smith fortæller, at f1y
vestævnet egentlig bare er en
hyggeligkomsammen, hvor fly
entusiaster, flyejere og piloter
mødes og nyder sensomme
ren, og som regel er der så en
enkelt eller måske lidt flere
overraskelser i løbet af week
enden.

I 2001 var overraskelsen
sluppet ud et par uger inden
flyvestævnet, og derfor mødte
næsten 1.000 gæster op, for at
se det der blev betegnet som
årets stjerne: en nyrestaureret
Hawker Hurricane Mk ilA.

Flyet tilhører Alpine Fighter
Collection, der også er kendt

man kommer, desto billigere
kan man købe et hus, fortæller
Colin Smith, der tilføjer at lave
transportudgifter også er med
til at opveje den relativt lave
løn, fordi det i New Zealand er
muligt at købe en synet bil for
under 2.000 kr. og køre i den
med benzin tilbare 4 kr.pr liter.

Med entusiasme, dygtig le
delse og markedsføring, hel
dig vekselkurs (godt 2V2 NZ$
for en US$) samt den relativt
lave løn til de ansatte (der dog,
pga. langt billigere husleje og
leveomkostninger på landet,
ikke er dårligere stillet end
kolleger i de new zealandske
byer), er det muligt for Croydon
Aircraft Company at udføre
kvalitetsarbejde i verdens
klasse for bare 160 kr. i timen.
Derfor finder en større og stør
re andel af det stigende antal
restaureringsopgaver vej til
det lille succesfirma, der bor
"helt ude bag 27.kartoffelræk
ke".

fartsselskab' , besluttede Colin
Smith omkring nytår 2000
2001 at udvide medarbejder
staben for at kunne følge med
den voksende efterspørgsel.

I nationale og internationa
le flymagasiner annoncerede
han derfor efter kvalificerede
medarbejdere, såsom flyme
kanikere, snedkere, bådebyg
gere, klejnsmede, mekanikere
eller andre kreative fly-entusi
aster, og interessen var over
vældende, selvom firmaet må
siges at være et af de mest af
sides flyværksteder i verden,
med sin beliggenhed på syd
enden af Sydøen i New Zea
land.

Colin Smith fortæller, at en
del udlændinge dog blev lidt
skræmt ved tanken om kun at
blive betalt 40-50 kr. i timen.
Det er dog vilkårene i New
Zealand, hvor lønnen i yderdi
strikterne er lav.Tilgengæld er
skatten ikke mere end 25-30
%, og jo længere ud på landet
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Privatflyvercertifikat:
40.000 kr; erhvervs
flyvercertifikat inklu
sive privatflyvercer
tifikat, opflyvning og
twin-instrumentbevis:
220.000 kr.; og set lidt
som 1.500 kr. pr time
for en Partenavia 
inklusive instruktør 
lyder næsten for godt
til at være sandt, men
det er hverdag i New
Zealand.

Hvad der derimod ikke er
hverdag, er at en pilot og skri
bent så lang væk fra som
Danmark kommer på besøg,
og med vanlig new zealandsk
gæstfrihed bliver FLYV's ud
sendte ualmindeligt vel mod
taget af såvel instruktører som
elever på landets sydligste
flyveskole Southland Aviation
College i Invercargill.

Skolens chefinstruktør Bry
an Jones fortæller indled
ningsvis, at skolen indtil for ny
lig blev drevet i klubregi, lige
som det er tilfældet de fleste
steder i New Zealand, men at
man for at leve op til nye ud
dannelseskravadskilte flyve
klub og flyveskole således at
skolen nu ejer flyflåden - en Pi
per Cherokee Six, to Piper Ar
cher, tre Piper Tomahawk, en
Cessna 150 Aerobatic , en Pi
per Cub, mens flyveklubben
ejer lokalerne. I teorien er
skolen dog stadigvæk klube
jet, idet aktierne i skolen er ejet
af den godt 250 medlemmer
store Southland Aero Club i
Invercargill og den noget min
dre South Aero Club i nabo
byen Gore, der er beliggende
50 km nordøst for InvereargilI.

Rundvisning
i en Plper Cub

Jeg bliver afbrudt, da skolens
Piper Cub taxier ind til parke
ring, og den to meter høje in
struktør Glenn Armstrong
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spørger om flyet skal i hangar
eller genbruges. Brian Jones
spørger instruktøren hvad han
har på programmet, og da han
svarer, at han ikke skal noget
den første halve times tid,
spørger han mig om jeg har
noget imod at flyve en tur i
Cub'en .

Et par minutter senere sid
der jeg i forsædet af skolens
»Tall-draqqer« (haleslæber)
med den godt 3.000 timer er
farne instruktør Armstrong i
bagsædet. Efter kort gennem
gang af den lokale procedure
holder vi klar til start på en af
lufthavnens seks græsbaner,
04R, der løber parallelt med
den 1.830 meter lange as
faltbane. Den beflyves dagligt
af Quantas'Dash-8'ere,Mount
Cook Airs ATR-42'ere, Stewart
IslandConnectionsBrittenNor
mann Islander'ere,forudenden
lokalePartenaviaCoastGuard,
PiperArcherSixpostflyverentil
Dunedin, New Zealand og
Australian Airforce's Hercules
og Boing 727'ere og hvem der
ellers begiver sig til den sydlig
ste del af New Zealand .

Efter start får jeg lov til at
overtage Cub'en, og efter at
have fløjet over Invercargills
bymidte sætter vi kurs sydpå
mod halvøen Bluff, der betrag
tes som Sydøens sydligste
punkt, på trods af at den fakti
ske sydspids rager et par kilo
meter længere mod syd. New
Zealands South Cape ligger
imidlertid ikke på Sydøen men
på den sydligste større ø - Ste-

Bluff i nærheden af Invercargill.

wart Island - hvortil man enten
kan komme med fly, 20 minut
ter fra Invercargill, eller med
færge, en fra Bluff.

Stewart Island, der er befol
ket af godt 400 fastboende og
som årligt besøges af omkring
15.000 turister ligger på den
anden side af det 26 km brede
FoveauxStrait, som vi dog ikke
krydser med den over 50 år
gamle Piper Cub. Derimod
sætter vi kurs mod nordvest,
hvor Glenn viser mig den lo
kale badestrand, inden flyve
lederen giver os tilladelse til at
vende tilbage til 04R.

Minder om Danmark

Modsat det meste af New
Zealand, og særligt modsat
det meste af Sydøen, minder
landskabet omkring Invercar
gill i høj grad om Danmark. Så
langt øjet rækker er marker og
bondegårde spredt ud over
det godt 90 gange 50 km store
flade landområde, der om
kranses af omkring godt 800
meter høje bjerge, der igen
omkranses af omkring 2.000
meter høje bjerge i godt 150
km radius fra Invercargill.

Selv vejret minder om dan
ske forhold, hvor det ene efter
det andet frontsystem kommer
drivende ind fra vestlige retnin
ger, afløst af perioder med fint
vejr med lune, tørre og lette
vinde fra nord og nordøst.Med
andre ord er Southland Aviati
on College utroligt heldigt pla
ceret, med masser af fladt land

til grundlæggende træning, og
mindre end en times flyvning
til områder, der kan byde på alt
indenfor avanceret bjergflyv
ning og strandJandinger.

NI fly og to afdelinger

Southland Aviation College
har som nævnt otte enmoto
rede skolefly, og til twin-træ
ning bruges instruktør Tony
Dawsons P68C Partenavia,
der også er stand-by for den
lokale Coast Guard , der pri
mært bruger flyet og Tony
Dawson til at lokalisere nød
stedte omkring Stewart Island
og langs Sydøens syd ligste
kyster.Tony er i øvrigt en af de
mindre erfarne piloter i selska
bet, med kun 1.200 timer i log
bogen. Til gengæld kender
han egnen som sin egen buk
selomme, i det han indtil for få
år siden dreven halvstor farm
lidt nord for Invercargill, indtil
han som 35-årig besluttede sig
for at sælge farmen og at for
følge sin drøm om at blive pilot
med egen Partenavia.

Ud over Southland Aviation
Colleges hovedsæde i Inver
cargill Airport opererer skolen
fra en flyveplads i nabobyen
Gore 50 km nord for Invercar
gill.

Gore kan byde på fire vel
trimmede græsbaner, der til
dagligt passes af flyveplad
sens cirka 400 medarbejdere
. .. får! Derudover kan Gore
ofte byde på en smule bedre
vejr end Invercargill, der i



Strandlanding på Stewart Island.

Certifikater for danske elever
Efter at have overvejet hvordan Southland Aviation College
bedst kan påtage sig at uddanne danske elever, er tilbudet
følgende: Tag teorikurser og bestå prøverne i Danmark
og skoleflyv i New Zealand!

Privatflyvercertifikat, tre måneders kursus, baseret på
bestået dansk PPL-teori: NZ$ : 10.000/36.000 dkr (kurs
3.60) for 50 timers flyvning, lufthavnafgifter, kort, manualer,
new zealandsk lægegodkendelse m.v.

Erhvervsflyvercertifikat baseret på bestået PPL og dansk
JAR teori. I alt 160 timers flyvning, inklusiv 80 timers
opflyvning: NZ$ 28.000 /1 00.000 dkr. (evt.egen opffyvning
fratrækkes de 80 timer og gør prisen lavere)

NewZealandssydligste f1yvekfub.

TIt. og fax: 0064 (03) 218 6171

Twin-instrumentbevis (25 timer på Piper Archer og 30 timer
på Partenavia P68C) NZ$ 22.000 / 80.000 dkr.

Aerobatle, bjergflyvning
og strandlandinger

Efter at have erhvervet privat
flyvercertifikat vælger største-

gletschere og øde bjergegne
uden så meget som skyggen
af radiodækning. Derfor kræ
ver de new zealandske luft
fartsmyndigheder minimum
50 timers skoleflyvning til
privatflyvercertifikat, hvilket
blandt andet indeholder 15
timers solo-navigationsflyv
ning, fem timers instrument
flyvning og fem timers natflyv
ning.

Alle priser er inklusiv bolig i cykelafstand fra Invercargill
Airport, men plus ca. 9.000 kr. for returbillet tillnvercargill
samt udgifter til rejseforsikring og kost, der i øvrigt også
er billigere i New Zealand end i Danmark.

»Når eleverne sidder og
klamrer sig til en checkliste, og
måske er nervøse for om de
glemmer noget, så bliver de
uopmærksomme på alle de
signaler fly og omgivelser giver
dem- siger skolechef Bryan
Jones, og tilføjer at han ikke
har set bevis for at privatpiloter,
der bruger checkliste, glem
mer mindre af hvad de skal 
eller skulle have gjort - end pi
loterder har lært at huske hvad
de skal checke.

Til forskel fra danske for
hold kan New Zealands topo
grafi byde på alt fra fladt he
deland til alpine forhold med

elever har talent for at flyve,
eller om de er i stand til at lære
detde skal, indenforden afsat
te tid.

Faktisk kan skolen sende
elever solo uden at de har
bestået een eneste teoriprøve,
men i praksis er de væsentlige
dele såsom aerodynamik og
motorlære bestået inden før
ste solo, mens navigation og
meteorologi som regel bestås
umiddelbart inden første solo
navigationstur, og love og be
kendtgørelser samt human
factors senest bestås inden
den praktiske prøve.

Den anden store forskel på
skoling i Danmark og New
Zealand er, at der ikke anven
des checklister før skoling til
flermotors instrumentflyvning.
Skolechef BryanJones fortæl
ler,atdet altid har været sådan
i New Zealand, og den væ
sentligste årsag er, at flyvning
ikke kun skal foregå i cockpit
tet, men mindst ligeså meget i
som udenfor flyet.

sydvestlig vind kan blive en
barskankomst til Sydøens syd
og sydvestlige kyster.

Da Gore ligger længere
inde i landet.og i regnlæ afom
kring 2 km høje bjerge, er det
ikke ualmindeligt at skoleflyv
ning flyttes nordpå et par da
ge, og da biler og benzin er
næsten gratis - set med dan
skeøjne - erdet ikke noget pro
blem at køre en halv times tid
for at flyve de to fly - en Piper
Archer og en Tomahawk - der
»bor« i Gore.
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Anderledes træning

Flyvning er flyvning, men på
et par områder er skoleflyv
ning i New Zealand anderle 
des end i Danmark. For det
første kombineres indlærin
gen af teori med praktisk sko
ling, for det andet bruges der
ikke checklister før piloterne
skal lære Twin-I, og for det
tredje indeholder new zea
landsk privatflyverkursus flere
navigationsflyvninger ligesom
natflyvning er obligatorisk.

I princippet kan den prakti
ske skoling til privatflyvercer
titikat starte samtidig med de
første teoritimer, og det er en
kæmpe fordel, fortæller 'Parte
navia-instruktør'TonyDawson.
At teorien kan demonstreres i
praksis gør indlæringen meget
lettere, i det de to sider af flyv
ningen bygges op sideløben
de, uden alt for lang tid imellem
tørteori og de forløsendeAha'
oplevelser.

En anden stor fordel er, at
eleverne meget hurtigt kan
prøve om flyvning er det de
skal satse på, ligesom flyve
skolen allerede efter et par
uger kan se om de enkelte



90 years 0/ succes

www.socata.com

40 yean 0/succes

Lufthavnsvej 34-38 • 4000 Roskilde
Tlf.: 46191114 • www.aircat.dk

Socata, en afdeling af Aerospatiele, er et af de mest

velrenomerede navne i luften og er meget focuseret

på at yde vore kunder den aller bedste service. Når

du vælger en TBM700, får du ikke kun et fly, men

også en samarbejdspartner.

Åbent Hus
Kom til Roskilde Lufthavn til

åbent hus den 18. og 19. august og se

Tampico TB 9, Tobago TB1O, Trinidad

TB20 og TBM700 alle fra EADS Socata.

Nu behøver du Ikke vælge mellem
forretning og fornøjelse

TBM700 er det hurtigste single engine fly i verden

og et af de mest komfortable, hermed har du det

perfekte fly for såvel passagerer som pilot. Forrest

har du det sidste nye i avionics indenfor rækkevid

de. Med det professionelle cockpit layout er

TBM700 en perfekt løsning for piloten. I kabinen

kan passagerne nye komforten ved en pressurerized

kabine, slappe af og strække benene.

Hvorfor gå på kompromls1

Ring til Copenhagen Aviation Trading og få yderlig

ere oplysninger om TBM700 og hvorfor den er

verdens mest respekterde single engine turbo prop.

sive privatflyvercertifikat og
opflyvning. For at kvalificere sig
til prøve er kravene mindst 100
timer som luftfartøjschef og 50
timers solo-navigationsflyv
ning, hvoraf mindst en flyvning
skal være mere end 300 NM
med to landinger under vejs.
Derudover kræves der 1O ti
mers natflyvning og omkring
30 timers flyvning med instruk
tør, hvilke blandt andet bruges
til avanceret flyvetræning så
som bjergflyvning ( ca.15 ti
mers kursus) , strandfandings
kursus (ca. 15 timer) eller aero
batic træning (ca. 15 timer).

Efter at have erhvervet CPl
fortsætter de fleste elever med
instrument- og flermotorbevis,
hvis skoling består af ca. 25
timers flyvning med instruktør
i en Tomahawk, samt ca. 30
timers f lyvning i »skolens«
P68C Partenavia med instruk
tør.

Udenlandske eleverny
udfordring
Indtil videre har Southland
Aviation College kun uddan
net en håndfuld udlændinge til
erhvervspiloter, men med de
ideelle forhold skolen råder
over - masser af plads i det
kontrollerede luftrum omkring
Invercargill, 10 minutters flyv
ning til aerobatic-/airwork træ
ningsområde, to flyvebaser,
en halv times flyvning til bjerg
træning og omkring en times
flyvning til Queenstown Inter
national Airport - og ikke
mindst den gunstige dollar
kurs, er det bestemt et områ
de der er interessant, fortæller
skolechef Bryan Jones, der
tilbyder individuelle pakker
med faste priser på såvel
privat som erhvervscertifikat,
inkluderende bolig under ud
dannelsen. •

Får på banen.

Erhvervsflyvercertifikat
Det new zealandske erhvervs
flyvercertifikat (Commercial
Pilots Licence, CPl) består af
i alt 210 timers flyvning, inklu-

parten af Southland Aviation
Colleges elever at fortsætte
med erhvervsflyvercertifikat,
instrumentbevis og twin-bevis,
men en del af skolens opgaver
er også at videreuddanne
privatpiloter, så de kan hånd
tere avanceret bjergflyvning
og strand landinger på blandt
andet New Zealands sydligste
ø Stewart Island .

Bjergflyvning er et kapitel
for sig, og med området Fiord
land bare en halv times flyv
ning mod vest, har skolen ide
elle forhold til træning. Fiord
land kan byde på alt indenfor
bjergflyvning, i det der - som
navnet antyder - er utallige fjor
de i det over 25.000 kvadratki
lometer store - og storslåede 
bjergområde, som mange af
skolens elever efter endt ud
dannelse får som arbejds
plads i den enorme new zea
landske turistindustri.

Skulle bjergflyvning ikke
give udfordringer nok, tilbyder
sko len også kurser i strand
landing, hvilket blandt andet
udføres på den nærliggende
Stewart Island , hvortil en del
af de mange turister flyves
med skolens Piper Six og Pi
per Archer, der opereres kom
mercielt i konkurrence med
naboerne Stewart Island Con
nection og South East Air.

Selv kurser i aerobatic-flyv
ning kan skolen tilbyde, om
end det ikke specielt hårrej
sende træning med kraftfulde
maskiner eller romantiske Ti
ger Moths, men udføres med
skolens Cessna 150 Aerobat,
der dog kan give eleverne ind
sigt i kunstflyvning.
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Paris Air Show 2001
Tekst og foto:Knud Larsen

Verdens største fly Antonov
An-225, der kun findes i dette
eneeksemplar, blevoprindelig
bygget til at transportere den
russiske rumfærge Buran. An
225 har ikke væretluftdygtig i
nogle år, men er nu istandsat
for et større beløb. Fabrikken
håberat kunnebenytteden til
kommerciel transportaf loko
motiver, nødhjælp og andet
omfangsrigt gods.

SalonsInternationaux de I'ae
ronautique etde I'espace hed
der det på fransk. Den44. ud
gave afudstillingen på LeBour
get lufthavnen nord for Paris
slog igen alle rekorder. Over
1.800 udstillere fra 43 lande
fyldtede mange udstillingshal
ler og det store udstillingsom
råde.

Trods den stigende ten
denstildannelsen afstørre en
heder (og dermed færre virk
somheder) i luftfartsindustrien
erder ingenafmatning i lysten

HalepartietafAn-225fårCess
na's Citationjet til at ligne et
modelfly.

~---

til at præsentere sine produk
ter - man har brug for mere
plads både inde og ude.

Behovet for plads kommer
også til udtryk vedønsketom
flerekvadratmeter til præsen
tationaf firmaerne idesåkald
tebusiness chalets, derstræk
kersigi langeparallelle rækker
langs med startbanen.

Også antallet af udstillede
fly var rekord med 242, heraf
deltogomkring 60 i den dagli
ge flyveopvisning.

Boeings forslag til Joint StrikeFighterhedderX-32. Enmock-up
i fuld størrelse blev forevist i Boeingsudstillingsbygning.

Søværnets Flyvetjenestes opgraderede SuperLynx Mk. 90BS-170blev forevist på Agusta-West
lands stand.



Airbus A340-600, der fløj første gang den 23. april, har plads til 380 passagerer på flyvninger op til 13.900 km.

D'$låilisfjs'A34o . 'L'O'N''G'ER', 'U"R"G'E'R'" """",,,,,,,,,,,,-• • FARTHEA .I:'~_ .

Større fly og UAV
I dette års ParisAir Showvar
tendensen på flyområdet sta
dig størrefly. De fleste fabrik
kersætterenærei atpræsen
terederesnyeste modellerher.
SåledeskomBoeing medden
nyeste ogstørste 737medbe
tegnelsen -900, Bombardier
præsenterede deresRegional
Jet CRJ 900, Airbus deres
største A340-600 og ikke
mindstvarverdensstørste fly,
den seksmotorede Antonov
An-225, igen i Paris.

UAV'er er et andetområde
istærkvækst. Antalproducen
ter af Unmanned Aerial Vehi
cles eller droner er stigende.
De satellitstyrede droner ud
styret med alle former for ka
meraer og TV-udstyr til live
transmissioner blev afprøvet i
ex-Jugoslavien. UAVharhidtil
væretanvendttilalleformerfor
overvågning, men er nu også Bombardier Canadair Regional Jet nyeste CRJ 900 var så ny, at malingen næppe var tør.

blevetbevæbnet. General Ato
mies Predator har i april med
succes været afprøvet med
panserbrydende missilerafUS
Air Force.

UAV'erne har fremtiden for
sig, og vi har langt fra set det
sidste. •

Lockheed Martins forslag til
Joint Strike Fighter hedder X
35, der ligeledes var en mock
up. Både X-32 og X-35 bliver
fremstillet i en udgave tilcon
ventional takeoff and landing
(CTOL) og en tilshort takeoff
and verticallanding (STOVL).
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50 års svæveflyvning
på Flyvestation Værløse
Tekstog foto:Ole Pilgaard

Deter i år 50 år siden
at grundstenen blev
lagttil detsomsenere
skulle udvikle sig til
Flyvestation Værløse
Svæveflyveklub.

I anledning af de
første 25 år bragte
klubbladet "Laminar"
i 1976 en artikelfor
fattet af den mange
årigeformand Holger
Llndhardt. Artiklen,
somi øvrigtkan læses
i sin helhedpå klub
benshjemmeside
www.fvs.dk. danner
grundlaget forde
første afsnitaf dette
Indlæg.

~
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~
Hans Hemmingsen, Mogens Fahlgren, Thomas Hundetvad, Robert Kalas, Luise Hemmingsen,
Bjarne Bredahlog Morte Davidsen. I cockpittetpil ASK 21 OY-XKI SabeenMalik.

Svæveflyvning
I Flyvevåbnet
Forsvaret havdei 1948beslut
tet at jordpersonellet skulle
havemulighed for at deltagei
svæveflyvning, og den 29.juli
1951 fandtden førstesvæve
flyvning stedpåVærløse. Man
fløjmeden Babyog en Olym
pia og startmetoden var fly
slæb. Det første år fløj de 17
aktive personer i alt 15:24 ti
mer på 75 starter.

Frem til 1967var betingel
senforatmåttesvæveflyve på
Værløse at man havde gen
nemgået et 15 timers kursus
ogbeståetdetmedmindstfire
rigtigeud af 10.Kurserne blev
afholdtom foråret. og der var
ingen mulighed for omprøve!

Detvarudelukkende perso
nelfraFlyvevåbnet ogKvinde
ligt Flyverkorps som kunne
deltage,menpå trods af den
ne begrænsning varder man-

ge eleverpå begynderkurser
ne.Et år var der hele 96 som
bestodprøven, menadskillige
faldt siden fra, formodentlig
fordidetvarnødvendigt atdele
folkoppåsåmangeholdatde
blotkunneflyve en aften hver
anden uge.

Derblevskoletpåallehver
dagsaftner, mens materiellet
lørdag og søndag var forbe
holdt instruktørerne og de få
S-piloter, somtak foratde stil-

ledesigtil rådighed foruddan
nelsenafeleverne i ugensløb.

Svæveflyverne havdeikke
noget fast tilholdssted på fly
vestationen men fik lov at op
bevare materiellet hvorderlige
varplads. Ienlangperiode flyt
tedemansåledesmellemfor
skellige hangarer næsten
hvertår, og måttesågarpå et
tidspunkttagetil takkemedet
militærtelt. Detvarafensådan
størrelse atdetvarnødvendigt

J

MogensFahlgren, OleMøllerAndersen, KurtChristensen ogBjarneBredahlvedenudelanding iaugust 1976.Alleeri daginstruktører
i klubben. Foto:Leif Tuxen.



at sætte teltet op omkring de station Karup hidtil havde be- året 1966 forudset denne hvilket man i efteråret 1974
nedspændte fly for så næste nyttet. udvikling og besluttet at be- endeligkunnebegyndeatbyg-
flyvedagatterførstnedtageog Klubben havde hvert år gyndte at opkrævekontingent geo Det var et enormt arbejde
sammenpakke teftet,samlefly holdt sommerlejrpå Flyvesta- fra begyndelsen af 1967. De som blev udført af medlem-
og efter flyvning atter ned- tion Vandel, men fra 1964be- førstesæsonerforløbrentøko- merneselv,og klubhusetstod
spænde flyene. nyttede man indimellem det nomisk fint, og klubben var i færdigttil sæsonstart1976.På

Alle udgifter i forbindelse dengangnyåbnedeArnborgtil stand til at købeen næstenny den måde kunne FVS fejresit
med svæveflyvningen blev i samme formål. Klubbens Ka-6cr, somdogsnartefterblev 25årsjubilæumi sikkerforvis-
disse år afholdt af Flyvevåb- dygtigste piloter deltog også solgttil etafklubbens medlem- ningomatmannurådedeover
net, og det gjaldt ikke kun an- hvert år i forskellige kortkur- mer,Jørgen Blom.Klubben an- altdet materielogdefaciliteter
skaffeise af materiel og den rencer såsom de danske og skaffede sig i stedeten ny Ka- som der skulle til for at drive
daglige drift. Vedligeholdelse nordiske mesterskaber samt 6E og i 1969fik manleveretsit en moderne svæveflyveklub.
og eftersyn af materiellet blev datidens Flyvedagskonkur- første glasfiberfly, en ASW-15.
således foretagetaf Flyvesta- rence med meget hæderlige

De næste 25 årtionens værksteder, som bl.a. placeringer som følge.
også konstruerede klubbens Hangar og klubhus Klubben tilbød fra slutningen
spilogbyggede etPolyt IIIsvæ-

Overgang til civil klub
I 1969fik man at vide at flyve- af halvfjerdserne atogsåunge

I
vefly. I 1959 byttet man øvrigt stationen ikke længerekunne mennesker mellem 14 og 18
Polyt'enog en Ka-6 med Fly- I 1966blevdet meddeltat der skaffepladstil atopbevare op- år kunne lære at svæveflyvei

' I vestation Aalborgs Ka-7. ikke længere var økonomisk spændte fly. Man gik derfor i Værløse. Jeg begyndte selv

,:
mulighedforat svæveflyvning gang med undersøgelser og som15-årigi 1980ogfløjmine

Værløse Flyveklub stiftes
kunne fortsætte indenfor Fly- ansøgningerog fik snart tilla- første ca. 30 starter på vores
vevåbnet. Flyvestationernes delse til at bygge en hangar. Ka-7 indtil vi fik en splinterny

,I Svæveflyvepiloterne indenfor svæveflyveklubber drøftede Denne blev opført i løbet af ASK-21. Der blev fløjet rigtig
Flyvevåbnetvar direkte med- problemetog blevenigeom at 1970 og selvom flyvningen meget med den gode 21'er,

l
lemmer af KDA, men i 1962 forsøge at fortsætte for egne blevsat i baggrundentil fordel menfaktiskblevder ikkefløjet
blev der stille krav om at hvis midler.Man enedes også om for byggeriet opnåede de ca. med ret meget andet, der i
man fx. ønskede at tage enslydende klubnavne, så 60 medlemmer dog den sæ- starten af firserne.

11

diplomer eller deltage i kon- Værløse Flyveklub nu kom til son at flyve 1.063 starter og Efter den store aktivitet
kurreneer, så var det nødven- at hedde Flyvestation Værlø- 387 timer. medklubdannelse, deltagelse
digt at man var medlem af en se Svæveflyveklub (FVS). Detvar også i 1970 at Hol- i konkurrencerog mesterska-
klub. På baggrund af dette I 1966 blev der i klubben ger Lindhardtdeltog i VM iTe- ber,hangarbyggeriosv.i tres-
blevVærløse Flyveklubstiftet. fløjet 3.412 starter fordelt på xas, hvor han opnåede en flot serne og halvfjerdserne var

Klubbenrådedei 1962kun 730timer, sådervarunægtelig 24.plads,og i 1971 vandt han det som om luften nuvar gået
over en tosædet Ka-7 og en sket meget siden den spæde de Nordiske Mesterskaber i af ballonen. Mange af klub-
ensædet Ka-8, mens et med- start i 1951 . standardklassen i Finland. bens S-piloter og instruktører
lem, Leif Midtbøll, stillede sin Imartsmåned1967fikman Manvarogsågodtmednår føltemåskeatde havdeopnå-

l
private HOtter 17 til rådighed fra Flyverkommandoen at vide det gjaldt materiellet. Ved et hvad de ville med svæve-
for klubbens medlemmer. at mankunneflyvevideremed sæsonstart1973rådedeklub- flyvningenog havdeoveni kø-

I 1963 ødelagde et mindre flyvevåbnets materiel, mendet ben over en nyrenoveret Ka- bet fået familierat passe - den
havariKa-Terenshood,ogdet varførstiseptembersammeår 7, to Ka-8'ere,en Ka-6Eogen slags turde man jo ikke læn-

l
tog tre måneder at skaffe en atdenendelige ordning kompå ASW-15,mensman havdeen gere overlade til kvinderneI
ny. Imellemtiden lånteklubben plads. aftale med Jørgen Blom om Voresf1ytlåde fejledeellers
en åbentosædet2Gfra Flyve- Svæveflyvemateriellet blev benyttelse af hans Ka-6CR. intet på det tidspunkt, for ud-
station Karup. På trods af det udlåntpermanenttil klubberne Yderligere havde Per Ras- over ASK-21'eren og to Ka-
beskednematerielvandtk1ub- mod at de fremover selv af- mussen(Ras)netopfået leve- 8'ere til skoling havde vi en
ben årets Flyvedagskonkur- holdtalledrifts-ogvedligehol- retenASW-15b ogmanhavde Astir og hele tre ASW-19'ere
renee, og ved at påberåbesig delsesomkostninger. Flyene transportvogne, nye radioer, til videregående flyvning. På
sin stillingsom landetsbedste skulle civilregistreres, kokar- hangar mv. trods af dette holdt klubben
klub lykkedes det at få tildelt der og splitflag skulle fjernes. Det enesteder nu mangle- somsådan-pånærnoglegan-
den EONOlympiasom Flyve- Man havdealleredei efter- de var værksted og klubhus skefå piloter- op med at flyve

KlubbensASW 24 OY-XVS er ved at blive adskilt for transport. Til højreASW 19 OY-XMS og bagerst slæbeflyetKZ VII OY-ATI.
DobbeItfoIo sat sammenaf LuIseHemmingsan.



Bjarne BredahlinstruererSabeen Malik og RobertKalas.

Artiklensforfatter Ole PilgaardvedAstir OY-XHA 1987.

Afslutningsvis vil jeg blot
sige, at der er mangeflere af
klubbens tidligere og nuvæ
rende medlemmer somfortje
ner at blive omtalt end de få
som er nævnther... og lados
s åkomme ud at f1yvel •

tiden at have nogle mål at
sigteefter.Så længemedlem
merne kan se at man bevæ
ger sig i den rigtige retning er
det meget lettere for klubben
at være motiveret og aktiv.

Vi har ikkede storeproble
mer med at skaffe nye med
lemmer- mangefinderos via
vores hjemmeside - men vi
prøver at tilpasse os så flest
muligtfår lyst til at blive hæn
gende. Det kendte gennem
træk af eleversom kun holdt
ud at være i klubben i en sæ
son ellerto er da ogsåaftaget
meget.

Der er mange andre ting
manskalnå i dagendsvæve
flyvning, og en konsekvens vi
har draget heraf er at vi har
bestilten tosædetDuoDiscus
med hjemhentningsmotor. Vi
harlængegåetogkiggetlangt
efter de fine skyer man ofte
kan se overdet sydlige Sveri
ge, og fra 2003 skulle vi med
Duoen havemulighed foratnå
dem uden risiko for lange,
trælse hjemhentninger.

Vi er endnu ikke klar over
hvilkekonsekvenser de bebu
dede indskrænkningerne af
flyvestationens aktivitetervilfå
for os svæveflyvere. Vi håber
selvfølgelig det slet ingen be
tydning vil få,elleri bedstefald
atdetbevirkervi får lovatflyve
ogsåi arbejdstiden påhverda
ge. Først når vi våd dette kan
vi læggekonkrete planerforen
eventuel udvidelse af værk
sted, klubhus og hangar.

te og forstående overfor vores
sport når det drejersig om til
deling af luftrum, trafikadskil
lelsemv. Forår tilbagevarder
nok en tendenstil at vi kunne
blivekaldtnedsåsnartenHer
cules rullede ud til start i Jyl
land,menden slagsforekom
mer slet ikke i dag.

Selvom luftrumsrestriktio
nerne er irriterende får vi det
bedste ud af forholdene og
sørgervedselvjustits for at en
pilot.som måskeikkehelt for
står dem, kommer til det.

Bortset fraallefordeleneved
vores beliggenhed på flyvesta
tionen så er denstørste hæm
sko for klubbens udfoldelse at
viikkefritkanhave gæster med
ogatvi ikkemåovernatte ieller
vedklubhuset, hvilket altidhar
sat en alvorlig dæmper på de
sociale aktiviteter.

Hvad med fremtiden?
Jeg tror at lærenfra de første
50 år er at det er vigtigt hele

vores mest ambitiøse pilot,
hanharsenestopnåetenpæn
placering til DM i sin fine nye
Discus 2b.

Vi er gladefor vorefacilite
ter og fly, menmedde mange
aktive medlemmer følesplad
seni klubhuset lidttrang,ogvi
kunnesagtens udnytte flerefly
(selvom vor ellersutrættelige
materiel mand, Bjarne Bre
dahl, synesderer nokat se til
som det er).

Vi harvoresASK-21 og en
ASK-23 i skoleafdelingen og
tre ASW-19'ere - alle med ny
gelcoat- samt en ASW-24 til
udvidet flyvning. Der er også
2 privatejede ASW-20'ere og
så altså Jan og Mogens' nye
Discus 2b.Vores spil er hjem
mebygget kvalitetsudstyr, og
vi har også mulighed for fly
slæb, idetvi harenfingammel
KZVIIpåpermanent udlånfra
Flyvevåbnet.

Sidsteårvarklubbens hidtil
bedstesæson, idetvipå2.735
starter fløjomkring 965 timer.
Vi er stadigvæk ca. 60 med
lemmer, ogdajegførfiksneget
en bemærkning om kvinder
ind, må jeg nu hellereskynde
migattilføje, atvi ersåheldige
at have hele fem aktive kvin
deligemedlemmer iøjeblikket.

Vi haret rigtigtgodtforhold
til flyvestationen, som vi føler
gørmegetforathjælpe os.Ud
overatdeterdejligtbetryggen
de at havebevæbnede vagter
til at passe på vores fly når vi
ikkeselverder,såharvitopla
neogtørregræsbanerpåhen
holdsvis 1.500og 1.000mstil
let til rådighed.

Flyvelederne erkompeten-

Ny tider
For at gøre en lang historie
kort så er det førstmidt i halv
femserne at FVS igen seriøst
indladersigpå andetendsko
leflyvning. Et par af de unge
S-piloter begyndte at flyve
stræk på trods af en mangel
fulde opbakning fra klubben,
de deltog bl.a. i SM og Arn
borg Aben og trak langsomt,
men sikkert, andre med sig.

Nuom dagestårder aldrig
fly tilbage i hangaren hvis det
er flyvevejr. Klubmedlemmer
ne deltager regelmæssigt i
konkurrencer ogtagerpåsvæ
veflyveferier bådei ind-ogud
land, og der er sågar tale om
en klubtur til Italiennæste år.

Jan Fahlgren er ubetinget
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strækienlang årrække. Detvar
mange, mange flyvedage i træk
at 19'ernebarestodog bloms
tredei hangaren.

Det er jo ogsåfrygtelig be
sværligtatflyvestrækflyvning.
Manskalbådefindekort frem
og alt muligt, og så risikere
manoveni købetat landeude
og komme for sent til aftens
maden...nej, så er det nok
bedre at blive hjemme; det er
ikke alenemindrebesværligt,
det er heller ikke så farligt...
Manmåsigeatdetdetvirkede.
Vi harstort set ikkehaftstørre
skaderpåflyene enddeskram
merpå hjullemmene somvores
Astir pådrog sig 1988, da jeg
landede med hjulet oppe!

Detvar iøvrigti forbindelse
medenudelanding, såderkan
manselv se hvorfarligstræk
flyvning er!



Blohm & Voss flyvebåd på
Danmarks Flyvemuseum
Tekst og foto: Carsten Jørgensen

Giv. ing. GunnerLarsen ;jbnededennyeudstilling P;jFlyvemuseet
i Helsingør. I baggrunden ses det konserverede flyvrag.

Denforreste delafB&V 138medde treJunkers Jumo2050 totakt
dieselmotorer. Rørettil højre er en delaf dencylinderformede ho
vedbjælke.

Ringb;Jkkevej 4 .2791 DrugIlr .11f32 82 80 80

LUFTFARTSSKOLEN , UDV'KUNG

Luftfartsskolen l Dragør uddanner flymekanikere, og vores afdelinger
l Roskilde og Billund uddanner pdorer, flyveklarerer og flyveinstruktører.

Stillingsannonce

I tilslutning til flyvragethar
museet etableret eninformativ
planche/modeludstilling. •

9/'-~
~

LUFTFARTSSKOLEN

Løn efter aftale.Tiltrædelse snarest.
Der kan eventuelt blive tale om ansættelse på freelancebasis.

Vi kan tilbyde en stilling, hvor du vil få en central rolle på landets
største erhvervsskole, og hvor du endvidere kan være med til at
præge skolens fremtid. Som instruktør på Danmarks mest profes
sionelle skole tilbydes du endvidere et miljø, der kan gavne din
egen karriere betydeligt.

Yderligereoplysninger om stillingen kan/ds bos Head ofTrai
ning Hans Henrik Magnussen på tif.32 82 80 60.

Du bedes senest den 30. august 2001, sende din ansøgning, samt
relevante bilag - mrk.: Helikopter - til:

Luftfartsskolen i Roskilde søger helikopter instruktører - VFR/IFR
instruktører snarest muligt.

medvirken til projektet, hvor
hanbia.udtalte, athovedæren
måtte tilfalde det kompetente
dykkerhold.

Amager, hvor de senere blev
ophugget.

En af gæsterne præsen
tationen var flyarkæologen Ib
Lødsen, somvarildsjælen bag
.redninqsprojektet" projektet.
Hanpåtogsigdettunge arbej
de medat få alle de fornødne
tilladelser igennem og var or
ganisatoren bag hævningen
og konserveringen af vraget.

Selvehævningen blevfore
tagetafetholdamatørdykkere
og Flyvevåbnet hjalp med
landtransporten. De fornødne
midlerblevfremskaffet af Fly
vemuseet.

Den 8. maj sidste år gik
hævningen i gang og efter en
stor indsats gennem en halv
snes døgn, lykkedes det at få
hævet kroppen, de tre moto
rer,vingehovedbjælken og en
del småting.

Det sidste år er gået med
at renseog konservere flyvra
get,ogdeternublevet udstillet
for publikum.

Direktør Jens Breinegaard
kunnederforbydevelkommen
til afsløringen i museet, og
civilingeniør Gunner Larsen
kunne, efterat havefortaltom
personlige oplevelser omkring
flytypen fra dengang, officielt
åbne den nye udstilling på
Flyvemuseet. Denofficielle del
sluttedemed at Ib Lødsen fik
lejlighed til at fortælle om sin

Hævningen

Det udstillede fly blev genop
daget, da man foretog bund
undersøgelser i 1994 i forbin
delse med bygningen af Øre
sundsbroen. De øvrigefly var
i sin tid blevet slæbt ind til

Lørdag d. 23. juni blev det
eneste eksisterende eksemp
larafentyskBlohm & Voss 138
flyvebåd fraAnden Verdenskrig
præsenteret forpressen og en
række fremmødte gæster på
Flyvemuseet i Helsingør. Det
var kulminationen påmere end
et års hårdtarbejde forat gøre
flyet udstillingsklart.

Flyvraget er et afde fly, der
blev skudt i sænk den 1. juli
1945 i Øresund ved det store
RAF flyvestævne i Kastrup
Lufthavn.

Blohm & Voss 138Cvaren
tremotoret flyvebåd beregnet til
langdistancepatrujering. Det
havde seksmands besætning.
Flyetudfyldte nogenlundesam
merolle somCatalina'en ogvar
næsten af samme størrelse.

Dervarfra 1941 -1945 sta
tioneretca. 20 på Margrethe
holm i København, hvorfrade
foretog daglige træningsfly
vningerogpatruljering. Fireaf
dissefly (antalleter lidtuklart)
blev ved stævnetbeskudt og
sænket.
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Vore fem medbragte flyer klar til start. Desuden lejede vi tre franske så gruppen på 16 mand var dækket godt ind.

Tekst og foto: Christian SChllchtkrull

Endelig oprendt dendagvialle
havdegået og ventet på hele
vinteren. Den dag Nordsjæl
lands Flyveklub skulle afsted
til St.Auban påforårslejr. D.v.s
detvaregentlig etpardagefør;
men Mark og jeg kunne ikke
vente længere, og tog derfor
afsted i håb om, at vi kunne
komme ud at flyve med det
samme.

Omkring midnatsattevi bi
len i gear og trådte næsten

speederen i bund. Næste ef
termiddagrulledevi ind i Cen
tre National DeVol AVoile tids
noktilatkunnebliveindskrevet
påvoresenkeltværelser inden
den franske administration
holdt fyraften.

Egon Trust havde ganske
vist formanetos om, at vi nok
ikkeskulle regnemedat kom
meudatflyveførdentidvihav
de aftalt med centret, og lige
umiddelbartsådetudtilathan

ville få ret. Men som vi også
senere skulle erfare er admi
nistrationens veje uransageli
ge.Dennegangtil voresstore
tilfredshed.

Efterat havefået at vide at
der hverken var tosædede fly
ellerfranske instruktører til rå
dighed,fløjvihverenstart iSX
med henholdsvis HelgeTver
gaard og Jens Feltborg, som
havdeværetsåflinkeatslæbe
Nimbussen og TN til Frankrig
for os nogle dage forinden.

Såblevdertagethulpåen
ny sæsonog vist var det godt
atsedethele lidtfraovenigen,
men efter en lille time,syntes
jeg godt nok at luften var lidt
urolig. Hang- og g-påvirknin
gerogturbulens gikopienhø
jere enhed, og efter at være
landetvelbeholden måtte jeg
ligehidkalde destorebjergån
der med de nok så velkendte
løvebrøl. derkommer heltinde
fra sjælen.

Bautastenene på den lokale termikgenerator Les Mees. Sæsonen I gang
Detvaraltsammen fintoggodt
- nuvarvi igang. Afenelleran
den årsagforbarmede fransk
mændende sigoveros.Måske
var det fordi Egon ligevar an
kommet. Hanbenyttede freda
gensfestlige lejlighed tilatbøje
lidt neon for den just ansatte
direktørforcentret,såledesat
direktøren ikkevar i tvivlomat
vi var en anelse knotne over
athannetophavdeindført"No
flying on Sundays".

Alle var tændtog klar til en
nysæson, såfrustrationen var
til at få øje på; pludselig fik
MarkogjegstillethversinDuo
Discus til rådighed med hver
sin verdensmester i bagsæ
det. Desuden fik vi en ikke
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DeherrerS-piloterpå bjergvandring enflyvefri søndag anførtafstifinderMogens Bringø i rødjakke
og hue.

Lenticularis medrødrotorfotograferet fra flyvepladsen.

37

Nr.Ovest

Næste dag blev brugt til at
inspicerenogle af de udelan
dingspladserog marker, som
flere af os senere skulle kom
me til at stifte bekendtskab
med.Detvarheltafgjortenfor
delatvi havdeværetudeat in
spicere pladserne nærmere,
inden det blev alvor.

Mark og jeg havde endda
af egen drift taget ud for at
inspicere udelandingsplads nr.
O. Man kan jo let komme lidt
på tynd is, når man tager den
slags initiativer uden at have
modtagetprofessionel supervi
sion;menefternogengransk
ningafkortogbillederidenlille
grå udelandingsbog for svæ
veflyvere fandtvi marken, som
både var jævn, lang og med
lavvegetation oggodeindflyv
ningsforhold.

Skæbnenville, at Mogens
Bringøen uge senerenappe
de nogle guldhøjderden ene
dag efter den anden. Efter at
have lyttet med over radioen
medens begivenhederne fandt
sted, besluttede jeg mig for at
ville deltage i guldfesten. Jeg
halsede nordover det bedste
jeghavde lærtoghavnede iom
rådet syd for Gap i 2.100 m,
hvor Mogensbeskrev for mig
hvor jeg kunne finde bølgen.

Jeg fløj derhen og fik kon
takt.Hvorsvært kandetvære.
Men det gik godt nok meget
langsomt med at stige, og ef
terhåndengik det faktiskned
ad. Det var jo ikke meningen,

detblæstevelogså de25 - 30
knob, somvisnartvillekomme
tilatopleve somhverdagskost.

Første søndag nærmede
sig, hvorvi jo ikkeskulle flyve.
Mogens Bringø og Ole Buus
var vist ankommetsom nogle
af de sidste, og medens det
endnu var lørdag, drog vi af
stedtil I'Ollveralesomallerede
havde status af stamværts
hus.

Her lavede kokken pragt
fuld mad,og pigerneservere
de ogvilledanseog kysse(på
fransk), men så gik vi også
hjem.

hvisjeg holdtmig indenfordet
omtalte område var det nær
mest smørluft.

Jeg måtte erkende at for
førstegang i mit liv fløj jeg i en
bølge. Hvor svært kan det
være.Nå,alt forhøjtkomvi nu
ikke, ogdajegefteretpartimer
foreslog om vi skulle lande,
virkedeJean-Marcrigtigtglad.
Så jeg fik beordret hjulet ud,
fulde bremser og noget der
mindede om et spiraldyk, og
vupti så holdt vi i hangaren.
Hvadangårdenengelskelan
dingsrunde,så tror jeg ikke vi
kom helt ud i hjørnerne. Men

særlig heldig instruktør med
enNimbus3,oghanforstod be
stemtikkeengelsk.Hammåtte
vi trækkes medi en hel uge.

Næste morgen lettede vi
nok så kækt for igen at stifte
bekendtskab med lokalområ
det. Der var mange nye og
fremmedeordpåudenlandsk,
sommanligepludseligtskulle
læreat kende. Detføgomøre
ne med ord som La Colette,
Vaumuse, Authon, les Mees
og Lure, og ikke mindst Pig
d'Bure. Alle sammen meget
sværeord som vi dog efter et
parugerblevretgodetil atsig.
Detkangodt væreatvibyttede
lidt rundt på bjergene, men
fransk lød det.

Deter dog af størstevigtig
hedatmanheletidenvedhvor
man er, og derforogså af stor
betydningat kommeud at fly
ve med en lokal, der kender
områdetogsomtalerengelsk.
Detvar spændendeat opleve
bjergenepå så tæt holdog se
hvordan manligetrækkerden
op i stiget de rigtige steder.

Påettidspunktlåvivedden
sydlige side af bjergmassivet
Lure,sommanmåsigeharstor
betydning fordetnærelokalom
råde. På Lure var der et par
grusgrave ogetparvejsving der
varværdatlæggemærke til, fik
jeg at vide af Jean-Marc Cail
lard som sad og smågrinede
omme på bagsædet. Han var
vist ikke helt kommetsig oven
på gårsdagensvelkomstdrinks.
Menstigvarder masseraf,og

,
1

1



Forfatteren i LS7inden sidste dags 51;2 times iskold flyvning, der varen spændende finale pAen uforglemmelig forArslejr.

og som tiden gik bredte fru
strationen sig.Nogetmåttedet
gøres, så jeg fløjvestpåfor at
genvinde højdefra hangenpå
Chabre som går øst-vest, og
ville passefint til den norden
vind som jeg havde besluttet
skulle være i dette område.

Detvarogsånogetfrygtelig
møg at flyve i, men efterhån
dengikdetopadtildetjeghav
de besluttetvar en nord-syd
gående skygade (læs rotor).
Det turbulente vejr fortsatte
under "skygaden", så jeg be
sluttedemigforatdragehjem
over, som var sydpå.Selvom
atjeg lå i godhøjdeundersky
en, gik det nu hurtigt nedad
igen, og jeg måtte flyve over
l'Ubacforat være i nærheden
af udelandingsplads nr. O.

Jegkæmpede videreforat
komme hjem, men måtte til
sidst opgive at komme over
Lure,somville væredet sam
me som at komme hjem.Jeg
måtte i stedeten tur hen over
markenned langs medvinds
benet, finaledrej og perfekt
landing. Derstodjegsåudepå
marken efter godt 3V2 timers
flyvning ogfattede ikkeetkvid
der af hvadder var gået galt.

Jeg ringede hjem, og tre
kvartersenerekomBentNap
stjertog Arne Dalbyforbimed
en transportvogn.

DetførsteBentsigerer,du
er landet på en forkert markl
Gu' er jeg da ej mand,siger
jeg noget utilfreds. Men jeg
måtteseiøjneneathanhavde
ret. Vi havde i vores godhed
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tidligere inspiceret en forkert
mark. En udmærket mark 
menden lå 200mvestforden
rigtige nr.O.

Jegmåtterystepåhovedet
og grine lidt, medens jeg ma
ste termikhuen helt ned over
ørene. Ondetungerkaldteden
senereUdelandingsplads nr.O
vest.

Umiddelbart ikke nogen
succeshistorie, og alligevel
lærte jeg utroligtmeget. Spe
cieltomhvordan manikkeskal
flyve i bjergene.

Jegskalikkekomme indpå
hvormegetminnaivitetspiller
enrolleher,menudelukkende
fokusere påtovæsentlige ting.
Det ene var et begrænset
kendskab til bjergflyvning. Det
andet problem var en fejlvur
deringafvindretningen påca.
90 grader, da vindenvar vest
ogikkenord, somjeghårdnak
ket havdeholdt fast ved.

Det kan selvfølgelig være
svært at se præcist hvadder
sker med vinden i et par kilo
meters højde, menenskærpet
observation vil hjælpepåsitu
ationen. Endnu større præci
sion med vindretningen kan
selvfølgelig opnås med GPS
som specielt i St.Auban viste
sig at være et eftertragtet in
strument. SX blev ofte ad
spurgtomvindretning oghas
tighed.

Kampen for højden

Svæveflyvere erjo kendtforat
væreselvopofrende ogsocia-

le væsner. Var det ikke fordi
man brugte så megen tid på
selve sporten, havde man
måske spillet tuba i Frelsens
Hær. - Netop i denne ånd be
sluttedeMarkogjeg at tagetil
St.Aubanet pardage før, alle
vore klubkammerater ankom.

Således undgik klubkam
meraterne at stå i alt for lang
kø for at blivecheckstartet og
godkendttilensædet. Sidege
vinstenforos varat det behø
vede vi heller ikke. Desuden
havdejeg TN næstenfor mig
selv i et par dage.Situationen
bevirkede atjegallerede man
dag blevsluppetløspåTN og
Mark på sin lejede Pigase. Vi
startede mod nord langt de
flestedage,ogdennedag var
ingenundtagelse. Nårdetblæ
ste fra nord var les Mees en
megetsikkerdynamikstation.

Herkoblede vi af slæbefly
ene, og her kunnevi ligge fra
tidlig morgen til sen aften og
tøffe rundt i et par kubik kilo
meter. Når så alle 50 til 75 fly
var sendt i luften, kunne der
godtblivelidttrangtmedplad
sen over les Mees.

Det gad tyskerne og fran
skerneikkeatbrugeså meget
tid på,sådeoverlodsnart luft
rummetoverlesMeestilNord
sjællands Flyveklub, medens
deselvudforskede defranske
alperpå daglange ture.Detvar
vi naturligvis glade for, men
udelængslen overmandede til
tiderogsåos,ogvi foretog ad
skilligeudfaldbådemod Rout
og La Coletteofte meddet re-

sultatat vi måttenedog bide i
græsset.

Dettognogleafosflereda
ge at komme forbidisse mile
pæle. Personligt havde jeg
mere succes med Lure den
første dagjegfløjalene. Første
start var hurtigt overstået, da
jegnogetoptimistisk forlodles
Meesi 1.400mforatsøgelyk
kenpåLuressydsidehvorder
ogsåstodenbølgeeteller an
det sted. Efter at haveflakset
rund i noget lavt snavs, måtte
jeg ned og vende pladsenfor
at prøve lykken en gang til.

Klog af skade lod jeg mig
stige til 1.900 m inden jeg
besluttede mig for at angribe
bølgen på Lure, som nu stod
flotogknejsende. Dervarbare
lige sådan en lille roterende
pølse der lå i vejen før man
kunnekomme fremtil forsiden
af bølgen. Denhavdejeg ikke
umiddelbart det store behov
for at gennemtrænge, så jeg
valgte en lidt østligere kurs
hvor den fæle sky ikke var at
syne.

Medoprejstpandebuldre
de jeg frem modvindenfor at
indtagemin positioni bølgen,
dajegpludselig fikfornemmel
sen af at et eller andet stort
monster havdegrebet fat om
vingernepå mit lille fly og rys
tede det op og ned, medens
mithabengutskiftevist låoppe
i førerskærrnen ellernedemel
lemminefødder. Detlykkedes
mig oven i købetat få banket
luftbremserne udmedmitven
stre knæ.
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Jeg fik vendt ekvipagen Jeg fløj frem i vindenfor at mustog Peteri 27 og mig iTN selvsving.Alligevel fungerede
hurtigereendmankantælletil komme nord for Sisteran. Da medpåen lillebjergsafari. Jeg afviklingen af flyvning godt.
en og suste afsted tilbage til jeg nåede 14.400 ft trak jeg tror nok han kaldte det for en Detderaltidvardagensfør-
les Meesfor ligeat sundemig luftbremserog fløj hjemtil S1. kyllingetur. Jegsynesbjergsa- steopgave vardenfranske ud-
oven på den brutale modta- Auban, hvorjeg måttesidde i fari lyder mere eksotisk. gave af børnelegen "Hvor er
gelsejeg havdefået medden cockpittet et øjeblikog dvæle Vi fulgtes ad det meste af Holger". Hervardetbare"hvor
usynligedel af rotoren. over denne utrolige begiven- tiden,mennårderind imellem er briefingen og hvornår".

Efter at have vundet god hed . Og barografen? Ja, den opstod problemer med den Hvemder havde fløjet i hvad
højdeog pulsenhavdefundet nåede jeg jo ikke at få med i akkumulerede energi, skiltes og hvorfor var der ingen der
et merenormaltlejevalgtejeg farten. vorevejefor senereat mødes vidste. Såidesidstedageblev
ennytaktiksomi al sinenkelt- igen når vi havdehevetos op vi sat til at føre regnskab over
hedgikudpåat følgedelokale

BjergsafarI
i ørene. Den enesteder ikke voresflyvningerunderkyndig

tosædedefly over mod Lure. såud til at haveproblemervar ledelseafOleBuus, somogså
Vikomindunderrotoren ogfik Lejren strakte sig i realiteten Rasmus.Hanku'detder;men måttebruge megetenergi på
efterhånden trukket os op overtre uger, de fleste deltog han havdejo også flaps. atunderviseadministrationen
gennem den urolige luft som i to uger,og bortsetfrade ind- Efter fem en halv time Iyk- i hvordan manførerstartlister.
langsomtblev til smør. 11h - 2 lagteflyvefrie søndage,varder kedes det os at slippe ud af Vores største problem var
m stig, megetbekvemt. kun en dag der blev aflyst på nogle problemer i området måske ivirkeligheden atdage-

Snartstodvariometeret på grund af stærk vind. vest for la Blancheog lande i nevarforkorte.Vivarifuldsving
tre m/sforat bevægesigoptil Jeg selvfik fløjet i 1Odage, et forblæst S1. Auban. Vi frøs frakJ.0730 til22-24.Såhervar
fire m for til sidst at stå i bund ogdettrorjegdeflestegjorde. somsmå hundeog skulle lige absoluttaleomaktivferie, hvor
på femm.Dethervarsimpelt- Hverdagvaren ny udfordring tøes op inden vi igen kunne bjergbestigning var næste
henforrygende.Nugikdetop- og en kæmpe oplevelse, og smøredetder lidtverdensfjer- punktpådagsordenen, hvisder
admedenfartderfikbjergene om aftenen når vi debriefede ne smil på læberne, der indi- var udsigt til en hviledag.
til at blivesmåganskehurtigt. kJ.19 eller 20, kunne alle for- kerer at man igen har fået en Alt i altenuforglemmelig fe-
Pludseligtbegyndte det at bli- tælle om store bedrifter de på opleveren. rle,hvorvi komtætterepåhin-
ve aktuelt med FL 115 og FL havdebegået i dagens løb. Tingene klappede for os. andenog fik opbyggetet godt
195,oghvordan vardetnulige BådeRasmus Mortensen i Specieltpå grundaf det store kammeratskab.Afslutningsvis
detvar.Formigderervandttil LL og Claus Nielsen j 01 lan- forarbejde som Egon Trust, vil jeg sigetak til demder gad
at operere med FL 30 og 40, dede ude og som tiden gik fik MogensBringø ogandrehav- at arrangere denne forårslejr
var de andre højder lig med vi udvidet vores territorium. de lavet på, og så var vejret og tak til dem der gad at tage
uendelighed. Detvardetplud- Den sidste flyvedag overgik med os. Det franske admini- med.Jeg håberI gørdet sam-
selig ikke mere. ommuligtdeandredage.Ras- strationsapparat var gået i me til næsteår. •

AV
85 år efterKrigen, blevjagerpilotog Helmes store interesse er Lær straks at flyve på bla-

Luftkaptajn var chef for ESK 723, da den luftoperationerne over Dan- dets regning.

A. Greve omdannedes fra dagjageres- mark under Anden Verdens- Og det gjorde Randel så,
kadrilletil Flyvevåbnets første krig. Det er der få, om nogen, forsedlenvar underskrevet af

Frandsen natjagerenhed. der kender så meget til som denlegendariske chefredaktør
Den29.augustfylderA.Greve Senere blevdetmeststabs- han.Oghanharikkeblotsam- Alf Schiøtt-Christensen, der
Frandsen 85. Han meldte sig tjeneste, men han fik dog fem letoplysningerfrabøgerogar- selv var pilot.
somfrivillig til Royal Air Force år som stationschef i Skryd- kivalier, men har haft person- Instruktørvarenungflyver-
i 1940 og fløj Lockheed Hud- strup. Han sluttede som chef lig kontakt med mange af de løjtnant kaldetSOF, dersenere
son, senereBoeing B-17For- far Flyvertaktisk Kommando involverede, allieredesom ty- lærtedethalveDanmarkatfly-
tress i Coastal Command. og blev pensioneret i 1986. ske. ve, nuværende flyvechef i

Efter Krigen kom han til Sin store viden om luftkri- Grønlandsfly C.B. Christop-
OOL, senere SAS, hvor han gen harhanvedflere lejlighe- hersen.
var i 35 år,de sidste1Oårsom 75 år derdelagtiggjort FLYV'slæse- Somnybagtpilotfik Randel
chefpilotfor Boeing 747. Flyvehistoriker re i - vi er mange, der håber en oplevelse, som det er de

I Royal Air Force loggede Jørgen Helme
på mere! færreste beskåret, at flyve F-

han 1.500 flyvetimer, og i alt H. K. 104Starfighter! Formentlig er
blevdettil 23.466timeri luften Den 26. august bliverJørgen handen førstedanskecivilist,
- udenuheldellerdramatikaf Helme75 år. Han har været i der har prøvet det.
nogen art. bil- og flybranchen det meste 70 år Randels senerebladmæs-

af sit erhvervsaktive liv, bl. a. Redaktør sige aktivitetervar meget tid-

80 år
som reklame- og informati- Erik Randel

krævende, og det gik ud over
onschef hos Saabs danske den aktive flyvning, men han

Generalmajor repræsentant og for Bohn- Da Erik Randel var ung jour- fandtdog tid til bestyrelsesar-

C. S. Børgesen
stedt-Petersen. Han var også nalistpåAalborg Stiftstidende, bejdei Danmarks Flyvemuse-
stærktinvolvereret i udbygnin- fandthanendagen seddel på umog i Danske Flyvejournali-

C.S. Børgesen, der fylder 80 gen af Grønholt flyveplads. sit skrivebord: sters Klub.
år den 29. august, er uddan- Han stod for salget af Grum- Idettebladskrivermanikke Den4.augustbliverhan70
net som søofficer. Han var man American flyene og er om flyvning, medmindre man år.
elev på det første Avnø-hold selv pilot. selv kan flyve.
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Grumman anvendte Panthers
krop og sideror, men måtte kon
struere pilformede vinger med
slats i hele vingeforkanten for
at give Cougargode langsom
flyvningsegenskaber.

Grummans
"pilformede puma

I de spændende år
lige efter Anden
Verdenskrig var der
ikke langt fra tanke
til handling, når
f1yfabrikkerne skulle
udvikle nye typer.
For eksempel udsty
rede Grumman
fabrikken ganske
simpelt deres aller
første, ligevingede
jet-konstruktion F9F
Panther med pilfor
mede vinger for at
imødekomme US
Navy's ønsker om
hurtigt at få leveret
et noget mere avan
ceret hangarskibs
baseret flådefly.

Af Wilhelm Willersted

Grumman flyfabrikken i Beth
page på Long Island ved New
York fløj ind i jetalderen med
den ensædede flådejager
Panther, som gjorde god fyl
dest under Koreakrigen. Det
var som bekendt her, at ame
rikanerne stiftede bekendt
skab med den pilformede
MiG-15, som var udstyret med
en sovjettisk udgave af Holls
Royce Nene motoren.

Grumman F9F Panther hav
de samme Nene-motor, der var
licensbygget af Pratl &Whitney,
men den russiske jager-maski
ne var over 150 km/t hurtigere
end det amerikanske flådefly!
Overlegenheden måtte, men-

te man, formodentlig skyldes
de pilformede vinger på russe 
ren. US Navy bestilte derfor en
pilformet Panther, som i ræk
ken af Grumman-fabrikkens
vildkatlenavne kom tilat hedde
Cougar (Puma).

Grummans konstruktører
var bekymrede over pilforme
de vingers teoretisk dårligere
langsom-flyveegenskaber,
men fik klaret problemerne
ved blandt andet at tilføre flyets
nye 35 graders pilforme-de
vinger udvidede slats og flaps .
Man anvendte i øvrigt direkte
kroppen og sideroret fra F6F
Panther modellen.

Men flyene var trods alt så

nært beslægtede, at Grum
man, selvom man ændrede
navnet, blot fortsatte talræk
ken, således at de første Cou
gars fik nummer-betegnelsen
F6F-6.

Grumman fik held med at
øge hastigheden , idet flyet 
ganske vist nu udstyret med
Pratt & Whitney J48-P-8 mo
torudgaven - havde en topfart
på knap 1.100 km/t. Panthers
var godt ca. 160 km/t lavere.

Grumman Cougar prototy
pen, som takket være kon
struktionsmæssigt genbrug
var klar knapt et halvt år efter,
at US Navy bestilte flyet fløj
første gang den 20. septem
ber 1951 .

Længe j tjeneste

Allerede i november 1952 kom
de første Cougars i eskadril 
letjeneste på de amerikanske
hangarskibe, men altså for
sent til at spille en rolle under
Koreakrigen . Det viste sig
ydermere, at Cougar med sine
pilformede vinger var endnu
bedre egnet til hangarskibstje
neste end Panther.

Det berømte US Navy kunst
flyvningshold »Blue Anqels«
skiftede i 1955 deres Panthers
ud med Cougars, som dermed
blev holdets første pilformede
luftakrobater. -Blue Anqals«
anvendte Cougars frem til1957

Cougar kunne tankes i lut-

F9F-BP havde en speciel
næse til kameraudstyret.

FLYV· AUG. 2001



Pådentosædede træningsudgave F9F-BTkunnecanopyetkøre
langt tilbage på kroppen, og det gav naturligvis fin adgang til
cockpittet.

-

ten, og havde i den anledning
fået en dominerende strittende
-tanknlnqstud« i næsen. Tre
således pyntede Cougars fra
VF-21 eskadrillen gennemfør
te i 1954 en non-stop flyvning
med luftbårne drikkepauser
tværs over USA på tre timer og
45 minutter for de godt 4.000
kilometer.

Den amerikanske flådes
første katapultudskydning fra
et fly med overlydshastighed
skete fra en dykkende Cougar,
da captain Ray Hawkins i som
meren 1956 måtte stå af under
en uregerlig nedtur over Mid
delhavet syd for Sicilien.

Grumman videreudviklede
Cougar til F9F-7 samt de to
sædede F9F-8T.

60 F9F-6 blev ombygget til

ubevæbnede fotofly med en
markant kameranæse.

Da F9F-6 fasedes ud af
aktiv tjeneste blevet antal om
bygget til førerløse droner,
som derpå successiv1 måtte
lade livet nedlagt af varmesø
gende Sidewinder missiler.

Der er ialt bygget 1.985 ek
semplarer af samtlige Cougar
versioner. Sidste bemandede
fly - en F9F-8T - blev pensio
nereti 1974, men heltoptiI80'
erne blev en række dødsdøm
te Puma-droner slagtet på flå
dens missilskyde-baner i USA.

På US Navy's herlige flymu
seum i Pensacola i Florida kan
man heldigvis møde op til flere
»Ievende« eksemplarer af vel
tjente og -bevarede flåde-pu
mae~ •

Spisetid- comeandget itl Herbliver fire Cougarstanketi luftensamtidigaf en ConvairTradewind
f1Y'{ebåd.

Grumman Cougar (alle versi
oner)

Grumman F9F COUgali

Motor: En Pratt & Whitney
J48 På 3.287 kg trYk
Spændvidde: 10,5 m
Længde: 13,5 m
Højde: 3,7 m
Vingearea/: 31,3 m2

Tomvægt: 5.799 kg
Startvægt: 7.572 kg
Max.vægt: 9.330 kg
Marchhast.: 764 kmlt
Max.hast.: 1.099 kmlt
Rækkevidde: 966 km
Tophøjde: 13.106 m
Stigeevne: 1.462 mlmln
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"Simply the Best - Cayuse 30 år". Den første Cayuse, indianerpony, H-201 havdefået krigsmaling
på. "Tomahawk" er et af Hærens Flyveljenestes radiokaldesignaler.

Ire finske"godbidder": Mil-B, MD-500Eog
MD-500D.

BellOH-5BD fra U.S.ARMY. KiowaWarrior kan udpegemål med
laser for ApacheAH-64 eller fastvingede fly. Maskinkanonen på
venstre side er en gammel kending, en Browning 12,7 mm.

Agusta A109BA med TOW
missilerog sammeSAAB-sig
te som de danske Fennec.

De svenskeB6-105 antitankhelikoptere har siden At sidde hele dagen med Night Vision Goggles
199B væretunderden fællesværns F6rsvarsmak- på var overladt til en mannequin.
tens Helikopterflotilj.

Vandel International
Air Fest

FSN Værløse Svæveflyveklub
I anledning afklubbens 50 års jubilæum inviteres tidligere medlemmer,
svæveflyvekammerater fra landets øvrige klubber, forretningsforbindelser
og andre, som måtte have interesse iklubben, tiletåbent hus arrangement
lørdag den 1.september, hvor der fra kl. 10til16kan ses veteran-svævefly
på pladsen, og for nogle al vores gæster vilder også være mulighed for
en flyvetur i to-sædet svævefly. Om aftenen erder jubilæumsmiddag for
klubbens medlemmer og gæster.

Erdu interesseret i atfejre dagen sammen med osbeder vidigkontakte
Michael Christiansen på tlf. 21 2791 45 eller e-mail michaelC@dkJbm.com
senest onsdag den 29. august.
Adgang til klubben sker via flyvestationens Nordre vagt i Kirke Værløse.
Vi håber at rigtig mange vil komme på besøg hos os lørdag den 1.
september.

Tekst og foto:
Palle J. Christensen

Flyvestation Vandel
fyldte 50 i år. Hærens
Flyvetjeneste 30.
Begge står overfor
voldsomme ændringer,
så det var formentlig
sidste gang, der kunne
samles til et "Abent
Hus"- arrangement.
Flyveopvisningen var
præget af historiske
indslag: KZ'ere, Harvard,
Piper Cub, DC-3 og T-33.
De lokale "beboere" var
der selvfølgelig med
faldskærmsdrop, for
mationsflyvning og
terroristbekæmpelse.

Af helikopterindsla
gene må nævnes en
fantastisk synkron
luftballet fra det svenske
forsvar med to Bo-105.
Halvanden " vejrmølle"
nedad bl.a. - ja, 540
grader om egen akse!

Som deployerings
flyvestation gennem
mange år var det synd at
en overflyvning udgik
pga. vejret. Otte F-15 fra
Florida forlagde samti
digt fra Karup til USA og
havde gerne villet sige
farvel via en lilie omvej.
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Dansk Motorflyver Union
Ricard Malzen
Smålodsvej 43
4100 Ringsted
Telefon 57 61 5250
WEB-adr.: www.kda.dkJdmu
E·mail : rm@tnm.dk

Dansk Svæveflyver Union
Svæveflyvecenter Arnborg
Faslerholtvej 10, 7400 Herning
Telefon 97 1491 55
Fax 971491 08
Resultatserviee: rn. 97 149325
WEB-adr.: www.dsvu.dk
E·mail : arnborg@dsvu .dk

Frltflyvnlngs-Unionen
Tom Oxager
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev
Telefon 56 39 85 95
WEB-adr.: www.flu.dk
E-mail: oxager@vip.cybercity.dk

RC Sport Danmark
Svend Plougstrup
Kærmindevej 13, 7100 Vejle
Telefon 75 82 73 69, mob. 40191377
WEB-adr.: www.re-unionen.dk
E-mail: svend@post6.lele.dk

Llnestyrlngs-Unlonen
Niels Lyhne Hansen
Gormsvej 14, 7080 Børkop
Telefon 75 86 62 19
Internet adr.: www.modelflyvning.dk
E-mail: lyhne@get2nel.dk

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 : hs.baJlon@sport.dk

Dansk Dregeflyver Union
Dagmar Skov
GI. Kirkevej l, Tlset, 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: dlu@dlu.dk

Dansk Kunstflyver Union
Poul Erik Nielsen
Ellesletten 12, Trørød
2950 Vedbæk
Telefon 45 66 12 21
E-mail: pen@gnneteom.dk

E-mai!
jv@kda.dk
fIyv@kda.dk

www.kda.dk

E-mail
butik@kda.dk

AnsvarsomrlIde
Internationalt
Uddannelse
Teknik
Miljø
PR

Telefon
46141503
46141502
46141506

4619 1316

Telefon
96969696+98293636

86441133
48175058
86 42 4918
86674048

KDA huset
Jørn Vinther, generalsekretær
Knud Larsen, redaktør af Ryv
Lise Jensen, bogholder
WEB-adr.
Telefax

Generalsekretariat
Lulthavnsvej 28, 4000 Roskilde
Åbningstider mandag til fredag kl. 0900-1600
E-mail: kda@kda.dk

KDA Service ApS - BUTIKKEN
Lulthavnsvej 28, 4000 Roskilde
SE-nr. 63 66 28 28
Abningstider mandag til fredag klokken 1000-1500

Telefon
46141507
46141501
46191316

Charlotte H. Andersen, leder af butikken
Thomas B. Sylvest
Telefax

KDA's bestyrelse
Aksel C. Nielsen (fmd.)
Vagn Jensen (næstlmd.)
Jan Schmellz Pedersen
Rnn Larsen
Palle J. Christensen

Protektor:
Hans Kongelige Højhed Prinsen
Præsident :
Grev Flemming af Rosenborg
Formand:
Aksel C. Nielsen

Kongelig Dansk Aeroklub har fornøjelsen atpræsentere den nye

Flyvehåndbog
ved en reception mandag den 27. august 2001 kl.1530

i KDA·huset Lufthavnsvej 28 4000 Roskilde
Kom og mød forfatterne tilden nye bog, der erstatter både

Motorflyvehåndbogen og Svæveflyvehåndbogen.

Med venlig hilsen
Kongelig Dansk Aeroklub

Aksel C. Nielsen, formand
..

KDA i juni
2. Juni. 40 år
Kalundborg flyveplads bliver
40år.KnudLarsen repræsen
terer KDA.

7. junl. Flyvehåndbog klar
Afsluttende møde i redakti
onsudvalget forFlyvehåndbo
gen holdt i Slagelse. Forbere
delseaf reception forpræsen
tation afbogen den27.august
findersted i Slagelse mandag
den 13.augustklokken 1630.

10. Juni. Aalborg
Åbent hus på Flyvestation
Aalborg. KDAog en rækkeaf
unionerne vartilstede på sam
me stand. KDAvar repræsen
teretaf formanden, generalse
kretæren og KDA-Butikken.

12. JunI. Rådet
Mødei RådetforStørre Flyve
sikkerhed. Rådet har nu fået
egen hjemmeside under
www.flightsafetycouncil.dk.
hvor bl.a.mødereferaterne er
tilgængelige.

14. Juni. Mere 40 år
Copenhagen AirTaxi på Ros
kilde Lufthavn fejrer40 års ju
bilæum.

15. juni. Told*Skat
Besøg afToldogSkatsomøn
sker at revidere momsregn
skaberne.

20. Juni. BL 8-10
Høringssvar på BL 8-10 ved
rørende obligatorisk rapporte
ring:"Under høring af lovforsla
get om ændring af om luftfart
vedrørende obligatorisk rap
porteringtil SLV af f1yvesikker
hedsmæssige begivenheder
anførte KDA, at vi var enige i
vurderingen af, at arbejdet
med at forbedre flyvesikker
hedenhvilerpå denforudsæt
ning, at uregelmæssigheder
indrapporteres.

Vikunnestøtteforslaget og
ansådet somet godt redskab
ibestræbelserne foratforbed
re flyvesikkerheden.

Det ermedbek/ageIse vi har
konstateret, atdenfrivillige ind
beretningsordning, vivarblevet
stillet i udsigt, ikke har kunnet
praktiseres med denne BL

Denobligatoriske indberet
ningspligt forprivatflyvning iht.
BL8-1 Oforudsætter brugafet
kompliceret formularsystem,
som synes skræddersyet til
tung luftfart.

Ganske vist foreslår man i
bilag 6 et "Limited Occurence
Catalogue", menmanskalsta
dig anvende de samme rap
portformularer og brugsanvis
ninger. Desuden synes græn
sefladerne til BL 5-40stadig at
være uklare.

Kravet om rapportering ,
hvis man f.eks. anmoder om

ATC-assistance vilmåske end
ogkunne fåpilotertilafholde sig
fra en sådan anmodning.

Efternøjeovervejelseskalvi
derfor anbefale, at privatflyv
ning med danske motorflyve
maskinerundtages fraBL8-10.

Vi tror det vil være muligt
medstorfordel at involvere den
eksisterende arbejdsgruppe til
forbedring af flyvesikkerheden
i udarbejdelse af et skrædder
syetsystem målrettet modnet
op privatflyvningen."

25. Juni. Bibliotek
Møde med oberst Hans A.
Schrøder fraFlyvevåbnets Bib
liotek (FLB) om sikring af
KDA's bogsamling. FLB var
meget positiv og lydhør over
forvoreproblemer. FLBråderi
forvejen overDanmarks ogfor-

mentlig Europas største offent
ligttilgængelige samling af f1y
velitteratur og har status som
forskningsbibliotek.

Betydelige dele af FLB er
tilgængelige på Internettet og
kan findesvedhjælpaf forfat
ter, titel eller søgeord. FLB er
placereti Jonstruplejren, men
er offentligt tilgængeligt i bibli
otekets åbningstid - og så er
samlingerne både brand- og
tyverisikrede. KDAforventer at
de fleste af vore bevarings
værdige bøgeroverføres grad
vist til FLB.

30. juni. Alrfest
Vandel International Airfest.
DMU og KDA ved Palle J.
Christensen deltager i festlig
hederne.
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DMU-tur til Luxembourg
Af Jens JørgenSvenningsen, SindalFlyveklub

Igen i efteråret 2000 tog
Dansk Motorflyver Union v/
Rovs Hansen initiativ til en
fælles tur, denne gang til Lu
xembourg. Sidste års tur til
London varen storsucces, og
det har måskeværet medvir
kendetil, at turen i år overgik
alle forventninger. Vi var i alt
28 fly og 86 personer.

Flyene var fra hele landet,
men især var Randers og
Lolland-Falster Flyveklub
samt et par vestjyske klubber
pænt repræsenteret. Fra Sin
dalFlyveklub, hvorfrajegkom
mer, var vi i år desværrekun
etfly, menoplevelsen blevikke
mindreaf den grund.

Itidenoptilafrejsen den10.
maj blev alt gennemgået og
checket, det væresig fly, kort,
manualer ogmegetmere. Sel
veforberedelsen afflyvningen
var let, idet Rovs Hansen og
Henning Ramme i forvejen
havde været på en oriente
ringsturtilLuxembourg. Under
denne tur blev der indhentet
oplysninger omflyveturen, og
alle aftalerkompå pladsmed
hensyntil det praktiske arran
gement i Luxembourg.

Vi fik alt beskrevet, og det
var således kun at udfylde
flyveplaner efterRovsHansen
oplysninger. Dogvarderogså
mulighed forselvattilrettelæg
gesin flyvningad andreruter,
hvis man ønskede dette. Der
var enkelte fly, der benyttede
sig af det.

Turen varplanlagtsåledes,
at vi allemødtes i Sønderborg
Lufthavn, hvor vicelufthavns
chefen tog imodos,ogdervar
arrangeret fælles frokost be
stående af ringriderpølser,
som er en sønderjysk specia
litet. Efter at DMU's formand
Ricard Matzen havde takket
Sønderborg Lufthavn forderes
deltagelseogønskede alleen
god rejse, varvi klar til afgang
modLuxembourg, medArens
bergiTyskland somførste mål.

Lux
AviaSport i Luxembourg stod
klar til at modtage os, og efter
at vi havdefået flyenetanket,
udfyldthandlingordre, (somer
utroligvigtig for at komme ind
på lufthavnen igen), blev vi
kørt til flyveklubbens lokaler,
der ligger i den vestligedel af
lufthavnen. Her var der sand
wich samt øl, vand og kaffe.

Efternogentid herskullevi
til hotellet, som også ligger i
tilknytning til lufthavnen. Afte
nenvar til fri disposition, men
jeg trordog,atde flestevalgte
at gå tidligt i seng efter en
megetspændende ogoplevel
sesrig dag med flyvning over
et helt anderledes områdeog

Der vil på dagen blive en del
aktiviteter, bia.
Politiet med udstilling og hunde
demonstrationer, Falck med
udstilling af brandbil og ambu
lance, HJV med luftmeldetårn
og simuleret angreb på EKST,
Unifly AIS med demonstration af
EC-120 helikopter (hvis den er
kommet hjem fra Grønland), Mu
ligvis modelfly, Sikorsky S-61
Sea King redningshelikopter fra
FSN Skrydstrup, herudover bil
udstilling af bl.a Peugeot i
Svendborg.

Tidspunkterne er ikke endelig
fastsat.
Der ergratis startafgift pådagen
(fra 10-16)
Radiofrekvens 123.4

Evt. spørgsmål til EKST på 63
21 55 05 eller undertegnede.

Kenneth P. Jensen
til. 40 3712 60

Åbent hus på Sydfyn
Tåsinge Flyveplads
(EKST)
søndag den 26. august
kl. 10 - 16.

meddestoretanke) gikdirekte
til hjemmelufthavnen i Dan
mark, mendeflestevalgtedog
at foretage en mellemlanding
i Tyskland. Forvoresvedkom
mende blev det MOnster/Os
nabrucksomerenforholdsvis
stor lufthavn med megen in
denrigs- og chartertrafik. En
dejlig lufthavn, og så er lan
dingsafgiften kun 12 DM.

DaSindal lufthavn ikkevar
bemandet toldede vi ind i
Sønderborg, ogefterenutrolig
god oplevelse og et fantastisk
flyvevejr landedevi i Sindalkl.
18

Sidsteår varvi 13fly på tu
rentil London, i år varvi 28 fly,
hvad skerder til næste år?

Rovs Hansen erdoglidtbe
tænkelig, hvisvibliverretman
ge flere end i år, så jeg vil be
stemtopfordre allesomlæser
denne artikel til at være hur
tige, hvis I ønsker at komme
med næste år.

Jeg har hørt lidt om, hvor
turengårhen,mendetmåvist
være op til DMU at orientere
yderligere herom, men et er
sikkert, atvoresflyer medigen
i 2002.

et anderledes terræn end vi
kender fra Danmark, og med
et flyvevejr man ikkekunnefå
bedre.

Næste daghavde AviaSport
arrangeretsight-seeing bustur.
Turen gik igennem Luxem
bourg by og videre mod nord
igennem et spændende og
afvekslende terræn.Pågrund
af de mangedeltagere, var vi
fordelti tobussermedhversin
guidefra flyveklubben. I vores
bus var det Claude Eschette,
som på en spændende og et
let forståeligt engelsk fortalte
om Luxembourgs historie,
samt om landskabet og se
værdigheder vi kom forbi.

Første stop var ved den
kunstige sø Lac de la Haute
Sure. Denblevskabt i begyn
delsen af tresserne, da man
byggede endæmning meddet
formål at udvinde elektricitet
og lave et drikkevandsreser
voir.Dæmningen er 48 m høj,
ogden15kmlangeog 16me
terdybesørummerca.60mill.
kubikmeter vand.

HerefterkørtevitilVianden,
hvorvi spiste frokost med ef
terfølgende byvandring til de
ventende busser.

Dagens sidste arrange
mentvar besøg på envingård
vedMoselfioden. Herblevder
smagt på forskellige vine,
ligesom derogsåvarmulighed
for at foretage indkøb, og det
var ingenundskyldning, atder
ikke var plads i flyet, idet
vinfirmaetgernesendtebestil
teogbetaltevarertil Danmark.

Lørdag var der arrangeret
et par timersbyvandring i den
gamleby stadig underledelse
af Claude Eschette fra Avia
Sport efterfulgt af en forfrisk
ning.

Om aftenenvar der arran
geret fælles middag på Hotel
Ibismeddeltagelseaf repræ
sentanterfra AviaSport.

Næste år?
Søndag var hjemrejsedag, og
vi mødte op i lufthavnen, hvor
der skulle betales startafgift,
handlingsafgift ogbenzin. Det
var lidt mere kompliceret end
vi er vant til, men det gik fak
tisk hurtigt.

Hjemrejsen var tilrettelagt
således, atmankunnebenytte
den sammerute,mender var
i øvrigtikke nogenfælles flyv
ningsom sådan.Nogle, (dem

57615250
74753101
97182050
86231652
86441133
86430355
98421599

RIcard Malzen
Peter Andersen
Kresten Dalum
Knud Nielsen
Vagn Jensen
Bent Westphal
louis Rovs Hansen

Start

Flyene startede med et-to
minutters mellemrum, og langt
de fleste valgteden rute som
Rovs havde foreslået. Ruten
gik via LBEVOR, Ratenburg,
Bad Salzuflen til Arensberg
(EDLA), hvor der var dækket
op med kaffe og masser af
lagkage. Det store besøg var
dogvedat stresse detstedlige
restaurationspersonale, men
efter nogenventetid fik vi dog
lov til at betale, så vi kunne
komme videre.

Turen fraArensberg gikvia
GMK,COL,NTMVOR, til an
flyvning afLuxembourgs inter
nationalelufthavn via Bravo 1
og 2. Da voresfly ankom, ca.
kj. 17,30lokaltidvardermeget
trafik på lufthavnen, og vi blev
anmodetom at ligge i holding
ved Bravo 2 i maximalt2.000
ft.Detskalsiges, at lufthavnen
ligger i 1.234ft, så det føltes,
som vi lå rimeligt tæt på træ
toppene.Viharikkehelttal på,
hvormangecirklervi tog,men
detvaromkring20 - 25 min.at
vi matte vente. Herefter fik vi
landingstilladelse ogtilladelse
til at taxi til parkeringsområde
P5, dog skulle vi lige afvente
enBoeing 747,derskullepas
serepåtaxivejen noglefå me
ter foranos.

Formand:
Næstformand:
Kasserer :
Sekretær :
Konkurrencer :
Uddannelse :
Turflyvnlng/PR

DanskMolor11yver Union
Adresse:
Sm~lodsvej 43
4100 Ringsted
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Flyvesikkerhedsprisen
Reception

Prisen er skænket at restauratør Svend Hammer i 1971
og overraktesførste gang til flyvelederkaptajn P. H. Appel
i 1971 , som fik prisenfor sin store hjælptil PiperCherokee
OY-BKW som pga. af dårligt vejr ikke kunne finde tilbage
til Skovlunde Flyveplads.

Anden gang var til luftkaptajn Erik Kjøk i 1972 som fik
reddeten meget kritisksituationfor en finsk privatflyvertil
en landingi Kastrupmed få dråberbrændstoftilbage i tan
ken.

I 1975 fik Flyvevåbnet prisen for det store og grundige
arbejde med flyvesikkerheden i hele Flyvevåbnet. I 1978
fik Rådets første formand varemægler Eivind Dyhrberg
prisen og i 1981 gik prisen til kaptajn i Sterling Airways
Garland Eriksen for hans indsat i Hot Potato i Kastrup.

....
Æ"EFl',-k

~ ~~
ID • ~ Flybytte på Svæveflyve·
2 - btco I ~ center Arn org
SG-70og DSvUhar ienperio- Aftalen medfører, at Unio-
de byttet fly. nensøvrigemedlemmerailige-

Dansk Svæveflyver Union velkanflyveflyeneidennævn-
låner af SG-70 klubbens LSB te periode, hvisde ikkeanven-
,,5F"tilbrugforjunior-VM.Som des af SG-70's medlemmer.
kompensation herfor stiller Såfremtflyene Ikkeanven-
DSvUUnionens JanusCt hen- des af klubben, kan de allige-
holdsvis Ventus 2b til rådighed velbenyttesafandre,dogmed
for klubben i samme periode. detforbehold, atflyenekankal-
Perioden omfatter27. juli til 19 des ned, hvis klubben ønsker
august, beggedage ine!. atanvendedet.Manvildogaltid

Det medfører, at disse fly i få lov at flyve minimum1 time.
den nedennævnte periode Jeg skalher udtrykkeUnio-
ikke kan forudbestilles: nenspåskønnelse af den smi-
Janus et i perioden: 27. juli - dighed, hvormed SG-70 har
12.augustsamt18-19 august. hjulpetjuniorernetil et konkur-
Ventus 2b i perioden 13 - 17 rencedygtigt fly til junior VM.
august. Edvin Thomsen

..

Fo~eÆ
Pmlek1or: HansKongeligeHojhed Prinsen

Formand: Genet'lll Chr.HvIdt
GeneraJsekretær:Luflkaplajn ErIkThrane

Sekrølariat: Vester FarimagsgaOO 7,4., 1606 KobenhaYn V,tlf. 33 13 78 79

Dansk guld ved verdensmester
skaber i faldskærm

Team Funkffyzer tillige re
gerende europamestre i free
style. Ved et stort World Cup
stævne i november 2000 i
USA blev de nr.3 og et inten
sivt træningsprogram siden
har nu bragt dem helt til tops
som verdens bedste.

De to verdensmestre bru
ger alt deres tid på sportenog
opholdersig storedele af året
i Portugal, hvor vejret tillader
faldskærmsspring året rundt.
Dennæsteudfordringfordeto
faldskærmsspringere er delt
agelse i World Games som
gennemføres iJapani august.

Som favorit var det da heller
ikkeuventetat huni flereheats
placerede sig helt fremmehos
de allerbedste af mændene.

Hun lagde så megen af
stand til de andre kvinder, at
hun med to flyvedage tilbage
var så overlegen, at hun ville
kunnevindeudenoverhovedet
at gå i luftenI

Louise Crandal sluttede
med4.405point,NicoleNuss
baums (SChweiz) på anden
pladsenhavde 3.443 point og
Japans MiyukiTanakas 3.178
point.

Det danske landshold i fald
skærmsdisciplinen Freestyle er
blevetverdensmestre. lands
holdetmed navnetTeam Funk
FIyzbeståraffaldskærrnssprin
gerneNilsPredstrup og Martin
Kristensen, begge fra Kø
benhavn.

De har deltaget i World Air
Games i Granada, Spanien,
hvor de vandt guldmedaljer
foranUSAog Frankrig på hhv.
2. og 3. pladsen. Holdet viste
sin verdensklasse ved at læg
gesigispidsen fraførste spring
og i allesyv runderat laveden
bedste score.

Flyvesikkerhedsprisen beståraf et stor flot sølvfad, hvorpå
modtagernes navneindgraveres. Prisenoverrækkes man
dagden27.augustklokken15.30veden reception i Flyve
sikkerhedsrådet i lokaler i KDA-Huset, Lufthavnsvej 28,
4000 Roskilde.

Dansk Drageflyver Union

Louise Crandal
verdensmester
I overbevisende stil vandt
Louise Crandal verdensmes
terskabet ved World Air Ga
mes i Sevilla, Spanien.

LouiseCrandal har ved fle
re lejligheder vedde sidsteårs
WorldCup-stævner vistat hun
befindersiggodt i dehårdefor
hold og lagde da også lige fra
starten af dette VM afstand til
deøvrigekvindelige deltagere.

Lockheed F-16. Den stopper
ligesom al konversation. I øv
rigt var der besøg af de tre
mest velrenommerede aero
batic-teams i Europa. Red
Arrows, Frecce Tricolori og
Patrouille de France. Hertil
kom Team 60 fra Sverige og
vore egne F-16. Hvilket af
disse tre super professionelle
hold, der fortjener prisen som
det bedste, bliver aldrig af
gjort, men dygtige og sevær
dige er de - alle tre.

Desværremåtte man pga.
afbrydelsen, mensregnbygen
passerede, afslutte showet
uden den planlagte 16fly's F
16 formation. Enmindre, nega
tiv oplevelse i et ellerstop, top
vellykket arrangement.

Det var velfortjent, at for
manden, General Christian
Hvidt,vedsintakketaletilChe
fen for Flyvestation Aalborg,
Oberst Karsten Schultz, be
rømmede stationenfor den u
almindeligfine og imødekom
mende behandling, vi havde
fået. Det traditionelle fan-blad
på sokkelblevoverrakttil min
de om besøget - efterfulgt af et
flyverhurraforoberstSChultz og
FSN AAL. En meget, meget
vellykket skovtur!

Næste arrangement: Fore
drag/virksomhedsbesøg den
9. oktober2001.

Den 10. juni gik foreningens
skovtur - som besluttet på
generalforsamlingen - tilÅbent
Hus på FSN Aalborg. En be
slutningsomsamtligedeltage
re kunnebekræftesomvaren
de en "god en".

FTK og SAS havde som
sidste år og mangegangetid
ligeresponsorerettransporten
til/fra Aalborg for de på Sjæl
landboendemedlemmermed
henholdsvis enC-130fraVær
løseog en Boeing737-800fra
Københavns Lufthavn. Uden
denne hjælp vil det være me
getvanskeligt, at laveetattrak
tivt arrangement. Begrænset
plads på C-130 medførte, at
10-12måtteoverføres til SAS
flyet, men alle kom med.

Vi fik den traditionelle ser
vicepå FSNAAL, etdejligttelt
godt placeret, hjælp til trans
portenfordedårligtgåendeog
en fantastisk flot og velsma
gende buttet-lunch fra cafete
riet. Vi hørte mange rosende
ord for den. De mange delta
gere - 165 endte vi op med at
blive-kunnenaturligvis ikkeal
lespisepåsammetid,mendet
blevmødtmedforståelse. Hel
digvis var alle færdige med
lunchen,da regnbygen komkl.
14.00,fordablevdertrængsel
i teltet i en halv time.

Showetblevsomførindledt
med en solo-opvisning af en
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Piper Aztec D, twin 1969 OY-BDW til salg
Pragtfuld stabil , rigtig flyvemaskine, der flyver i alt slags vejr.Jeg har været fra Nordkap
og Grønland til Azorerne, fra Ski. Petersborg til USA i den. Har været mit eje i 10 år.
Nyt job kræver salg.
Nyt luNdygtighedsbevis, alle LOO'er gennemført, god stand og godt vedligeholdt hos
Aviatech. D-model ombygget lil E-model næse. tæcersæder. Total : 5.030 limer, RE
1555 timer, LE 510 timer, højre propel og venstre propel 265 timer.Autopilot (koblet).
heater, de-icing boots, lang-range tanks (1300 NM). Avionics: 2X Narco 12MO, Narco
transponder, Bendix-King 89B TSO GPS, Bendix NOB, Shadin Fuel computer, HF
radio, Lug-Bug. Har altid slået i hangar, pt. i Roskilde. Pris: 395.000 kr.

Bøje Larsen, 4642 0201

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.

HelleopterAdventures,Ine(HAl)

• Verdens største og ledende
helikopterskole

• Godkendt somJAA skole
9. maj 2000

• FAR Part141 skole
• Skolen ejesogdrives af

europæere
• Ca. 200elever pr. år, hvoraf

35-40 er skandinaviere
• J-I Visa (2 år) ogM-I Visa
• Privat Pilot- ATPL. FAA &

JAR-FCL
• Meget højkvalitet på

uddannelsen
• Ingen forudbetaling
• Fordelagtige priser ogskoleoplæg
• Skolen sørger forlejligheder

tileleverne
• Meget gode jobmuligheder i USA
• Internet:www.heli.com

TRAFIKFLYVER
UDDANNELSE

FLY ELLER HELIKOPTER
I USA

RD EQUIPMENT
Skovvej 40. 4622 Havdrup

Telefax 46186846

46186909

Flyvebranchens Personale Union +
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. ø, tIf. 35 473410

sælges

Cessna 172 XP
1978. 195 hk. 6 cyl. motor,

stilbar propel.
Velholdt og i rigtig god

stand.
TIt. 9852 4500
ell. 98555111

KØBES
4 personers 1-motors fly.

Henvendelse:
Tlf. 6618 4120/2177 5563

Medmangeårs erfaring indenforflyvning kan vi
yde en personlig og professionel service

HansJørn Christensen
Exm erhV'ervsasaurandør' ePL

Borup Flyveplads

482O'N1026 4820- Fax:+4598372424· e-malk aviation@cool.dk

FLY· FORSIKRING
----FLy SA LG (se www.nordicair.dk)

!--- - - - - - - HA NGA R KEEPERFORSIKRING
~_-_SIMULATORER

FLY HANDEL
C5lX>-C42IC-Cl82-C152-5A226TC

WWW.aerocenter.dk
Kommissionssalg tilbydes

Tel:40362277 Fax: 70252217

Sælges
Grundet for ~dl flyvning sælges 1/2
part el. 1/1 i (essno 210 Pressurised.
Ayet er fuldt udstyret med ah. Ayet
~år i hangar på Grønhoh.
Argang 1981 TI 2.600 Ing. 50 prop
50 ful! dø kø.
Hen~:TK.49139744

Flyvepladsen har fungeret som hjemsted for svæveflyveklubben Aviator siden 1965.
Men siden svæveflyvefusionen sidste forår, har klubben besluttet at sælge pladsen.
Ejendommen er beliggende som nabo til fredet område i Vesthimmerland,
og sælges inklusiv klubhus, to hangarer og 33 tdr. land jord.

Kan også beflyves med motorfly.

Henvendelse til:

Ejendomsmægler

Heje Larsen

Ndr. Strandvej 163 A

8240 Risskov

Tlf.: 8619 8600

ComairAvlation Academy,lne
Orlando - Rorida

• Ejesogdrives afComair Airlinesf
Delta AirLines

• Enaf verdens ledende "airline"
flyskoler

• FAR Part141 skole
• J-I Visa (2 år) ogM-I Visa
• Privat pilot-ATPL
• Meget højkvalitet på

uddannelsen
• "Airline"orienteret uddannelse
• "Internship" progam på 1000

flytimer med betalt instruktørjoh
påskolen efteruddannelsen

• Meget gode jobmuligheder i USA
• Egne lejligheder tileleverne
• Internet:

www.comairacademy.com

Scandinavisk repræsentantfor
HAl ogComair:

Tom Seglend. Skytebaneveien 7A
4309 Sandnes, Norge
TIf&Fax:+47 -51620896
E-mail: seglend@online.no
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~=-'-".~fJbiglblt Academy

JAR FCL ATPL teori
Modulart dagkursus med start i september 2001

Opstart i Roskilde og Karup

JAR FCL ATPL teori(forkortet)
Modulart kursus med start i september 2001

Opstart i Roskilde og Karup

IR Instrument Rating
Løbende opstart, ring for info.

GEN radiokursus
Løbende opstart, ring for info.

FI(A) Flight Instructor teori
Løbende opstart, ring for info

Distance Learning
Hvis du ikke har mulighedfor

at deltagepå voredag- eller aftenkurser.
----_ _.•.._-------_._-----_•._._.._-_._--

Roskilde - Tlf. 46 19 1555/ Karup - Tlf. 97 IO Ol 55
www.jetair.dk • E-mai!: jetair@jetair.dk

SIERRA ACADEMY OF
AERONAUTICS

AutoriseretlI8VIIIØDn Aircraft SERVICE CENTER

B..eII Parts

Business Flight Services AIS tilbyder
Professionel assistance til ejere/operatører

af Beech-, Cessna- og Piperfly m.fl.,
når det gælder vedligeholdelse og reservedele.

Sindal afdeling: tlf. 96 78 02 04
Roskilde afdeling: tlf. 46 14 17 02
Stauning afdeling: tlf. 97 36 90 55
Reservedele: tlf. 96 78 02 05

• Sindal
• Roskilde
• Stauning

..lY.aulI1orILJ!Jon no 5l.V0I4

TRAFIKFLYVERSKOLING

l

:t

SierraAcademy ofAeronautics med
hovedbase i Oakland, Califomia,
USA, er en af verdens størsteog
ledende flyskoler. Skolen harca. 70
flyog uddanner bl.a. mange piloter
på kontrakt for flyselskaber. Sierra
Academy hjælper ogsåpilotersom
harFAA instruktørsertifikater til at
få mereflyvetid og blivebedrekvali
ficerede til ansættelse i flyselskaber.
Skolenharårligtledigestillingertil
20-30 skandinaviske instruktører. Til
snarligansættelse søgesderfor.

FLYINSTRUKT0RER

Kandidater skal minimum haveFAA
CPUIRcertifikater og FAA instruk
tør certifikater. Ingen minimum fly
tid kræves, menkandidater meder
faring sominstruktør vil blive fore
trukket. Skolenvilgivehverinstruk
tørarbejdsmuligheder i op til 2 år.
En typiskSierrainstruktør flyverca.
100timerhvermåned, plusbakke
undervisning og tjenerca. USD
1.600-1.800 pr. måned i nogen stil
lingerop til USD2.750pr. måned.

Interesserede kandidaterbedes
snarestkontakte:
TomSeglend. Skytebaneveien 7 A
4309Sandnes, Norge
TIf & Fax: + 47·51620896
E-mail: seglend@online.no

FLYV • AUG. 2001

Får du fløjet nok?
Aflyst pga. vejret?

Så tag til Florida!
PPL på 4 uger for 3.760 USD.
Konvertering til JAR - det er

nemmere end du tror.
ePL ME 17.840 USD.

Få et tilbud inkl . indkvartering.

International Wings
.. dit alternativ.

www.goflyus.subnet.dk
E-mail flying@ofrr.dk
Tlf.: + 45 75 64 03 43

MCC KURSUS

JAR FCLATPL
Teori

Fllght Instrudor (A)
Teori + praktik

Type Ratlngs

Næste Trafikflyverhold
Starter primo januar 2002

Ring for nærmere Info/tilmelding
Telefon 46191919

-$~NTERÅ~
Lufthavnsvej 44, 4000 Roskilde

Tlf. 46 19 08 37 / 46 19 19 19· www.centerair.dk
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SYGOSAIR
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup, Uf. 75583402

Skoleflyvning Iii privalflyvercertifikaVPPl , Proficiency
check,Træningsflyvning, Differences Iraining,
Familiarisation lrainingpåalleenmotorede.
Teori Iii: PPl , N-BEG.
Speciale:Veleranfly, Halehjulslræning.

LÆR AT FLYVE~~~
HELIKOPTER .w---tid';

Benaira/s
Stauninglufthavn, lufthavnsvej 4, 6900 Skjern,
tlf. 96814447

PPl, CPl, INSTRUMENT, TWIN
TeoriJAR-FCl -PPL (privatflyvercertifikal)
PFC, typeuddannelse Jet ogTurboprop

HELIKOPTER·SERVICE A/S
Lufthavnsvej 32, 4000 Roskilde
Tlf. 46191511 , Fax 46191533
Teori lil helikopter som Bridge course,
(Overbygning til PPL(A) el. CPL(A) teori).
PPL(H) certifikat på Schweizer 269C.
Proficiency check på Schweizer 269C.

benair

1(ar[og .9l.ir L;1~
KARLOGAIR D
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog
TIl. 74422285, fax 7442 9085

Ring 74422285for kontakt lil vores afdelinger i:
Billund Lufthavn, Esbjerg Lufthavn, Randers Flyveplads
Roskilde lufthavn,TønderFlyveplads

Internel: www.karlog-air.dk

PPl, GPL,TypeandGlassraling, SPA, SEandME, IR,
FI, slæb. BEG, N-BEG, GEN

2Skolen for civil ,

Pilot Uddannelse

BILLUND AIR CENTER AIS
Box6, lufthavnsvej 47, 7190 Billund
TIl. 75338907, Fax 75353966, E-mai!:bac@pc.dk

.• ,.....
~

LUFTFARTSSKOLEN

LUFTFARTSSKOLEN(SLU)
lufthavnsvej 60, Roskilde lufthavn, 4000 Roskilde
TIl. 32828080, fax 32828095
Ellehammers Alle, 2. sal
7190 Billund, lif.75332388

Teori:JAA ATPL, GEN, f1yvekJarerer. flyveinslruktør- og
konverterings-kurser.Andre Iuflfartsuddannelser tilbydes
efter aftale ATS·, AFIS- ogradarkurser m.v.
Terminer og beIingeiser som angivel i skolens
undervisningsprogram

ALLERØD FLVVESKOLE
Allerød Ayveplads, 3450 Allerød
PPl:Teori, Skoling og ProflCiency check
Gommunicalion: N-BEG/BEG VHF

TIl.48177915, fax 48140148

Email: ekal@posI5.lele.dk. lnternet:www.ekal.dk

w- = <.O~= _T'"""

ALLERØD FLYVEPLADS

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE
Roskilde lufthavn, 4000 Roskilde
TIl. 46191630, Fax 40191115
E-mail: cpu@aircat.dk
Teori: PPl, GPL, I-Raling, ATPL, JAR-oPS, JAR-FGl,
Aighllnslruclor, Cornmunicalion, Undervisning primært
klasseundervisning. EnkeiIe hold og specialkurser
oprettes efter behov

PPL, CPl, IRSEJME, Glass Ralings,
Night QualiflClltions, FI, ProflCiency Check,
ATPL-Inlegrated.

B;/~~
--AirCenterA/S -

Teori: PPL
SkolelPFC: PPl+A, B, I, twin, instruktør, omskoling,
procedure Iræner, bannerslæb.
Kommunikation:N-BEGIBEG VHF ogmorse.

tlasse.l=inslrumenlbevis. VFR:sigttlyvning. PFT=periodiskflyvetræning. TWIN=lomolors. BEG=begrænsel certifikat som lutttarts
l som luftfarts-raliotelefonisl. GEN=generelt certifikat som luftfarts-radioleiefonisl. INSTRUKTØR=f1yverinstruktøruddannelse.

392000130082 Jcense. ATPL=Airline Transport Ucense. IR=lnstrumenl raling.NlghlQuallflcatlon=Rellighed tilVFR-nal. Class Ratlng=Klasse-
'"'''lI''''''' n-rl 'll' " ,,",Ul/\;\u r. nn..\o=MUIU IJrew cooperaton Course. Proflciency Check=Praktisk prøve for forlængelse afrettighed.

centerAirApS lufthavnsvej 44, Roskilde lufthavn,
4000 Roskilde Tlf.40190837/40 191919,
fax 40191837, InIemeI: www.cenlerair.dk
E-mai!: cenlerair@post.lele.dk

PPl,CPL, I-Raling (SEJME), Aighllnstruclor, MCC
Teori: Cenler Air Ground SchooI ApS
PPl,CPL, IR, ATP, Cornmunication

:I=T~.R
Flight Academy

JETAIR FLlGHT ACADEMY
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde,Tlf.461915 55
E-mai!: jetair@jetair.dk, Inlernet:www.jetair.dk

Karup l ufthavn, 7470 Karup,TIl. 97100155
E·mail: jetair@jelair.dk, Inlernet:www.jelair.dk

Jetair Flighl Academy lilbyder leori undervisning lil CPL,
IRog ATPL. Desuden tilbyder vi JAR aps CRM, JAR
FCL kurser og GEN radiokurser. NYHED - Distance
leaming, hvis duikkeharmulighed for atdeltage på
vore dag- eller aftenkurser.

Flyvev~bnets
Bibliotek

- ~.... -6ir.arl
COPENHAGEN AIRTAXI AIS
Københavns lufthavn Roskilde
lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde
TIl. 40191114, Fax 40191115
E-mai!: cal@aircaldk, www.aircal.dk

PPl, CPl, I-Rating (SE-ME) ATPl-integraled, MCC
kursus, Flight Inslruclor, Communication, Class Ralings,
Proficiency check.

lolland Falster Airport. 4970 Rødby
Tlf.54606237, Fax 46191115
PPL, Klasserettigheder, Proficiency check.
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IC-AJE 
Bærbar flyradiotelefon IC-AlE. Enkel og logisk 
betjening, stort display med lys, robust kabinet, en 
knap til 121 .500 MHz (emergenzy frequenzy), batteri 
indikator,ANL (automatic noise limiter), støjredukti-
on, typegodkendt afTelestyrelsen. 
Stort tilbehørsprogram og alle 760 kanaler. 

GARMIN GPS 
Vi har den ulti
mative GPS-HAP , 

295 Color med tilhørende 
extra udstyr bl.a. MapSource World 
CD-rom til waypoints og flyveruter. 
Øvrige MapSource CD-rom lagerføres. 
Endvidere tilbyder vi modellerne GPS-195 - GPS III Pilot og GPS 92. 

Se her! 
David Clark - et professionelt headset. 

ICOM - håndholdt flyradio - extra i flyet! 
lntercom - lidt mere komfort under turen. 

Besø1: opå 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 

~ ~ FLVUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS 
CLA C172 IFR/GPS 
RPJ C172 IFR 
BSV C172 VFR 
BIU C172 IFR 
PEW C172 IFR/GPS 
CYF PA28-140 IFR/GPS 
DZD PA28-140 IFR/GPS 
BRT PA28-181 IFR/GARMIN 430 
BCL PA28-180R IFR/GPS 
BSZ PA28-180R IFR/GPS 
CRC C177R IFR/GPS 
CFB BKCAB VFR/AEROBATIC 
BVU 833 IFR/gannin 430r'530 

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 

580,-
725,-
725,-
725,-
725,-
725,-
805,-
805,-
905,-
935,- min, 100 tim. 
935,- min. 101 tim. 
965,- min. 150 tim, 
950,-+moms 

Stormscope PR. TACHO 1300,- Udlejn. etter aftale 

UDLEJNING PR. AIRBORNETID, {Tomotoret): 
BSI PA34-200 IFR/3-AKSET AUTOP. PR. AIRBORNE 1.840,-

SKQLEfLYVNING 
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-certilikat: 
Cessna 172 - 1.185,- incl. 25% moms pr. bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter Hyvning, 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· 4619 10 10 
Fax: 4619 0515.E-mailikaros@ikaros.dk . www.ikaros.dk 

J!\IR ALPHA 
"Vi har fået to . a~ ngen af Plagplo Avantl flyet 
i hele Scandinavien Baltikum. 

AIRCRAFTS\Ls,\IS 

ng Air QIIII!,~,~. 
1974 King Air EIO 
1986 Cessna Cftallon 
1977 Cessna 177 RG Cardinal 

g 
Plper Malllu Mertdlen, klar til levering I Nplamber 
Plper Mallbu Mlrage, klar til levering I oktober 
Plper Archer III 
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Herover 
Første NH 90 helikopter i dansk luftrum. 
Helikopteren, der er en af deltagerne i 
Nordic Standard Helicopter Program, var 
den 8. august på besøg på FSN Værløse. 
Den kom fra Eurocopter fabrikken i Tyskland 
og er her fotograferet af Tom Petersen over 
det sydlige Lolland. 

Forsiden 
Hær- og Flådeudgaven af Lynx sammen, fra 
henholdsvis England og Danmark. Se mere 
side 9. Foto: Jan Jørgensen 

Abonnement og administration: 
Luflhavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 4614 1500, Telefax 4619 1316 

Redaktion: 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 4614 1502, Telefax 4619 1316 
E-mail: flyv@kda.dk 

Redaktør: 

Knud Larsen (ansvarshavende) 
I redaktionen: 
Hans Kofoed 
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Paris Air Show, 2. del 

Første flyvning København-Tokyo 

Præcisionsflyvning med helikopter 

Nye fly til SAS 

Per Weishaupt 

EU-Kommissionen, SAS og Maersk Air 

Flere nyheder på AERO 2001 

Danmarksmesterskabet i ballonflyvning 

Sommerpostkort fra Øland 

Jeg fik en flyvemaskine i julegave ... 

Danmarks første trafikfly genskabes i Helsingør 

Havarier og hændelser 

DM i svæveflyvning 2001 

Sensommerkonkurrencer 

Annoncer: 
Jakob Tornvig , Vongevej 38, 7160 Tørring 

Telefon 7580 0032, Telefax 7580 0034 
E-mail: jakob@tornvig.dk 

Artikler optaget under navn står for de enkelte lorfatteres 
egen regning og kan ikke tages som udtryk for redaktionens 
eller udgiverorganisationens mening. 

Lldgivet af KDA Service ApS, Kongelig Dansk Aeroklubs 
servicevirksomhed for almenflyvning. 

Produktion: 
Slagelsetryk A/S, Rosengade 7C, 4200 Slagelse 

Telefon 5853 0011, Telefax 5850 0163 
layout: Ulla Petersen 

E-mail: info@slagelsetryk.dk 

Abonnementspris: 390 kr. pr.år 
plus evt. udlandsparto. 
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lberia flytter 
Efter mere end 30 år i Jernba
negade i København flytter 
lberias danske kontor. Den 3. 
september åbner man på 
adressen Vesterbrogade 6D, 
5. sal, 1620 København V et 
servicekontor for de skandina
viske rejsebureauer og direkte 
kunder (telefonisk). 

Al personlig henvendelse 
sker fra samme dato til lberias 
kontor i Københavns Lufthavn 
Kastrup, Terminal 2. 

SAS koncern
ledelse 
Vagn Sørensen, der forlod 
SAS den 7. august, får ikke 
nogen efterfølger, men der 
foretages ændringer i SAS
toppen. 

Koncernledelsen består af 
Jørgen Lindegaard. admini
strerende direktør og koncern
chef, Marie Ehrling, Chef Ope
rating Officer og vicekoncern
chef, Gunnar Reitan, Chief Fi
nancial Officer og vicekon
cernchef samt to Senior Vice 
Presidents, Bernhard Rikard
sen og Henry Stenson. 

De tre første udgør SAS 
koncernens Verkstållande 
Ledning (SAS Group Execu
tive Management). 

Marie Ehrlings nuværende 
ansvarsområde øges med 
World Sales, Marketing & Pro
duet Management. 

Gunnar Reitans ansvars
område øges med Network 
Management, Revenue Mana
gement. 

Ansvarlige for Alliance & 
Partnership Management rap
porterer fortsat til Jørgen Lin
degaard. 

Henry Stensons ansvars
område øges med Brand Ma
nagement, Customer Relati
ons. 

Bernhard Rikardsons an
svarsområde øges med Faci
lity Management. 

4 

lberias sidste 
DC-9 flyvning 
Efter 34 års tjeneste har lbe
ria, det nationale spanske luft
fartsselskab, taget DC-9 ud af 
drift. Sidste flyvning i lberias 
regi fandt sted den 1. august, 
fra Palma de Mallorca til Ma
drid. 

DC-9 var selskabets tredje 
jettype, efter DC-8 og Caravel
le. Den fløj i mange år mellem 
fastlandet og Balearerne, og 
også mellem øerne. Den blev 
også anvendt på selskabets 
første ruter til Østeuropa, f.x. 
Warszawa, Budapest og sene
re Moskva. 

lberia modtog sin første af i 
alt47DC-9ijuni 1967, ogi løbet 
af de 34 år fløj de 1.971.762 ti
mer og foretog 1.941.004 star
ter og landinger. 

Helt udgået er DC-9 dog ik
ke. Den er på lberias rutenet 
blevet afløst af A320 og MD-
87 - og sidstnævnte hører jo til 
DC-9 familien. 

Vin Fiz 
Brødrene Wright boede i 
Dayton, Ohio, og selv om de 
første flyvninger blev foretaget 
ved Kitty Hawk i North Caroli
na, var det dog i Dayton at de 
byggede deres fly. 

Og her er man forlængst i 
gang med at forberede 100-
året for brødrenes første flyv
ninger den 17. december 1903. 
Allerede i 1989 oprettede man 

, 

Mere arbejde til FLS Aerospace 

FLS Aerospace har indgået 
en treårig kontrakt med Fede
ral Express om udførelse af B
og C-check på fly af typerne 
Boeing 727, MD11, DC-10 og 
A310, dels i Manchester, dels 
i København. Arbejdet er alle
rede påbegyndt. 

Checkene er gangtidsbe
stemte, og ved normal udnyt
telse af flyet skal det til 8-check 
med ca. tre måneders mellem
rum. Det varer kun et par dage, 
idet man ved hvert eftersyn 
gennemgår en bestemt del af 
flyet særlig grundigt og på den 
måde kommer hele vejen 
rundt. 

C-check udføres med ca. et 
års mellemrum og varer et par 
uger. 

lnventing Flight 2003, der skal 
promovere flyvning, brødrene 
Wright og i særdeleshed Day
tons rolle ved flyvningens fød
sel og fremtid. 

lnventing Flight har spon
seret bygning af en replika af 
VIN FIZ, brødrene Wrights 
Model EX, der i 1911 fløj tværs 
over det amerikanske konti 
nent på 49 dage. Navnet hav-

I Manchester skal der laves 
8- og C-check, men i Køben
havn kun 8-check. Hvor man
ge der skal laves i København, 
oplyses ikke , men tidsskriftet 
ingeniøren anslår det til ca. 30 
om året. Det betyder ikke flere 
arbejdspladser, men udnyttel
se af overskudskapacitet på 
de københavnske FLS værk
steder. 

De er i øvrigt ved at blive ud
videt, så man kan tage større 
fly, og der arbejdes også på at 
få dem godkendt til på A340. 

FLS har desuden kontrakt 
med FedEx om line mainte
nance på A310 i København 
og Stockholm. Her kommerfly
ene ikke i hangar; arbejdet ud
føres på platformen. 

de den efter en læskedrik 
(druesaft), hvis producent var 
sponsor for flyvningen. 

Replikaen er bygget af Da
na Smith, flyveingeniør, pilot 
og FM-autoriseret kontrollant. 
Den afviger lidt fra originalen 
og har en moderne bilmotor. 
Den fløj første gang den 25. ju
ni. 
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Hahnweide Mooney: Avanti: 
Hvad der betegnes som Euro- No Money Udsolgt 
pas største veteranflyvestæv-

Den 27. juli anmodede Moo- Piaggio har allerede nu solgt 
ne afholdes i dagene 7. til 9. 

ney Aircraft om beskyttelse hele den planlagte produktion 
september på Hahnweide fly-

(mod kreditorerne)i henhold til for 2001,og vil i år aflevere 18 
vepladsen ved Kirchheim am 
Teck. 

den amerikanske konkurslov- fly. 

Dette O/dtimer-Fliegertref-
givning, og man håber derved Næste år agter man at byg-

ten har været afholdt siden 
at at thave skabt grundlag for ge 24 fly og i 2003 30 fly. 

sidst i 1970'erne, men kun 
genoptagelse af produktionen. 

hvert andet år, så i år er det 14. 
Mooney havde 22 fly i ar-

bejde, da man anmodede om 
gang. Der ventes typer som 

beskyttelse, men kun bestilling Bilbenzin Messerschmitt Bf 109, Spitfire, 
på fem . Man planlægger at 

Mustang, Morane 3801 , Yak-3, 
bygge halvandet fly om ugen Cessna 182P er som første fly 

Jungmeister, Stieglitz og man-
mod tidligere 1 O. På program- i Tyskland blevet godkendt til 

ge andre. 
met har man tre modeller, Bra- bilbenzin. Der er dog ikke tale 

Stævnet starter fredag den 
vo, Ovation og Eagle, der alle om en generel godkendelse; 

7. september, hvor der er rund-
har samme flystel. Under ud- hvert enkelt fly skal modifice-

flyvning med Antonov An-2 og 
vikling er Master, en forenklet res og godkendes. 

Junkers Ju 52/3m. De egentli-
variant til skoling. 

ge opvisninger foregår lørdag 
den 8. og søndag den 9. , beg-
ge dage fra kl. 11 . 

Charter- og ruteflyvning 
fra Odense Lufthavn 

100 balloner 
Højmark Skirejservil med Cim- Det er en række nordfyn-

Som led i markeringen af den ber Air som operatør flyve ski- ske kommuner, der ejer luft-
schweiziske aeroklubs jubilæ- turister fra Odense Lufthavn til havnen. Ejerne er klar til for-
um var der planlagt en samti- Salzburg i Østrig. stærke banen og forlænge 
dig opstigning den 31. maj af Cimber Air vil beflyve ruten den med 200 m, således at 
100(!) balloner. med ATR 72, der kan tage 64 der kan operere fly som Boe-

Vejrforholdene medførte passagerer. ing 737 eller Airbus 318/319 
desværre at denne masseop- Direktør Thomas Gøbel, fra lufthavnen. 
stigning måtte aflyses, men lør- Plane Station Denmark, der Samtidig regner Plane Sta-
dag den 20. oktober gør man har lejet Odense Lufthavn i 30 tion med at Luftfartsskolen i 
et nyt forsøg, med den 27. ok- år forventer at dette initiativ er København/Roskilde vil hen-
taber som reservedato. starten på endnu flere charter- lægge deres nye helikopterud-

afgange fra Odense. dannelse til lufthavnen. 

Endnu en Vivat i Danmark 
Erland Freij i Aarhus har købt 
en Vivat L-13 SW af Aeroklub 
Jesenik i Tjekkiet. Den er 
bygget i 1987 I metal, mens 
rorene er lærredsbeklædte. 

FLYV • SEP. 2001 

Motoren er en Walther Micron 
med fire hængende cylindre. 
Den kan køre på al benzin fra 
oktan 78 til 1 00 LL og bruger 
13 1/1. 

Flyet har et hovedhjul og to 
støttehjul på vingespidserne, 
alle optrækkelige. OY-CZX er 
indregistreret som "Experi
mental" og er den hidtil ene
ste registreret i EU. 

MUK Air solgt 
MUK Air er pr 23. april overta-
get af den svenske luftfarts-
mand Ruben Werjefelt, der nu 
er i gang med en kraftig om-
strukturering af selskabet. En 
del aktiviteter er skåret væk, 
og selskabet beflyver nu kun 
en rute, Kalmar-Ronneby-Kø-
benhavn, der er føderute for 
SAS, ligesom man fortsat fly-
ver post om natten. 

De fleste fly er afhændet og 
selskabet har i skrivende stund 
kun en ATR42. Et fly af samme 
type blev medio august retur-
neret til udlejeren, men for-
ventes afløst af en Fokker 50, 
og det samme gælder den 
førstnævnte ATR42. 

Desuden venter man at 
kunne sætte en VFW 614 i drift 
medio september. Af hensyn til 
yngre læsere bør vi nok oplyse, 
at VFW 614 er et tysk trafikfly 
fra 1970'erne med plads til 
omkring 40 passagerer. 

Det skal ikke indsættes på 
Kalmar-ruten, for den kan ikke 
konkurrere med turbopropfly 
på strækninger under 400 nm, 
sigerWerjefelt til Flyv. Den skal 
flyve charter, måske med fragt. 

Der er også blevet skåret 
kraftigt ned på personalet, der 
en tid var oppe på 120 m/k. 

MUK Air's stifter Knut Lin-
dau er ikke længere knyttet til 
selskabet. 

Den anden Vivat i Danmark er 
en L-13 SOM. Se FLYV nr. 4/ 
2001 side 5. 
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Paris Air Show De/2 

Tekst og foto: Knud Larsen 
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Grob G 140TP har noget så sjældent som en dør til hver sæde. Skønheden kan vist diskuteres, og 
de to store udstødningsrør fra Allison motoren pynter ikke på helheden. 

...,_ 
Dørene åbner helt op, hvilket 
naturligvis giver meget fine 
adgangsforhold til kabinen, 
der også har god lofthøjde og 
megen benplads. 

Grob G 140TP 

En af de største overraskelser 
på udstillingen var Grob's 
præsentation af G 140TP. De 
fleste havde vist ventet at de 
skulle se det nye G 120A træ
ningsfly. (Se FLYV nr. 3/2001 
side 30). 

G 140TP var blevet udviklet 
i hemmelighed på kun ca. 3 
mdr. på fabrikken i Tussenhau
sen nær MOnchen. G 140TP er 

Panelet er nydeligt med to EFIS-instrumenter i førersiden. 
Ti'avlheden med at få flyet klar til Paris illustreres vist bedst med 
at håndgrebet på pinden i venstre side også er til en højrehånd. 
Det bliver rettet, lovede salgschefen. 

[ 

et firesædet lawin
get fly bygget i kom
positmaterialer. Der 
er individuelle døre til 
alle fire sæder. 

Motoren er en Rolls-Royce 
Allison 250-B17F turbinemo
tor, der yder 450 hk til den fem
bladede M0hlbauer propel. 

J 

De potentielle kunder er m
ilitære og civile flyveskoler og 
piloter der blot vil have noget 
ud over det sædvanlige. Max. 
rejsehastighed i 10.000 ft er 
213 kts. 

Hvis man selv eller ens evt. 
passagerer skulle kede sig lidt 
undervejs, så er der mulighed 
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for afveksling, idet flyet også 
er godkendt til kunstflyvning 
(+6/-4 G). 

Prøveflyvningerne begyn
der i september, og certifice
ring forventes ved udgangen 
af 2002. Prisen opgives til USD 
890.000. 

SAS Component 

På en stor fotostat af hjulene 
på et landende fly står: Confi
dence begins here. Og det er 
det SAS Components nye 
program handler om - tillid. 

Programmet, der hedder 
Free2fly, er en aftale mellem 
SAS Component og en flyvirk
somhed, hvor SAS Compo
nent overtager ansvaret for al
le komponenterne i flyene. 
Programmet sørger for at 
driftklare komponenter er tilrå
dighed for kunden når og hvor 
de er påkrævet. Mindst en 
gang om året holdes møde 
med kunden for at sikre til
fredsheden med aftalen. 

Derudover tilbydes ingeni
ørbistand, fx til at vurdere om 
en modifikation angivet i en 
Service Bulletin er økonomisk 
forsvarlig . Se også 

www. sascomponent.dk. 

Luftfartsskolen 

Som for to år siden havde Luft
fartsskolen en stand beman
det med et hold sidste-års fly
m e kan i ker I ær I in g e fra de 
danske luftfartsselskaber. I år 
havde flyveinstruktører fløjet 

For 75 år siden 

skolens Beechcraft 8-58 Ba
ron (OY-GEO) til Paris, hvor 
den var på static display. Ele
vernes opgave var at mar
kedsføre skolens kurser på 
udstillingen og samtidig få 
indblik i international luftfart. 

Statistik fra Paris 

De store luftfartsudstillinger i 
Farnborough, Paris, Berlin etc. 
konkurrerer indbyrdes om at 
blive størst, bedst, have flest 

Man kunne have ønsket en bedre placering af Luftfartsskolens Beech 
Baron. Den nærmest druknede i de udstillede fly. 

SAS Components nye stand havde stor søgning for at høre om Free2fly-programmet. 

ordrer osv. Derfor offentliggør 
arrangørerne en masse tal 
(især hvis der er fremgang) ef
ter udstillingens afslutning. 
Også så i Paris. 

Det var ny rekord for stør
relsen af udstillingsarealet, be-

søgende og værdien af under
skrevne kontrakter. 

Der var 1.861 udstillere fra 
42 lande. Udstillingsarealet 
(bygninger mm.) dækkede 
115.371 m2

• De 226 udstillede 
fly dækkede 192.000 m2

• 55 

forskellige typer deltog i den 
daglige flyveopvisning. 

Også besøgstallet steg. Det 
totale besøgstal incl. 4.000 
journalister og mediefolk blev 
500.000. • 

Første flyvning 
København-Tokyo 
Tekst: Hans Kofoed 
Foto: Arkiv Johs. Thinesen 

Det er i år 75 år siden 
A.P. Botved som den 
første dansker fløj fra 
København til Tokyo 
og retur, en for den 
tid formidabel bedrift. 
Botved var i øvrigt 

den første dansker, 
der fløj ud over Euro
pas grænser. 
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Formålet med flyvningen var 
at gøre reklame for Danmark 
og fremme danske handels
interesser i Asien, og omkost
ningerne dækkedes hovedsa
gelig af danske erhvervsvirk
somheder. Hovedsponsor var 
ØK. 

Flyvningen blev udført med 
R-1, det første af Flyverkorp
sets nyanskaffede Fokker C V, 
et rekognosceringsfly med to 

mands besætning. Flyet hav
de en Lorraine-Dietrich 12 Db 
væskekølet rækkemotor på 
400 hk. Marchhastigheden var 
175 km/t, flyvestrækningen 
1.500km. 

Piloterne 

Pilot var premierløjtnant A.P. 
Botved, der var initiativtager til 
flyvningen og den, der havde 

Løjtnant H.R.M. Herschend og 
premierløjtnant A. P. Botved. 
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R1 og R2 på Kløvermarken inden starten mod det fjerne østen. 

skaffet hovedparten af støtten. 
Han var 30 år, linjeofficer, mi
litærflyver fra 1919. Med i flyet 
var en mekaniker, overofficiant 
C. Olsen. 

Den gang var flyene ikke 
særlig driftssikre, og radiona
vigationshjælpemidler fandtes 
ikke. For at flyvningen ikke skul
le opgives, hvis flyet havare
rede, blev der derfor sendt to fly 
afsted, men det var på forhånd 
bestemt, at Botved skulle over
tage reserveflyet og fortsætte i 
dette, hvis hans eget fly hava
rerede. Det fortælles i øvrigt at 
det var meget svært at få en pi
lot til reserveflyet på disse vilkår 
- alle, der kom på tale, ville fort
sætte alene, hvis Botveds fly 
havarerede. Det endte dog med 
atløjtnantH.R.M.Herschend på
tog sig jobbet. 

Også han medførte en me
kaniker, overofficiant V. Peter
sen. 

Vise flaget 

De to fly startede fra Kløver
marken i København den 16. 
marts. Botved var ikke ude på 
at gen-nemføre flyvningen på 
kortest mulig tid, men på at "vi
se flaget", så der blev flere gan
ge gjort ophold af længere va
righed. 

Flyene ankom til lstanbul 
den 19. marts. til Bagdad den 
25. og til Karachi den 28. Der
fra fortsatte de til Calcutta. 

R-2 havarerer 

Under den videre flyvning den 
3. april måtte R-2 nødlande på 
en rismark ved Knowbi i Bag
indien og blev stærkt beska
diget. Flyvetiden siden starten 
fra København var62:10 timer, 
distancen 9.840 km. 

Det blev transporteret til 
Bangkok og repareret af det 
thailandske flyverkorps, og den 
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10. maj påbegyndte Herschend 
hjemflyvningen. På grund af et 
længere ophold (to uger) i Bag
dad ankom han dog først til Kø
benhavn den 5. juni efter at ha
ve brugt 69:35 timer om stræk
ningen på 10.065 km. 

R-1 fortsætter 

R-1 fortsatte via Rangoon til 
Bangkok, som blev nået den 
4. april. 

Her gjorde Botved en lille 
uges ophold og fløj derpå den 
10. april til Hanoi og videre den 
12. til Kanton. Han besøgte 
derefter flere byer i Kina, bl.a. 
Shanghai og Peking (ankomst 
den 25. maj). 

Rejsens endelige mål, To
kyo, blev nået den 1. juni. Fly
vetiden siden starten fra Kø
benhavn var 120:45 timer, fly
vestrækningen 17.260 km. 

Hjem via Sibirien 

Botved havde brugt ca. 2½ 
måned om at nå den japanske 
hovedstad, men hjemturen gik 
anderledes hurtigt - den blev 
gennemført på kun ni dage. 

Han havde fået lov til at fly
ve tværs over Sovjetunionen, 
startede fra Tokyo den 15. juni 
og og ankom til København 
den 23. Flyvetiden Tokyo-Kø
benhavn var 72:45 timer, dis
tancen 10.545 km 

Efter hjemkomsten skrev 
Botved en bog om flyvningen, 
København-Tokyo-Køben
havn gennem Luften. Med lidt 
held kan man finde den i en 
antikvarboghandel, men prøv 
at få fat på 2. udgave, der har 
et tillæg med en teknisk beskri
velse af R-1. 

Flyene 

Selve flyet er for længst gået 
tabt. Det havarerede allerede 

den 30. juni 1927 under 
en prøveflyvning, hvor 
det skulle fastslås, om 
vingekonstruktionen var 
stærk nok - det var den 
ikke! 

Det var i øvrigt ved 
den lejlighed senere 
oberstløjtnant H.L.V. 
Bjarkov som første dan
sker reddede livet ved i.: 

hjælp af faldskærm. 
R-2 findes heller ikke 

mere. Den fik senere in
stalleret Bristol Jupiter 
stjernemotor og var i tje
neste den 9. april 1940. 
Sammen med de øvrige 
militærfly blev den tysk 
krigsbytte efter afvæb
ningen af den danske hær .____., __ 

den 29. august 1943, så den er Premierløjtnant A.P. Botved og 
måske endt på Østfronten. mekaniker C.J.C Olsen (med 

Men et minde om flyvnin- blomster). 
gen er bevaret. På Tøjhus
museet har man store stykker 
af lærredsbeklædningen til R-
1, bl.a. det , hvor der står DAN
MARK. På lærredet er der mas
ser af autografer fra danske og 
andre, der "hilste på" under 
flyets rejse til der fjerne Østen. 

At konservere dette kleno
die og gøre det udstillingsklart 
vil nok koste omkring 100.000 
kr., og det er nok mere end mu
seet kan afse af sine egne mid
ler. • 

Frimærke i Postvæsnets serie 
Fly på frimærker udgivet den 
8. oktober 1981. Motiv: A. P. 
Botveds flyvning København -
Tokio, tegnet af Bo Bonfils. 

R1 - et biplan af typen Fokker C V M/26. De såkaldte R-maskiner 
(R = rekognoscering) var det mest benyttede fly ved Hærens Fly
vertropper op til 1940. 



Præcisionsflyvning 
med helikopter 
Tekst og foto: Jan Jørgensen 

I forbindelse med 
Vandel International 
Air Fest, som er 
omtalt i FLYV nr. 8, 
havde Hærens Flyve
tjeneste (HFT) arran
geret en konkurrence 
for deltagende heli
koptere og besætnin
ger. Konkurrencen 
fandt sted dagen før 
flyvestationens Åbent 
Hus og var desværre 
ikke åben for offent
ligheden. 

Formålet med arrangementet 
var at give deltagende helikop
terbesætninger lejlighed til at 
vise deres evner inden for præ
cisionsflyvningens svære kunst 
under uformelle omstændighe-

der men alligevel med et mo
ment af konkurrence. 

Konkurrencen bestod af to 
dele, dels navigationsflyvning 
ad en rute rundt i Midtjylland, 
og dels præcisionsflyvning på 
en bane anlagt specielt til lej
ligheden i Flyvestation Van
dels sydlige hjørne. 

Banen bestod af forskellige 
forhindringer, hvorigennem en 
spand med vand skulle trans
porteres hængende i en snor 
under helikopteren. Spanden 
måtte ikke røre jorden og skul
le naturligvis passere alle for
hindringerne uden at der blev 
spildt for meget vand. Absolut 
ikke nogen nem opgave, og 
samtidig en sjov udfordring 
der ligger ud over det sæd
vanlige for helikopterbesæt
ningerne. 

De fleste helikoptere som 
var kommet ti l Vandel for 
Åbent Hus arrangementet del-

Svenskerne har altid været gode til at stå på ski, men det her. .. 

I 

tog også i konkur
rencen, og følgen-
de gennemførte 
præcisionsflyvnin
gen: 

MBB Bo.105P 
fra Heeresflie
gerregiment 16, 
Celle, Tyskland 
HKP9A (Bo. 
105) fra 4. Heli
kopterbataljon, 
Malmsliitt, Sve
rige 

.- . I I 
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Hughes H.500D 
og Mil Mi-8T fra Helikopte
rilentue, Utti, Finland 
Westland Lynx AH.7 fra 1. 
Regiment Army Group Air 
Corps, England 
Agusta A 109HA fra Liege
Bierset, Belgien 
Sikorsky S-61 A fra Eskadril
le 722, Værløse, Danmark 
Westland Lynx Mk.90 fra 
Søværnets Flyvetjeneste, 
Værløse, Danmark 
AS550 Fennec og Hughes 
H.500M fra Hærens Flyve
tjeneste, Vandel, Danmark 

HFT havde fordel af at 
være på hjemmebane og hav
de desuden arrangeret konkur
rencen, så af hensyn til fairness 
deltog de danske Fennec og 
H.500M ikke officielt i konkur
rencen, men fløj dog med al
ligevel for at vise flaget. 

Der blev kåret vindere i flere 
forskellige kategorier, og blandt 
andet vandt svenskernes 
HKP9 overordnet hele konkur
rencen, mens Søværnets Fly
vetjenestes Lynx vandt det van
skelige delmoment med vand
spanden. Flot! 

LEGO klodser 

Som et kuriosum kan nævnes, 
at der også blev konkurreret in
ternt i HFT. Observationsheli
kopterkompagniet havde nem-

Belgisk A 109 forsøger sig med 
spanden. 

Dansk Lynx med spanden i 
pendulsvingninger - det vær
ste der kunne ske. 

lig udloddet en speciel præmie 
til den bedste Fennec fra Pan
serværnshelikopterkompag
niet (der var kun en med ikon
kurrencen!) i form af en Fen
nec model bygget af Lego
klodser. 

Forhistorien er, at H.500 be
sætningerne kalder Fennec 
for Lege-helikopteren, da den 
hovedsageligt er konstrueret 
af kunststofmaterialer ligesom 
Legoklodserne. 

Omvendt kalder Fennec 
besætningerne H.500 for Ve
teran-helikopteren, da den er 
mere end 25 år gammel. • 



Nye fly til SAS 

Tekst: Hans Kofoed 
Fotos:SAS 

Ved en ceremoni i Toulouse den 30. juli overtog 
SAS sin første Airbus A340-300, SE-REA GOD
FRED VIKING. Efter installation af specielt SAS
udstyr blev den sat i drift den 10. august på 
ruten mellem København og Stockholm. Her 
flyver den resten af måneden seks ture frem og 
tilbage, hver dag, men den 31. august indsæt
tes den på ruten til New Delhi. 

Ceremonien var startskud for hvad SAS be
tegner som den største ekspansion i selska
bets historie. 

SAS har i alt købt syv A340-300 og fire A330-
300, som skal leveres før år 2003 og indsættes 
på interkontinentale ruter, især til USA og 
Asien. De vil successive erstatte Boeing 767. 
Desuden har SAS bestilt tolv A321-200 og 
tegnet option på seks A330/A340 og otte A321. 

Større kapacitet 

I de sidste par år har SAS væ
ret nødt til at sige nej til pas
sagerer på interkontinentale 
ruter på grund af kapacitets
mangel. Problemet er popu
lært sagt: for få stole i for få 
fly. 
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Men det problem løses, for 
de nye langdistancefly rum
mer mellem 25 og 30 procent 
flere passagerer end de eksi
sterende fly. Airbus A340 kos
ter desuden SAS 15 procent 
mindre pr. passagerkilometer 
end Boeing 767. 

En ny rute pr. år 

Airbus flyene skal få 
SAS til at stige fra 23 
millioner passagerer 
pr. år til 35 millioner 
om fem år, siger SAS 
koncernchef Jørgen 
Lindegaard. Vi plan
lægger en ny rute 
hvert år, og den frem
gangsrige nye for
bindelse til Washing
ton vil blive fulgt af 
andre. 

I dag er SAS mar-

kedsandel 40 procent af trafik
ken fra Skandinavien til Euro
pa og 35 procent af trafikken 
til andre kontinenter. Nu for
venter vi en forøgelse på 
mindst 35 procent. 

For 30 milliarder fly 

Investeringen på 30 milliarder 
svenske kroner i de nye Airbus 
fly giver 15.000 flere sæder pr. 
dag (+ 26 procent) og mindst 
dobbelt så stor fragtkapacitet 
som Boeing 767. 

SAS opfylder også miljø
kravet på mindre brændstof
forbrug og støj samt miljøtil
passet fabrikation. 

Airbus A340-300 har fire 
motorer (CFMI) og er først og 
fremmest beregnet til Asien. 
Flyet har en rækkevidde på 
12.800 km. Det har to kabine
gange og totalt 261 sæder, 
hvoraf 54 er i Business Class, 
24 i den nye Economy Extra 
og 173 i Economy Class. 

Airbus A330-300 har to mo
torer (Rolls-Royce) , men fly
stellet er det samme som på 
A340. Det er beregnet til mid
dellange strækninger. 

Besætningen på begge ty
per er tre piloter, en purser, tre 
stewarder og syv cabin atten
dants. 

Airbus A321 har to motorer 
(International Aero Engines) 
og skal benyttes i Europa, først 
og fremmest i "hovedtadstri
ang len" København-Oslo
Stockholm. 

Den første forventes leveret 
den 1. oktober. 

Tre klasser 

En del rejsende har efterlyst 
en "mellemklasse". Derfor har 
SAS indført Economy Extra på 
A340 med forbedret komfort 
og flere arbejdsmuligheder 
end på Economy Class, men i 
øvrigt med samme service. 
Prisen er omkring 65 procent 
af normal Business Class pris. 

• 
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LUFTFARTSSKOLEN 

Type Rating BE 200 

Type Rating BE 200 i henhold til JAR-FCL 1.240 (a)(2). Kurserne er opdelt i to blokke. Blok 1 indeholder 
den tekniske del og varer 26 timer fordelt på 4 dage. Blok 2 indeholder 7 timers aero-plane performance 
og mass and balance og 8 timers flyvning fordelt på 7 dage. 
For at kunne deltage skal man være indehaver af en Multi-Engine/Instrument Rating og minimum CPUIR 
teori. Kursuspris pr. deltager kr. 120.000,-. Kursets afholdelse forudsætter tilstrækkelige tilmeldinger. 

JAR-FCL 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 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 inkl. alle materialer kr. 38.000,-. 

JAR-FCL integreret ATP-kursus 

Kurset dækker alle krav i henhold til JAR-FCL 1. 160(c) og JAR-FCL 1. 165(a)(l) og opfylder kravene til 
første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Næste ledige kursus starter primo februar 2002, kursusprisen alt ind. kr. 650.000,
Optagelsesprøverne til kurserne afholdes af Forsvarets Værnepligt og Rekruttering på Flyvestation 
Værløse. Lægeprøverne afholdes af flyvemedicinsk klinik på Rigshospitalet. Prøverne vil være 
uden omkostninger for ansøgerne. Informationsmateriale indeholdende optagelsesbetingelser og 
tilmeldningsblanket til optagelsesprøverne kan rekvireres på skolen. 
Der afholdes løbende informationsmøder på skolen omkring uddannelsen. Nærmere information herom 
kan fås ved henvendelse til skolen. 

ModulareJAR-FCL 

Flyvekurser til CPL, IR, FI, ME/CR og ME/ IR vil løbende blive udbudt, kontakt skolen. 

ATPLTeori 

For at kunne deltage, skal man være indehaver af et PPL certifikat. Kurset indeholder i henhold til JAR
FCL 1470 (a), Air Law, Aircraft General Knowledge, Flight Performance and Planning, Human Performan
ce and Limitations, Meteorology, Navigation, Operational Procecdures, Principles of Flight, Communica
tions. Kursets afholdelse forudsætter tilstrækkelig tilmelding. Pris oplyses ved henvendelse til skolen. 
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Rekvirering af yderligere materiale og information om ovenstående kurser 
kan fås ved henvendelse til: 

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 
Lufthavnsvej 60 . 4000 Roskilde . 11f 32 82 80 63 
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KDA1s tidligere generalsekretær 

Dødsfald 

Generalsekretær 
Per Weishaupt 
I en menneskealder har Per 
Weishaupt præget organisati
onen Kongelig Dansk Aero
klub. I årenes løb udviklede han 
en ekspertice indenfor næsten 
alle KDA's aktivitetsområder. 
Dette gjorde Per Weishaupt 
kendt ikke blot indenfor landets 
grænser, men i høj grad også 
internationalt, hvor hans per
fektionisme var højt værdsat. 

Enhver frivillig organisation 
er meget afhængig af ressour
cepersoner. Ved Per Weis
haupts afsked i 1988 tog KDA 
også afsked med en organisa
torisk ressourceperson, der i 
en lang periode prægede den 
organisatoriske udvikling i 
KDA. Hvem husker ikke Pers 
vejledende henvisninger til 
regler og vedtægter under 
møderne i hovedbestyrelsen, 
når den efter hans vurdering 
var "off heading" ? 

På flere områder var Per 
Weishaupt synonym med KDA, 
hvilket sikkert stærkest kom
mer til udtryk gennem hans 
funktion som redaktør af FLYV. 

Ved Per Weishaupts bort
gang har Kongelig Dansk Ae
roklub taget afsked med en af 
sine pionerer. 

Aksel C. Nielsen 
formand 

Effektiv 
Hans Kofoed, medarbejder ved 
Flyv siden 1961, skriver om Per 
Weishaupt, dette blads redak
tør 1964-1988, der døde efter 
lang tids sygdom den 13. au
gust, 83 år gammel. 

Per Weishaupt var født den 
21. april 1918 i Odense, hvor 
faderen var boghandler, og 
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voksede op i et velstillet bor
gerhjem. 

Han begyndte allerede som 
skoledreng at interessere sig 
for modelflyvning Det var læn
ge før radiostyringens tid. Næ
sten al modelflyvning foregik 
med svævemodeller. Mange 
modelflyvere konstruerede 
dem selv, bl.a. Per Weishaupt, 
og flere af hans konstruktioner 
blev solgt gennem Familie-Jou
rnalen. 

Forenings- og på organisa
tionsarbejde, der senere skul
le blive en dominerende del af 
hans tilværelse, kom han tid
ligt i gang med. Som 17-årig 
stiftede han i 1935 sammen 
med Johs Thinesen og Sven 
Wiel Bang Odense Model-Fly
veklub, og to år senere var han 
med til at oprette Dansk Model
flyver Forbund .. 

I 1937 blev han Han blev 
student i 1937. Selv om han var 
nysproglig, gik han i gang med 
en ingeniøruddannelse på Po
lyteknisk Læreanstalt i Køben
havn, men tog sig også tid til 
sammen med Bang og Thine
sen at skrive bogen Model
flyvesport, der udkom i 1941 . 

Han opgav studierne på Po
lyteknisk Læreanstalt og tog 
trods krigen til Tyskland, for der 
kunne man blive flyveingeniør. 
En del af tiden i Tyskland til
bragte han i øvrigt i Gestapos 
varetægt, sigtet for spionage! 
Han slap dog med skrækken 
og blev i 1944 ansat som inge
niør i Skandinavisk Aero Indu
stri, hvor han bl.a. konstruerede 
båre-arrangementet til ambu
lanceudgaven af KZ Ill. 

Han var dog kun hos KZ et 
par år. I 1946 blev han ansat i 
Dansk Modelflyver Union og 
indgik med denne i Kongelig 
Dansk Aeroklub i 1950. I 1962 
overtog han ledelsen af gene
ralsekretariatet efter kaptajn 
John Foltmann, men titlen ge
neralsekretær fik han først i 
1964. 

I 1942 var han begyndt at 
svæveflyve, og i 1947 fik han 
privatflyvercertifikat. 

I 1946 blev han skrivende 
medarbejder ved Flyv. Han 
overtog også posten som re
daktionssekretær og tilrette
lagde derefter selv samtlige 
numre til og med juni 1988. 

Ansvarshavende redaktør 
de første år var kaptajn John 
Foltmann, men efterhånden 

som årene gik, prægedes Flyv 
mere og mere af Weishaupts 
synspunkter og holdninger. På 
grund af sygdom blandede 
Foltman sig mindre og mindre 
i bladets indhold og udform
ning, og ved hans død i 1964 
havde Weishaupt reelt været 
chef et par år. At han nu blev 
redaktør viste sig kun ved en 
navneændring i kolofonen. 

Weishaupt interesserede sig 
hovedsagelig for den sportslige 
flyvnng, især svæveflyvning.og 
det prægede høj grad bladet. 
Men at Flyv hovedsagelig skrev 
om svæveflyvning var naturlig
vis et postulat, som let kunne 
afvises ved at tælle sider. 

Tværtimod fremhævede 
han overfor mig, da jeg var i 
"mesterlære", at jeg ikke måt
te glemme at Flyv var en vigtig 
kilde til dansk flyvnings histo
rie. Derfor var der stof, der skul
le med, uanset at læserne nok 
var bekendt med det fra dags
pressen. Det gjaldt fx større ha
varier, som i første omgang 
nævnes ganske kort. En mere 
udførlig omtale venter til Hava
rikommissionens rapport fore
ligger. 

Terminologi interesserede 
ham meget, og jeg tror han har 
sin store del af æren for at ba
lanceklap er blevet afløst af 
krængeror (analogt med højde
og sideror). Som skribent og 
redaktør lagde han stor vægt 
på at bruge danske ord, og han 
fnøs ofte af tidens tendens til 
at bruge "flyverjysk" - i øvrigt 
et ord jeg aldrig har hørt ham 
bruge. 

- Da jeg lærte at flyve efter 
krigen, var det hos folk, der var 
uddannet i Royal Air Force, 
men derfor kunne de godt tale 
dansk og bruge ord som lærer 
og brændstof, bemærkede han 
sarkastisk mange år senere. 

Et ord som førerskærm slog 
ikke igennem, men han ved
blev stædigt med at bruge det, 
uanset at ingen andre gjorde 
det. 

Hans yndlingsaversion var 
den populære brug af ordet fly
ver. For ham var det en person 
der styrer et fly, altså en pilot, 
og ikke en flyvende genstand 
- det er et fly! 

Weishaupt tilrettelagde per
sonligt 500 numre af Flyv. Det 
var naturligvis ikke den samme 
type blad alle 41 ½ år. Der var 
kommet ny forside, endda et 

par gange, større og flere bille
der, nye rubrikker m.m., men 
den nyskabelse han var mest 
glad for var nok prøveflyvnings
rapporterne, i alt 208 motor- og 
svævefly. 

Men han nåede mere end 
dette. Meget mere. 

11948 kom bogen Fly er min 
hobby, i 1 959 Moderne Svæ
veflyvning, men hans mester
stykker var Svæveflyvehånd
bogen (1961) og Motorflyve
håndbogen (1965), hvor han 
var redaktør og hovedforfatter. 

Juni-nummeret 1988 var det 
sidste nummer af Flyv Weis
haupt lavede. 

Han gik nu i gang med no
get af det, han havde forsømt, 
fx læse bøger om andet end 
flyvning . 

Sin mening om det nye Flyv 
beholdt han for sig selv. Men 
jeg havde den store glæde at 
kunne bringe flere artikler fra 
ham. De var som altid velskrev
ne, saglige og gennemarbej
dede - og de blev leveret til af
talt tid! 

Jeg havde håbet på flere, 
men i påsken 1991 fik han en 
hjerneblødning. Han mistede 
evnen til at tale og skrive og 
blev lam i højre side og måtte 
tilbringe resten af livet i køre
stol. 

Bortset fra flyvning var klas
sisk musik hans store interes
se, og heldigvis kunne han sta
dig høre. 

Og læse! Han fulgte fortsat 
med i hvad der skete indenfor 
flyvningen, afventede hver må
ned utålmodigt det nye num
mer af Flyv og pålagde sin 
kone at rykke, hvis det ikke kom 
til tiden. 

Skal man karakterisere 
Weishaupt kort, så må det væ
re med ordet effektiv. Nej, det 
er ikke dækkende. Han var 
særdeles effektiv, og så har 
man ikke tid til hyggesnak, end
sige tant og fjas. Mange fik der
for et forkert indtryk af ham, og 
de færreste KDA-medlemmer 
var vist klar over hvilken kapa
citet Aeroklubben havde i Per 
Weishaupt. 

Og så kunne han bestemt 
også være både sjov og char
merende! 

Hans Kofoed 
Redaktør af Flyv 1988-

1998 
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Per Weishaupt er død 
Mindeord 
Af Johannes Thinesen 

Farvel Per 
Minder fra et livsvarigt 
venskab 

Vi traf hinanden allerede 
1931, hvor vi var elever i 
Odense Katedralskole. Per ville 
i engelsktimen vide betydnin
gen af ordet canti/ever ? Frit
bærende! kunne jeg oplyse. Og 
vi havde derefter et livsvarigt 
venskab, specielt på flyvnin
gens område. Jeg lånte uden
landske flyvetidsskrifter hos 
Per. Vi blev begge interesse
rede i modelflyvning og be
gyndte at bygge modelfly. Det 
resulterede i dannelsen af 
Odense Modelflyveklub den 7. 
april 1935 med Per som for
mand og jeg som sekretær. 

Vi samarbejdede med at op
lyse om modelflyvning i Flyv og 
tog initiativ til dannelsen af 
Dansk Modelflyver Forbund i 
august 1937. Per var yderst 
produktiv med konstruktion og 
bygning af modelfly og satte en 
mængde danmarksrekorder. 

Vi fik begge praktik som 
maskinarbejdere - først et år 
på De Forenede Automobilfa
brikker (Triangel) 1938, og 
derpå 1939-40 på Orlogsværf
tets Flyværksted, hvor vi ar
bejdede med HM li (He 8) og 
Fairey Fulmar- som et led i vor 
uddannelse til ingeniør. 

Vi begyndte et samarbejde 
med Sven Wiel Bang, og trium
viratet skrev sammen bogen 
Modelflyvesport, oversat til 
norsk som Modellflyveren. 

Også indenfor svæveflyv
ningen samarbejdede vi - del
tog begge i Dansk Svævefly
ver Unions træningslejre 1942-
44 og fik A, B og C-diplomer. 
Vi blev begge uddannet til 
svæveflyveinstruktører på Vær
løse i 1946. I august 1947 tog 
Per Sølv C nr. 5 og jeg nr. 14 
på Vandel. 

Vort samarbejde inden for 
modelflyvningen fortsatte efter 
1946, hvor Per blev ansat som 
instruktør i Dansk Modelflyver 
Union, hvor jeg var formand 
1947-1952. 

Pers uddannelse som pri
vatflyver dannede grundlag for 

en glimrende artikelserie i Flyv. 
Han fik A-certifikat i 1947. 

Vort næste samarbejde var 
på skrivningen af lærebogen 
Motorflyvehåndbogen, hvor 
Per som redaktør gjorde et fan
tastisk fint job. Han skrev kapi
tel 1 om flyet og et kapitel om 
flyvesikkerhed. 

Første udgave kom i 1968. 
Med et samlet salg på ca. 
23.000 eksemplarer er vore 
dristigste forventninger over
gået. 

I 1966 udkom Svæveflyve
håndbogen med Per som re
daktør og primusmotor - den 
fungerede som et forbillede til 
Motorflyvehåndbogen. 

Per har i hele sit liv været 
en uhyre produktiv skribent - i 
Flyv siden 1937 samt i utallige 
udenlandske tidsskrifter, og for
fatter til Fly er min hobby 1948, 
Moderne Svæveflyvning 1959 
samt oversættelse af et stort 
antal bøger. 

Per har i mange år været 
instruktør og bugserpilot i Nord
sjællands Flyveklub, og der 
været medejer af en Grab 109. 

Per har bla. i sin egenskab 
af generalsekretær i KDA del
taget i samarbejde med uden
landske flyveinstitutioner, fx 
OSTIV. Han har modtaget 
mange beviser på sin værdi
fulde indsatser inden for flyv
ningen. Gota-pokalen for sær
lig fortjenstfuld indsats i dansk 
svæveflyvning, i 1986 FAI Tis
sandier-diplom - uddelt til per
soner for fortjenester indenfor 
flyvesagen samt i 1996 FAI 
Charles Lindbergh General 
Aviation Diploma. 

Per var æresmedlem i en 
række flyveklubber og organi
sationer, bla. KDA, Dansk Mo
delflyver Union, Nordsjællands 
Flyveklub, Dansk Modelflyve 
Veteranklub mfl. 

Ikke blot på flyvningens om
råde men også privat har jeg 
haft privilegiet at omgås med 
Per Weishaupt. Til vore familie
sammenkomster som bryllup, 
sølvbryllup mm. 

- Per, jeg vil mindes dig med 
glæde og taknemmelighed -
tak! 

Din ven gennem et helt liv 
-Johse. 

EU-Kommissionen, SAS og Maersk Air 
Et kort resume af sagen om EU's bøder til de to luftfartsselskaber. (status i sagen pr. 15. august) 

Tekst: Hans Kofoed 

Det vækker stor opmærksomhed, 
at SAS og Maersk Air den 8. okto
ber 1998 meddeler, at de har ind
gået en samarbejdsaftale til ikraft
træden næste forår, for hidtil har 
de to selskaber konkurreret inten
sivt. 

Aftalen indebærer bl.a. at 
Maersk Air passagerer kan op
tjene SAS bonuspoints, at Maersk 
Air indstiller ruten København
Stockholm, der flyves sammen 
med Finnair og at SAS lukker sin 
rute Billund-Frankfurt. 

Aftalen anmeldes af Sun-Air of 
Scandinavia til EU-Kommissio
nen, der den 15. juni 2000 efter 
indhentet dommerkendelse gen
nemfører et "raid" mod SAS og 
Maersk Airs kontorer og kopierer 
ca. 4.000 dokumenter. Begge 
selskaber udsender pressemed
delelser om det passerede. 

Den 10. januar 2001 anklager 
EU-kommissionen de to selskaber 
for overtrædelse af EU's konkur
renceregler, og den 18. juli forelig
ger kendelsen. 

EU-kommissionen finder, at 
de to selskaber bevidst har hand
let i strid med EU's konkurrencer-
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regler og har søgt at hemmelig
holde det. 

SAS idømmes en bøde på 
39,375 mio. euro (ca. 293 mio. kr.). 
Maersk Air får en på 13,125 mio. 
euro (ca. 97 mio. kr.) - efter en re
duktion på 25% for at samarbejde 
med EU-kommissionen om sa
gens fuldstændige opklaring. 

I en fondsbørsmeddelelse den 
1 . august meddeler Maersk Air's 
bestyrelse, at den har taget afgø
relsen til efterretning og at den ikke 
vil indbringe den for EF-Domsto
len. 

Det oplyses samtidig at besty
relsens formand, skibsreder Bjar
ne Hansen har valgt at udtræde af 
bestyrelsen og som partner i fir
maet A.P. Møller. Han afløses som 
formand af Troels Dilling, der var 
formand 1990-1996. 

Også den administrerende 
direktør Ole Dietz ønsker at fratræ
de. NydireklørbliverFlemming lpsen, 
chef for Maersk Gruppens rederi
virksomhed og andre aktiviteter i 
Singapore. Denne post overtages 
af Bjarne Hansen. 

Efter at have modtaget EU
Kommissionens afgørelse udsen-

der SAS den 18. juli en presse
meddelelse, hvori det hedder at 
man anerkender Kommissionens 
afgørelse. 

SAS bestyrelse har den 8. maj 
besluttet at der ikke skal placeres 
et konkret ansvar mod enkeltper
soner, men fra politisk stilles der 
krav om placering af ansvaret for 
at en 50 procent statsejet virksom
hed begår ulovligheder. 

Den 3. august meddeler vi
cekoncernchef Vagn Sørensen, at 
han forlader sin post med øjeblik
kelig virkning. Han siger: Karte/sa
gen er dybt beklagelig og belas
tende for SAS. Jeg har ikke per
sonligt indgået de ulovlige aftaler, 
men det skete inden for min del af 
organisationen. Derfor føler jeg et 
moralsk ansvar for det skete. 

Hans ønske om at blive ompla
ceret til en anden del af virksom
heden bliver ikke imødekommet. 
Den nyligt tiltrådte koncernchef 
Jørgen Lindegaard iværksætter 
en intern undersøgelse for at finde 
ud af hvem der så er ansvarlig for 
aftalen. 

Allerede den 7. august udsen
der SAS denne pressemeddelse: 

"Direktør Vagn Sørensen har i 
dag overfor koncernchef Jørgen 
Lindegaard erkendt at have det 
fulde ansvar for at der blev indgået 
en mundtlig, ulovlig overenskomst 
med Maersk Air om markedsde
ling. Det var den aftale, der dan
nede grundlag torden efterfølgen
de og godkendte samarbejdsafta
le mellem parterne. 

Vagn Sørensen undskylder at 
han først nu indser konsekven
serne af denne overenskomst, og 
han har bedt om med omgående 
virkning at blive fritaget for alle sine 
arbejdsfunktioner hos SAS." 

SAS har besluttet ikke at anke 
bødens størrelse. 

Den 15. august nedsætter 
bestyrelsen i SAS en kommission, 
bestående af en dansk, en norsk 
og en svensk advokat, der skal 
foretage en udenforstående, uaf
hængig undersøgelse af bestyrel
sens rolle i SAS/Maersk Air sagen. 

Opgaven skal gennemføres 
hurtigt og forventes afsluttet to til 
tre uger efter at kommissionen har 
konstitueret sig. 

Undersøgelsesrapporten vil 
blive offentliggjort. 
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Flere nyheder på AERO 2001 
Tekst og foto: Knud Larsen 

Udstillingen 
hvert andet år i 
Friedrichshafen er 
et af de største 
vinduer for svæve
fly og UL-fly i 
Europa. 

Svævefly 

Konkurrencen blandt svæve
flyvefabrikanterne gør at hver 
fabrik bør have en model med 
klapmotor eller helt fast motor. 
Her er nogle af dem. 

Antares 

Lange Flugzeugbau viste pro
totypen med betegnelsen LF 
20-E baseret på DG-800 med 
20 m spændvidde. Den fløj 
første gang den 7. maj 1999. 
Den tiltrak stor opmærksom
hed med sin udklappelige elek
tromotor på 42 kW. I flg. fa
briksoplysninger skulle flyet 
være i stand til at stige til ca. 
3.000 m. 

Produktionen af Antares 
forventes på begyndt i starten 
af 2002. 

Ordrebeholdningen blev 
forøget med to på udstillingen, 

Antares (LF 20-E) 

hvilket allerede nu medfører en 
leveringstid på 30 mdr. 

SF 25 C Rotax-Falke 

Scheibe kom med en meget 
farverig SF 25 C med en 100 
hk Rotax 912 motor. Den er 
beregnet til slæb af svævefly, 
men med det meget velinstru
menterede cockpit er den og
så et udmærket rejsefly (97 
kts). Glidetallet opgives til 23-
24. Af denne model er der al
lerede bygget mere end 70 fly 
og af alle SF 25 modeller over 1000. Se også www.scheibe• 

flugzeugbau.de. 

Duo DiscusT 

På Schempp-Hirths stand var 
bl.a. en Duo Discus T med en 
30 hk tocylindret totakts SO
LO motor og fembladet kunst
stofpropel. ' 

Motoren starter når propel
len slås ud og vindmøller ved 
hastigheder over 51 kt. Moto
ren standses ved at slå tæn
dingen fra og sænke hastighe
den. Når propellen ophører 
med at vindmølle trækkes mo
toren ind uanset propelblade
nes stilling, idet de folder ind 
automatisk. 

Duo Discus T kan når som 
helst ombygges til svævefly 
ved at udtage motorenheden, 
så slippen man også for 35 kg 
vægt. Se også www.schempp
hirth.com. 
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PW-6U 

Der var nu også svævefly uden 
motor på udstillingen, bla. fra 
Polen. 

PZL Swidnik fremstiller bå
de verdensklasseflyet PW-5 
og træningsudgaven PW-6. 

Problemer hos PZL Bielsko, 
der bl.a. fremstillede SZD svæ
veflyene, har medført dannel
sen af en ny fabrik PZL Bielsko 
1, der også fremstiller PW-5. 

Stor er efterspørgslen; den 
viste PW-6U blev solgt på 
udstillingens første dag. 

UL-fly 

Definitionen på et UL-fly er 
ikke den samme i Danmark 
som i Tyskland, bla. må max. 
vægten i Tyskland være 450 
kg, mens den i Danmark højst 
må være 210 kg. Se BL 9-6. 

Dette medfører, at en lang 
række af de udstillede fly ikke 
vil kunne flyves på UL-certifi
kat i Danmark. 

12000 var der i Tyskland en 
tilgang på 253 nye UL-fly til en 
værdi af 34 mio. DM. Samtidig 
er de stigende omkostninger 
på konventionelle fly med til at 
gøre UL-klassen interessant. 
Så der er ikke noget at sige til 
at det myldrer med fabrikanter 
og importører på AERO. 

REMOS G-3 Mirage 

High Tech aus Bayern står der 
på brochuren. Der står også at 
G-3 er det mest lovende UL-fly 
på verdensmarkedet. G-3 er et 
højvinget tosædet fly fremstillet 
af kunststof - en "metalfri" 
kompositkonstruktion. 
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G-3 er udrustet med en 
Rotax 912 UL på 80 hk, al
ternativt en Rotax 912 Spå 100 
hk. Af specifikationerne frem
går en rejsehastighed på 1 08 
kts og en stigehastighed på 
1.300 ft/min(!). Max. vægten er 
ikke oplyst, men tornvægten er 
281 kg. Se også www.remos. 
com. 

TECNAM 

Som repræsentant for en lang 
række fly, der efter danske 

normer næppe kan betegnes 
som UL-fly, men som udstilles 
sammen med disse, har vi 
valgt at kigge på det italienske 
TECNAM. 

S.R.L. Construzioni Aero
nautiche Tecnam blev grund
lagt i 1986 af F. llli Pascale der 

Tecnam P92 ECHO. 

også byggede Partenavia. Fir
maet ligger lige ved siden af 
Napolis internationale luft
havn. Selskabet arbejder som 
underleverandør til en række 
flyfabrikker, bl.a. ATR, Boeing, 
Agusta og Learjet, men be
skæftiger sig også med design 

og fremstilling af lette og ultra
lette fly. I 1992 gik man på ex
portmarkedet og har nu for
handlere i alle større lande. 

For tiden produceres P92 
Echo i forskellige varianter, 
P92-2000 RG og P96-Golf. 

P92 Echo er et højvinget 
helmetal fly med to sæder og 
en Rotax 912 motor på enten 
80 hk eller 1 00 hk. Modellerne 
har en spændvidde på 9,3 m, 
længden er 6,3 m, højden 2,5 
m og kabinebredden 1, 1 m. 

Afhængig af motorstørrel
sen ligger rejsehastigheden 
på 185 - 205 km/t, dog kun 155 
km/t for udgaven med ponto
ner. Stigehastigheden er 
1.100-1.200 ft/min og både 
start- og landingsløb er kun på 
ca. 100 m! Max. startvægt 450 
kg, tornvægt 281 kg. 

P92-2000 RG er som P92 
Echo blot med optrækkeligt 
understel. Hovedhjulene er 
monteret på to ganske korte 



stubbe hvorpå også vinge• 
stræberne er fastgjort. Hjulene 
trækkes vinkelret ind under 
kroppen (på tværs af flyveret· 
ningen). En elektrisk kompres
sor giver tryk i to tanke (den 
ene er reserve) til udsætnin
gen af hjulene. Hvis trykket 
forsvinder i begge tanke falder 
hjulene automatiske ned og 
låser. 

P96 Golf er lawinget hel
metal fly med to sæder og 
samme valg af Rotax motorer 
som P92. P96 har skydetag, 
der skydes bagud ved om
bordstigning, og det kan også 
åbnes under flyvning. 

P96 er lidt mindre end P92. 
Spændvidde 8,4 m, længde 
6,4 m, højde 2,3 m, kabine
bredde 1, 12 m. Afhængig af 
motorstørrelsen er rejsehas
tigheden 225 - 240 km/t, stige
hastigheden 890 - 1.180 ft/ 
min. Både start· og landings
løb er kun på ca. 100 m! Max. 
startvægt 450 kg, tornvægt 
281 kg. 

Motorer 
Et gennemgående træk ved 
de udstillede fly var, at næsten 

uanset om det var UL-fly, light 
aircrafts eller trikes, så anven
des den firecylindrede Rotax 
912 motor med vandkølede 
topstykker. Den motor har helt 
skubbet de mindre Rotax, 
Konig og stort set alle andre 
helt ud af markedet. En enkelt 
trike kunne dog også fås med 
BMW motorcykelmotor. 

Samtidig er der dukket 
mange forskellige prototyper 
af dieselmotorer op. De er helt 
klart for tunge endnu, men ud
viklingen er i gang. • 

P96 Golf 

Formanden ved pinden 

Kongelig Dansk Aeroklubs for
mand Aksel C. Nielsen fyldte 
60 år den 24. juli. 

I den anledning fortæller 
Jens W0rtz, Aalborg Aero 
Sport: 
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Jeg har i forbindelse med 
faldskærmssporten kendt Ak
sel i mange år. Da jeg for seks 
år siden skiftede faldskærmen 
ud med et svævefly, har jeg 
hver gang jeg har mødt Aksel 
tilbudt ham en flyvetur. Senest 
i forbindelse med Aksels fød-

selsdagsreception bekræfte
de vi hinanden i denne aftale. 

Og denne gang blev det til 
noget. 

Mandag den 23. juli kl. 17 
startede vi i Nordjysk Svæve
flyveklubs Motorfalke OY-XYP 

fra Ottestrup med Aksel ved 
pinden. Umiddelbart efter start 
fik Aksel fat i den første ter
mikboble, og vi kunne slukke 
motoren. I de næste 30 minut
ter blev der fløjet ren svæ
veflyvning og kurvet termik 
under stor koncentration. Da 
termikken blev lidt for svag 
nord for Frederikshavn, starte
de vi motoren igen og rundede 
herefter Skagen og landede 
igen på Ottestrup efter 1 1 /2 ti
mes flyvning. Aksel navigerede 
egenhændigt tilbage til pladsen 
som ikke er let atfinde fra luften. 
Det kan flere bevidne! 

Efterfølgende blev der de
briefet på behørig vis i den 
fantastiske sommeraften. Det 
skal lige nævnes at "the old 
man" stadig har det rette hån
delag og så sandelig er af The 
Right Stuff. 

For mig var det endnu en 
god tur i godt selskab med li
gesindede, og det vil jeg ger
ne dele med andre. 
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i ballonflyvning 

Tekst: Bente Laustsen 
Foto: Hans Mulvad 

Så kom det endelig, 
det vi har ventet så 
længe på - godt 
"ballonvejr" i forbin
delse med det årlige 
danmarksmesterskab, 
der afholdtes i perio
den 22. maj til 27. maj. 
Der var planlagt ni 
flyvninger og ikke 
mindre end syv blev 
gennemført. Vi skal 
meget langt tilbage i 
"DM-historien" for at 
finde et så stort antal 
flyvninger. 

Første DM i Viborg 

DM var for første gang placeret 
i Viborg med vandrerhjemmet 
som hovedkvarter. Der var stor 
tilfredshed blandt deltagerne 
med dette valg, idet der var 
gode indkvarteringsmulighe
der, og Viborg og omegn er et 
meget smukt område at flyve 
over. Desværre havde det ikke 
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været muligt i år at finde "frivil
lige" DM-arrangører. Derfor 
stod formanden for DBu's 
Sportsudvalg Christoffer Mundt 
for arrangementet. 

Stævneledelsen 

Les Purfield fra England hav
de indvilget i at være stævne
leder. Brenda Howard, ligele
des England bistod for tredje 
år i træk stævnelederen. End
videre var Michael Bruun Pe
dersen og Danny Andersen 
igen i år med i stævneledel
sen. Et meget velkvalificeret 
lederteam, som alle deltog i 
stævneledelsen ved World Air 
Games i juni i Spanien, Les 
Purfield som stævneleder og 
Brenda Howard som chef
debriefer. 

Deltagere 

Der var tilmeldt 15 konkurren
cedeltagere og tre "fiesta-fly
vere" (deltager uden for kon
kurrencen), et meget højt del
tagerantal i forhold til antallet 

Fakta om ballonkonkurrencer 
Pilot Declared Goal (PDG) 
Piloten vælger selv sit mål. Koordinaterne afleveres til stæv
neleder eller observatør inden start. 

Fly On (FON) 
Selwalgt mål deklareret under flyvningen. Målets koordi
nater skrives på den markering, som droppes i den forud
gående konkurrence. 

Judge Declared Goal (JDG) 
Mål fastlagt af stævnelederen. 

Hesitation Waltz (HVZ) 
Der kan under flyvningen vælges imellem to eller flere mål 
fastlagt af stævnelederen. Der opmåles til det mål, som mar
keringen er tættest på. 

Maximum Distance (MXD) 
Der skal flyves så lang en distance som mulig, men der kan 
kun scores point inden for et givet afgrænset område. 

Fly In (FIN) 
Piloten skal selv vælge startsted og derfra flyve til et mål 
fastlagt af stævnelederen. Der er sat en minimum distance 
fra startsted til mål. 

Gordon Bennett Memorial (GBM) 
Der kan kun scores i et eller flere afgrænsede målområder, 
som defineres af stævnelederen. 

17 



af piloter sammenlignet med 
andre lande. 

Konkurrencerne 

Ved første konkurrencebrie
fing tirsdag aften lagde stæv
nelederen hårdt ud med en 
tredobbelt konkurrence, hvil
ket nok overraskede de fleste. 
Konkurrence nr. 1 Judge De
clared Goal, nr. 2 Pilot Decla
red Goal og nr. 3 Fly On. 

Startstedet var Sønæs, et 
smukt grønt område der ligger 
ned til Søndersø. Vi måtte ven
te længe, inden vinden havde 
lagt sig så meget, at der kunne 
flyves. Der var en del turbulens 
under starten, men alle kom 
dog af sted. 

Vinderne af tirsdagens tre 
konkurrencer: 
nr. 1. Lau Laursen 
nr. 2. Torben Hansen 
nr. 3. Arne Jakobsen 

13,34 m 
26,00 m 
2,98m 

Ved briefingen kl. 5.00 
onsdag morgen havde Les 
Purfield valgt at udskrive en 
firdobbelt konkurrence. Det er 
vist første gang, at det er sket 
her i landet. 

Konkurrence nr. 4 Judge 
Declared Goal, nr. 5 Hesitation 
Waltz, nr. 6 Fly On og nr. 7. 
Maximum Distance. 

Der var meget for piloterne 
at tænke over, hvilket der dog 
også blev særdeles god tid til. 
Vi må vente på startstedet 
Stanghede i over to timer in
den morgendisen forsvandt. 
På grund af det sene starttids-

punkt og de mange konkurren
cer kom det til at blæse inden 
ballonerne kunne lande. Lige
ledes måtte deltagerne "slås 
med" svag termik under det 
meste af flyvningen. 

Bedste resultater i de fire kon
kurrrencer: 
nr. 4 Christoffer Mundt 1,81 m 
nr. 5 Ted Dannerbo 430,00 m 
nr. 6 Lau Laursen 22,60 m 
nr. 7 Hans Willadsen 28.690 m 

Onsdag aften kunne delta
gerne slappe lidt af med kun 
en enkelt konkurrence en Pilot 
Declared Goal. Der startedes 
igen fra Stanghede. Vinder af 
denne konkurrence nr. 8 blev 
Henning Sørensen med 8,02 
m. 

Flyvningerne torsdag mor
gen og aften måtte begge 
aflyses på grund af vindstyr
ken. Torsdagen blev således 
en hviledag med udsigt til me
re flyvning allerede fredag. 

Fredag morgen var det go
de flyvevejr vendt tilbage, og 
stævnelederen benyttede lej
ligheden til at udskrive endnu 
en firdobbelt konkurrence. 

Konkurrence nr. 9 Fly In 
med tidsbegrænset scorings
periode, nr. 10 Pilot Declared 
Goal, nr. 11 Fly On og nr. 12 
ligeledes en Fly On. 

Samtidig var det en solo
flyvning, hvilket gjorde det lidt 
sværere for de piloter, som ple
jer at have en navigatør med i 
kurven. Så vidt skribenten er 
underrettet er det første gang, 

at der har været en soloflyv
ning ved et DM. Det begynder 
at ligne et internationalt mes
terskab, hvis man ser på an
tallet af konkurrencer og svær
hedsgraden. 

Vinden drillede temmelig 
meget denne morgen, idet den 
drejede meget under flyv
ningen. Det afspejler sig også 
i resultaterne, men heldigvis er 
de vejrmæssige betingelserne 
ens for alle piloter. 
Vindere af de enkelte konkur
rencer blev: 
nr. 9 Jan Basse 6,60 m 
nr. 10 Jan Basse 257,80 m 
nr. 11 Bjarne Jensen 380,00 m 
nr. 12 Christoffer Mund! 212,40 m 

I det samlede resultat fører 
Henning Sørensen nu foran 
Jan Andersen. 

Fredag aften lød opgaverne 
på nr. 13 Gordon Bennett Me
morial (begrænset scorings
område) og nr. 14 Hesitation 
Waltz. Piloterne kunne selv 
vælge i hvilken rækkefølge de 
ville flyve konkurrencerne. 

Vinder af fredag aftens kon
kurrencer: 
nr. 13 Jan Andersen 10,05 m 
nr. 14 Jan Andersen 12,30 m 

Disse flotte resultater brin
ger Jan Andersen op på første
pladsen foran Henning Søren
sen i den samlede stilling. 

Lørdag morgen var det igen 
smukt flyvevejr. Som sædvan
lig, kan man nu næsten sige, 

varder fire nye opgaver attage 
fat på. Nr. 15 Judge Declared 
Goal, nr. 16 Judge Declared 
Goal, nr. 17 Fly On og nr. 18 
Fly On. 

Denne gang var der start 
fra startstedet i Ormstrup 
Skov, som vi også benyttede 
sidste år. Vinden drillede også 
denne lørdag morgen, og den 
drejede meget under flyvnin
gen. Det betød, at det faktisk 
var umuligt at komme ind til 2. 
mål, hvilket også kan læses på 
resultatlisten, idet den bedste 
pilot var 820 meter fra målet. 

Resultatet af morgenens kon
kurrencer: 
nr. 15 Henning Sørensen 7,12 m 
nr. 16 Christoffer Mund! 820 m 
nr. 17 Arne Jakobsen 3,38 m 
nr. 18 Christoffer Mund! 0,70 m 

Sidstnævnte blev DM's 
flotteste resultat. 

Efter 18 konkurrencer ser 
den samlede stilling således 
ud. Jan Andersen fører foran 
Henning Sørensen med Chri
stoffer Mundt på tredjeplad
sen. Der mangler nu kun en 
flyvning lørdag aften. Om der 
bliver "ballonvejr" vides endnu 
ikke. 

Briefing lørdag aften 

DM's sidste konkurrence blev 
en Pilot Declared Goal med 
den begrænsning, at der kun 
kan scores point inden for 200 
meter fra målet. En typisk af
slutningskonkurrence, idet re
sultaterne hurtigt kan opmå
les og udregnes. 

Efter ventetid på startstedet 
ved Stanghede lagde vinden 
sig, og deltagerne steg til vejrs 
på DM's sidste konkurrence
flyvning. 

Spænding om vinderen 

I forbindelse med det almin
delige hyggelige samvær ved 
gastankningen efter flyvnin
gen var det store samtaleem
ne slutplaceringerne i toppen. 

Som resultaterne så ud før 
flyvningen , var der ikke så me
get tvivl om, at placeringerne 
som nr. et og to allerede lå fast, 
hvorimod der ikke var ret man
ge points mellem tredje og fjer
de pladsen. 

Der var imidlertid sket det, 
at Jan Andersen, som førte 
konkurrencen, ikke var kom 
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met indenfor 200 meter fra må
let. Det var Henning Sørensen 
(på anden pladsen) til gen
gæld. Mere spændende kun
ne det ikke være. Det betød, at 
de øvrige piloters resultater nu 
skulle afgøre hvem, der blev 
dansk mester 2001. 

Efterhånden som piloterne 
kom tilbage fra flyvningen blev 
meterafstanden straks regi
streret på en lille seddel, og der 
blev regnet og .diskuteret. Ted 
Dannerbo, som lå på fjerde
pladsen, havde scoret maksi
mum points. Det betød, at han 
rykkede op på tredjepladsen, 
og Christoffer Mundt rykkede 
ned på fjerdepladsen. 

Netop som deltagerne på 
første- og andenpladsen hav
de regnet sig frem til resultatet, 
hængte stævneledelsen det 
endelige resultat op. Nu stod 
det sort på hvidt, at Henning 
Sørensen blev dansk mester 
for femte år i træk og for 11 . 
gang i alt. Det blev en særde
les spændende aften må man 
sige. Vinder af 19. og sidste 
konkurrence: Ted Dannerbo 
med 6,30 meter. 

Rekord I antallet 
af konkurrencer 

Det havde været et fantastisk 
DM. Med syv flyvninger og 19 
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konkurrencer var vi nået op på 
niveau med internationale 
konkurrencer. Stævneleder 
Les Purfield havde klaret op
gaven flot og bragt lidt forny
else ind i DM, f.eks. firdobbelte 
konkurrencer og soloflyvning. 

Til tider kunne man være 
nervøs for, at nogle deltagere 
ville mene, at konkurrencerne 
var for svære. Det har vi dog 
ikke hørt nogen tale om. Det 
så ud som piloterne tog det 
som en spændende og udfor
drende opgave. 

Afslutning med tak 

Søndag formiddag var der 
afslutning på Golf Salonen 
smukt beliggende ved Nørre
sø. Formanden for Sportsud
valget Christoffer Mundt bød 
velkommen, specielt til Vi
borgs borgmester Johannes 
Stensgaard og Britta Leth fra 
Viborg Turistbureau, som 
havde hjulpet med den prakti
ske del af DM-arrangementet. 

Der var taler af borgmester 
Johannes Stensgaard og 
DBU's formand Henning Sø
rensen. Sidstnævnte benyttede 
lejligheden til at takke spon
sorerne BP Gas, DONG, Vi
borg Kommune og Hede Niel
sen NS. 

Christoffer Mundt takkede 
stævneledelsen, hvis arbejde 
der var stor tilfredshed med. 

Hans Holmberg overrakte 
Circuspokalen til Per Rold for 
DM's mest dramatiske oplevel
se, nemlig hans kollision med 
en trætop på lørdag morgens 
flyvning. Arne Jakobsen takke
de stævneledelsen på piloter
nes vegne og overrakte dem 
en gave fra piloterne. Alle ob
servatører fik hver et diplom 

Resultatliste 

samt en gave for deres ind
sats. 

Til sidst var der præmie
overrækkelse. Les Purfield 
overrakte diplomer til deltage
re placeret på 4. til 15. pladsen. 
Borgmester Johannes Stens
gaard overrakte et årskrus til 
de tre bedst placerede piloter 
og DM pokalen til den nye dan
marksmester 2001 Henning 
Sørensen, som kan smykke 
sig med titlen for 5. år i træk. • 

1. Henning Sørensen 14409 p. 

2. Jan Andersen 14269 p. 

3. Ted Dannerbo 12687 p. 

4. Christoffer Mundt 12458 p. 

5. Jan Basse 11262 p. 

6. Per Rold 10704 p. 

7. Arne Jakobsen 10678 p. 

8. Lau Laursen 10032 p. 

9. Bjarne Jensen 10018 p. 

10. Kim Paamand 9215 p. 

11. Søren E. Poulsen 8958 p. 

12. Benny Jørgensen 8454 p. 

13. Torben Hansen 8443 p. 

14. Hans Willadsen 7618 p. 

15. Kai Paamand 5049 p. 
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merpostkort fra Øland 
Tekst og foto: 
Ingrid Muus 

"Gør som 
solen-hold 
ferie på Oland" 
-står der i 
turistbrochuren. 
Så det gør vi 
efter fem herlige 
dage på 
Siljansnas. 

Vi fortæller Stockholm 
Control, som stort set 
har fulgt os siden Sil
jansnas, kun afbrudt af 
en kort visit hos 6stgota 
Control, at vi har "Borg
landa in sight and would 
you please close our 
flightplan?", går ind på en 
venstre base til bane 15 
med Borgholm slotsruin 
og den svenske kongefa- d .k møllen ; baggrunden. 
milies sommerresidens San ev, -
Solliden på højre hånd. Af 
samme grund har man øst-
lige runder på Borglanda, en 
af Olands fire flyvepladser og 
den der ligger nærmest ho
vedbyen Borgholm - blot to ki 
lometer. 

Det er også her Olands Mo
torflyveklub holder til. Derfor 
modtages man af Berit, som 
klubben har ansat til at holde 
klubhuset åbent, lave og sæl-

ge kaffe, hjemmebagt og vafler 
og benzin og i det hele taget 
hygge om dem, der måtte 
dumpe ned mellem 9.30 og 20. 
Berit er også den, man kan rin
ge til dagen i forvejen, hvis 
man gerne vil have, at der står 
cykler og venter på en, når 
man lander. 

Belyste murbrokker 

Borglanda flyveplads har ud
sigt til den imposante middelal
derborgruin Borgholm, Nord
europas største slotsruin under 
stadig og nænsom resta
urering. Når solen går ned bag 
ruinen taber man vejret, og det 
er næsten ikke til at få det igen, 
når projektørerne oplyser de 
flotte romanske vinduesbuer. 

Teltet slår man op under 

fyrretræerne ved siden af 
klubhuset eller på flyveplad
sen ved siden af sit fly. I klub
huset kan man få et varmt bru
sebad for en svensk ti 'er. Man 
kan låne køkkenet og en hylde 
i køleskabet, og udenfor har 
man gratis adgang til et ude
das og et udebrusebad med 
solvarmt vand. Disse faciliteter 
og Berits gæstfrihed nød vi i 
tre dage. Frivillig landingsafgift 
på 60 kr. pr. døgn. Svenske! 

d er"Lechatea"'u~d~u~t~e~lt~"·-----------------7 
Borgtanda - forfatteren beun r '.: 

Byen Borgholm, der som 
nævnt et par kilometer 
på cykelstier borte, byder 
på næsten sydlandsk 
stemning: gågader, 
udendørs cafeer, hav
nefront med restauran
ter og et mylder af fe
rie rende. Oland er 
enormt populært som 
svenskernes ferie -
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sted, bl.a. takket være 
broen fra Kalmar til 
Farjestaden. 

Så efter landing på 
bane 33 for dem, der 
undersøgte vind-ret
ningen og landede i 
modvind - og bane 
15 for dem der ikke 
gjorde det og landede 
i medvind - slog vi 
teltene op og cyklede 
til Borgholm, fandt 
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en dejlig restaurant i havnen og 
spiste skønne fiskeretter, 6-
landssøtunge og norsk laks og 
pasta til den 11-årige. 

Et andet sted i turistbrochu
rens står der : Kulinariske 
Oland - Nordens Provence, 
Sveriges spisekammer. Svim
le af blomsterduften fra cykel
turen i aftenluften dumpede vi 
ned på bænk og bord på fly
vepladsen og svømmede hen 
over synet af den belyste borg
ruin inden vi gik omkuld i so
veposerne. 

Flere flyvepladser 

Men øen har andet at byde på 
end belyste murbrokker. Som 
flyvende kan man faktisk 
komme til en hel del af øen: 
nordligst ligger Olanda, midt i 
skoven med 3-4 km til stran
den, go-kart bane og 50 kr. 
landingsafgift. 

Midt mellem Olanda og 
Borglanda ligger Sandvik, 600 
m græs/grus, ingen landings
afgift, 200 m til dejlig børne
venlig stenbadestrand med 
sandbund, hyggeligt havne
miljø, og en flot gammel 
vindmølle, skandinaviens 
højeste med restaurantfaci
liteter lige op og ned ad fly
vepladsen. 

Allersydligst liggerGronho
gen, som vist nok nær-mest 
borsammen med en golfbane. 
Det er klogt at ringe først, sidst 
blev vi formentadgang, da der 
var en en golfturnering i gang. I 
år prøvede vi slet ikke. I øvrigt ko
ster det 500 kr. at lande, i hvert 
fald hvis man ikke er golfspiller. 
Hvad den kvalifikation giver af evt. 
rabat på landingsafgiften vides 
ikke! 

Som oftest koster det ingen
ting at lande på de små pladser 
rundt omkring i Sverige. Tidligere 
sørgede vi altid for at få et 
landings-ugekort for at sikre, atvi 
kunne lande på de større pladser 
af hensyn til tankning. Men det 
viser sig, at mange af de små 
pladser sælger den svenske 
Hjelmco LL 100, kaldet miljø
benzin,sådetermuligtatkomme 
rundt, lande og tanke uden nød
vendigvis at skulle inkludere Luft
fartsverkets kostbare pladser i 
ruten. 
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Flot året rundt 

Næste dag var der dømt ba
dedag. Bare lige et smut på ti 
minutter med flyet, og vi lan
dede bag den gamle mølle i 
Sandvik i bagende sol og hil
ste på to tyske fly, som havde 
overnattet på Borglanda præ
cis som os. 

Så man hanker op i termo
kanden og badetøjet og lunter 

Borgfanda - klubhuset. 

ned til havnen, ser at de sæl
ger gode frosne nord-sørejer 
og har dermed aften-ens 
menu på plads : rejer til vi 
segner og så lidt ost. 

Efter fire timer med sol, 
vand, bøger og is er vi gen
nemstegte. letter mod syd og 
lander hos Berit på Borglanda. 
Hun har bagt igen. "Skal det 
være fedt og fedtet? eller bare 
en lille kage?" spørger hun. 
Hendes kaffe er stærk og god. 

Og mens Beach Boys giver 
koncert på Borgholm slotsruin 
- udenfor hørevidde-gufler vi 
rejer og friskbagt brød fra ba
geren i Sandvik, mens mørket 
sænker sig over pladsen, og 
ruinen lyser i baggrunden. 

Tager man sig en flyverund
tur over Oland finder man hur-

tigt ud af, at skal man have det 
hele med, skal man afsætte 
min. 14 dage og planlægge en 
cykelrundtur. Der er cam
pingpladser nok. Der er fantas
tisk meget at se på Oland. 

Kommer man i forårsmåne
derne er der en flora uden lige. 
Her vokser der vilde orkideer 
en masse. Hele den sydligste 
tredjedel af øen, Alvaret, er nu 
optaget på UNESCO's liste 
over verdens kulturarv. 

Sommertiden er et bade
livseldorado, der er strande af 
vekslende kaliber øen rundt og 
deriblandt mange, kilometer
lange sandstrande. 

Sensommeren er karakte
riseret af høstfarver og ditto 
fester og høj, flot september
himmel. Øen er blevet hjem
sted for kunstnere af mange 
slags, glas, keramik, træ
skærer-, billed- og tekstil
kunst. Under Høstfesten 
sidste week-end i september 
holder alle kunsthånd-værkerne 
deres værksteder, atelieer 
og gallerier åbne hele natten, 
fakler og græskarlygter lyser 
og hele øen bugner af mad 
og fest og flotte efterårs-

farver. Se selv videre på 
www.olandsturist.se 

Husk at tanke 

Tredje morgen lunter vi rundt 
og pakker sammen i doven 
takt. Den ene besætning vil 
ned på et par smålandske 
pladser på vejen hjem, den 
anden vil bare hjem. Så efter 
mere af Berits kaffe og endnu 
flere kager kalder vi Stock-

holm Control op og stiger op i 
4.500 skyfri fødder med kurs 
mod Hoganås og den billige 
benzin - 6,50 SEK. Midt over 
Småland kan vi se Sjællands 
nordkyst. Malme Control ge
lejder os ned gennem Ångel
holm til bekvem indflyvnings
højde til Hoganås, hvor vi som 
altid modtages af hjælpsom
me folk ved tankningen - og 
stiller os i kø bag de to tyske 
fly fra Borglanda! 

Borglanda Flygfålt er fak
tisk kun 1 ½ times flyvning fra 
Nordsjælland, dvs. et mål for 
en week-endtur med en god 
vejrudsigt. • 
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Jeg fik en flyvemaskine i julega 
Tekst: Kirsten Rungholm 
Foto: Thorbjørn Brunander Sund/Danish Air Transport 

Den kan flyve En YAK-52 er et to perso- fløj nogle ture med de mest er- alle kunstens regler. Starter og 
ners russisk træningsfly, 360 farne medlemmer. Senere fik landinger blev øvet og lavet 

ligeud, men den HK, stjernemotor med 9 cylin- jeg forbindelse med Gennady som Gena mener de skal la-

kan også flyve dere, godkendt til +7/-5 G og Elfimov, en russisk instruktør ves. Alt sammen bevirkede at 
fuldt kunstflyvningsdygtigt. bosat i England. jeg fik mere og mere fortrolig-

på hovedet. hed med flyet. En del af min 

Det forpligter! usikkerhed blev elimineret. 

Træning Ældre gråhårede mænd 

Fire dage i april måned blev Her tog jeg over i starten af 
10.000 spind brugt til typetræning. Med en august måned og fløj i syv 

Flyvning og flyvemaskiner har totaltid på 90 timer på Cessna dage med ham i hans YAK 52. Med Gena lærte jeg de tre ba-
altid fascineret mig og for tre 152 var der en del at lære, og Gena er instruktør i "Skytra- sale kunstflyvningsmanøvre, 
år siden blev drømmen reali- jeg var usikker. Propel og un- ce", en aerobatic flyveskole nemlig spin, loop og rul. Vi star-
seret. Den 30. august 1998 var derstel var ny lærdom og den der har hjemme på Haltpenny tede med spin til venstre, spin 
jeg til prøve og fik mit A-certi- tekniske gennemgang var Green nær Birmingham. En til højre, flat spin, ingravated 
fikat. spændende. rigtig hyggelig engelsk flyve- spin, og inverted spin. Alle 

Jeg havde en svensk in- plads med rigelig aktivitet og slags spin blev flittigt øvet, 
Samme år til KZ Rally i struktør, der hedder Gabor Va- ukontrolleret luftrum. især hvordan man kommer ud 

Stauning fik jeg en bagsæde- gor. Han er nordisk mester i Det er her tankpersonalet af dem igen. 
tur i en YAK-52. Den tur viste kunstflyvning, og det er der en består af 60-65 år gamle en- Efter "10.000" spin sad sel-
sig senere at få stor betydning. grund til. Udover selve omsko- gelske mænd med næsten ve recovery delen længere og 
Jeg var meget imponeret af lingen på typen fik vi lavet en hvidt hår og tykke briller i sort længere omme på rygraden 
dens nydelige ydre, stjerne- del loops, rul og spin og andre hornstel. De tilbyder straks en fremfor i hovedet. Vi øvede mu-
motor med en "rigtig" lyd og kunstflyvningsmanøvre. Netop kop the og kalder en "love". lige og især umulige flyvestil-
den virkede overkommelig der skete det. Det var umuligt Gena har igennem 20 år linger, og hvordan man kom-
rent flyvemæssigt. at sove om natten, adrenalinet fløjet 2.600 timer på typen så mer ud af dem igen. Jeg blev 

Jo, sådan en ønskede jeg flød rundt kroppen, resten af erfaring har han, så rigeligt at overrasket en del gange, men 
mig, det kunne der vel ikke ske verden eksisterede faktisk ikke han beredvilligt deler ud af det lykkedes os at overleve det 
noget ved. mere. Det her, det var sjovt, det den. Han er født og opvokset i hele. 

Men det gjorde der nu var rigtig sjovt. Rusland og har lært at flyve Her mødte jeg for første 
alligevel. Juleaften pakkede Jeg måtte lære mere. Ma- YAK-52 i det militære system. gang min fysiske begrænsning. 
jeg et registreringsbevis og en nøvrerne var kun lige afprøvet Han lægger vægt på sikker- At få flyet ud af et flad spind kræ-
læderhjælm ud af gavepapiret. så mere hjælp var nødvendig. hed, præcision og grundighed. ver flere kræfter end der umid-
På registreringsbeviset stod Kontakt med Dansk Kunstfly- Der var ingen vej udenom, delbart er i mine overarme. For 
der mit navn og YAK-52. ver Union blev etableret, og jeg jeg fløj landingsrunder efter at få flyet ud af et flad spind skal 
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pinden helt frem i modsat hjør
ne. Foruden begge hænder 
måtte jeg bruge knæene til at 
skubbe pinden frem med. 

Efter spin øvede vi loops. 
Her trækkes G, ca. 3-4 stykker 
i starten og slutningen af loo
pet. 

Vi øvede mange, mange 
gange og en referencelinje på 
jorden, f.eks jernbane eller en 
lang lige vej, er en stor hjælp 
til at holde flyet på en lige linie 
rundt i hele loopet. 

Program 
Til slut øvede vi rul - slow roll. 
Det er en lidt sværere øvelse 
idet der er en del koordinering 
med både krængror, sideror 
og højderor. Igen øvelse og 
øvelse. Vi trænede på den må
de at han først demonstrerer 
hvor jeg fulgte med på kontrol
lerne, derefter lavede jeg øvel
sen og han rettede. En del 
øvelser lavede vi i samarbejde 
på den måde, at jeg førte og 
han fulgte med på kontrollerne 
og korrigerede lidt undervejs. 
Jeg er meget imponeret over 
hans tålmodighed. Træningen 
krævede ikke bare tålmodig
hed og stædighed, men også 

en del sved og nogle tårer. 
Til slut satte vi alle tre øvel

ser sammen til et lille kunstflyv
ningsprogram. At flyve dem i 
sammenhæng var igen en helt 
ny ting at lære. Her skal farten/ 
energien hele tiden afpasses. 
Udover at flyve selve manøv
rerne så skal de selvfølgelig 
flyves pænt og helt præcist, i 
rigtig rækkefølge og inden for 
en box der er 1 km x 1 km. 

Altid højde nok 

I slutningen af august 2000 
deltog jeg i Nordiske Mester
skaber i begynderklassen, 
Basic. Det var en stor oplevel
se. Jeg kom ind på en flot an
den plads -ud af to deltagere! 

Efter alt hvad jeg har lært -
og det synes jeg er meget- har 
jeg endda kun knapt passeret 
dørtrinnet ind til kunstflyvnin
gens grundprincipper. 

Denne sæson startede 

med endnu et par dage i Eng
land for at træne med Gena. 
Målet for i år er at kunne gen
nemføre Sportsman program
met (næste trin efter Basic) til 
Nordiske Mesterskabet i Sve
rige i august 2001. 

En anden ting jeg lærte i 
England var: Højde. Vores træ
ningshøjde var ca. 5.500 fod . 
"Hvad du end gør så sørg for 
at have højde nok" var hans 
sidste ord inden jeg tog derfra. 
Der er mange historier om 
piloter der har slået sig selv 
ihjel under kunstflyvning pga. 
for lav højde, det er kendt. 

Der er også mange histori
er om piloter der har reddet 
livet netop fordi de pga. træ
ning i kunstflyvning har formå
et at få flyet ud af en ellers 
umulig situation. Det er des
værre bare ikke så kendt. 

Gør det! 

Hvis nogen for et par år siden 
sagde til mig at jeg skulle kom
me til at flyve kunstflyvning så 
havde jeg grinet højt, på den 
anden side, det gør jeg også i 
dag. Flere tilfældigheder og en 
julegave gjorde at det blev så
dan. 

Det er ikke nødvendigt at få 
en flyvemaskine i julegave for 
at komme til at flyve kunstflyv
ning. Der er mulighed for at leje 
fly. Har du lyst at få en "prøve
time" eller en demotur så kon
takt Dansk Kunstflyvnings Uni
on, formand Poul Erik Nielsen 
på tlf. 45 66 12 21 . • 

Se også www.kunstflyvning.dk 
og www.skytrace.co.uk 



Danmarks første trafikfly 
genskabes i Helsingør 
Tuborgfondet støtter fremstillingen af en replika af Friedrichshafen F.F. 49 

Af Hans Kofoed 

En sommerdag i 1928 havarerede D-146, et 
ældre pontonfly af typen Friedrichshafen F.F. 
49 fra den tyske trafikflyverskole, ved den 
lille nordtyske by Wiistrow. Hvad der skete 
med vraget, ved jeg ikke, men det er forment
lig "endt som pindebrænde. 

Derved gik et stykke dansk flyvehistorie 
tabt, for det var nemlig dette fly, der den 7. 
august 1920 åbnede den første danske flyve
rute, København-Malmo-Warnemiinde. 
Men om »nogen tid« vil de besøgende på 
Danmarks Flyvemuseum i Helsingør kunne 
danne sig et indtryk af det historiske fly, for 
en lille gruppe frivillige medarbejdere arbej
der på en replika (model i fuld størrelse). 

Projektet sponseres af Tuborgfondet med 
300.000 kr. 

Bygget til havovervågning 
F.F. 49 var ikke et »rigtigt« 
trafikfly. Det var konstrueret 
som rekognosceringsfly til den 
tyske flåde og var som næsten 
alle datidens fly var et biplan. 
Det var bygget af træ med 
beklædning af lærred og 
havde pontonunderstel. 

T-DABA nr. 1 

Motoren var en 220 hk Benz 
IV (det var før fusionen med 
Daimler), en sekscylindret 
vandkølet rækkemotor. 

Besætningen bestod af to 
mand, pilot og observatør, og 
bevæbningen var to Parabel
lum 8 mm maskingeværer, et 
fast betjent af piloten og et 
drejeligt til observatøren. 

Første ruteflyvning den 7. august 1920. 

F.F. 49 gik i tjeneste i maj 
1917, og der blev i alt frem
stillet omkring 235 af Flug
zeugbau Friedrichshafen, LFG 
og Sablatnig. Hovedparten gik 
til den tyske flåde. 

I 1919 købte den danske 
marine fem praktisk talt nye fly, 
som ikke var blevet afleveret 
på grund af det tyske sammen
brud i november 1918 og nu 
henstod på fabrikken. 

11922 købte marinen yder
ligere fem brugte F.F. 49, men 
de tre af disse blev kannibali 
seret, dvs. ophugget for at 
skaffe reservedele. 

»Frederikshavneren« ud
gik i af Marinens Flyvevæsen 
i 1926. 

Ombygget til passagerfly 
Efter afslutningen af Første 
Verdenskrig blev en snes F.F. 
49 ombygget til passagerfly og 
anvendt af især Deutsche Luft
Reederei, DLR. Flyet rumme
de fire personer, men da ud 
over pilot også medførtes en 
mekaniker (til at reparere flyet 
i tilfælde af nødlanding), var 
passagerkapaciteten yderst 
begrænset. 

Det var et sådant fly, Det 
Danske Luftfartsselskab A/S 
(DDL) anvendte, da det den 7. 
august 1920 åbnede den 
første danske luftrute, Køben
havn-WarnemOnde via Malm
e. Ruten blev drevet sammen 
med Deutsche Luft-Reederei 
(og fortsatte fra WarnemOnde 
til Berlin med landfly. 

Der var i høj grad tale om 
storebror og lillebror, for DDL 
havde kun en F.F. 49, en pilot 
(F. Duus) og en flyvende me
kaniker (Alfred Asmussen), og 
ruten blev i alt væsentligt 
opretholdt med tysk materiel 
og personel. 

Prisen for strækningen Kø
benhavn-WarnemOnde var 
400 kr. (for en enkeltbillet), og 
det var virkelig mange penge i 
1929, så det er ikke underligt, 
at man ofte fløj med hel- eller 
halvtomme fly og kun medfør
te post. 

T-DABA 
DDL havde købt sin F.F. 49 af 
DLR. Den havde fabrikations
nummer 1364, var næsten ny 
og ombygget til trafikfly på fa
brikken. Flyet fik tysk luftdyg-
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F.F. 49c (militær udgave) 

Spændvidde .. ........... 17,15 m 
Længde ..... .. ... .. ........ 11,65 m 
Højde 4,5 m 
Vingeareal ............... 71, 16 m2 

Tornvægt ................. 1.515 kg 
Fuldvægt ... ... .... .. ..... 2.147 kg 
Største hastighed .. . . 140 km/t 
Normal flyvetid .... ca. 4 ½ time 

tighedsbevis den 28. oktober 
1919 og havde da registre
ringsbetegnelsen D-380. 

Året efter kom det til Dan
mark og fik danske registre
ringsbogstaver, T-DABA (nati
onalitetsbogstaverne OY- kom 
først i 1928). 

Flyets danske historie er i 
øvrigt ganske kort- mindre end 
to måneder og ikke særlig 
glorværdig. Det blev kun til en 
halv snes gennemførte dob
beltture i august-september 
1920 på ruten til Warnem0nde. 

I den dagbog, som DDL 
førte overflyvningerne, optræ
der flyet sidste gang den 15. 
september, da det fløj en ek
stratur til Warnem0nde - og alt 
tyder på, at det blev i Tyskland. 

I hvert fald kom flyet i 1921 
atter på tysk register, nu som 
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Tuborgfondets formand, kon
cernchef Flemming Linde/øv 
(yderst til højre), museumsdi
rektør Jens Breinegaard og 
medlem af museets bestyrel
se Søren Jakobsen får forkla
ret opbygningen af Friedrichs
hafen F.F.49 af projektleder 
Ole Bjørnsten. 

D-146, og med DLR som ejer. 
Det overgik senere til den ty
ske trafikflyverskole Deutsche 
Verkehrsfliegerschule og ha
varerede den 11. juni 1928 ved 
W0strow. 

Endnu en 

Ifølge Dansk Flyvnings Histo
rie(1936) var T-DABA DDL'.s 
første og eneste søfly, men her 
er det elles så pålidelige værk 
ikke korrekt. Fejlen gentages 
i DDl..:s jubilæumsbog fra 1943 
og sandsynligvis også andre 
steder. 

Det rigtige antal er nemlig 
to! 

I 1921 købte DDL igen en 
F.F. 49 af Deutsche Luft-Ree
derei, og af en eller anden 
grund fik den samme bogsta-

ver som nr. 1. Dette genbrug 
er åbenbart årsag til forvirrin
gen. 

Farveskemaet var det sam
me på de to fly, men der var 
lidt forskel på bogstavernes 
udformning og på indretningen 
af passagerrummene (man 
kan ikke tale om kabine) . 

T-DABA nr. 2 blev ikke brugt 
til ruteflyvning. Flyvningerne i 
1920 havde givet drønende 
underskud, så DDL nøjedes 
det følgende år med rund
flyvning rundt om i den danske 
provins. 

Og det var åbenbart heller 
ikke noget man kunne tjene 
penge på. Flyet blev nemlig 
solgt i 1922 til Marinen, der an
vendte det som reservedele. 

Replikaen 

For en halv snes år siden 
begyndte Ole Bjørnsten at for
ske i det første danske ruteflys 
historie, og han opdagede da, 
at der på Rigsarkivet fandtes 
tegninger til F.F. 49. Det var ik
ke fabrikstegninger, men teg
ninger som Orlogsværftet 
havde ladet udføre efter opmå
ling til brug ved reparationer af 
Ma-rinens F.F. 49. 

Han opgav så planerne om 
en bog og gik i gang med at 
bygge en replika (model i fuld 
størrelse) til Danmarks Flyve
museum. Der foregik i lufthav
nen i Kastrup i et lokale, som 
SAS stillede til rådighed. 

Bjørnsten begyndte med at 
lave en ponton. Det er noget 
af en basse; den måler ca. syv 
meter i længden og er altså på 
størrelse med kroppen til et 
privatfly. Materialet er hoved
sagelig krydsfiner, men en del 
af beklædningen på den ene 
af dem er af klar plastic, så 

man se hvordan den er op
bygget - der er skotter, så den 
er opdelt i syv sektioner. 

Ponton nr. 2 er nu »på bed
ding«. Næste fase bliver vinger 
og haleflader, og først derefter 
går man i gang med kroppen. 

Da Orlogsværftet kun har 
lavet tegninger til de dele, der 
skulle repareres, må en del 
tegninger, bl.a til kroppen, re
konstrueres, men det har 
Deutsches Museum i M0n
chen lovet at være behjælpelig 
med, når det en gang bliver 
aktuelt. 

Arbejdende museum 

I fjor blev » Flugzeugbau Fried
richshafen, Werft Kopenha
gen-Kastrup« hjemløs, for den 
bygning i Kastrup, hvor der ar
bejdedes på replikaen, skulle 
rives ned for at skaffe plads til 
udvidelse af passagertermi
nalen. Værkstedet flyttede 
derfor i foråret 2000 til Dan
marks Flyvemuseum i Helsin
gør og er nu placeret i det syd
østlige hjørne af propelhallen. 
Derved kan museets gæster 
se, hvordan man byggede fly 
i gamle dage. 

Hvornår? 

Efter mere end 25 år i SAS, 
hvor han beskæftigede sig 
med logistik, er Bjørnsten nu 
gået på efterløn, og det giver 
lidt mere tid til flybyggeriet. 

Udover ham arbejder to 
mand på replikaen, Poul Chris
tensen og Svenn Erik Bertel
sen. Men F.F. 49 er et stort fly, 
som kræver mange arbejdsti
mer, så det varer nogle år, før 
arbejdet med at genskabe 
Danmarks første trafikfly kan 
afsluttes. • 
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Havarier og hændelser 
Af Helge Hald, DSvU 

Som det allerede er meddelt Når dette læses har der al- Hermed så en oversigt over A01-04 
dels i juni-nummeret af FLYV, lerede været afholdt de første sommerens havarier og hæn- 11.05.01 Janus C. 
hvor det lige nåede at komme møder, og når alle flyvechefer delser som vi har fået kend-
med som "sidste nyt" og dels har "været igennem møllen", skab til i perioden 12. maj - 9. Luftfartøjschef: ....... S-pilot / Hl 
ved meddelelse direkte til skulle det gerne brede sig juli 2001. Flyvetid total:800 timer / 1200 st. 
klubberne, har vi desværre i ,,udad og nedad" i rækkerne, Personskade: ................ Ingen 
år haft et spilstartshavari med så vi kan undgå disse spil- Skade på fly: . . .. . . ... . . .. . . Mindre 
dødelig udgang. startshavarier. 

Havarikommissionen for Vi må se i øjnene at de 35 Havarier Under ankomst fra konkur-
Civil Luftfart undersøger hava- - 45 sekunder vi er om at kom- renceflyvning, får piloten på 
riet, og vi vil ikke forsøge at kom- me op i ca. 400 m højde hver 

A01-03 anmodning lov til at foretage 
me med nogen form for kon- eneste gang indebærer en landing i medvind. På finalen 
klusioner på hvilke forhold der risiko for at der sker noget me- 12.05.01 Club Libelle konstateres det, at der er for 
kan have medført dette havari. get voldsomt. Derfor er det by- meget fart på flyet, og det 

Imidlertid må vi også kon- dende nødvendigt, at vi til sta- Luftfartøjschef: . S-pilot - 55 år bliver derfor "sat" lidt for tidligt, 
statere, at der har været en dig hed har respekt for starten. Flyvetid totalt: ........ Ikke oplyst for at kunne anvende hjul-
række tilfælde af havarier i spil- Personskade: ....... Omkommet bremsen. Samtidig med at 
starter, der giver anledning til 

Ældre piloter 
Skade på fly: ................... Total flapshåndtaget efter landin-

megen bekymring. Alene i gen skubbes frem, rammer 
2001 har vi allerede haft tre Et andet og nok så delikat Under en spilstart, der af vid- næsehjulet en bule i banen og 
alvorlige havarier, hvoraf de to emne har også været behand- ner betegnes som kontant, trykkes ind med mindre ska-
lykkeligvis endte uden at pile- let. Med baggrund i en lang men ikke som en kavalerstart, der på hjulbefæstigelsen m.m. 
terne får varige men på andet række havarier og hændelser og med et startløb på ca. 30 til følge. 
end sjælen, hvilket i sig selv er vil flysikudvalget henlede op- m, mister piloten af uopklarede 
alvorligt nok. mærksomheden på, at der årsager kontrollen over flyet i 

Dansk Svæveflyver Unions kan være forhold omkring "æl- ca. 30 m højde, hvor flyet kræn-
flysikudvalg har på et langt dre" personer, der er begyndt ger over højre vinge, flikker om 

A01-05 møde gennemgået de kendte at lære at flyve i en fremskre- på ryggen og falder næsten 
aspekter og drøftet hvilke mu- den alder. lodret til jorden nord for 04.06.01 SF 25 C 
ligheder vi har for at imødegå Det er svært at sætte en flyvepladsen. Flyet var koblet 
disse havarier. præcis årgang på, da der kan fri af wiren, men det er ikke Luftfartøjschef: .... S-pilot / tysk 

Det er flysikudvalgets op- være stor forskel på det enkel- klart, om det blev gjort af certifikat + PPL(A) 
fattelse, at der bør sættes ind te menneske. Således finder vi piloten, eller om det var forår- Flyvetid total: 50 timer/ 268 st. 
med en massiv oplysnings- jo mange 70-årige der tunge- saget af koblingens selvudlø- på svævefly 
kampagne om risikofaktorer rer fuldt så godt som en på 55 sermekanisme. Personskade: ................ Ingen 
ved spilstarter, og desuden - 60 år, men erfaringerne vi- Havarikommissionen samt Skade på fly: ................. Større 
skal kendskabet til hvordan en ser, at personer fra omkring vort eget havariberedskab er 
sikker og korrekt udført spil- 45-50 år og opefter har svæ- inddraget i undersøgelserne af Under landing i let finregn syn-
start demonstreres for klub- rere ved at lære håndværket. de nærmere omstændighe- ker flyet igennem fra en højde 
bernes flyvechefer. Desuden flyver mange af dem der. der af piloten anslås til ca. 80 

ikke særlig meget, og det be- cm. Piloten var under genop-
tyder at både erfaringsniveau træning til motorsvævefly og 

Oplysning og træningsniveau er lavt. Kommentar: havde forinden, før regnen var 
Alle flyvechefer er inviteret Vi ønsker ikke at der nu skal Uden at det på nogen måde begyndt, foretaget tre flyvnin-
(læs: tilsagt) til at deltage i et drives heksejagt på folk bare på nuværende tidspunkt kan ger. På den 4. flyvning med-
af fem møder, der holdes hos fordi de er født da Elvis Presley antages at være en medvir- førte han sin datter som pas-
fem forskellige klubber, der vel- blev et hit, men for deres egen kende årsag til havariet, skal sager. Piloten angiver i hava-
villigt har stillet deres faciliteter skyld er det nok en god ide at det bemærkes, at piloten u- rirapporten at farten ifølge fart-
som klubhus, flyveplads og de selv er opmærksom herpå middelbart før starten havde måleren var 100 km/t. Landin-
skolefly til rådighed for dette. og måske lige at få checket monteret en radio i flyet. Ra- gen blev foretaget med stand-

De fem klubber er Aviator - deres flyvning en gang imellem. dioen passede ikke i den ek- set motor. 

I Aalborg Svæveflyveklub, Sil- Vi skal passe på hinanden, sisterende "kasse" i instru- Et vidne observerede flyet 
keborg Flyveklub, Vestjysk og hvis en eller anden gør no- mentbrættet, hvorfor den var under landingsrunden, men så ( Svæveflyveklub, Midtsjæl- get der er mindre heldigt, så indsat og fastgjort ved at ud- ikke selve landingen. Vidnet 
lands Svæveflyveklub og Øst- sig det til ham/hende i al fylde ''kassen" med skumgum- betegner medvindsbenet som 
sjællands Flyveklub. Klubber- venskabelighed. Ingen af os mi, uden at radioen på nogen fløjet med lav hastighed, og 
ne imødekom, på trods af at ønsker at en ven skal komme måde var fikseret i beslag el. ved drej til anflyvningslinien 
det uundgåeligt vil gå ud over galt afsted, vel? Som min kol- lign. Det er indlysende, at vi ser vidnet at flyet markant ta-
deres sædvanlige aktivitet, lega så rammende udtrykte på det kraftigste må advare ber højde, formentlig som følge 
uden tøven vores anmodning det:,, Vi er vel venner - til døden mod at foretage monteringer i af stall over venstre vinge. 
om hjælp, hvilket vi er dem me- skiller os ad, ikk"'? et fly af ligemeget hvad, hvis Vidnet kommenterede flyvnin-
get taknemlige for. det ikke er behørigt fastgjort. gen overfor de omkringståen-
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de med at "der er noget uregel
mæssigt ved denne flyvning". 
Observationen blev foretaget 
fra en position, hvor det ikke 
var muligt at se indflyvning og 
landing. 

Landingen medførte større 
skader på understel, rørkon
struktion, lærred og fiberskær
me. 

Kommentar: 
Det er en kendt sag, at under 
flyvning med våde vinger skal 
flyvning foretages med større 
fart end med tørre vinger, og 
det har piloten tilsyneladende 
undladt. Undertegnede har på 
grundlag af samtaler med pi
loten en kraftig formodning 
om, at indflyvningshastighe
den kun har været 70 km/t, 
hvilket var pilotens første 
udsagn. Det kan være sket for
di piloten som motorflyver har 
glemt at fartmåleren i et svæ
vefly viser km/t, hvor den i et 
motorfly sædvanligvis viser 
mph. - og havde han fløjet ind 
med 70 mph, så havde farten 
været korrekt. 

A01-06 
17.06.01 LS 4a 

Luftfartøjschef: ............. S-pilot 
Flyvetid total: . . . . 132 t / starter 
ej oplyst 
Personskade: ................ Ingen 
Skade på fly: ............... Mindre 

Efter forgæves at have søgt 
termik fra en spilstart, kan pilo
ten ikke nå tilbage til pladsen og 
må derfor foretage en ude
landing i 70 cm højt korn. Under 
udfladning blev venstre vinge 
grebet af afgrøden, hvilket resul
terede i et groundloop. 

Kommentar: 
Igen og igen ser vi disse 
havarier, hvor piloter, forment
lig i håb om at spare sig for 
ulejlighed og et par kroner, 
kommer for lavt og så virkelig 
får ulejlighed, samtidig med at 
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det koster alle kammeraterne 
både ulejlighed og en masse 
kroner i form af tabt fortjeneste 
på flyet i den tid hvor det er 
under reparation. 

Når det er gået så galt at vi 
ikke kan nå hjem til pladsen, 
så tag dog konsekvensen og 
find en ordentlig udelandings
plads. Ulejligheden med at få 
flyet transporteret hjem I hel 
tilstand er væsentlig mindre 
end at skulle til at transportere 
et havareret fly til reparatør 
m.m. 

A01-07 
24.06.01 L-Spatz I 55 

Luftfartøjschef: ............. S-pilot 
Flyvetid total:123 timer I 576 st. 
Personskade: ................ Ingen 
Skade på fly: ................... Total 

Under spilstart tabes højre 
vinge før flyet er i luften. Det 
medfører at flyet laver en 180 
graders rotation omkring sin 
længdeakse og lander på ryg
gen 35 m fra startstedet. Be
voksningen på pladsen over
holdt gældende forskrifter. 

Vinden varierede fra 9 -16 
kts. og fra retninger +/- 20 
grader på baneretningen. 
Vinden blev på startfeltet 
opfattet som let stødende. 

Piloten har udtalt: "Jeg 
tabte højre vinge og jeg gav 
fuldt modsat krængeror uden 
at det fik vingen op". 

Kommentar: 
Igen har en pilot været helt 
usandsynlig heldig. I samme 
øjeblik en vinge går i jorden 
skal man trække i det gule 
håndtag (udløserhåndtaget -
hvis nogen skulle være i tvivl). 
Det er alt for risikobetonet - i 
dette tilfælde som i så mange 
andre - at vente og tro på at 
"det går nok". Hvis der har 
været tid nok til at give modsat 
krængeror og konstatere at 
det ikke hjalp, så har der også 
været tid nok til at trække i 
udløseren. 

A01-08 
04.07.01 ASW 19 

Havarirapport endnu ikke 
modtaget, men ifølge det op
lyste er piloten kommet for kort 
under anflyvning til flyveplad
sen og har måttet foretage en 
udelanding i en kornmark. 
Flyet groundlooper, og bag
kroppen brækker af lige foran 
halesektionen. 

Yderligere oplysninger vil 
fremgå af en senere klubmed
delelse. 

A01-09 
30.06.01 Ka-7 

Luftfartøjschef: ...... S-pilot + Hl 
Flyvetid total:156 timer / 432 st. 
Personskade: ................ Ingen 
Skade på fly: ............... Mindre 

En elev foretager udfladning i 
ca. 1 m højde. Instruktøren er 
ikke hurtig nok til at få bremse
håndtaget skubbet frem, og fly
et falder igennem. Der sker 
mindre skader på rørkonstruk
tionen. 

Kommentar: Helt overflødig. 

Hændelser 

B01-01 
21.04.01 H-36 Dimona 

Luftfartøjschef: ............. S-pilot 
Flyvetid total: 
Personskade: ................ Ingen 
Skade på fly: . ... . . ... . . ... . Mindre 

På en passagerflyvning vil pi
loten prøve at flyve med høj 
hastighed. Da farten nærmer 
sig max. hastighed, suges en 
siderude løs af sin befæstigel
se og rammer haleplanet med 
mindre skader på dette til føl
ge. 

Kommentar: 
Det er oplyst, at sideruden 
havde en revne, der var stop-

pet ved at bore et lllle hul i hut
ten. Det er en form for repara
tion, der er almindelig aner
kendt. 

En siderude skal naturligvis 
kunne holde til at et fly opere
res med max. tilladt hastighed. 
Det kan derfor ikke udelukkes, 
at den foretagne reparation 
har været medvirkende til at si
deruden ikke har kunnet mod
stå det sug der er fremkommet 
ved omstrømning af luft ved høj 
hastighed. 

Check lige jeres sideruder 
m.m. 

B01-02 
22.04.01 LS-1 D 

Luftfartøjschef: ...... S-pilot + Hl 
Flyvetid total: 
Personskade: ................ Ingen 
Skade på fly: ... . ... . . . ... . . Mindre 

Under kursflyvning gennem
flyves et område med kraftig 
turbulens. Herved "kastes" pi
loten op i hutten, der beskadi
ges. 

Kommentar: 
Det er ingen dårlig ide at holde 
sig fastspændt også under al
mindelig kursflyvning. For nog
le år siden fortalte den davæ
rende flyvesikkerhedschef i 
det belgiske luftfartsselskab 
SABENA, at han aldrig løste 
sine fastspændingsseler un
der flyvning, og det gjaldt så
vel når han fløj svævefly som 
når han fløj rutefly. 

Og så er det måske en god 
ide at checke sine seler for at 
sikre, at de kan opfylde deres 
formål -nemlig at holde piloten 
(og evt. passager) fastspændt 
i sædet. Visse typer seler har 
en tendens til at blive stive med 
alderen, og i nogle tilfælde er 
det endog foreskrevet at de 
skal udskiftes efter et nærme
re bestemt åremål. 

Og nu skal vi altså ikke lave 
flere dumheder, vel ??III 
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DM i svæveflyvning 2001 
Af Helge Hald 

Danmarksmesterskabet tog og slæbepiloterne, som der Det blev en forrygende dag. at trække flyene i luften, beslut-
som traditionen byder det sin endnu var styr på, lige som 30 af de 36 fly kom hjem, så tede vi så at indkalde til en ny 
begyndelse på Kristi Himmel- formanden ønskede alle en humøret var bare højt og nu briefing og vendte os så mod 
fartsdag, der i år faldt på den god og fair konkurrence, hvil- skulle der f .... flyves de næste øst, hvor det begyndte at se 
24.maj. ket ikke var så mærkeligt, da dage og konkurrenceledel - meget mere lovende ud. For 

Der var tilmeldt i alt 35 fly han jo selv - helt som sædvan- sens popularitet var helt i top - 15 m klassen blev det til en 
fordelt med 17 i standardklas- ligt - deltog som pilot. og de historier der blev fortalt opgave på 162,2 km over tre 
sen og 18 i 15 meter klassen, Efter jeg så havde præsen- gjorde alle tidligere historier til vendepunkter og for Std. en 
hvortil så kom unionens Janus, teret piloterne for de frysende skamme. Nogle havde dog 131,2 km over to vendepunk-
der deltog "på sidelinien" som tilskuere, blev der så kaldt til haft lidt besværligheder under- ter. Halvdelen af de startende 
et element i talentudviklings- konkurrencens første briefing, vejs, men de blev lykkelig fly landede ude, men vi fik en 
programmet. Dvs. to talenter hvor der var lejlighed til at få glemt efterhånden som afte- gyldig dag i hus. Dagsvindere 
havde været så heldige at få afklaret evt. tvivlspørgsmål som nen skred frem. blev i Std. Jan W. Andersen, 
mulighed for at deltage under piloterne måtte have. Resultatberegningen blev Nordsjælland 67,73 km/t 388 
kyndig vejledning af skiftende Vejrudsigten var ikke den dog noget mere problematisk point og i 15 m Ulrik Eilert, 
piloter, der alle er erfarne kan- bedste, men Bertel antydede end forventet, men Poul Erik ØSF 64,68 km/t 553 point. 
kurrencepiloter. dog at der nok kunne blive en arbejdede bravt med proble-

Det var et lille felt, men set lille mulighed hen på eftermid- merne, og kunne senere pro-
29.maj fra konkurrenceledelsens side dagen, så der blev udskrevet klamere Stig Øye i KV som 

er der nu efterhånden ikke hastighedsopgaver på 157,8 dagsvinder i 15 m klassen og Vejret var igen til familiepleje, 

nogen større forskel på arbej- km til standardklassen og 178,0 Steen Elmgaard i UG som og igen måtte vi desværre 
det. Det tager lidt mere tid at km til 15 m klassen. Selv om dagsvinder af Standardklas- gribe til aflysning. 

analysere flyvningerne, men Bertel prøvede til det sidste, lyk- sen. Generelt henvises der til 
slet ikke som sammenlignet kedes det ham ikke at få eta- resultatlisterne, idet en op-

30.maj 
med dengang der skulle tydes ble ret en brugbar vejrsituation, remsning af resultater her, jo 
vendepunktsfotos til langt ud så midt på eftermiddagen blot vil være en gentagelse af Bertel havde igen gjort en hel-

på natten. måtte vi så tage den tunge be- disse. temodig indsats, og det var lyk-

Konkurrenceledelsen be- slutning at aflyse konkurren- Vi havde i konkurrencele- kedes ham at stable noget vejr 

stod i år af: Poul 8. Hørup, tra- cen for denne dag. delsen dog bemærket os en sammen, der kunne bruges til 

fikleder - Bertel Knudsen, me- Da jeg senere luskede rundt helt anden bemærkelsesvær- en ikke ret stor opgave. 143,5 

teorolog - Poul Erik Kristian- i området konstaterede jeg, at dig præstation, nemlig at R6 km over fire vendepunkter til 15 

sen, pointsberegner - Eric det vist var til stor tilfredshed foretog en sikkerudelanding li- m og 125,7 km ligeledes over 

Hald, kontorchef- Morten Poul- for en del af de piloter der var ge før ankomsten i stedet for fire vendepunkter til Std. 

sen assisterende pointsbe- kommet hjemmefra uden at at prøve at "snige" den hjem Opgaven gik denne gang ud 

regner og EDB-problemknu- sjælen nåede at komme med. over hegnet. Det var værd at i det vestlige Jylland, og selv om 

ser samt denne skribent som I hvert fald var der en del der belønne, så piloten modtog en flere klagede over at det havde 

konkurrencechef. sad og nørklede med instru- flaske rødvin for sin handling. været svært, kom der alligevel 

Herudover var der et felt af menter, såsom GPS, der ofte Godt gjort, Klavs. 33 af de 36 fly hjem - ikke så 

slæbepiloter anført af Jakob er en hel videnskab at program- ringe endda. Startlinien åbnede 

Degn Jensen. Jeg fik aldrig mere, variometre m.m. Men det så sent som 14:40 for Std. og 

helt styr på hvem der var slæ- var nu ikke derfor der blev aflyst. 26. og 27. maj 15:10 for 15 m. Kl. 17:44 pas-

bepilot de enkelte dage, for det Godt vejr, men ikke til flyvning, serede sidste fly ankomstli-

var lidt af et puslespil, men Ja-
25.maj 

så dagens konkurrencer blev nien, og da pointberegningen 

kob styrede denne del af sho- aflyst. nu fungerede til Poul Eriks til -

wet på en ganske forbilledlig Se nu skulle der så flyves. Med fredshed, kunne han allerede 

måde. Men hvordan han holdt en svag nordlig strømning som sætte sig til fadølsanlægget 

styr på dem er mig lidt af en Bertel havde fået etableret i 28. maj omkring kl. 20:00. Dagsvinde-
gåde. løbet af natten, så var optimis- Omsider var det lykkedes Ber- re blev i Std. Arne Boye-Møller, 

men stor i konkurrenceledel- tel at få skubbet rundt med Vestjysk 99,67 km/t 304 point 

24. maj 
sen. Vores egne målingerviste høj- og lavtryk, så der igen og i 15 m Henrik Breidahl, ØSF 
en skybase, hvis der kom sky- kunne flyves. Det var ikke no- 93,86 km/t 412 point. 

DM blev åbnet af DSvU's for- er, på omkring 1.400 m, så vi get stort vejr han diskede op 
mand Jan Schmeltz Pedersen, fandt den mellemstore lineal med, men efter to dage uden 
der for en gangs skyld ikke selv frem og udskrev 346 km over flyvning, så var det med at 31. maj 

var deltager i konkurrencen, fem vendepunkter til 15 m og komme i gang igen. Vi valgte Bertel må have sovet over sig, 
men havde stillet sig til 289,9 km ligeledes over fem ret små opgaver, for Bertels for han havde ikke fået vejrgu-
rådighed som pilot på Ja- vendepunkter til Standard klas- optimisme var noget forsigtig, derne i tale så betids, at det 
nus'en i en del af den. Efter en sen, og 1. start forventet kl. og så startede vi faktisk med blev muligt at udskrive en kon-
kort tale gav han ordet til Per 12:00, og sådan blev det. Kl. at lægge opgaverne ud i det kurrence - altså igen familie-
Winther, der som formand for 12:50 åbnede startlinien for 15 vestlige område, der senere pleje. Det var ret populært hos 
konkurrenceudvalget præsen- m og kl. 13:25 for Std., og så viste sig at være det dårligste. en del af Svæveflyvecenter 

I 
terede konkurrenceledelsen gik det over stok og sten. Inden vi havde fået begyndt Arnborgs indbyggere. 
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1. juni 
Nu var Bertel ved at blive usik
ker på situationen, hvor ville 
vejret blive godt, hvis det blev 
godt, og hvor godt? Han var 
komplet umulig at få noget 
konkret ud af, ja, han var fak
tisk værre end en rigtig meteo
rolog med magistergrader og 
hvad ved jeg. 

I min fortvivlelse og afmagt 
valgte jeg så at lade piloterne 
bestemme selv - en pilotvalgt 
hastighedsopgave over 3 timer. 

Det skulle jeg aldrig have 
gjort. 

I vores konkurrenceregler 
er der en lille krølle omkring 
den slags opgaver, nemlig at 
konkurrenceledelsen er for
pligtet til at optimere resultatet, 
dersom piloten selv har over
set en detalje, der kan gøre 
hans præstation endnu bedre. 

Det havde været diskuteret 
tidligere, og i min hellige enfold 
var jeg naturligvis overbevist 
om, atde her EDB-programmer 
selvfølgelig selv klarede så
danne bagateller - det var jeg 
da blevet fortalt i det mindste. 

Desuden var der en anden 
lille krølle, der gjorde at bare 
man kom hjem over ankomst
linien, så fik man distancen = 
dagens bedste distance - uden 
faktisk at have fløjet den. Dette 
havde også været diskuteret 
tidligere, men var, vistnok ved 
en fejl, ikke skrevet ud af 
formlen. Det burde jeg nok ha
ve undersøgt lidt bedre, men 
gjorde det altså ikke. Reglerne 
var jo lige for alle. 

Nå, vi fik 11 fly hjem over an
komsten (konkurrenceudvalgs
formanden som den sidste, me
re end en time efter den næst
sidste), og så gik Poul Erik i 
gang med pointberegningen. 
Det tager lidt længere tid, når 
der skal indtastes individuelle 
opgaver for hver enkelt pilot. 

De garvede konkurrencepi
loter gik så selv deres GPS
track igennem, og herunder 
opdagede en pilot, at han ved 
at afbryde sin opgave på et tid
ligere tidspunkt ville kunne op
nå flere points, så han hen
vendte sig med en klage som 
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Vinderne af 15 m klasse: 
Knud Møller Andersen (2), Stig 
Øye (1) og Ulrik Eilert (3). 
Foto: DSvU digitalfoto. 

Vinderne af standardklasse: 
Jan W Andersen (2), Mogens 
Hoelgaard (1 ), Ulrik Sørensen 
(3). Foto: DSvU digitalfoto. 

jeg tog til efterretning og Poul 
Erik omberegnede så resulta
terne, der derefter blev15m 
klassen Stig Øye, PFG 79,00 
km/t 889 point. Standard
klassen Per Winther, Vestjysk 
52,70 km/t 298 point. 

Så dagen efter kom der en 
protest. I og for sig en forståelig 
protest, der henviste til en be
stemmelse om, at man snarest 
muligt efter ankomst skal 
lande og aflevere logger/ 
diskette, hvilket i det forelig
gende tilfælde ikke var sket. 

I konkurrenceledelsen vur
derede vi imidlertid, at vores 
forpligtelse til at optimere et re
sultat i en cats craddle kom for
ud for bestemmelsen om afle
vering - og så blev juryen ind
kaldt. 

2. juni 
Bertel har igen dovnet og ikke 
sørget for ordentligt vejr. Vi må 
overveje passende sanktio
ner. Men der skulle jo også 

være tid til den her jury, så jeg 
gik i gang med at opspore 
dem på deres mobiltelefoner 
lige godt middag, da jeg havde 
modtaget protesten. 

Det var sjovt. Ud af de tre 
skulle en lige til at gå til frokost
bordet, en anden havde over
stået det, mens den 3. sad midt 
i sild og snaps - var fornuftig 
nok og ved sine sansers fulde 
brug, men kunne aldeles ikke 
køre bil. Hva' nu ?? 

Jo, vi havde stadig nogle u
brugte timer på en Cessna, 
som vi skulle aftage et mini
mumstimetal på som slæbefly. 
Den pågældende havde i sin 
husstand en ædruelig person 
som godt ville køre ham til en 
nærliggende flyveplads, så 
fluks blev Cessna'en startet op 
i snusket vejr og jurymedlem
met afhentet og modtaget på 
Arnborg med fuld honnør og 
senere afleveret igen til fortsat 
indtagelse af sild og snaps. 
(Det havde nu nok mistet sin 
tiltrækningskraft). 

I øvrigt var juryens kendel
se i overensstemmelse med 
konkurrenceledelsens afgø
relse, og protesten blev derfor 
afvist - men reglerne er nu 
skrevet om. 

3. juni 2001: 

Han er helt umulig, ham Ber
tel. Mon en eller anden har 
drillet ham ? I hvert fald kunne 
vi heller ikke flyve på den sid
ste konkurrencedag, og efter 
aflysning af dagen, den 7. af
lysning, var der så stillet op til 
præmieoverrækkelse kl. 14:00 
i hangaren. 

Per Winther uddelte præmi
er til vinderne, og Birgitte Ør
skov uddelte knus - godt det 
ikke var omvendt. 

Igen henvises der til resul
tatlisterne, som dag for dag er 
offentliggjort på unionens hjem
meside, og til den totale som er 
vist på organisationssiderne. • 

Forsikringsmægler 

TORBEN LUND SIMONSEN 

•...C 

Uvildig rådgivning 

Speciale indenfor 
Erhvervsforsikring 
Hospitalsforsikring 

t & 
F I yf o rs i l<rih g.r.; ,. 

Lufthavnsvej 46 
4000 Roskilde 

Tlf.: 70 20 19 27 
Fax: 70 20 19 26 

Mobil: 20 15 19 27 
e-post: tls@simons1.dk 
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0 
VAN 
Af produktionstekniske årsager 
måtte vi udelade denne rubrik 
forrige numre, men til gengæld 
er der rigtig mange fly denne 
gang - og blandt de nyregistre
rede er der adskillige sjældne 
typer. 

VFW 614 er et tysk jettrafikfly 
til 40 passagerer, karakteristisk 
ved at motorerne er anbragt på 
pyloner på oversiden af vinger
ne. To anvendtes af Cimber Air 
1975-79. 

OY-RRW er bygget i 1977 til 
Luftwaffes afdeling for transport 
af VIP-passagerer, militært 
nummer 1703, men blev solgt for 
et par år siden og "civiliseret" som 
D-ASDB. 

Registreret ejer er Commu
ter Aircraft Support Limited, St. 
Helier på den engelske kanalø 
Jersey. Den opereres af MUK Air 
på charteropgaver. 

L 13 Vivat er et tjekkisk mo
torsvævefly af helmetalkon
struktion. OY-CZX er fra 1987, ex 
OK-7102. 

Epervier er et tosædet bel
gisk privatfly af kompositkon
struktion. OY-EJJ er fremstillet i 
1992 og kom til Danmark sam
me år, men pga. certificerings
problemer har det først fået 
luftdygtighedsbevis i år. 

DR-220eretfiresædetfransk 
privatfly af Jodel familien Det er 
af trækonstruktion og har 
halehjulsunderstel. OY-RVY er 
fra 1969, ex F-BRVY. 

Byggeår og seneste uden
landske registeringsmærke for 
de øvrige fly 

OY-BVO Bonanza 2001 N4469S 
OY-C0R Tobago 2001 
OY-HSR Bell412 1996 N62734 
OY-HTK Colibri 2001 
OY-LAI Archer III 2001 
OY-LJJ Learjet45 2001 
OY-PXJ LSH 1975 0-8483 
OY-RVY 0R220 1969 F-BRVY 
OY-SIS Beechjet 400 1997 N2362G 
OY-TPG Caravan I 2000 0-FROG 
OY-VIP Citation 1976 SE-0VB 
OY-XXM LS8-a 1997 0-4604 
OY-XZK ASK21 2001 

Bogstavkombinationen OY
BVO er genbrug. Den første OY
BVO var en Beech F33 Bonan
za, registreret 1988-92. 

Beechjet 400 OY-SIS ejes af 
Locat S.p.A i Bologna. Brugeren, 
Saifin Air A/S har adresse c/o 
advokat Michael H. Steffensen, 
København K. 
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Tilgang 
OY· Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

OY-BVO Beech 836TC EA-669 13.6. Institut for Funktionsanalyse, Lyngby 
OY-CDR Socata TB10 2009 1.5. Capenhagen Aviation Trading, Roskilde 
OY-CZX Let L13SW 870201 5.4. Erland Freij, Århus C 
OY-EJJ Epervier Ex 582 001 29.5. Peter Hvidtfeldt Kimbel, Ølstykke 
OY-HSR Bell 412EP 36133 19.4. Atlantic Airways, Vagar 
OY-HTK Eurocopter EC-120B 1220 21 .6. Thomas Kristensen ApS, København N 
OY-LAI Piper PA-28-181 2843431 1.6. Palle Westergaard, Ålborg 
OY-LJJ Learjet 45 45-116 9.5. Rederiet St. Frederikslund A/S, København K 
OY-PXJ Rolladen-Schneider 

LS1-f 336 24.7. Per Sten Jørgensen, Holstebro 
OY-RRW VFW 614 G019 26.7. Muk Air, Kastrup 
OY-RVY Robin DR 220 AB 136 26.7. Søren Andersen, Lunderskov 
OY-SIS Beech 400A RK-162 20.7. Saifin Air, København K 
OY-TPG Cessna 208B 20880810 26.6. Tele Greenland, Nuuk 
OY-VIP Cessna 500 500-0294 12.6. Scandinavian Trading Company, Vejle 
OY-XXM Rolladen-Schneider 

LS8-a 
OY-XZK Schleicher ASK 21 

Slettet 
OY• Type 

OY-BED Beech 76 
OY-GEP Beech 1900D 
OY-KIE Douglas DC-9-21 

8114 21.3. Anders Møller Andersen, Steinerberg, Schweiz 
21726 10.7. Sønderjysk Flyveklub, Rødekro 

Dato 

20.7. 
17.5. 
16.5. 

Ejer/bruger 

North Flying, Ålborg 
Aviation Assistance, Roskilde 
SAS 

Årsag 

Solgt til England 

OY-KIH DC-9-81 (MD81) 26.3. SAS 

Solgt til Holland 
Lejemål udløbet, 
returneret til ejer i USA 
Returneret til ejer 
(overført til USA) 

OY-RLN PA-28-181 8.5. Air Alpha,Odense 
OY-TCL Let L410 16.7. NAG Holding, Skive 

Ejerskifte 
OV• Type Reg.dato Nuværende ejer/bruger 

OY-AUR Rallye 235C 
OY-AYS AA-5 Traveler 

OY-BBE PA-28-140 

OY-BBV PA-28-140 
OY-BGS PA-28-151 
OY-BLO PA-28-151 

OY-BLZ PA-28-151 

OY-CAP TB9 
OY-CFT Partenavia P.68C 
OY-CPR Cessna F1 SOM 
OY-DDH PA-30 
OY-JAH PA-32R-301T 
OY-JRN Beech 200 
OY-MUD Short 360 

OY-PLL TB10 
OY-POZ PA-28-151 

OY-PRL Rallye 1 00 ST-D 

OY-RYB Cessna F 172L 

XBX Pilatus 84 
XHC Standard Cirrus 

XPE ASW 20CL 

Grønlandsflys datterselskab 
Greenlandair Charter A/S indsti
llede sin virksomhed for flere år 

10.7. Swea Produktion, Kolding 
11 .6. Steen Borggaard Andersen, 

Nordborg 
9.7. Niels Ager Andersen, 

Vallensbæk+ 
12.6. David Hughes, Bedsted + 
21.5. Center Flight, Roskilde 
3.7. Aviation lease & Finance, 

Roskilde 
3.7. Aviation lease & Finance, 

4.5. 
12.6. 
12.6. 
12.6. 
11.6. 
18.7. 
7.6. 

Roskilde 
K/S Flying Gat, Roskilde 
Cimber Advisor, Hadsund 
E. Kokholm, Ringkøbing 
Cimber Advisor, Hadsund 
LDN International, Barrit 
Niels Br0el, Langebæk 
Scandinavian Contractors, 
Nørre Alslev 

9.7. Piteå Flygklubb, Piteå, Sverige 
3. 7. Aviation lease & Finance, 

Roskilde 
17.7. Air Service International, 

Billund 
18.7. Kirstine Karlog Mortensen, 

Augustenborg 
29.5. Aksel Madsen, Nr. Broby 

1.6. Poul Brændegård Hansen, 
Assens 

27.7. Jan Peter Bagge, Stenløse+ 

siden (den blev overtaget af mo
derselskabet), men først pr. 30. juli 
i år er Grønlandsfly blevet registret 

Solgt til Spanien 
Solgt til Tyskland 

Tidligere ejer/bruger 

Arne Thomsen, Ikast 
Lars Christiansen, Skibby 

J.F.W. Arenfeldt, Sæby+ 

Erik Bunch Bertelsen, Nykøbing M 
Børge Dybro, Ringsted + 
0 . Brinckmeyer, Allerød 

Mogens V. Jensen, Ans 

K/S OY-CDH, Roskilde 
Aalborg Airtaxi 
Palle Bach Christensen, Hobro 
Aalborg Airtaxi 
Air Alpha, Odense 
Danish Air Transport, Vamdrup 
Muk Air, Kastrup 

Per Clausen, Rønne 
Iver K. Jensen, Sunds 

Niels Jørgen Rasmussen, 
Sønderborg 
Karsten Knudsen, Lem + 

Søren Andersen, Lunderskov + 
Niels Kronborg, Sdr. Flyvstrup 

Ole Pilgaard Kristensen, 
København N 

som ejer af AS 350 OY-HGA, Bell 
212 OY-HDM og 'N samt Twin 
Otter OY-ATY og OY-POF. 
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Sensommerkonkurrencer 
Flykending 

Flere tidsskrifter bringer fra tid til anden fjernkendingsopgaver, men FLYV går den modsatte vej og 
udfordrer læserne med nærkendingskonkurrence! 

Opgaven går ud på at identificere så mange af de viste otte fly som muligt. For at skille de rigtig skrappe læsere fra hinanden gives 
der også point for at identificere det pågældende museum, hvor billederne er taget. 
Billederne er stillet til rådighed af civilingeniør Fritz Krag, der vist er den dansker der har besøgt flest flyvemuseer i verden. 
Altså et point for flyets navn og et point for museets navn. Max. point er altså 16. 

Send løsningen til redaktionen pr. brev, fax eller e-mail (se adresser på side 3 nederst). 
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X&T 
For de der hellere vil løse kryds og tværs bringer FLYV for første gang i mange år en sådan. 
Indholdet er selvfølgelig flyrelateret. Kryds og tværsen er konstrueret af Jesper Hebe/. 

Bogstaverne i de talmarkerede felter giver løsningsordet på 10 bogstaver. 

Send løsningen til redaktionen pr. brev, fax eller e-mail (se adresser på side 3 nederst). 

Alle løsninger skal være redaktionen i hænde senest fredag den 7. september 2001. 

For begge konkurrencer gælder, at hvis der er flere rigtige løsninger foretages lodtrækning af en uvildig person. 
Og der er selvfølgelig præmier til vinderne af de to delkonkurrencer. Hvis redaktionen finder at der er en særlig årsag til det, vil der 

også blive uddelt trøstepræmier. Præmierne er flybøger, krus etc. 

Q) EFTER EN 
ARHUS 

PA BIL FRA 
FORTÆTTE 

SANC PAFLYFRA KAMMER-
FLY PAPIR FONETIK SOLGUi> CIRKEL 

HASTIGHEI> ISLANI> TONEN ELEKTRISK FORAN FLG. ØSTRIG 
Ul>l..AI>- __ GRAi> I 
NINGI .. AKSE H 1 ~ L. 

BABY- ATMOS- .• SPRING E PRINTER 
Ul>STYR FÆRREN s KNAP 

I - T 

L+ 
B 

'1' A 
SLUKKET 

K GRÆSKORI> 
TRYKMSI.. T1NS 

~ Ir K 
E 

7 3 ..__ 

1013,25 
LANGS GIVE 

BAcE" • 
~ 

INSTRU- ROMERTAL 
MENT 250 

B-STIK 
L. , 

I VOR 

4 
NAVN 

TV KANAL IKKE CB'ER KAUUM 
YCRE 

FORENING] I EF ANNO 
L f-. 1957 

UNION SI.V EK.SAMI 
TÆNl>T 

TALORC NATOR 

Ul>SÆTTE 6 
FRANKRIG POST 

ROMER BO RETNING 
l>ISTRIKT RETNING 

GRINEl>E 

JORI>- 8 
ENØl>E •. 

FORBIND- MALER STEl>ORI> 
SVO\t\. 

ELSE , ' ., : 
BALLON-
FORMAL 
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Dødsfald Han var ikke bange for at som Deputy and Assistant Med oberst Henning Valen-

uddelegere opgaver og an- Chief of Staff. tiners bortgang har dansk mili-

Major N.P. Tvede svar. Gik det godt var han den Han afgik med pension i tærflyvning mistet endnu en af 

første til at melde ud - eller op 1974. sine erfarne krigsflyvere og den 
Den 2. august døde major N.P. 

- at dette skyldtes den eller de flyvehistoriske sag har mistet 
Tvede, 74 år gammel. Han var 

der havde udført arbejdet. Mindeord en af sine trofaste støtter. 
en af de første hærofficerer, 

Gik det skidt - og det skete Ved oberst Valentiners bort- Æret være hans minde 
der blev uddannet til flyvende Paul E. Ancker 
artilleriobservatør (i 1951 ). - kunne ingen og intet bevæge gang er en officer og gentleman 

Hans pilotnavn varTVE, og da ham fra selv at påtage sig det taget fra os. Alle der har været BO Ir 
Artilleriflyverbatteri Vandel fulde ansvar. Lige her var han tjenstgørende under Henning 

Luftkaptajn aldrig i tvivl om at han var chef. Valentiners myndige og kontan-blev oprettet i 1958, blev han 
Jeg tror nu aldrig han var i tvivl. te ledelse bærer i dag mindet A. Greve Frandsen 

næstkommanderende og i 
1962 batterichef. Selskabeligt var han lun, om en chef, der havde format Den 6. september fylder A. 

I 1964 blev de første hær- hyggelig og morsom, hans for- og selvtillid til at kunne lede ved Greve Frandsen 80. Han meld-
flyvere uddannet til helikopter- tællerevner fejlede ikke noget. eksemplets magt. te sig som frivillig til Royal Air 
piloter. En af de fire var TVE, At vi unge trivedes under Som chef for Flyvevåbnets Force i 1940 og fløj Lockheed 
og under hans ledelse omdan- ham siger næsten sig selv og Officersskole forstod davæ- Hudson, senere Boeing B-17 
nedes artilleriflyverbatteriet nu atTVE, under oftestsærdeles rende oberstløjtnant Valentiner Fortress i Coastal Command. 

til Hærens Flyvetjeneste. vanskelige forhold, kunne be- at engagere og motivere de Efter Krigen kom han til 

Han fratrådte i 1976 og var stride posten og holde sam- vordende linieofficerer i Flyve- DDL, senere SAS, hvor han 

derefter sagsbehandler i For- men på enheden, skyldes vel våbnet, således at vi selv i dag var i 35 år, de sidste 10 år som 

svarskommandoen. i nogen grad dette, men sikkert 45 år senere husker hans chefpilot for Boeing 747. 
i endnu højere grad at han altid chefstimer som noget værdi- I Royal Air Force loggede 
bag sig har haft en kærlig og fuldt, der var værd at bygge han 1.500 flyvetimer, og i alt 

Den Gamle Ørn forstående familie, som var helt videre på. Senere som oberst blev det til 23.466 timer i luf-

flyver ikke mere på det rene med at ansvar og og flyvestationschef var Hen- ten - uden uheld eller drama-
afsavn følges ad. ning Valentiner kommet på en tik af nogen art. 

Med sorg har jeg erfaret at min Til den vil jeg da sige, vi ved post, hvor hans flyvefaglige 
gamle chef major N. P. Tvede godt at sorg ikke kan deles, baggrund i høj grad kom de fly- 75år 
Rd. er død. men savnet føler vi og minder- vende eskadriller til gode. Her Major 

TVE var chef for Artillerifly- ne har vi, dem vil vi ære. stod man over for en flyveroffi- H.C. T. Halken verbatteriet i Vandel fra juli JEN cer, der havde en operativ bag-
1962 til jili 1971 og herefter Oberst H. grund og flyvefaglig indsigt, Den 7. september bliver major 
kommandør for Hærens Flyve- Valentiner som alle måtte respektere. H.C.T. Halken 75 år. 
tjeneste indtil februar 1976 Fra 1974 til årsskiftet for et Han aftjent sin værnepligt i 

Gamle Ørn kaldte vi ham. Henning Valentiner, der døde halvt år siden var oberst Valen- Hærens Flyvertropper, kom på 
Gamle Ørn var han. Han for- den 18. juli, 89 år gammel, var tiner bl.a. aktiv i Dansk Flyve- kornetskole og var sekondløjt-
stod såvel at hakke som at søofficer og blev marineflyver historisk Forening, hvor han nant, da han i 1949 begyndte 
skærme, om han blev op- i 1938. ofte deltog i foreningens fore- på flyveskole og gennemgik 
mærksom på at nogen gik Under den tyske besætte!- dragsaftener på Svanemøl- den klassiske pilotuddannelse 
nogle af hans for nær. se af Danmark kom han via lens Kaserne. på KZ li, Harvard, Spitfire og 

TVE havde bestemt sine Sverige til England og var 1944- Ligeledes har Henning Va- Oxford. 
mangler, men dem var han sig 45 pilot i Fleet Air Arm. lentiner i årenes løb ved flere Som jagerpilot fløj han der-
selv bevidst og hans styrke lå 11946 kom han igen til Eng- lejligheder været konsulteret i efter Meteor - og måtte springe 
i, at han altid kunne finde den land, nu som assisterende flå- forbindelse med udarbejde!- ud med faldskærm fra en af 
rigtige af sine folk til at sup- de- og luftattache ved ambas- sen afflyvehistoriske undersø- dem, men elles har han hoved-
plere. Han havde en sjælden saden i London. Det danske for- gelser og luftmilitære afhand- sagelig fløjet Catalina og var 
føling med præcis hvem der svar var da under genopbyg- linger m.v., hvor hans kom- flight commander, da de var i 
var god til hvad. ning, hovedsagelig med en- mentarer på grundlag af per- ESK 722. Han har også været 

TVE var chef i ordets bed- gelsk bistand, og han fortsatte sonlige erindringselementer instruktør og næstkornmande-
ste betydning. For ham var på denne post, også efter at og med baggrund i et omfat- rende på Avnø og gjort tjene-
loyalitet opad, såvel som ned- han i 1950 ved Flyvevåbnets tende privatarkiv har været af ste ved Værløses stationsflight 
ad en selvfølge. Hertil kommer, oprettelse var overgået til det- uvurderlig betydning ved ud- og O-afdeling. 
at han altid satte sin enheds te. redningen af årsagssammen- Og især på Grønland! Han 
og sine folks tarv foran per- Han kom tilbage til Dan- hænge. Uden hans ekspertise, havde mange udstationerin-
sonlige hensyn og, at han altid mark i 1951 og blev chef for baggrundsviden og sagsindsigt ger, da han fløj Catalina, men 
holdt for sig selv hvad ikke Flyvestation København, i var adskillige problemstillinger han var også forbindelsesotti -
tjente noget formål at komme 1953 for Flyvevåbnets Offi- forblevet uløst. cer i tre perioder på Sondre-
andre ved. cersskole og i 1955 for Flyver- Ved mødet i Flyvehistorisk strom Air Force Base. Som så-

TVE var barsk, undertiden stabens personelafdeling. Forening den 18. april d.å. dan kunne han flyve USAF's 
hård og krævende, men også I 1964 blev oberst Valenti- udeblev Henning Valentiner for SA-16 Albatross amfibieflyve-
i høj grad inspirerende, samti- ner chef Flyvestation Værløse, første gang. - Den sygdom, der båd - og han blev endda sendt 
dig var han den første med råd og seks år senere kom han til endte hans liv, havde taget på kursus i USA og blev chec-
og hjælp om han opdagede at det daværende NATO-ho- optimismen og kræfterne fra ket ud som fartøjschef. 
en af os havde behov for sligt. vedkvarter i Kolsås (ved Oslo) ham! Han blev pensioneret i 1986. 
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Udnævnelse 

Direktør Flemming lpsen 
60år 

Luftfartsinspektør 
Dan Eriksen 
Chefen for Statens Luftfartsvæ
sens certifikatkontor, luftfartsin
spektør Dan Eriksen fylder den 2. 
september 60 år. Han ville oprin
delig have været journalist, men 
skulle lige være soldat først. 

Maersk Air's nye direktør Flemming lpsen er 53 år, jurist og 
har været i A.P. Møller Gruppen siden 1973, bl.a. som skibs
reder Møllers personlige sekretær. De sidste tre og et halvt 
år har han været chef for koncernens rederivirksomhed 
og øvrige aktiviteter Singapore. 

Statens Luftfartsvæsen 
Kontoret for flyveoperationer 

Børge Munk Alminde 

Det blev nu til næsten 20 år i Hæ
ren (og ingen skribentkarriere) , for 
han blev artilleriflyver. De første år 
på Piper Cub, men i 1964 var han 
med på det første hold hærpiloter, 
der blev uddannet til helikopterpilo
ter og han fløj derefter Hughes 500D. 

Som afløser for Søren Skjold Hansen, der er vendt tilbage til en aktiv 
pilotkarriere i Premiair, er pr. 1. september ansat flight engineer Børge 
Munk Alminde. 

11978 trådte han af som civil og 
blev ansat i SLV, OPS afdelingen. 
Siden 1982 har han været chef for 
Certifikatkontoret. 

Børge Alminde kommer fra en stilling som chief flight engineer i 
Sterling European og har udbredt operativ erfaring som flymekaniker 
og flight engineer. Han har tidligere haft A-certifikat samt fløjet svæve
fly. 

Han er bortrejst på den runde 
dag. STILLINGSANNONCE 

Pilot til Flight Operations 

Statens Luftfartsvæsen søger en erfaren 
pilot til interessant arbejde som luftfarts
inspektør ved Kontoret for Flyveopera
tioner i 1. Ttlsynsafdeling. 
Du v il indgå l et team på 9 inspektører, 
og du vil opnå et igt kendskab til 
og indsigt i alle former for QPerative luft
fartsmæssige bestemmelser og internatio
nale aftaler samt administrationsrutiner. 

DINE ARBEJDSOPGAVER BLIVER: 
• Kontrol af danske luftfartsselskabers 

kvalitets- og operationelle sikkerheds
niveau samt sikre, at nationale og in
ternationale bestemmelser bliver 
overholdt. 

• Godkendelse af flyvevirksomheder. 
• Deltagelse i SAFA inspektioner samt 

operationel inspektion pil flyveplad
ser/lufthavne. 

• Sagsbehandling af operativt relate
rede henvendelser fra luftfartsselska
ber og enkeltpersoner. 

• Sagsbehandling af specielle GA rela
terede henvend~lser fra Unioner og 
enkeltpersoner. 

• Koordinering/fortolkning/evt. udar
bejdelse af danske bestemmelser i 
overensstemmelse med tilsvarende in
ternationale bestemmelser. 

• Evt. deltagelse i internationalt samar
bejde om vilki\r for luftfart. 

• Der mil påregnes nogen rejseaktivitet. 

Trafikministeriet 

VI FORVENTER, AT DU: 
• Har gode kommunikationsevner, og 

d- lægger vægt på dine evner til at 
formulere dig-skriftligt på både dansk 
og engelsk. 

• Har bred erfaring fra GA området Qg 

har, eller har haft, certifilcat som luft----
fartøjsfører. Vi er indstillet pil at finde 
en løsning, sil du evt. kan beholde din 
operative status. 

• Har godt kendskab til EDB pil bruger
niveau. 

• Har nogen administrativ erfaring 
(evt. fra unionsarbejde). 

• 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. 30.000/md. i en fuldtids
stilling (37 timer ugentlig). 

• Herudover kan der evt. indgås aftale 
om individuel pensionsordning pil 
særlige vilkår, godkendt af Finansmi
nisteriet. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER: 
Har du behov for yderligere oplysninger, 
kan du kontakte chefen for Flyveopera
tioner, Asbo Holse pil telefon 3618 6270 
eller 2073 2580 

Skriftlig ansøgning indsendes til Statens 
Luftfartsvæsen, Personalekontoret, 
Ellebjergvej 50, 2450 København SV. 
Vi skal have din ansøgning senest den 
24. september 2001 kl. 12. Mærk ansøg
ningen TO. 

Du er også velkommen til at besøge vores 
hjemmeside pil 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 religion og 
etnisk baggrund, til at søge. 

Statens LufHartsvæsen 
Statens Luftfartsvæsen (SLV) er en statsvirksomhed under Trafikministeriet. I SLV arbejder 
ca. 250 menncslcer med at skabe sllckerhed og cffclctivitct for den civile luftfart i Danmarlc Vi holder Danmark på vingerne 



MELLEM
LANDING 
Hurtigere, højere, længere 

Af Wilhelm Willersted 

Man kan vist ikke 
hævde, at det var en 
ren olympisk kappe
strid, som den ame
rikanske Boeing-fabrik 
i efteråret 1943 kaste
de sig ud i, da man gik 
i lag med at konstru
ere de allieredes første 
jet-drevne bombema
skine - tyskerne var 
allerede gået i træ
ningslejr! 
Men ifølge olympiske 
konkurrencereg]erså 
skulle den nye delta
ger i bombe-dysterne 
være "hurtigere, klatre 
højere og nå længere" 
end konkurrenterne. 

Boeing-fabrikken, 
der havde præsteret 
bombemaskinerne 
B-17 Flying Fortress 
og B-29 Superfortress 
tog udfordringen op 
og scorede endnu en 
vinder, nemlig B-47 
Stratojet. Det avance
rede seksmotorede 
atombombebærende 
fly kunne i en årrække 
i efterkrigstiden blan
de sig markant i stor
magternes iskolde 
magtskampe. 

36 

Det var altså midt under An
den Verdenskrig, at Boeing fik 
til opgave at konstruere en 
langtrækkende jetdrevet bom
bemaskine til det amerikanske 
flyvevåben. 

Efter de forhåndenværen
de søms princip gik man i før
ste omgang i lag med at ud· 
styre en B-29 med fire jetmo
torer ophængt i naceller under 
flyets rette vinger - de sad i en 
dobbeltnacelle under hver 
vinge. Men datidens jetmo
torer var ikke ret kraftige, så en 
firemotoret "jet B-29" var 
umiddelbart ikke sagen. 

I næste fase tegnede Boe
ing-ingeniørerne et fly • stadig 
med traditionelt rette vinger og 
haleparti - men med seks jet
motorer placeret inde i krop
pen med de fire udstødninger 
bag vingebagkanten og de sid
ste to anbragt i halen. Det må 

have været noget af et mon
strum! 

Men så kastede Boeing 
heldigvis sig over de pilforme
de vinger - man havde natur
ligvis lidt mere end skelet til de 
tyskejeteksperimenter. Resul
tatet blev en 35 graders pil
form, som i de kommende år
tier skulle dominere jetmaski· 
ne-konstruktionerne - både 
bomberne, jagerne - og ikke 
mindst trafikflyene. 

Rakethjælp 

Boeing gik nu i gang med at 
konstruere det højvingede pil
formede seksmotorede jet
bombefly. Prototypen XB-47 
foretog sin førsteflyvning den 
17. december 1947 - altså net
op på 44-årsdagen for brødre
ne Wrights første motorisere
de flyvning! 

Boeing 8-47E er den version 
af Stratojet, der er bygget i 
størst antal. 

Flyet var udstyret med 
seks Allison J35 på hver 1. 750 
kg tryk. Senere fly fik General 
Electric J47, som gav 2.800 kg 
tryk. 

En af B-4 7's svage sider var 
utvivlsomt den noget ringe 
motorkraft, som især gav pro
blemer under en fuldtlastet 
start. Stratojet anvendte derfor 
startraketter. De kropsmonte
rede 18 JATO-raketter (Jet 
Assisted Take 0ft), som hver 
ydede ca. 600 kg tryk, fik trods 
alt flyet i luften selv om det 
måtte bruge lang startbane. 

Hovedhjulene var placeret 
i kroppen bag hinanden i tan
dem . På ydervingerne var 
monteret mindre støttehjul, 
som kunne trækkes op i de 
yderste motorgondoler. 

Når B-47 stod på jorden 
havde flyets vinger negativ V· 
form - det vil sige tipperne 
"hang" godt halvanden meter 
fra vandret - men dette blev ret
tet til hel horisontalt, nårflyetvar 
i luften. Det samme er i øvrigt 
også tilfældet med storebror B-
52. 

B-47's tynde vinger havde 
ikke indbyggede tanke. Alt 
brændstof var placeret ikrop
pen. Det kunne give balance
mæssige problemer, når seks 
motorer guffede løs under flyv
ningerne, og man skulle sørge 
for, at flyets tyngdepunkt altid 

Her er en af de 21 forskellige versioner af Stratojet - det er en ETB-4 lE, en firesædet trænings udgave 
af B-47E. Der er indrettet et ekstra cockpitnæsen. 
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Et imponerende syn, når en Stratojet bliver "tvunget i luften" af de kraftige JATO-raketter. 

var stabilt. B-47 motorerne var 
så tørstige, at Stratojet under 
alle operationer skulle lufttan
kes. Både Boeing KC-97 og 
KC-135 var flyvende tanksta
tioner. Stratojet blev i nogle 
versioner udstyret med to sto
re ekstratanke på vingerne 
placeret mellem motorerne. B-
4 7 var et særdeles avanceret 
fly, som især var lunefuldt un
der landing. 

Det amerikanske flyvevå
ben havde en del havarier på 
den konto. Stratojet var så hur
tigt, at dets eneste forsvar mod 
angribere i luften - foruden at 
kunne stikke af - var to fjernsty
rede 20 mm kanoner anbragt i 
halen. 

Besætningen var tre mand, 
to piloter samt bombekaste
ren. Piloterne sad tandem ef
ter hinanden i et smalt "jager
cockpit". Det tredie besæt
ningsmedlem var placeret i 
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En af 8 -47 prototyperne forsynet med stort pitorrør i næsen ses her på Edwards Air Force Base, 
hvor NASA afprøvede flyet. 

næsen. Piloterne havde kata
pultsæder, som sendte dem 
opad, mens "manden i næsen" 
blev skudt nedad! 

Stratojets lange krop rum
mede naturligvis bomberum
met, der på grund af de første 
kernevåbens dimensioner var 
temmelig langt. Rummet blev i 
RB-47H og ERB-47H udgaver
ne, der især foretog elektroni
ske overvågningsflyvninger, 
indrettet så tre operatører kun-

Boeing 
8-47 
Stratojet. 

-

ne arbejde der. Der var ingen 
vinduer, men de tre skulle jo hel
ler ikke nyde udsigten og lade 
sig distrahere fra skærmene! 

En ERB-47H blev 1. juli 
1960 skudt ned af en sovjetisk 
MiG over Beringshavet, og det 
gav naturligvis anledning til 
problemer. Russerne løslod i 
øvrigt syv måneder senere to 
af de overlevende (fængslede) 
besætningsmedlemmer. De 
resterende tre er aldrig fundet. 

Frem og tilbage 

En særdeles markant distan
ceflyvning foretog oberst Bur
chinal og hans ca-pilot kaptajn 
John Maxell den 17. november 
1954. De skulle flyve fra Sidi Sli
mane basen i Fransk Marokko 
til Fairford i England. Da B-47'
eren nåede til England var 

Boeing B-47E Stratojet 

vejret så dårligt, at han måtte 
returnere til Marokko. 

Her var det nu blevet sand
storm, så B-47 måtte igen re
turnere til Fairford, hvor vejret 
stadig ikke var landingsvenligt. 
Stratojet'en var nødt til at vente 
på vejrbedring i Fairford. Om
sider - efter ni(!) tankninger og 
47 timer og 35 minutter i luften 
- godt de var to om det! - kunne 
flyet omsider lande på den en
gelske base. B-47 havde da 
gennemfløjet en distance på i 
alt 34.058 km! 

Sidste RB-47 fløj 29. de
cember 1967. Vejrrekognos
ceringsflyet WB-47 blev truk
ket ud af aktiv tjeneste i 1969. 

Der er i alt bygget 2.030 ek
semplarer i 21 forskellige ver
sioner af Stratojet. • 

Spændvidde: ...... .... ......... .................... ...... .......... 35,35 m 
Længde:.... ........... .. .......... .......... .. .. .. ... ... ... .. ..... ... 33,49 m 
Højde: ................................ .. ....... .. ................ ....... .. 8,50 m 
Tornvægt: ......................... .. ... ...... ... .... ... ... .... ...... 36.287 kg 
Fuldvægt: ........................................................... 79.378 kg 
Max. hastighed: ................ .. ... ... .......... 975 km/t i 5.000 m 
March hastighed: ................ .............. 895 km/ti 11.735 m 
Stigehastighed: .............................................. 4.500 ft/min 
Tophøjde: ............................ .... .. ......................... 14.000 m 
Rækkevidde(uden tankning): ...... .. ... .................. 6.500 km 
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Formand: 
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Generalsekretariat 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Åbningstider mandag til fredag kl. 0900-1600 
E-mail: kda@kda.dk 

KDA huset 
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 

Åbningstider mandag til fredag klokken 1000-1500 

Telefon 
Charlotte H. Andersen, leder af butikken 46 14 15 07 
Thomas B. Sylvest 46 14 15 01 
Telefax 46 19 13 16 

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

KDA i juli 
6. juli. Web-hotel 

Telefon 
96 96 96 96 + 98 29 36 36 

86441133 
4817 50 58 
86424918 
86 67 40 48 

27. juli. FAI 

E-mail 
jv@kda.dk 
flyv@kda.dk 

www.kda.dk 

E-mail 
butik@kda.dk 

Ansvarsomr~de 
I ntarnalionalt 
Uddannelse 
Teknik 
Miljø 
PR 

Møde med firmaetTele-T vedr. 
flytning af hjemmeside. 

Kun KDA's formand tilmeldes 
til FAI General Conference i 
Montreaux i oktober - igen af 
økonomiske årsager. 

16. juli. Regnskab 
Halvårsregnskabet er gjort 
færdigt. 

19. juli. Møde 
Møde i Kgs. Lyngby med Erik 
Thrane, Danske Flyvere og 
Flemming Kirkegaard, SLV. 

20. juli. ACN 60 år 

Reception i Aalborg Lufthavn 
i anledning af at KDA's formand 
Aksel C. Nielsens 60 års fød
selsdag. 

27. juli. Web-hotel 
KDA har nu flyttet web-hotel 
for såvel KDA som DMU. 

31. juli. Bibliotek 
Aftale mellem Flyvevåbnets 
Bibliotek og KDA accepteret af 
bestyrelsen. 

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: formand@ny-post.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 
E-mail: pen@gnnetcom.dk 

KDA's telefon 

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 
WEB-adr. : www.ffu .dk 
E-mail: oxager@vip.cybercity.dk 

Linestyrlngs-Unlonen 
Niels Lyhne Hansen 
Gormsvej 14, 7080 Børkop 
Telefon 75 86 62 19 
Internet adr.: www.modelflyvning.dk 
E-mail : lyhne@get2net.dk 

RC Sport Danmark 
Svend Plougstrup 
Kærmindevej 13, 7100 Vejle 
Telefon 75 82 73 69, mob. 40 19 13 77 
WEB-adr.: www.rc-unionen. dk 
E-mail: svend@post6.tele.dk 

Siden midt juli måned har KDA-husets telefonsystemet 
været ramt af en eller flere fejl som hverken Tele Danmark 
(TDC) eller Tele Danica (leverandør af omstillingsanlæg
get) pt. har kunnet finde årsagen til. Hovednummeret 46 
14 15 00 og de tilhørende undernumre er ramt. Der hen
vises til 46 19 08 11, som er KDA's "gamle" telefonnum
mer. 
KDA beklager de gener, som medlemmer, kunder etc. har 
haft. 
Vi håber, at fejlen er fundet og rettet når dette læses. 

24. juli. Flysikpiloter 
Udsendt indbydelse til "Flysik
piloter" vedr. introduktionsmø
de i KDA-huset lørdag den 22. 
september. 

Obligatorisk indberetning af flyvesikkerheds
mæssige begivenheder 

26. juli. ANA-møde 

KDA aflyser deltagelse i ANA
mødet (mødet mellem de nor
diske aeroklubber) på Island af 
økonomiske årsager. 
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Første udgave af SLV BL 8-
10 trådte i kraft den 15. august 
2001. Under høring af denne 
BL anbefalede KDA og DMU 
at udsætte ikrafttrædelse af 
denne BL, når det drejer sig 
om privatflyvning. 

KDA og DMU anførte, at 
man burde involvere gruppen 
af flysikpiloter - som er ved at 
blive etableret - i udformnin
gen af regelsættet således at 
dette blev skræddersyet til pri
vatflyvning. 

Vor anbefaling har medført, 
at privatflyvning indtil videre er 
undtaget fra denne BL, og at 
den videre udformning af re
gelsættet bliver udarbejdet i 
samarbejde med KDA/DMU/ 
DKFU/AOPA og KZ&V. 
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Næstformand: Peter Andersen 74 75 31 01 
Kasserer: Kresten Dalum 9718 20 50 

Dansk Motorflyver Union Sekretær: Knud Nielsen 86231652 
Adresse: Konkurrencer: Vagn Jensen 86441133 
SmålodsveJ 43 Uddannelse: Bent Westphal 86 43 03 55 4100 Ringsted 

Turflyvmng/PR Louis Rovs Hansen 98421599 

Danmarksmesterskab 
i præcisionsflyvning 
Af Dagmar The/lgaard 

Det blev igen i år et DM, hvor 
solide skruepløkke og fortøj
ningstev måtte i brug. Allerede 
fredag blæste det, men om lør
dagen mest - 25-30 kts med 
stød til 45. Da Lage landede lidt 
før briefingen lørdag morgen, 
måtte han holde ved taxivejen 
og vente på, at der kom nogen 
ud og holdt ved vingerne på 
hans KZ 1ll'er. De små 1 S0'er 
ruskede i tøjret, som først blev 
løsnet efter vi kom ud fra op
gaveberegningen og satte os 
ind i dem. 

Navigationsturen lørdag gik 
nordvest og vest på i slem tur
bulens. Det var svært at pas
se sin tid - og svært at skrive 
observationerne i kortet, nå 
man fik det ene 'skub' efter det 
andet. 

Kan startede på landings
konkurrencen - dog kun med 
de to motorlandinger, men selv 
det var vinden for stødende til, 
så det blev afblæst(!). Planen 
blev så at starte med landings
konkurrence søndag morgen. 

Fredag aften var festlig og 
hyggelig - og med Grethes og 
Herning Motorflyveklubs be
rømte lækre og omfangsrige 
ta' selv menuer. 

Beslutningen om at starte 
med landingskonkurrencerne 
var god. Vinden vartaget af, og 
konkurrencen blev afviklet 
hurtigt og uden problemer. Da 
de første var færdige med 
deres fire landinger, gik de i 
beregnerrummet, og på den 
måde sparede vi tid. 

Søndagsturen gik over det 
smukke område omkring Sil
keborgsøerne, og vejret viste 
sig fra den pænere side. Olav 
havde dog drillet os med nogle 
særdeles vanskelige fotos 
denne dag. 

Spændingen var intens til 
det sidste, de bedste lå utroligt 
tæt på hinanden. 

Guldet blev hængt om hal
sen på en glad Kurt Gabs, som 
også fik pokalen for bedste 
landinger. Hans Birkholm fik 
sølv, og Hans Møller Hansen 
bronze samt pokalen for bed
ste navigation. B-klassen blev 
vundet af Peter og Bente An
dersen. 

På deltagernes vegne en 
stor tak til Inger Guldberg og 
hendes team fra Air BP, som 
ved denne anledning luftede 
deres nye logo, ti l Herning 
Motorflyveklub og DMUs kon
kurrenceudvalg. 

DM i præcisionsflyvning 2001 
A-klasse solo: 

1 Kurt Gabs .................................................. 299 p. 
2 Hans Birkholm ........................................... 322 p. 
2 Hans Møller Hansen ................................. 376 p. 
4 Lage Laumark-Møller ................................ 398 p. 
5 Allan Hansen ............................................. 407 p. 
5 Kjeld Hjort ................................................. 556 p. 
7 Kjeld Lunderskov ...................................... 831 p. 
8 Dagmar Theilgaard ................................... 843 p. 
9 Gunnar Hansen ........................................... 972 p. 

A-klasse navigatør: 

1 H. og G. Andersen .................................... 652 p. 
2 H. og D. Andersen ................................... 1861 p. 
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B-klasse: 

1 P. og B. Andersen ...................................... 643 p. 
2 E. og V. Jensen ........................................ 1664 p. 
2 H. Danielsen/E. Jespersen ..................... 1690 p. 
4 M. Hassenkam/G. Zobbe ........................ 2828 p. 
5 P. Bundgaard/S. Jensen .......................... 3987 p. 
5 Frank Wolff .............................................. 5892 p. 

International klasse: 

1 Bror-Eric Hjulstad ...................................... 307 p. 
2 Rodney Blois ............................................. 427 p. 
2 Mike Pepper .............................................. 493 p. 
4 Malcolm Evans ........................................ 1121 p. 
Resultater fra DMU's hjemmeside. 

Nordisk Mesterskab 
afholdt i Elverum, Norge 
Individuelle resultater: 

1 Bjørn Strøm Norge . . . .. . . . .. . . . .. . ... . . . .. . . ... . ... . . . 116 p. 
2 Jan-Oluf Friskman Sverige . . ... . ... . ..... ... . . ... 169 p. 
3 Allan Hansen Danmark ............................. 213 p. 
9 Dagmar Theilgaard Danmark ................... 425 p. 
10 Kurt Gabs Danmark .................................. 489 p. 
11 Gunnar Hansen Danmark ......................... 555 p. 

Resultat i holdkonkurrencen: 

1 Norge ...... .................................................. 832 p. 
2 Danmark ................................................. 1052 p. 
3 Sverige .................................................... 1115 p. 
Resultater fra DMU's hjemmeside. 

Air BP Rally 
blev afholdt den 4. august på Herning Flyveplads. 
Der var 28 deltagere. Resultaterne for de første 10 var: 
1 Hans Birkholm ............................................. 80 p. 
2 Hans M. Hansen/Anton Højland ............... 106 p. 
3 Kurt Gabs/Ole Gabs ................................. 110 p. 
4 Carsten Krool/Håkan Sjoberg ... ..... ..... .... .. 160 p. 
5 Allan Hansen/Kjeld Hjorth ........................ 162 p. 
6 Kjeld Lunderskov ..................................... 214 p. 
7 Jakob Blok/Annette Blok ........................... 255 p. 
8 Henning Andersen/G. Andersen ................ 279 p. 
9 Peter Andersen 396 p. 
10 Johs. Slot/Svend lassen .......................... 396 p. 
Resultater fra DMU's hjemmeside. 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Midtsjællands Motorflyveklub 
har planlagt en rigtig drage
dag. Ringsted Flyveplads bli
ver lukket søndag den 2. sep
tember kl. 1 0 -13, hvor det vil 
være muligt for børn og andre 
barnlige sjæle at flyve med 

drage på pladsen. En lidt al
ternativ brug at pladsen, men 
mange vil forhåbentlig finde 
det spændende at få lov at 
flyve på en rigtig flyveplads 
frem for den vante græsmark 
eller strand. 
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blev afholdt på Arnborg 
fra den 16. juli til 26. juli. 

Resultaterne: 

1 Anders M. Andersen ............ 5021 p. 
2 Lars Peder Hansen .............. 4600 p. 
3 Kim Bjørn Poulsen ............... 4365 p. 
20 deltagere 

Resultater Old boys: 
1 Niels Erik Skærlund .......... .. . 5074 p. 
2 Jørgen Ib .............................. 4574 p. 
3 Johny Johansen ............... .... 3991 p. 
6 deltagere 

Resultater 2-sædet: 

1 Kim Bjørn Poulsen ............... 4631 p. 
2 Talenter ... .. ................ ........... 4473 p. 
3 Niels Chr. Olesen ....... .. ... .. ... 4447 p. 
5 deltagere m.fl. 

Resultater Junior-klasse: 

1 Thorsen Maurtisen ............ ... 5526 p. 
2 Peter Rasmussen ............... . 5350 p. 
3 Peter Toft ... .. .. .. ... .. .............. .. 4990 p. 
15 deltagere 

Resultater klub-klasse: 
1 Thorsten Mauritsen .............. 5564 p. 
2 Steen Elmgaard ..... .. .. .. ... ..... 5553 p. 
3 Peter Rasmussen ............... . 5386 p. 
21 deltagere 

Diplomer 
Poul Mølgaard Frederiksen, Jan Hald, Midtsjællands Svæ-
Herning Svæveflyveklub, sølv-
diplom nr. 1920 den 25 maj. 
Martin Abild Stengaard Mey-
er, Midtsjællands Svæveflyve-
klub, sølvdiplom nr. 1921 den 
25.maj. 

World Air Games 
Ole Arndt og Jan Hald deltog 
i World Air Games i Spanien i 
World Class, hvor der blev flø-
jet i PW-5. Der var 30 delta
gere i klassen, der blev vundet 
af Olivier Darroze, Frankrig 

veflyveklub, gulddiplom nr. 
203 den 21. juni. 
Niels Sundberg, Aviator/Aal-
borg, sølvdiplom nr. 1922 den 
25.juli. 

med 5.524 p. Ole Arndt blev 
nr. 14 med 4.699 p. og Jan 
Hald nr. 17 med 4.481 p. 
Der var ikke danske deltagere 
i 18 m klassen. 

Peter Toft Junior-verdensmester 
Peter Kvistgård Toft, 
Herning Svæve
flyveklub, vandt 
verdensmester
skabet i klubklassen 
for juniorer efter otte 
spændende flyve
dage i lssoudun i 
Frankrig. 
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-·~~~ 
Peter Toft (t.h.) sammen med vinderen at 
standardklassen Jay Rebbeck, UK 

DM 2001 24.05.01 - 04.06.01 

15-meter 

Nr Fly Navn 25/05 28/05 30/05 01/06 Total 

1 KV StigØye 1000 515 369 889 2773 

2 SM Knud Møller Andmen 992 486 382 837 2697 

3 X4 Ulrik Eilert 910 553 407 782 2652 

4 SA Henrik Brcidahl 960 316 412 840 2528 

5 SS Kristian S. Hansen 973 338 342 826 2479 

6 IB Ib Wienbcrg 901 469 260 794 2424 

7 TB Ojvind Frank 901 525 277 321 2024 

8 02 Anden M. Andcnen 849 506 256 374 1985 

9 SI Edvin Thomsen 691 495 195 453 1834 

10 AA Erik Døsaing 735 293 357 436 1821 

11 PU Torben Nissen 736 313 75 691 1815 

12 RM Mogens Hansen 867 326 169 435 1797 

13 NS Nicis Erik Skzrhmd 860 219 390 316 1785 

14 LN Ole Arndt 799 312 264 124 1499 

15 HB HenrikBill 391 300 231 463 1385 

16 HS Lan Hansen 581 79 171 320 1151 

17 LH Brian Christensen 298 164 171 633 

18 BX Asbjørn Wiehe 137 175 312 

Standardklasse 

Nr Fly Navn 25/05 28/05 30/05 01/06 Total 

I VD Mogens Hoelgaard 965 326 303 273 1867 

2 27 Jan W. Andersen 875 388 231 273 1767 

3 SF Ulrik Sørensen 934 286 225 279 1724 

4 UG Steen Elmgaard 1000 306 212 142 1660 

5 AB Arne Boye-Møller 873 106 304 273 1556 

6 04 Per Winther 779 272 173 298 1522 

7V Nicis Ternbolt 913 323 206 34 1476 

8 SE Peter Meilhede Hansen 890 255 196 56 1397 

9 2F Jan Fahlgrcn 784 256 234 114 1388 

10 X9 Niels Christian Olesen 883 223 188 90 1384 

li SR Moncn Juul Christensen 468 367 225 227 1287 

12 VM Hans Chr. Hocck 736 23 83 176 1018 

13 03 Kim Reggelscn 750 46 125 921 

14 R6 Klaus Vang Pedersen 528 82 171 85 866 

15 L7 Lcch Bojanowski 425 205 198 30 858 

16 VI Hans Chr. Christensen 196 296 175 667 

17 RC Kaj H. Pedersen 197 231 182 20 630 

Nabotræf på Arnborg 
Af Ib Overgaard 

Vi har i Arnborg-udvalget 
længe talt om hvad vi kunne 
gøre for at få en bedre kontakt 
med vore naboer. I "gamle 
dage" - dengang da vi havde 
DM-fester der varede til den 
lyse morgen, havde vi altid 
besøg af vore naboer, som 
svang sig lystigt i dansen og 
morede sig sammen med os. 

Desværre ebbede den skik 
ud, så vi faktisk i mange år 
ikke har haft forbindelse til 
vore naboer. 

Arnborg-udvalget tog så 
her i foråret en rask beslutning 
om at nu skulle det være og 
sendte indbydelser ud til 

nabotræf den 6. juni. Centret 
indbød til en rundvisning, en 
flyvetur til de der ønskede det 
og så en gang pølser med 
brød til i kantinen. 

Vi var meget spændte på 
hvor stort fremmødet ville 
blive. Kom der en 10-15 styk
ker ville vi anse vort arrange
ment for vellykket. Vi var ved 
at falde om, da vor centerle
der Jørgen Eriksen sidst på 
eftermiddagen fortalte, at nu 
havde han tilmelding fra 40 
personer. Da vi slutteligt talte 
op, viste det sig at vi havde 
haft 50 naboer, som havde 
besøgt centret. At vor begej-
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string for den tilslut
ning var stor skal 
kun nævnes som 
en overflødig side
bemærkning. 

Arnborg-udval
gets formand Jør
gen Thomsen bød 
vore gæster velkom
men foran hanga
ren, og så gav centerlederen i 
DM-briefingrummet en oriente
ring om vor organisation. Han 
fortalte også om hvordan der 
blev fløjet svæveflyvning, og 
denne sidste del af briefingen 
havde tilhørernes interesse, 
specielt da den var illustreret 
af nogle gode billeder. 

Efter brief ingen gik de 
flyveglade ud på feltet og stil
lede sig i kø for at få en flyve
tur. Vores Janus og Puchaz 
kom på arbejde takket være 
vor dygtige slæbepilot Jakob, 
som klarede 27 starter inden 
solnedgang. Vore passagerer 
var vildt begejstrede over at 
kunne se deres ejendomme 
fra oven. En af vore gæster be
mærkede ganske lunt, at han 
var mere interesseret i at se 
om naboerne havde lige så 
meget rod på gården som han 
selv. 

Medens der blev fløjet blev 
resten af vore gæster under
holdt i kantinen. Det var me
get hyggeligt at sidde og høre 
på historier om hvad der skete 
dengang man som barn eller 
yngre kom på centret. Mange 

kunne huske at have fået de
res første flyvning her. Især de 
kvindelige gæster roste os 
meget for vore omgivelser. 
"Hvor har I fået det pænt hos 
jer. Det kan vi ikke se fra ve
jen". 

Stemningen blev helt klart 
forhøjet af, at kantinen ved 
Finn og Kirsten sørgede for, at 
der var en løbende strøm af 
lækre grillede pølser. En ting 
vi bemærkede var, at vi åben
bart ikke blev opfattet som en 
støjende nabo. En af vore 
gæster syntes at det bedste 
ved DM var når der blev star
tet mod øst. Så passerede 
man lige hans ejendom, og 
han sørgede altid for at Invi
tere gæster, for så var der 
nemlig god underholdning. 
Det må da siges at være po
sitivt. 

Aftenen sluttede af for 
mange ved en stille bajer i 
kantinen, og ca. 2200 kunne 
vi sige godnat til vore gæster, 
som sagde tak for en god af
ten med deres nabo - Svæve
flyvecenter Arnborg. ________ ..., 

SVÆVEFLYVECENTEF 

Sænkning af Blohm & Voss 
flyvebåden 
I FLYV nr. 8/2001 omtalte vi udstillingen af den hævede 
BV 138 på Danmarks Flyvemuseum i Helsingør. 
Museet har sendt følgende efterlysning: 

Søndag den 1. juli 1945 stod hundredtusindvis af danskere 
i Kastrup Lufthavn og så at engelske jagerbombere sæn
kede Blohm og Voss flyvebåden. 
Mærkelig nok har hverken Berlingske Tidendes billedbu
reau eller Politikens "Polfoto" billeder i arkiverne fra den 
begivenhed. Derfor søger museet med lys og lygte efter 
eventuelle amatørfotos som kan supplere samlingen. 

Henvendelse til Danmarks Flyvemuseum Fabriksvej 3000 
Helsingør, tlf. 49 22 26 11 . 

FLYV • SEP. 2001 

KALENDER 
Svæveflyvning 
13-16/9 
12-13/10 
10-11/11 
18-31/12 
23/2-2002 
6-27/7 
18-28/7 
10-24/8 

Nordisk Svæveflyvemøde, Sverige 
Formandsmøde, Vejle 
PR-seminar 
VM, Mafeking, Sydafrika 
Repræsentantskabsmøde 
EM, Ungarn 
Sun-Air. Cup, Arnborg 
Klubklasse VM, Tyskland 

Kunstflyvning 

25/11 Landsmøde 

Motorflyvning 

17/11 Klubformandsmøde, Odense Lufthavn 
13/4-2002 DMU Repræsentantskabsmøde, Odense Lufthavn 

Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 
Generalsekretær· LuttkaptaJn Erik Thrane 

Sekretariat: Vester Farimagsgade 7,4" 1606 Kobenhavn V, tlf. 33 13 78 79 

Danske Flyveres Fond 
Den 18. august blev der i de 
landsdækkende aviser i anled
ning af foreningens fødselsdag 
annonceret om muligheden for 
at søge et legat fra fonden. 

Legater fra Danske Flyve
res Fond skal fortrinsvis tilfalde 
forulykkede danske flyvere el
ler deres efterladte, men kan 
også tildeles forhenværende 
danske flyvere og deres efter-
1 adte, som er værdige og 
trængende. 

Ansøgningsskemaer til 
uddelingen i 2001 kan rekvi
reres gennem foreningens se
kretariat (se adresse og tele
fonnr. i logoet). Skemaet skal 
bilagt kopi af årsopgørelse for 

2000 være sekretariatet i hæn
de inden den 1. oktober 2001. 

Det næste arrangement i 
foreningen er et foredrag/ 
virksomhedsbesøg den 9. ok
tober 2001. Indbydelse vil blive 
udsendt. Den 9. november 
2001 afholdes årsfesten, som 
forventes at blive et tilløbsstyk
ke. Bestyrelsen gør i denne for
bindelse opmærksom på, at 
generalforsamlingen i februar 
besluttede at kun de, der hav
de betalt skyidigt kontingent, 
vil modtage indbydelse til års
festen. Betaling af kontingent 
efter den 1. oktober 2001 vil i 
øvrigt blive pålagt kr. 50 i ad
ministrationsgebyr. 

Rådet for Større Flyvesikkerhed 
Formand: Kai Frederiksen 

Generalsekretær: Jørn Vinther 
Sekretariat: KDA, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 

Telefon: 4614 1503 · Telefax: 4619 1316 
e-mail : kai.f@mobilixnet.dk og jv@kda.dk 
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PA-28-180C sælges 
OY-DKK, 1965, TI 4200, 
motor + propel 80 timmer 
(2000), nye tanke, FM
imun, KX-155, Nat -VFR 
luftdugtighed til 2004, 
4 pers. intercom, Digital 
bendix, ADF, Transponder 
mode C, nymalet 2001, 
cruiser 120 knob. 
Pris: 325.000,- eller bud. 

Tel: 38 28 12 01 eller 
+ 46 70 24 12 373. 

Cessna 140 
sælges 

Årgang 1946. TT 3300 
timer. Rest på motor 

ca. 800 timer. 
Henv. Tlf. 6222 5737 

PIPER ARCHER III 1997 
TI: 180 t-King IFR-KLN 89B 
600.000 kr. under nyprisen 

AEROCENTER:Tlf A0362277 

E-mail: ajrljpe@majl.tele.dk 

FLY HANDEL 
C500-C42 l C-C 182-C 152-SA226TC 

www.aerocenter.dk 
Kommissionssalg tilbydes 

Tel:40362277 Fax: 70252217 

Motorsvævefly sælges 
Type: Glaser Dirchs Bruchal DG 400 
Bygget: August 1986 
Starter: 824 -Totaltid: 882.5 timer 
Motor; Rotax 505, gangtid 72.25 timer siden 
ny. Propel: Hoffmann H011F-128B84 
Alle LDD udført. Udstyr: LX 5000, Becker 
3201 . Trailer: Cobra • Fly og trailer i perfekt 
stand! Kan besigtiges ved henvendelse 
på 76 500 138 eller 20 263 012 eller 
jesper.lundberg@sunair.dk 

Til leje 
Til snarlig overtagelse udlejes 
hangarpladser i Københavns 
Lufthavn, Roskilde. Månedlig 
Leje excl. moms kr. 1.700,-. 
Henv. dagligt til Henrik Stagetorn 
Tlf.33124611 

Grumman AA1b (OY-CLH) 
2 stk. Anparter sælges. Pris pr. 
stk. 30.000 kr. 0-stillet motor 
pr. 22.6.2001. Ny propel pr. jan. 
2001. Meget velholdt. Står i 

hangar EKAH. Lav tacho-pris: 
pl. 350,- kr/lime. Henv. Dag 
2657 5457, aften 8698 2270 

Sælges Plper Cherokeee 
PA-28-180 (OY-BBY) 
VFR årg. 1966. Totalrenoveret og 
oplakeret i 1987, står i hangar. TT ca. 
3035. Rest motor ca. 550 timer. Nyt 
LOB og 100 timers eftersyn. 
Meget velholdt og flot fly. Sælges 
billigt. 
Tlf. 7512 4898 / 7511 7097 
Mobil: 4078 8875 

KØBES 
4 personers 1-motors fly. 

Henvendelse: 
Tlf. 6618 4120 / 2177 5563 

Piper Arrow 
PA28R-200, 1969, TT: 2690t., Eng., 
TSO: 800t. Meget flot fly, fremstår
som nymalet, 9 af 10 udv. 7 af 10 
indv. med bl.a. Apollo GPS og 
Skymap. Pris: 385.000.- kr, 
Henv.: H.F.AERO Service 
Randers Flyveplads, 
Telf.: 86 40 15 87 

Hangarplads til leje 
På Sydfyn Tåsinge 

Henvendelse til 

Starling Air 62533394 

EFTERLYSNING 
Sort PIiottaske stjålet på 
Hovedbanegården I Kbh. Med 
Jeppesen og Bottlang manualer, 
Pronav GPS mrk. KSZ, headsets, 
kort mm. 
Får du tilbudt tasken eller noget 
af indholdet 
Kontakt venligst: Bengt Olufsson 
tlf. +46 70 53 01 976. 

Gård i Vejle Ådal sælges 
Naturperle, beliggende i pragtfuld natur, der er skov, 
sø, eng direkte ned til Vejle A. 
Gården er 4 længet, hvor jorden er beliggende rundt 
om gården. Der er en god bolig på 219 m, der 
løbende er moderniseret med synlige bjælker, 
originale gamle smukke gulve, indeholder 4 stuer, 
kontor, soveværelse, 2 værelser m.v" 
Gården er velegnet til mennesker, der ønsker fred 
og ro, naturelskere, jægere, hestefolk, golf m.v" 
Kort afstand til Vejle, Billund og Kolding. 

Få yderligere oplysninger og materiale - 75 88 30 09. 

HANGAR ROSKILDE 
En enkelt plads er ledig i ELITE - AIR/GORM Niros Hangaren 

på Hangarvej B2 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 nied et MUNTER's affugtningsanlæg, der nedsætter luftfugtigheden 
og derved sparer de dyre elektronikregninger. 

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: niros0post6. tele.dk 

FLY· FORSIKRING 
----FLYSALG 

- - ------HANGAR KEEPER FORSIKRING 
----SIMULATORER 

Med mange års erfaring indenfor flyvning kan vi 
yde en personlig og professionel service 

Hans Jørn Christensen 
Exm. 8fhvttrvauaurandør I CPL 

www.avlatlon.dk 
.&A?!T"hllll?R 4820 - Fax: +45 9837 2424 - e-mail: avialion@cool.dk 

TILBUD FRA 
PILOTSHOP.DK 
"Quick Nav. Box" 
Planlæg dine ture på din egen 
pc! Dækker hele Europa, flyve
pladser, nav. aids. Klik dig frem. 

Kr. 199,- (cd-rom) 

"Prof. Kneeboard" 
Fastgjort til dit ben, til notater, 
flyveplan m.m. undervejs + 6 
plastsider til kort, checklister 
m.m., nødsignaler m.m. printet 
på baggrunden. 

Kr. 239,-

"lcao Sveri2e", :soo.ooo 
Opdelt i 7 områder: Malmø, 
Goteborg, Gavle, Stockholm, 
Kiruna, Sundsvall, Luleå. 

Supersommerpris 
Kr. 109,-/stk. 

Eller alle 7: Kr. 700,-

On-line katalog: 

WWW.PILOTSHOP.DK 
Tif. 59 18 14 84 / 40 5114 84 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY ELLER HELIKOPTER 
I USA 

Helicopter Adventures, Ine (HAi) 

• Verdens største og ledende 
helikopterskole 

• Godkendt som JAA skole 
9. maj 2000 

• FAR Part I 4 I 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 Avlation Academy, Ine 
Orlando - Florida 

• Ejes og drives af Comair Airlines/ 
Delta Air Lines 

• En af verdens ledende "airline" 
flyskoler 

• FAR Part 14 I skole 
• J-1 Visa (2 år) og M-1 Visa 
• Privat pilot - ATPL 
• Meget høj kvalitet på 

uddannelsen 
• "Airline" orienteret uddannelse 
• "Intemship" progarn på 1000 
flytimer med betalt instruktørjob 
på skolen efter uddannelsen 

• Meget gode 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 - 51 62 08 96 
E-mail; seglend@online.no 
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lFlliglbnt Acadlemy 

JAR FCL ATPL teori 
Modulart dagkursus med start i september 2001 

Opstart i Roskilde og Karup 

JAR FCL ATPL teori(forkortet) 
Modulart kursus med start i september 2001 

Opstart i Roskilde og Karup 

IR Instrument Rating 
Løbende opstart, ring for info. 

GEN radiokursus 
Løbende opstart, ring for info. 

Fl(A) Flight lnstructor teori 
Løbende opstart, ring for info 

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 Ol 55 
www .jetair.dk - E-mail: jetair@jetair.dk 

STILLINGSANNONCE 

l:rfaren regnskabsmedarbejder 
TIi vores regnskabsafdeling sørger vi en erfaren bogholder 
(37 timer ugentlig). Vores virksomhed beskæftiger ca. 150 med
arbejdere world wide. Vores dagligdag er travl og præget af en 
god og uformel atmosfære. 

Arbejdsopgaver: 
• Daalig bogføring på Concorde es 
• Debitor I kreditor styring 
• Afstemninger af likvider etc. 
• Deltagelse ved udarbejdelse af mlnedsrapportering, 

årsregnskaber og budgetter. 

Dig selv: 
• Du er helst, ikke ryger, har ordenssans og kan lide 

selvstændigt arbejde i en mindre afdeling hvor vi er tre I alt. 
• Du taler rimeligt engelsk da vi har en del kontakt til udlandet 

Vi tilbyder: 
• Et job i en spændende branche 
• Lønforhold efter kvallflkatloner 
• TIitrædeise snarest muligt 

Nærmere oplysninger: 
• Har du yderligere s_pE!rgsmål er du velkommen 

til at kontakte os på tlf. 4614 1600 • 

Er du interesseret , sd send din atlS9glling og CV til: 
Aviation Assistance A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Solhøjgårdsvej I 0 
'4000 Roskilde 

Avlatlon AaslstarimA/5 er daaawlsbb I lurpllAYiatlon GroupA/5 der 
beslczfdge,- sig med "9CI 111i, ~fflin&'el. tlyhandel, flyværksteder og lyll11a•~ .. 

HUS PÅ ÆRØ 
lille hus tæt på Ærø Flyveplads til salg. Velegnet til sommerhus. Evt. med hangarplads 

Se mere på www.starling.dk Telefon 62 53 33 94 

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 

TRAFIKFLYVERS,KOLING 

MCC KURSUS 

JAR FCL ATPL 
Teori 

Fllght lnstrudor (A) 
Teori + praktik 

Type Ratings 

Næste Trafikflyverhold 
Starter primo januar 2002 

Ring for nærmere lnfo/tllmeldlng 
Telefon 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 Lulthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde Tlf. 46 19 08 37 / 46 19 19 19, 
fax 46 19 18 37, Internet: www.centerair.dk 
E-mail: centerair@post.tele.dk 

PPL, CPL, I-Rating (SE/ME), Right lnstructor, MCC 
Teori: Center Air Ground School ApS 
PPL, CPL, IR, ATP, Communication 

ar,ra.r1-
COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tll.46191114, Fax46191115 
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, Proliciency check. 

IKAROSApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Ill. 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. 

~=-.-~•n 
lFl!Jight Acooemy 

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, 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 
Learning, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag- ener aftenkurser. 

Flyvev!lbnets 
Bibliotek 

i J201 KHC 0000086053 LILIU 

FL 'r'VEl.lABENETS B 1 BL 1 OTEK 
)ON8TRUPUE) 240 )ON.STÆ'UP 
2750 BALLERUP 2750 o 

Skolen for civil '1: L 
Pilot Uddannelse 
SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Til. 46 1916 30, Fax 4619 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- = <O ~= -.,.-

ALLERØD FLYVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
PPL: Teori, Skoling og Proficiency check 
Communication: N-BEG/BEG VHF 

TIi. 4817 7915, fax 4814 01 48 

Email: ekal@post5.tele.dk,Internet:www.ekal.dk 

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 

LUFTFARTSSKOLEN(SLU) 
Lufthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 32 B2 BO BO, fax 32 B2 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 4 7, 7190 Billund 
Tlf. 75 33 B9 07, Fax 75 35 39 66, E-mail: bac@pc.dk 

PPL, CPL, IR SE/ME, Class Ratings, 
Night Qualifications, FI, Proliciency Check, 
ATPL-lntegrated. 

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

Skoleflyvning til privatflyvercertifikal/PPL, Proficiency 
check, Træningsflyvning, Differences training, 
FamHiarisalion lraining 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 

'l(ar{og .9Lir ~<:::::>: 
KARLOGAIR D 
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Ring 7 4 42 22 85 for kontakt til 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 

Ring til flyveskolerne 

og få gode råd 

og vejledning 
om pilot

uddannelserne! 

e. l=instrumentbevis. VFR::siglflyvning. PFT =periodisk flyvetræning. TWIN=tornotors. BEG=begrænset certifikat som luflfarts
n luftfarts-ratiotelefonist. GEN=generell-certifikat som luftfarts-radiotelefonist. lNSTRUKTØR=flyverinslruktøruddannelse. 11111 l 111111 

392000128185 ;e, ATPL=Airline Transport License. lR=lnstrument rating. Nlght Quallfication=Rettighed til VFR-nat. Class Rating=Klasse
,ion Course. Proflclency Check=Praklisk prøve for forlængelse af rettighed. 
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IC-ASE 
Bærbar flyradiotelefon IC-ASE. Flyradio i lommeformat. 
Enkel og logisk betjening. Display med lys. Robust kabinet. 

En knap til 121.500 MHz ( emergency frequency). Batteri 
indikator. Større batterikapacitet.ANL (Automatic Noise 
Limiter) Støjreduktion. Typegodkendt afTelestyrelsen. 
Stort tilbehørsprogram. 200 hukommelseskanaler. Tag 
scanning.Alle 760 kanaler. IC-AS er en meget solid fly
radio bygget op omkring en ramme lavet i aluminum. 
Særdeles velegnet til professionelt brug. 

GARMINGPS 
Vi har den ultimative GPS-MAP 
295 Color med tilhørende extra 
udstyr bl.a. MapSource World 
CD-rom til planlægning af waypoinu 
og flyveruter. 
Øvrige MapSource CD-rom lagerføres. 
Endvidere tilbyder vi modellerne GPS-195 - GPS III Pilot og GPS 92. 

Se her! 
David Clark - et professionelt headset. 

lntercom - lidt mere komfort under turen. 

Besøi ovå vores hjemmeside: www.avia-radio.dk 

Flyv og naviger, ring sd 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 

ny/ har føt forhandllngen (I(! 
I hele Scandlnav/en og altlk 

Air Alpha Alrcraft Sales e eneforffiilndlar-
Grønland, Island og Færøerne. VI fo 
som markedsområde og foretager vu 

1981 Piper Super Cheyenne li, 290.JUs.'-t~1•t:1 

1982 Piper Cheyenne li XL 
1978 Piper Chieftain 
1992 Piper ~alibu Mirage 
1975 Piper Seneca li 
1998 Piper Saratoga li TC 
2QOO Plper III 
1999 III 
1997'. 
1969 
1 

FLYUDLEJNING 
AYF M-1 IFR/GPS 
CLA C172 IFR/GPS 
RPJ C172 IFR 
BSV C172 VFR 
BIU C172 IFR 
PEW C172 IFR/GPS 
CYF PA28-140 IFR/GPS 
DZD PA2B-140 IFR/GPS 
BRT PA28-181 IFR/GARMIN 430 
BCL PA28-1BOR IFR/GPS 
BSZ PA28-1BOR IFR/GPS 
CRC CmR IFA/GPS 
CFB BKCAB VFA/AEROBATIC 
BVU 833 IFA/gannin 430/530 

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 

580,-
725,-
725,-
725,-
725,-
725,-
805,-
805,-
905,-
935,- min. 100 lim. 
935,- min. 101 tim. 
965,- min. 150 tim. 
950,-+moms 

Stonnscope PR. TACHO 1300.- UdleJn. etter aftale 

UDLEJNING PR. AIRBORNETID, (Tomotoret): 
BSI PA34-200 IFR/3-AKSET AUTOP. PR. AIRBORNE 1.840,-

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

A-CERTIFIKAT + PPL-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat + PPL-certifikat: 
Cessna 172 - 1,185,- 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-okt. 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 

1939 Focke Wulf 
• kræs for kendere 

Plper MalbJ Meridian, klar tll levertng I oktollllr 
Plper Mall)u Mlrage, klar til levering I oktober 
Plper Archer III 
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Museum solgt 
Champlin Fighter Aircraft Mu
seum i Phoenix, Arizona er 
blevet solgt til Museum of 
Flight i Seattle. 

Museet, der er privatejet, 
indeholder kun jagerfly, 33 i alt, 
hvoraf en del Første Verdens
krigs typer er replikaer. 

Samlingen får til huse i en 
ny afdeling af Museum of 
Flight til 100 mio. USD. Bygge
grunden på to en halv hektar 
har The Boeing Company 
skænket. 

Kalundborg 
Luftfart 
Egon Kargaard Sørensen, der 
har drevet erhvervsflyvning fra 
Kaldred siden 1973, lukkede 
sit firma Kalundborg Luftfart 
den 1. oktober. 

Han bliver 60 år til foråret 
og må derefter ikke længere 
selv flyve med betalende pas
sagerer. Han kunne være fort
sat til fødselsdagen, men siger 
til Kalundborg Folkeblad, at 
han ikke ser nogen mening i 
at bruge tid og kræfter på at 
indføre det fælleseuropæiske 
regelsæt, når han alligevel skal 
holde op om et halvt års tid. 

Kargaard Sørensen har og
så opsagt sin stilling som fly
vepladsleder og fratræder 31 . 
oktober. 

Flyvesikkerhedsprisen til NAK 

4 

Ved en reception i KDA-huset fik tidligere overhavariin
spektør for Havarikommissionen for Civil Luftfart Niels Nørby 
Jakobsen overrakt Flyvesikkerhedsprisen for et personligt 
engagement i øget flyvesikkerhed udover hvad pligten 
kræver. 

Han var chef for havarikommissionen fra 1982 til 1997 
og derefter generalsekretær for Rådet for Større Flyvesik
kerhed til 2001. 

Prisen, der er et søMad med modtagernes navne, blev 
overrakt af formanden for Rådet for Større Flyvesikkerhed 
Kai Frederiksen. På billedet ses N. N. Jakobsen (NAK) med 
søMadet. 

Esbjerg 
-London 
En halvgammel nyhed, men 
en god: 

Der er atter ruteflyvning på 
Esbjerg Lufthavn. Det irske 
lavprisselskab Ryanair åbne
de den 4. april en rute London/ 
Stansted - Esbjerg. Der er en 
daglige afgang med Boeing 
737-800, og der meldes om god 
belægning, ca. 80 procent. 

Flyvesikrings
tjenesten 
I flere europiske lande, fx Nor
ge, har man i de senere år op
delt det statslige luftfartsvæ
sen, så flyvesikringstjeneste 
og myndighedsopgaver va
retages af selvstændige orga
nisationer. Formålet er at und
gå at luftfartsvæsenet kontrol
lerer sig selv. 

Og nu er det Danmarks tur. 
Flyvesikringstjenesten er for
melt blevet udskilt fra Statens 
Luftfartsvæsen i en selvstæn
dig organisation under Trafik
ministeriet, og Morten Dam
bæk er udnævnt til direktør. 

Den fysiske adskillelse har 
også fundet sted. Adresse m.v. 
er nu: 
Flyvesikringstjenesten 
Naviair Alle 1 
2770 Kastrup 
Telefon 3247 8000 
Telefax 3247 8800 
E-post naviair@naviair.dk 
Hjemmeside www.naviair.dk 

ESK 721 
jubilerer 
Selvom Eskadrille 721 først 
blev oprettet i 1951, har den 75-
års jubilæum i år! Den er nem
lig en direkte fortsættelse af 
Søværnets 1. Luftflotille, der 
blev oprettet den 12. oktober 
1926. 

Jubilæet markeres med en 
stor udstilling på Danmarks 
Flyvemuseum i Helsingør, 
hvor man med billeder, model
ler og genstande viser eska
drillens mangeartede aktivite
ter, og her kan også se to af 
721 's historiske fly, PBY-6A 
Catalina og C-47 Dakota 
(sidstnævnte dog i civil). 

Udstillingen lukker den 1. 
november. Den er også ram
men om en jubilæumsrecep
tion fredag den 12. oktober. 

Bombardier 
Continental 
Continental, Bombardiers ny
este jetforretningsfly, ligner al
le de andre af slagsen. Det er 
beregnet til otte passagerer 
( og to piloter) og har to AS907 
motorer fra Honeywell, ikke 
Continental, som man kunne 
fristes til at tro. 

Navnet skyldes at række
vidden er så stor, at flyet kan 
flyve tværs over det nordame
rikanske kontinent uden mel
lemlanding. 

Prøveflyvningsprogrammet 
skal gøre brug af fem fly, hvoraf 
de fire første kommer med 
allerede i år. Fly nr. 1 fløj første 
gang den 12. august. 

Under prøvefyvningerne 
kommer flyene op i højder et 
godt stykke over 45.000 fod, 
den certificerede tophøjde, og 
det skal også prøves ved has
tigheder over den maximale op
erationshstighed på Mach 0,83. 

Continental ventes type
godkendt i tredje kvartal af 
2002, og leverancerne begyn
der kort efter. Pr. juni i år havde 
Bombardier faste ordrer på 
115 fly. (Illustration på side 3). 

Kontrol• 
flyvninger 
Fra september 2002 ophører 
Statens Luftfartsvæsen med at 
udføre kontrolflyvninger. Det er 
koncessionshaverens ansvar 
at sikre, at kontrolflyvningen 
udføres efter de fastsatte regler 
således at det fremover er 
godkendte kontrolorganisati
oner, som udførerflyvningerne. 

Helikopter• 
vedligeholdelse 
Et nyt joint venture selskab for 
helikoptervedligeholdelse er 
under etablering i Danmark. 
Det sker i et samarbejde mel
lem Danish Aerotech og As
tec Helicopter Services i Sta
vanger, der tilhører CHC Heli
copter Corporation i Canada. 

Firmaet er en af verdens 
største helikopteroperatører 
med over 400 helikoptere i 
drift. Det overtog i 1999 kon
trakten på offshore flyvninger
ne mellem Esbjerg og oliefel
terne i Nordsøen. 
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ExecuJet JAR 145 godkendt Jylland
Skotland 

j ExecuJet Scandinavia's Main
tenance division er som det 
første "nye" værksted blevet 
godkendt efter JAR 145 reg
lerne. Certifikatet blev overrakt 
den 3. august 2001 i Roskilde 
Lufthavn. 

ExecuJet Scandinavia er et 
associeret selskab i ExecuJet 

Omorganise
ring i SLV 
Som følge af udskillelsen af Fly
vesikringstjenesten har der fun
det en omorganisering sted af 
Statens Luftfartsvæsen, og dette 
har medført en ny organisation 
med følgende nøglepersoner: 
Direktion, luftfartsdirektør Ole 
Asmussen 
1. Tilsynsafdeling, vicedirektør 

Sven E. Andresen 
2. Tilsynsafdeling, afdelings-

chef Karsten Theil 
Juridisk Afdeling, afdelings
chef Hanne Skibsted 
Administrationsafdelingen, 
administrationschef Steen 
Bersan 
Økonomiafdelingen, økonomi
chef Keld Ludvigsen 
Bornholms Lufthavn, lufthavns
chef Per Lehmann Jørgensen 
Vagar Lufthavn, lufthavnschef 
Finnbogi Niciasen 
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Aviation Group, der opererer i 
Sydafrika, Mellemøsten, Au
stralasien, Europa og Skandi
navien. 

På billedet ses t.v. Michael 
Dines Christiansen, General 
Manager Maintenance og 
Niels Erik Høiberg, Quality 
Assurance Manager. 

Sun-Air, der flyver som fran
chiseoperatør for British Air
ways, åbner en direkte rute 
Billund-Edinburgh fra som
merfartplanens ikrafttræden 
den 4. april 2002. Ruten vil fo
reløbig få to ugentlige afgan
ge, tirsdag og torsdage, og vil 
blive befløjet med BAe ATP 
med plads til 64 passagerer. 

- Tiden vil vise, om vi kan 
udvide prgrammet til en daglig 
afgang, siger underdirektør 
Kristian Tværgaard. Hidtil har 
det været både dyrt og be
sværligt at skulle via Køben
havn for at komme til Skotland, 
så Billund bliverforhåbentlig et 
kærkomment alternativ. 

Gruppe-SMS 
eller e-mail 
nyheder 
Fra den 1. oktober 2001 forven
ter Statens Luftfartsvæsen at 
kunne give mulighed for at 
abonnere denne nyhedstjene
ste. Hensigten er at udsende 
information til brugerne, når der 
er ændringer af interesse på 
SLV's hjemmeside www.slv.dk. 

Yderligere oplysninger hos 
SLV på 36 18 61 11 eller e
mail: henn@slv.dk. 

Sætternissen på spil 
I FLYV september 2001 bragte vi på side 33 en 

kryds og tværs, der skulle vise sig at være vanskeligere 
end tilsigtet. Den yderste højre søjle var faldet bort, og 
derfor manglede feltet markeret med cifret "5" også. 

Trods forhindringerne kom der alligevel mange rigtige 
besvarelser, mens flykendingskonkurrencen kun gav få be

svarelser. 

Løsningen på flykendingskonkurrencen: 

1 Super Mystere 82 Musee de l'Air et de l'Espace, Paris 
2 Pilatus P.3 Museum der Schweizerischen Fligertruppen, 

D0bendorf 
3 Gloster Gladiator Flygvapnet Museet, MalmslEitt, Sverige 
4 Gloster Gladiator Shuttleworth Collection, Old Warden, 

England 
5 Lockheed F-104 Midlands Air Museum, Coventry 
6 Gloster Gladiator RAF Museum Hendon, London 
7 Macchi MC.72 Vigna de Valle, Rom, Italien 
8 Canberra T.11 Svedino, Sverige 

Vinder af flykendingskonkurrencen blev Carsten Jørgensen, 
Vester Såby. 

Løsningen på X & T: Tropopause. 
Vinder af X& T blev Mogens Kornum, Viborg. 

I ØVRIGT 
Grønlandsfly har pga. kapa
citetsmangel på ruten Kø
benhavn-Nasarsuaq indchar
tret en MD82 fra det svenske 
Airlink i Umeå. I modsætning 
til Grønlandsflys Boeing 757 
må MD82'en mellemlande i 
Keflavik for at tanke. 
Havari på Grønland: Falcon 
20 D-CBNA fra Naske Air, 
Magdeburg havarerede den 
5. august under indflyvning 

_ til Narsarsuaq. Tre besæt
ningsmedlemmer omkom. 
Laarbruch, der indtil 1999 
anvendtes af Royal Air Force 
Germany genåbner som civil 
lufthavn i 2003. 
SOCATA regner med at leve
re 125 fly i år. For 2000 var 
tallet 73. 
Grønlandsfly har solgt Grøn
lands Rejsebureau til Arctic 
Trave! Group, en nyoprettet 
gruppe af grønlandske rejse
virksomheder. 

Maldivian Air Taxi, der ejes 
af danske investorer, har an
sat Jens Poul Madsen som 
direktør. Han kommer en stil
ling som chef for pakketrans
portfirmaet DHL:s danske af
deling. 
Letflyfabrikken i Tjekkiet, der 
var gået konkurs, er blevet 
overtaget af Moravan, der 
fremstiller Zlin flyene. Hande
len omfatter L410 og Blanik, 
men ikke den "store" L-410, 
der søges afhændet til an
den side. 
Zeppelin NT07: D-LZZR, det 
første produktionseksemplar, 
fløj første gang i begyndelsen 
af maj og skulle nu være i 
gang med rundflyvninger fra 
lufthavnen i Friedrichshafen. 
Boeing 767 lanceres som 
tanker/transportfly, baseret 
på den civile model -200ER. 
Italiens flyvevåben planlæg
ger anskaffelse af fire i 2004-
2006. 
FLS Aerospace har skrevet 
kontrakt med det engelske 
Excel Airways om linjevedli
geholdelse i seks år af fem 
Boeing 737-800 i Gatwickog 
Manchester. Værdi ca. 90 
mio. DKK. 
Jens Helmø Larsen er nu 
administrerende direktør for 
Air Baltic. Han har været 25 
år i SAS, senest som chef for 
Dansk Indenrigs. 
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Terrorangreb i USA 
Den 11. september blev fire 
rutefly fra United Airlines og 
American Airlines kapret at 
terrorister i luften. Flyene var 
at typen Boeing 767 og Boe
ing 757. To blev med 18 minut
ters mellemrum fløjet direkte 

Sigma• ex 
Ruschmeyer 
Det elegante tyske rejsetly 
Ruschmeyer R-90, der debu
terede på ILA i 1988 - den
gang endnu i Hannover, kom 
aldrig rigtig i produktion. Ud
vikling og markedsføring var 
dyrere end ventet. 

For to år siden blev rettig
hederne overtaget at et ameri
kansk firma, Sigma Aviation, 
der nu relancerer typen under 
sit eget navn. 

Sigma 230, der er FAR-23 
typegodkendt, har en Textron 
Lycoming 10-540 og koster 
230.000 USD. 

Under planlægning er Sig
ma 250 med samme motor 
(244.910 USD) og Sigma 310 
med en Teledyne Continental 
IO-550-N på 31 O hk og en rej
sehastighed på over 210 knob 
(389 km/t). Den kommer til at 
koste 279.900 USD. 

Noglestrukturdele (atkom
posit)skal fremstilles i Polen, 
men monteringen foregår i 
West Palm Beach, Florida. 

ind i de to 400 m høje World 
Trade Center bygninger i New 
York. 

Et fly ramte ned i det ame
rikanske forsvarsministerium 
Pentagon uden tor Washing
ton. Det fjerde fly styrtede ned 

Billund
Stavanger 
Den 3. september genopret
tede Danish Air Transport ru
ten Billund-Stavanger med en 
daglig afgang i hver retning 
(undtagen lørdage). 

Maersk Air fløj på ruten i 
1990 med Boeing 737. Danish 
Air Transport anvender et væ
sentlig fly, Beech 1900D. 

På hverdage er der afgang 
fra Billund 0745, ankomst Sta
vanger kl. 0855. Flyetflyver der
efter en tur til Esbjerg og afgår 
derfor tørste til Billund om af
tenen. Afgang fra Stavanger kl. 
1900. Ankomst Billund kl. 2005. 

På søndage er tiderne af
gang Billund kl. 1650, ankomst 
Stavanger kl. 1800. Retur fra 
Stavanger kl. 1820, ankomst 
Billund kl. 1925. 

Disse tider er afpasset, så 
man kan anvende lufthavns
busserne mellem Billund og 
Odense, Aarhus og Vejle. Des
uden kan man anvende Maersk 
Air mellem Aalborg og Billund. 

i et landområde i det vestlige 
Pennsylvania - målet for dette 
fly var sandsynligvis Det Hvide 
Hus i Washington. I skrivende 
stund savnes omkring 5.000 
mennesker. De skyldige er 
endnu ikke fundet. 

Danmark køber 
Agusta West
land EH101 
På et pressemøde den 13. 
september offentliggjorde 
forsvarsminister Jan Trøjborg 
den danske beslutning om 
køb af helikoptere til afløsning 
af den 36 år gamle Sikorsky S-
61. En særlig arbejdsgruppe 
under Nordic Standard Heli
copter Pragramme (NHSP) har 
prøvet at tinde frem til et fælles 
forslag gældende for de fire 
lande. På tale var EH101, 
NH90 og Sikorsky S-92. 

Danmark besluttede sig for 
EH101, mens Finland og Nor
ge valgte den mindre NH90. 
Sverige har godkendt NHSP
anbetalingen om NH90, men 
har i skrivende stund ikke 
truffet nogen beslutning. 

FLYV har fulgt den lange 
proces og vil i næste nr. bringe 
mere om købet. 

Aviation Group Den111ark ApS 
Avlatlon Group Den
mark blev etableret for 
ca. 1 O tlr siden, hvor 
aktiviteten var bl.a. 
handel med fly, fly
forsikring og flyvning 
med varmluftballon, 
dog med hovedvægt 
pi flyforslkrlng. 

I 2001 er Aviation Group Den
mark blevet omdannet til Avi
ation Group Danmark ApS, 
hvor Hans Jørn Christensen 
og Morten Larsen vil stå for 
den daglige drift. 

Direktør Hans Jørn Chris
tensen, 4 7 år, har haft certifikat 
i 22 år, CPL+l+FI, og er exami
neret erhvervsassurandør 
med speciale i tlyforsikringer. 

Salgschef Morten Larsen, 
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37 år, har haft certifikat 12 år, 
CPL+I, og har tidligere arbej
det med air-charter. 

Aviation Group Denmark 
ApS har specialiseret sig i at 
kunne servicere General Avia
tion-branchen med en række 
ydelser, hvor den ene del vil 

dække området handel med fly, 
flyforsikringer, vurdering og fi
nansiering, og den anden del 
varetager alt indenfor air-char
ter, såvel passager- som tragt
flyvning. 

Ultimo 2001 forventer Avia
tion Group Danmark ApS at 

Direktør Hans Jørn Christensen og salgschef Morten Larsen. 

Danish 
Aerotech 
Regnskabsåret 2000/2001 
blev det hidtil bedste i Danish 
Aerotechs historie med vækst 
i både omsætning og ikke 
mindst indtjening. Overskud
det før skat blev 2,5 mio. kr. 
incl. et ikke-realiseret kurstab 
på2 mio. 

I resultatet er indeholdt for
skellige salgs- og udviklings
omkostninger med sigte ud 
over både 2000/01 og 2001/ 
02. De skal positionere selska
bet med egne produkter og 
serviceydelser i forbindelse 
bl.a. med det nordiske helikop
terprojekt. Selskabet har i 
2000/01 investeret 8 mio. kr., 
hvoraf 6 mio. i nye kontrakt
bundne vedligeholdelsesakti
viteter 

For indeværende regn 
skabsårventes en omsætning 
på samme niveau som det fo
regående og positivt driftsre
sultat. Den samlede ordrebe
holdning er over 100 mio. kr. 

Danish Aerotech beskæfti
ger ca. 85 personer og råder 
over faciliteter i Karup (15.000 
kvm.) og Ballerup (4.000 kvm). 

blive godkendt som Registret 
Facility til undervisning til op
nåelse af PPL. 

Afdelingen tor flyhandel 
dækker hele området indenfor 
GA fra små fly og helikoptere 
op til forretnings jetfly. 

Forsikringsafdelingen va
retager alt indenfor området fly
forsikring, som dækker over fly
forsikring, hangar keeper, pilot 
ansvars- og ulykkesforsikring. 

Air-charter afdelingen tilby
der taxiflyvning, både passa
ger og fragt, til erhvervslivet, 
grupper og andre som ønsker 
denne rejseform. 

Aviation Group Danmark 
ApS er ved at udvikle et kon
cept, som vil tilbyde admini
stration og operation at tirma
fly. Dette servicetilbud vil være 
klar omkring årsskiftet. • 
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Forsvaret - en verden af muligheder 
Ingen anden arbejdsplads tilbyder så mange forskellige jobmuligheder som Forsvaret. Du kan 
få ansættelse som lastvognsmekaniker, maskingeværskytte, F-16 pilot, chef for et kompagni, 
flymekaniker, frømand, raketoperatør, flyveleder, observatør i Bosnien, helikopterpilot, hunde
fører eller hvad med general. .. 

Forsvaret er virkelig en verden af muligheder. Ring til Forsvarets Værnepligt & Rekruttering på 
telefon 4468 2122 og bestil en eller flere af de nye uddannelsesbrochurer. Mens du venter på 
posten, er du velkommen til at klikke ind på www.forsvaret.dk 

FORSVARETS VÆRNEPLIGT & REKRUTTERING 

Postboks 135 • 3500 Værløse• Telefon 4468 2122 • Telefax 4466 0297 • e-mail eo-fvrOinternet.dk • www.forsvaret.dk 
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Tekst og foto: Knud Larsen 

Hvert andet år arrangerer Ros
kilde Flyveklub og Dansk Ve
teranflysam li ng i Stauning 
Flyvningens Dag i Roskilde 
Lufthavn. I år var navnet i fler
tal, idet arrangementet strakte 
sig over både lørdag og søn
dag. 

I år fejrer foreningen DC-3 
Vennerne 1 O års jubilæum, og 
det var planen at lørdagen 
skulle forme sig som et DC-3 
træf med deltagelse af DC-3 
fra de andre nordiske lande. 
Desværre kom kun den norske 
DC-3 LN-WND, der til gen
gæld fremstod utrolig flot i sit 
højglanspolerede aluminium. 

Begge dage var der opvis
ning af ca. 40 civile og militære 
fly, både aktive og pensionis-

Dage 

ter, så som Lockheed F-16, 
Lockheed T-33, en svensk De 
Havilland Vampire, KZ VIII, 
SAS Commuter 0400 (vistfør
ste gang i Roskilde), Beech 
King Air 200 fra Bryggerigrup
pen , Supermarine Spitfire 
MkXIV fra Duxford og den 
danske North American Har
vard OY-IIB. En nyhed på air 
show-himlen var Niels Ege
lunds franske Fouga Magister 
OY-FGA. 

Lørdagen var med strålen
de sol og blå himmel, mens 
søndagen begyndte gråt og 
gik om eftermiddagen over i let 
regn. Den lave skyhøjde om 
søndagen lagde nogle be
grænsninger på opvisningen 
(ingen faldskærmsspring), 

MeckFor Airshowteam i deres Zlin-maskiner. 

men det var i hvert fald ikke et 
problem for Hærens Flyve
tjenestes AS550 Fennec. Pilo
ten lavede en fantastisk opvis-

ning i lavflyvning i græstophøj
de, så de 5.000 tilskuere næ
sten holdt op med at snakke. 

Et andet imponerende ind-

Supermarine Spitfire MV 268 fra Duxford deltog også i flyvestævnet i Odense Lufthavn sidste år. ----------------------------



slag var et tysk firemands 
opvisningshold, der fløj tre Zlin 
42 og et Zlin 43 propelfly. 
Mecklenburger Formations
flugteam (MeckFor) hedder 
holdet. Det var så vidt vides 
holdets første opvisning i ud
landet. Og det var lidt af et 
scoop arrangørerne havde 
gjort. Holdet fløj et virkelig pro
fessionelt gennemført pro
gram, selv om de ikke havde 
flyvning som erhverv. Præcisi
onen i flere elementer i pro
grammet ledte tankerne hen 
på de engelske, franske og ita-
lienske professionelle hold. Fouga Magister OY-FGA med den særprægede V-hale taxier til parkering efter opvisningen. 

MeckFor vil vi gerne se igen. 
Dagenes sidste program-

punkt var opvisningen af en 
Supermarine Spitfire (MV 268) 
fra Fighter Collection i Duxford, 
England. Det er en Spitfire Mk 
XIV med en 2.035 hk Rolls
Royce Griffon 65-motor med 
en ternbladet propel. Det er nu 
en herlig lyd - sådan en V12 . 

• 

North America Harvard OY-118 
sammen med en meget stor 
model med rigtig brændstof
motor. 

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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Autoriseret 
SERVICE CENTER llayllleen Aircraft --------------! 

Business Flight Services A/S tilbyder 
Professionel assistance til ejere/operatører 

af Beech-, Cessna- og Piperfly m.fl., 
når det gælder vedligeholdelse og reservedele. 

Sindal afdeling: tlf. 96 78 02 04 
Roskilde afdeling: tlf. 46 14 17 02 
Stauning afdeling: tlf. 97 36 90 55 
Reservedele: tlf. 96 78 02 05 

Sindal Alrport DK 9870 Sindal - Denmark 
Tel. +45 96 78 02 00 - Fax +45 96 78 02 08 

" • Sindal 
• Roskilde 
• Stauning 
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Commande~ 
-~ 

Tekst og foto: Palle J. Christensen 

North American. 
Aero Commander. 
Fornemme forfædre 
til serien af lette fly 
kaldet Commander, 
der blev introduceret 
i 1970. Det skulle dog 
vise sig ikke at være 
så enkelt at tage 
markedsandele fra 
de etablerede småfly
fabrikker. 

~8nfflffl111!'11, 148 under lan
ding. Der er virkeligt fornemt 
udsyn fra alle fire sæder. 

Commanderlinien havde el
lers mange stærke sider. De 
var bygget efter de nye FAR 23 
kriterier med f.eks. strengere 
krav til at modstå turbulens. Det 
resulterede i en kraftig struktur. 

Alvorlige problemer med 
halen og knap så slemme med 
dørene øgede vægten yderli
gere. De 200 HK motorkraft i 
112· eren var ikke overvælden
de. 

At komforten var i top, var 
ikke nok til at 112TC (210 HK 
med turbocharger) kunne kon
kurrere medf.eks.en PiperTur
bo Arrow IV, der var 20.000 $ 
billigere. Model 114 med en 
mere passende 260 HK motor 
blev fremstillet til 1980, da 

Er der mørkt, mk du skal ind i din Commander, er der en lille 
lampe til at belyse trinnet. Samtidigt tændes lys i kabinen. 

Rockwell stoppede produktio
nen. 

Via et salg til Gulfstream, 
der dog ikke lavede enmotoret 
Commander, endte linien i 
so·erne hos et nyt firma i Bet
hany, Oklahoma: Gom mander 
Aircraft Company. 

Et problem med revner ved 
hovedhjulenes befæstelse i 
vingen skulle klares, inden li
nien blev genoplivet. Alt detfo
regående lyder ret negativt, 
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Bredkroppet og bredsporet -
1, 19 m. indvendigt og 3,34 m. 
mellem hovedhjulene. 

men er blot en konstatering af, 
at selv med en af verdens stør
ste flyfabrikker i ryggen er re
sultatet ikke givet på forhånd. 

Commander 1148 
alias 115 

,,The finest tour place high per
formance single engine air
craft in the world". En rigtig 
amerikansk udtalelse må man 
nok sige, men ikke helt forkert. 

Danish Aerotech på Karup 
var værter for den tyske im
portør af Commander, Com
Air, Flughafen Siegerland, og 
blandt andre interesserede fik 
FLYV's udsendte en prøvetur 
i en knap et år gammel 1148. 
Fremover markedsføres den 
som 115. 

Indstigning foregår fra beg
ge vinger, og som i en sports
vogn stiger man ned i cockpit
tet. Men den gode plads gør, 
at man (195 cm/95 kg) nemt 
finder sig til rette, uden at ge
nere "kaptajnen" i venstre sæ
de eller de to "sandsække" 
(lokale journalister) på bagsæ
derne. 

Duften af ny bil slår en, men 
det er et forkert udtryk. Det er 
meget bedre, nemlig duften af 
lædersæder og læder på væg
gene. Foruden luksus og kom
fort er læderet et af de fem lag, 
der støjisolerer kabinen på 
overbevisende måde. 

På den ganske lange køre
tur til parallelbanen på Karup 
opsuger det kraftige understel 
(trailing-link) alle ujævnheder. 
Understellet er et af tegnene 
på, at Commander også skulle 
have omfattet en serie tomo
torers fly med fælles kampe-

Understellet ser ud til at kunne 
klare en hangarskibslanding. 
På vingeforkanten stall-war
ning og afisning med væske. 

nenter. 
Efter starten hopper vi en 

gang i lædersæderne, da en 
fejlagtig gear unsafe advarsel 
hyler og blinker. Den bliver hur
tigt bragt til tavshed, og jeg får 
lov til lidt grundlæggende ma
nøvrering. Vingen med laminar 
profil (P-51 Mustang var jo far
far!) skærer fint igennem den 
lette termiske turbulens, og 
man mærker ikke farten. Ind
trykket er rock steady, men alli
gevel med behageligt lave sty
rekræfter og meget vel harmo
niserede ror. 

Et rigtigt forretningsfly 

Commander' en virker nem at 
blive dus med. Skal forret
ningsmanden ned i en travl 
lufthavn elsker flyveledere folk, 
der kan holde farten oppe på 
finalen. Flapsene kan sættes 
ud ved 150 knob. Det sker 
uden trimændringer. Det sam
me når hjulene sænkes ved 
130 knob. 

Efter at have noteret disse 
to glimrende egenskaber, er vi 
nået ind på en lang finale til 
den ikke særligt brede bane 09 

Kompakt og kraftigt bygget, 
men ikke uden elegance. 



Lefl. Vi sigter efter 80 knob og 
70 over tærsklen. Der er lidt 
sidevind fra højre, som nemt 
klares, og selve udfladningen 
går også fint. Det kraftige un
derstel gør selve landingen u
mærkelig. 

Men så griner den venlige 
tysker og tager over. Vi skal lige 
en halv meter længere ned, og 
have næsen et par grader hø
jere op! Det fremragende heli
kopteragtige udsyn har snydt 
mig for en perfekt landing, und
skylder jeg mig med. En deci
deret dårlig landing bliver ret 
svær at lave. 

Det skal dog ikke være ros 
det hele. Striber af ens kontak
ter nederst på panelet virker 
gammeldags og indbyder til 
fejltagelser. At flapshåndtaget 
sidder på højre panel bag det 
andet rat ligner en eftertanke. 
Og der er mærkeligt nok ingen 
"stop", så man skal holde øje 
med indikatoren for at finde en 
bestemt flapstilling. Ubekvemt. 

I år 2000 blev der kun le
veret 20 Commanderfly, så 
ejerneafdisseforblivernokmed
lemmer af en lille eksklusiv klub. 
(Se www.commander.org). 

Prisen er sikkert også med
virkende:$ 425.500 for en 115 
og $ 472.500 for en 115TC. 
(Uden ekstraudstyr). 

Måske ikke helt en Rolls 
Royce, men en stor Mercedes 
eller BMW er jo heller ikke at 
kimse af. • 
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Commander 115 

Motor: Textron Lycoming IO-540-T 485 260 hk v/2. 700 rpm 
6 cyl. m. benzinindsprøjtning. Anbefalet eftersynstid: 2.000 
timer. 

Tre-bladet McCauley constant-speed propel, dynamisk 
afbalanceret, diam. 1,96 m. 

Længde: ....................................................................... 7,59 m 
Højde: .......................................................................... 2,56 m 
Spændvidde: ............................................................... 9,98 m 
Vingeareal: ................................................................ 14, 12 m2 

Tornvægt: ................................................................... .. 927 kg 
Fuldvægt: .................................................................. 1.478 kg 
Tankindhold(brugbart): ..................................... .............. 257 I 
Max. hastighed: ........................................................ 304 km/t 
Langdistancerejsehastighed (55%power): ............... 276 km/t 
Stallhastighed ........................................................... 100 km/t 
Stigehastighed: .................................................... 1.070 ft/min 
Tjenestetophøjde: .................................................. 16.800 fod 
Rækkevidde (langdistance - 11,2 gallon/time): ....... 1.861 km 
Startstrækning til 15 m: ................................ 2.000 fod/610 m 
Landingsstrækning over 15m: ...................... 1.200 fod/366 m 
Max.vægt i bagagerummet: ........................................... 90 kg 
Standard nyttelast: . .. . . .. .. . . . . .. . . ... . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. .. .. . .. .. . . . . . 525 kg 

115TC 
samme som 115 bortset fra: 

Motor: Textron Lycoming TIO-540-AG1A 270 hk v/2.575 rpm 
6 cyl. m. turboladning. 
Tornvægt: ..................................................................... 976 kg 
Fuldvægt: .................................................................. 1.499 kg 
Max. hastighed: ........................................................ 365 km/t 
Lang distance rejsehastighed 
(65 % power/ 25.000 fod): ....................................... 313 km/t 
Stallhastighed: ............................................... ........... 109 km/t 
Tjenestetophøjde: .................................................. 25.000 fod 
Rækkevidde (Lang distance -12 gallon/time): ....... 1.611 km 
Startstrækning til 15 m: ................................ 2.223 fod/678 m 
Landingsstrækning over 15 m: ..................... 1.312 fod/400 m 

Det sker i 2001 /2002 
10-12/1 O European Regions 

Airline Assoc. 
Annual Convention, 
Athen 

12/10 Eskadrille 721, FSN 
Værløse fylder 75 år 

14/10 Autumn Air Show, 
Duxford 

4-8/11 Dubai Air Show, 
Dubai 

5/11 Foreningen DC-3 
Vennerne fylder 1 O 
år 

29-31/3 Wanaka lnt'I Air 
Show, Wanaka, New 
Zealand 

7-13/4 Sun and Fun, 
Lakeland, Florida, 
USA 

6-12/5 ILA, Berlin 

28-30/5 European Business 
Aircraft Assoc. 
Convention, 
Geneve, Schweiz 

9/6 Åbent Hus, Flyve-
station Værløse 

22-28/7 Farnborough Air 
Show, Farnborough, 
England 

24-30/7 EAA Air Venture, 
Oshkosh, USA 

10-12/9 National Business 
Aviation Assoc. 
Convention, 
Orlando, USA 

27-29/9 T ake 0ft luftfarts-
udstilling, Monster, 
Tyskland 

- langt 
bedre 
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LUFTFARTSSKOLEN 

Type Rating BE 200 

Type Rating BE 200 i henhold til JAR-FCL 1.240 (a)(2). Kurserne er opdelt i to blokke. Blok 1 indeholder 
den tekniske del og varer 26 timer fordelt på 4 dage. Blok 2 indeholder 7 timers aero-plane performance 
og mass and balance og 8 timers flyvning fordelt på 7 dage. 
For at kunne deltage skal man være indehaver af en Multi-Engine/Instrument Rating og minimum CPUIR 
teori. Kursuspris pr. deltager kr. 120.000,-. Kursets afholdelse forudsætter tilstrækkelige tilmeldinger. 

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. Kursuspris pr. deltager inkl. alle materialer kr. 38.000,-. 

JAR-FCL integreret ATP-kursus 

Kurset dækker alle krav i henhold til JAR-FCL 1. 160(c) og JAR-FCL l.165(a)(l) og opfylder kravene til 
første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Næste ledige kursus starter primo februar 2002, kursusprisen alt ind. kr. 650.000,
Optagelsesprøverne til kurserne afholdes af Forsvarets Værnepligt og Rekruttering på Flyvestation 
Værløse. Lægeprøverne afholdes af flyvemedicinsk klinik på Rigshospitalet. Prøverne vil være 
uden omkostninger for ansøgerne. Informationsmateriale indeholdende optagelsesbetingelser og 
tilmeldningsblanket til optagelsesprøverne kan rekvireres på skolen. 
Der afholdes løbende informationsmøder på skolen omkring uddannelsen. Nærmere information herom 
kan fås ved henvendelse til skolen. 

Modulare JAR-FCL 

Flyvekurser til CPL, IR, FI, ME/CR og ME/IR vil løbende blive udbudt, kontakt skolen. 

ATPLTeorl 

For at kunne deltage, skal man være indehaver af et PPL certifikat. Kurset indeholder i henhold til JAR
FCL 1470 (a), Air Law, Aircraft General Knowledge, Flight Performance and Planning, Human Performan
ce and Limitations, Meteorology, Navigation, Operational Procecdures, Principles of Flight, Communica
tions. Kursets afholdelse forudsætter tilstrækkelig tilmelding. Pris oplyses ved henvendelse til skolen. 

FLYV • OKT. 2001 

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

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 
Lufthavnsvej 60 . 4000 Roskilde . Tlf 32 82 80 63 
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Og de lyder bare helt rigtigt ... 
Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

I en bygning pA den 
nedlagte flyvestation 
Tirstrup udvikles 
højteknologiske sorte 
bokse og jetmotorer 
til mode/fly. 

En af de helt charmerende 
ting ved modelflyvning er, at 
man så at sige kan genopfin
de flyvemaskinen. Arbejder 
man på en flyfabrik i dag, risi
kerer man at bruge år af sit liv 
på at designe et understels
ben eller andre detaljer af det 
store maskineri. Forbi er de 
gode gamle dage, hvor man 
byggede det hele op fra grun
den. 

Modelflyvningen er - sam
menlignet med flyvning i stor 
størrelse - i mange henseen
der stadig på et meget grund
læggende udviklingstrin. Vi, 
der bygger modelfly, arbejder 
os stadig frem via enkle bereg-

ninger, erfaringer (herunder de 
dyrekøbte af slagsen) og troen 
på, at det nok skal kunne lade 
sig gøre. 

Men ligesom flyvningen i 
fuld størrelse tog et afgørende 
skridt fremad mod nutidens 
komplicerede maskiner, da 
jetmotoren blev opfundet, er 
en lignende udvikling i dag i 
gang indenfor modelflyvnin
gen, og nogle af de vigtigste 
skridt ind i fremtiden bliver ta
get i Tirstrup Oeg nægter fort
sat at kalde den Aarhus Luft
havn I - som jeg har skrevet en 
gang før her i bladet tillod min 
mors moster sig også hele livet 
at kalde HT-busserne for "spor
vognen"). 

I Tirstrup arbejder firmaet 
SimJet med at udvikle jetmo
torer til modelfly, og som en si
degevinst ved dette arbejde, er 
der nu også "sorte bokse" på 
vej. Alt sammen noget, der på 
sigt kan give modelflyvere 
langt mere præcist besked 

Fra jetmotorens barndom- Lars (th) og Kim starteren af de første 
jetmotorer ved modelflyveudstillingen i Grenaa Mølle i efteråret 
1992. Dengang kunne de maksimalt yde 0,5 kilos tryk. 
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Ten years atter - stort set. Lars og Kim prøvekører nu en 
produktionsudgave af en jetmotor. Alle SimJet-motorer prøvekø
res, før de forlader fabrikken. Ved denne simple opstilling med en 
fjedervægt, kan man samtidig se, hvor stor trykkraften er. Høre
værn er nødvendigt, da motoren ikke er ganske lydløs - holder 
man hånden et stykke bag den, overraskes man af de store 
mængder varm luft, der strømmer bagud. Men trykkraften skal jo 
komme et sted fra. Bemærk værktøj og måleinstrumenter, der 
uden at ryste ligger på arbejdsbordet, mens motoren trykker ti 
kilo. Havde det været en modelstempelmotor med lignende kræf
ter, var det hele sikkert rystet ud over kanten/ 

om, hvad deres modeller fore
tager sig i luften, uanset om de 
er jetdrevne eller ej. 

Fyr og flamme 

Hovedmanden bag SimJet er 
Lars Nøhr, der står som "direk
tør" i den lokale telefonbog. 
"Flyvegal opfinder" havde må
ske været en mere passende 
betegnelse. Lars har både S
ag A-certifikat og en kreativ 
fortid i Grenaa Modelflyveklub. 
Han var altid en af dem, der 
skulle prøve noget nyt - fir
taktsmotorer, da de kom frem, 
tomotorede modelfly, meget 
store modelfly ..... og så for ca. 
1 O år siden hørte Lars at en 
tysker skule holde et foredrag 
i København om sine jetmo
torer til modelfly. 

Lars hørte foredraget og var 
straks fyr, flamme og 
jetudstødningl Men han mente 
på den anden side nok, at han 
godt kunne lave motoren bed
re selv. Det førte til års ekspe-

rimenter hjemme i garagen i 
Ryomgård. En af de tidlige 
modeller blev demonstreret 
ved en modelflyveudstilling i 
Grenaa Mølle i 1992. 

Allerede dengang var re
sultatet imponerende (fordi 
den i det hele taget kunne 
køre) - men også lidt uprak
tisk, da der skulle brugestem
melig meget udstyr til at starte 
apparatet. 

Motoren lød godt og rigtigt, 
men skulle man være helt 
ærlig dengang, så det ikke ud 
til, at den ville blive en alment 
praktisk løsning på at få skub
bet modelfly op på himlen. 

Det er den til gengæld ble
vet nu - efter flere års og syv 
millioner kroners udviklingsar
bejde. Og garagen derhjemme 
er for længst blevet for lille. 
SirnJet er derfor flyttet ind i en 
gammel militærbygning ude i 
nærheden af den vestlige en
de af startbanen i Tirstrup. 

Her blander hylene fra de 
små jetmotorer sig nu med 
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brølene fra de store. Og det er 
dejligt nemt for SimJet at hente 
brændstof, selvom tankfolke
ne de første gange var noget 
forbløffede over at skulle sæl
ge fem og ti liter jetfuel i en 
dunk! De varvanttil noget stør
re mængder, når SAS bestilte 
til deres MD-B0'ere. 

Ingen vibrationer 

Princippet i en jetmotor er så 
såre enkelt. Vagn Stevnhoved, 
et af Grenaa Flyveklubs navn
kundige medlemmer, spurgte 
mig engang, om "sådan en jet
motor ikke bare er en støvsu
ger med en petroleumslampe 
' ?" I. 

Og lidt er der vel om snak
ken. Luften skal suges ind, 
komprimeres, varmes op og 
så strømmer den ellers selv 
bagud med stor kraft. I en 
SimJet-motor kommer luften til 
at fylde 40 gange mere i forbin
delse med opvarmningen i 
brændkammeret. Det er den
ne udvidelse, der giver det 
solide tryk. 

Motoren har meget få be
vægelige dele, og når selve 
akslen med turbine og kom
pressor er afbalanceret og kø
rer som smurt, er der et mini
mum af vibrationer. Jeg har 
prøvet at lægge hånden på en 
SimJet motor, hvor turbinen 
kører, og det mærkes stort set 
ikke. Men problemet med jet
motoren er, at det hele kræver 
håndværk i megethøj kvalitet, 
og gode materialer, der kan 
holde til de voldsomme belast
ninger. Det maksimale omdrej
ningstal i en SimJet-motor lig
ger p.t. på 120.000, hvilket vil 
sige, at det enkelte turbine
blad, som vejer 2 gram, udsæt
tes for en centrifugal påvirk
ning på 119 kg - og arealet af 
den del af det, der holder det 
fast på akslen, er 7 kvadrat 
millimeter. 

Export 

Der er kun solgt få SimJet 
motorer i Danmark, men ud
landet har vist meget stor in
teresse. Der er tale om et ver
densmarked, og der er kun få 
konkurrenter - faktisk kun en 
enkelt rigtig seriøs, hvor kvali
teten kan hamle op med Sim
Jets produkter. Der er solgt 
over 100 motorer i Tyskland og 
ligeledes over 100 i USA. 
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Kim Rasmussen, Lars' nabo og gamle modelflyvekammerat, samler en SimJet-motor i værkstedet 
i Tirstrup. 

Fjernøsten med lande som 
Singapore og Taiwan er det 
hurtigst voksende marked i 
øjeblikket. 

Lars Nøhr har en lumsk 
mistanke om, at flere kunder 
alene køber de lækre motorer 
for at have noget imponere 
naboerne med! Når de så har 
hørt lidt på "vellyden", sætter 
de sig ned og får en øl. Det 
skulle give en stor vennekreds, 
der gerne holder til støjen for 
at få øllerne ... Det er dog også 
Lars' erfaring, at mange faktisk 
flyver med hans motorer, og 
han har da også haft fornøjel
sen af at se dem i luften over 
flere lande i Europa og USA. 

Det kræver en grundigt 
forarbejde at eksportere til 
USA, dette frihedens land, 
hvor sagførere tilsyneladende 
har haft frihed til at ødelægge 
firmaer som Cessna og Piper 
med helt tåbelige krav om er
statning baseret på et overdre
vent produktansvar. 

SimJet har i samarbejdet 
med det amerikanske model
flyveforbund forsikret sig ud af 
produktansvaret. Det er ikke 
noget, man bare lige gør, da 
der skulle omfattende data
mængder til, før motoren kun
ne godkendes som sikker. Bl.a. 
skulle to motorer testes til 
destruktion, så man kunne se, 
hvorledes de gik i stykker, og 
om de i forbindelse hermed var 

til risiko for omgivelserne. 
Jeg ved ikke, om der også 

skal stå på æsken (eller kuf
ferten, hvis det drejer sig om 
en af de finere udgaver), at 
motoren ikke må sættes på en 
barnevogn eller spises af tre
årige, men Lars føler sig for
holdsvis sikker på, at han uden 
risiko for et langt traumatisk 

drama i en amerikansk retssal 
kan eksportere til modelflyvere 
i det store land I 

Fjernstyring over 
Internettet 

SimJet motorer leveres i for
skellige størrelser, hvor de 
største har en trykkraft på 30 

Alle SimJet-motorer leveres i dag med selvstarter- som her ses 
fo"est på motoren. Erfaringen viser, at nogle mennesker laver 
fejl i forbindelse med den manuelle opstart, og den letteste løsning 
er at gøre det hele automatisk. Desuden ser det "sejr' ud, når en 
mode/flyverstarter sin jetmotor ved at føre senderens gashåndtag 
fremad! Ikke noget med svedende at sidde og hakke på en 
genstridig propel! 
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Kompressoren forrest i motoren. Aluminiumshuset, som motoren 
ligger i, er i øvrigt drejet ud af en stang aluminium for at undgå 
spændinger i metallet, som man ville få, hvis den var presset ud 
af en plade. 98% af metallet går til spilde, men det er faktisk den 
billigste måde at fremstille huset på. SimJetmotorernes 
aluminiumsdele fremstilles på Bornholm. 

engelske pund. Det er noget, 
der giver helt uanede mulig
heder for at modelfly kan kom
me til at flyve stærkt. Meget 
stærkt. Hastigheder op i nær
heden af 500 km/t er opnået 
(og kan registreres, da fartmå
lere til modelfly er opfundet!). 
Da modstand og belastninger 
som bekendt vokser med 
kvadratet på hastigheden, er 
det derfor helt andre belastnin
ger modelfly med SimJet-mo
torer risikerer at komme ud for, 
end dem man udsætter f.eks. 
almindelige kunstflyvemodel
ler for. Hele modellens struk
tur, hængsler, ror og you
name-it skal dimensioneres til 
de høje hastigheder. 

Hastighederne stiller natur
ligt højere krav til sikkerheden, 
og her bevæger modelflyvnin
gen sig så ind i en ny, mere 
sikker og mindre pioneragtig 
fremtid. SimJets motorer er 
udstyret med en "blacl< box", 
der registrerer samtlige op
starter, omdrejningstal m.m. i 
hele motorens levetid. Desu
den kan man til enhver tid se, 
hvad der er sket indenfor de 
sidste fem minutter - ikke bare 
med motoren, men også med 
radiomodtageren i flyet. 

Via denne motorelektronik 
og Internettet kan man desu
den stå i SimJets kontor i Tir
strup og følge med i, hvordan 
en motor kører her og nu i 
USA. Faktisk kan motoren 
startes og slukkes fra Tirstrup, 
hvis den er on-line! 

Den sorte SimJet-boks kan 
også kobles sammen med en 
fartmåler, så man kan forhin
dre, at modellen kommer over 
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eller under nærmere angivne 
hastigheder. Skulle der ske et 
havari eller vise sig fejl på flyet, 
kan man ved at slutte model
lens "black box" til en PC finde 
ud af, hvad der var galt. 

Hvor mange gange har 
man ikke på modelflyveplad
sen diskuteret om et styrt 
skyldtes en radiofejl eller en fejl 
i tommelfingrene på piloten? 

SirnJets sorte boks forhand
les nu selvstændigt, så stem
pelmotordrevne modeller også 
kan nyde godt af den teknolo
giske udvikling i Tirstrup. 

Anvendelsesmuligheder 
Lars Nøhr forudser stigende 
eksport af de små jetmotorer 
i de næste par år - herefter vil 
kurven måske flade ud. Men 
mindre naturligvis, der viser 
sig helt nye muligheder, f.eks. 
i forbindelse med mindre 
motorer, der måske ville åbne 
døren til større markeder af 
modelflyvere, der ikke behø
ver at flytte 15 kilo rundt på 
himlen med 300 km/t, men 
som gerne vil have lyden og 
lugten af rigtig jet. 

Der ligger også fremtids
muligheder i større jetmotorer 
- og her taler vi ikke kun om 
motorer til modelbrug, men 
f.eks. til motorsvævefly. 

Til de allerede flyvende jet
modeller er der naturligvis mo
delflyvere, der spekulerer på 
efterbrændere ... og mon ikke 
tanken bliver vendt over mad
pakkerne i frokostpauserne 
hos SirnJet? For selvom Sim
Jets produkter er højtekno
logiske, er de alligevel ikke hø-

DATABOKS • DATABOKS • DATABOKS 

SimJet tilbyder i øjeblikket tre motorer, der alle har en diameter 
på 113 millimeter og en vægt på omkring 1,3 kg. Brændstof
forbruget ligger på omkring 2 liter på 5-1 0 minutter afhængig 
af, hvor meget sved modelflyveren vil have på panden. De 
enkelte motorers data ses her 

Motor Sim.Jet 3000 Sim.Jet2300 Sim.Jet 1700 

Max rpm 122.000 122.000 18.800 
Tomgang rpm 30.000 35.000 35.000 
EGT* 610 °C 640 °C 500 °C 
Max thrust 301bs 231bs 171bs 

*Udstødningstemperatur med max thrust 

Besøg firmaets hjemmeside på www.simjet.com 

jere, end at de kan udtænkes 
og udvikles af en lille gruppe 
kreative mennesker i et hjørne 
af Tirstrup Lufthavn. 

Lars sagde engang tor flere 
år siden i et løssluppent øje
blik, at han gerne ville være 
den tørste modeflyver, der fik 
en model gennem lydmuren. 
Inden det sker, skal der arbej
des længe og intenst med ud
vikling af modelfly-modelflyv
ningen skal nok igennem no
get af al den eksperimenteren, 
som full-size-flyvningen skulle 
igennem i årene efter Anden 
Verdenskrig. 

Der sker noget omkring flys 
vinger og kroppe, når man 
nærmer sig den magiske has
tighed. Og om det lige bliver 
Lars, der kommer til at være 
den første, vil tiden vise. Måske 
kaster han sig som Elleham
mer på et eller andet tidspunkt 
over ting, der slet ikke har med 
flyvning at gøre. Men lur mig, 
om det ikke bliver en af hans 
motorer, der driver det model· 
fly, som kommer til at lave det 
første lydmursbrag et eller an
det sted i verden! • 

Indmaden i SimJets "blacl< box", som er meget mere end en blacl< 
box. Den registrerer således alle kørte timer og antallet af starter 
i hele motorens levetid. Fra den lille elektroniske kasse styres 
desuden, hvordan motoren starter og slukker, den giver via et 
blinkende panel (der f.eks. kan monteres i modellens cockpit) 
besked om fejl, og kobler man den til sin PC, kan man føre logbog 
med de gemte oplysninger. SimJet har selv udviklet den 
nødvendige software, men selve produktionen af elektronikken 
foregår i Arhus. 

FLYV • OKT. 2001 





Tekst og foto: Mogens Jensen, observatør 

Der var to kategorier fo Gonzålez, der i 1999 og konkurrenceflyvning. Umid- hold med hyppig udveksling af 

for balloner under 2000 fløj over henholdsvis delbart betragtet skulle vejret informationer under flyvnin-

WAG, varmluft- Nord- og Sydpolen i ballon også være ideelt i den span- gerne og med støtte fra hjæl-
med sponsorstøtte fra LG, det ske sommer, men bl.a. de høje pere, der fra jorden følger bal-

balloner og gas- koreanske multinationale sel- temperaturer medførte urolige Ionerne og videregiver aktuel-
balloner. Uden for skab, der var hovedsponsor for vejrforhold om aftenen, og alle le oplysninger fra målområdet. 
konkurrencerne blev WAG. aftenflyvninger blev derfor af-

der bl.a. fløjet med De daglige konkurrencer lyst. En enkelt morgenflyvning 
Gas Balloon Competltlon blev kompetent ledet af eng- blev efter fire udsættelser af-,,special shape" 

lænderen Les Purfield, som lyst på grund af en morgentå- Der blev gennemført to flyv-
balloner og varmluft- tidligere på året var stævnele- ge, der ifølge meteorologerne ninger og syv delkonkurrencer 
skibe. der ved de danske mesterska- kun forekommer få dage om med de otte heliumfyldte gas-

ber. I modsætning til de øvrige året. balloner, der lettede fra Tab-
Ballonstævnet under 2. World arrangementer under WAG På trods af disse forhold lada lufthavn i Sevillas periferi. 
Air Games i Spanien fra den (bortset fra helikoptere) blev blev stævnet afviklet med et Det var i øvrigt mere end 70 
23. juni til den 1. juli 2001 fandt der ikke fløjet om Europa- eller udmærket forløb. Der blev år siden, at der sidst var fløjet 
sted i den andalusiske hoved- Verdensmesterskaber, men gennemført seks flyvninger med gasballoner i Spanien. I 
stad Sevilla. Der blev konkur- de tre bedst placerede piloter med 18 delkonkurrencer. Vin- sammenligning med varmluft-
reret i to kategorier for hen- modtog WAG medaljer. Afvik- der blev Masahiko Fujita fra balloner kræver en opstigning 
holdsvis varmluftballoner I ingen af stævnet, de udskrev- Japan med Josep Maria Llado mange forberedelser, og der 
(HABC) med 101 tilmeldte pi- ne konkurrencer og resultater- fra Spanien som nummer to og var flere vanskeligheder for-
loter og gasballoner (GBC) ne kan ses på FAI website: Mamoru Endo fra Japan som bundet med starten, der ved 
med otte tilmeldte piloter. 30 www.fai.org/ballooning/event. nummer tre. begge flyvninger fandt sted 
lande var repræsenteret med asp. Michael Tschernja havde om natten. 
et eller flere hold. Den danske flotte resultater i nogle af del- Den overvejende vestlige vind 
mester Henning Sørensen konkurrencerne, men resulta- satte nogle naturlige geo- .. 
måtte melde afbud med kort Hot Air Balloon terne rakte ikke til en placering grafiske grænser for flyv-
varsel, og Michael Tschernja Competition i toppen i den samlede konkur- ningerne, idet flyvetiden under 
var derfor alene om at repræ- Flyvningerne under HABC rence. Selv om der flyves om konkurrencebetingelserne 
sentere Danmark. fandt sted vest for Sevilla, hvor individuelle medaljer, er det kunne have en varighed af op 

terrænet er fladt og præget af karakteristisk, at de bedst pla- til ni timer med en maksi-
Den overordnede ansvarli- store marker med spredt be- cerede piloter kommer fra sto- mumdistance under en del-

ge for arrangementet var Anul- byggelse og således ideelt for re velfungerende nationale konkurrence på 180 km. 
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En enkelt ballon havde be
klageligvis en meget hård lan
ding, hvor observatøren blev 
alvorligt kvæstet. 

Vinder af konkurrencen 
blev Klaus Weisberger fra 
Tyskland med Astrid Gerhardt 
som co-pilot. 

Generelt indtryk 

Ballonstævnet under det an
det WAG var et godt og spæn
dende arrangement, men ef
terlader det generelle indtryk, 
at stævnet endnu ikke har op
nået den forventede internati
onale og mediemæssige op
mærksomhed, som der stræ
bes efter, og som skal sikre, at 
der fortsat vil være sponsor
midler til at markere fremtidige 
stævner på samme niveau 
som aktiviteter under de olym
piske lege. 

Pressedækningen var som 
eksempel meget svag, selv i 
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de lokale aviser. I det spanske 
fjernsyn Television Espaiiola 
blev WAG tildelt tyve minutter 
i en sportsudsendelse kl. 1 om 
natten med lidt mere omtale i 
morgenudsendelser lørdag og 
søndag. 

Der var heller ikke, som ved 
mange andre større stævner, 
lejlighed for offentligheden til 
at overvære begivenhederne, 
ligesom der ikke var salg af det 
sædvanlige "merchandise". 
FAI/CIA Competitors Subcom
mittee (CSC) er opmærksom 
på bl.a. disse forhold og havde 
taget initiativet til en spørge
skemaundersøgelse og dis
kussion om stævnet (Resulta
tet vil blive vist på esc web
site: http://home.t-online.de/ 
home/ciacc, når det forelig
ger). 

Det kan således blive inte
ressant at følge udviklingen 
frem mod det næste WAG i 
Slovenien i 2005. • 

Resultatliste, WAG gasballoner 

Nr. Pilot Points 

1 Weisberger/Gerhardt Tyskland 

2 JurgNan Houten Holland 

3 Hale/Herschend USA 

4 Fink/Schmoll Tyskland 

5 Stoll/Frohlin Schweiz 

Kilde: http://www.fai.org/ballooning/events.asp 

Resultatliste, WAG varmluftballoner 

Nr. Pilot Points 

1 Masahiko Fujita Japan 

2 Josep Maria Llado Spanien 

3 Mamoru Endo Japan 

4 David Bareford England 

5 Oliver Bleikertz Tyskland 

6 Uwe Schneider Tyskland 

7 Joe Heartsill USA 

8 Javier Tarno Spanien 

9 Johnny Petrehn USA 

10 Peter Hausmann Tyskland 

Kilde: http://www.fai.org/ballooning/events.asp 

Morgenstemning pli startstedet - luftskibet deltager i Fiesta arrangementet 

6097 

5407 

5150 

4551 

4104 

14734 

13382 

13101 

12990 

12925 

12779 

12771 

12708 

12635 

12384 

I 
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Danske Vinger nr. 28 

Stampe SV 4B OY-DBC 
Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

»Den kan da godt 
flyve pi hovedet?« 
ringede jeg nærmest 
for god ordens skyld 
og spurgte Povl Toft, 
da jeg gik i gang med 
at skrive teksten til de 
fotos, som for længe 
siden var blevet taget 
en smuk sommeraf
ten over Ringkøbing 
Fjord. Da der var giet 
en time, sad jeg 
stadig og lyttede! 

Povl har følgende kommentar 
til maskinens flyveegenska
ber: »Meget harmonisk - gan
ske udmærket flyvemaskine." 
Maskinens totale f/yvetid er i 
skrivende stund 4608:35 timer. 

Ringer man til Povl og spørger 
om noget med benzin, får man 
en solid forklaring! Også 
selvom der mindst to gange 
bliver spurgt i baggrunden, om 
teen er færdig? 

Hver ting til sin tid. Og jo, 
som sagt kan Stampen godt 
flyve på hovedet, da den har 
to benzinsystemer. Det ene er 
ganske normalt med en flyde
karburator, der som bekendt 
kommer til at lide at psykiske 
problemer med deraf følgende 
risiko for motorstop allerede 
omkring 0 G. Men en Stampe 
er også fra fabrikkens side vel
signet med et ekstra system, 
der gør det muligt at vende 
bunden i vejret. 

Med et håndtag i cockpittet 
lukker man simpelthen for ben
zinen til karburatoren, og mo
toren bruger så ca. 20 sekun
der til at tømme den. Nu går 
den i stå, selvom propellen sta
dig drejer lystigt rundt i vinden. 
Det oprindelige gashåndtag 
styrer nu kun luften, og det 
skubber man frem til fuld gas. 
Med et andet hånd regulerer 
man en nåledyse, der sender 
benzin til motoren, og det føres 
frem, indtil motoren kører godt 
og lidt på den fede side, så den 
har god køling. 

Dette system fungerer lige 

så godt på hovedet som ved 
normal flyvning. Forholdet 
mellem benzin og luften og 
skal være i orden, da man el
lers risikerer at motoren dør 
pga. forkert blanding. Det kræ
ver lidt øvelse, men er ikke no
get problem i højden. 

Har man tænkt sig at lave 
aerobatics straks efter start -
som nogle Stampehold i tidens 
løb har gjort, men som ikke 
praktiseres i Stauning - skal 
man have helt tjek på indstil-
1 ingerne allerede fra starten, 
da der ikke er nogen fremtid i 
at få motorstop i 20 fods højde. 
Men takket være dette glim
rende tostrengede benzinsy
stem, har vi altså på dansk re
gister en dobbeltdækker, der 
kan flyve underholdende aero
batics uden at være bange for 
lidt negative G'er! 

En vanskelig handel 
I øvrigt er OY-DBC faktisk slet 
ikke er Povls Stampe. Det er 
ellers en tanke, man godt kun
ne få, da det jo altid er ham, 
man ser flyve maskinen. 

Men den tilhører altså Toft 
Air Force eller i det mindst et 
udvalg af medlemmer i Toft
familien, og den er samtidig en 
glimrende illustration af, at det 

slet ikke altid er så lige til at få 
spændende veteranfly til lan
det, og at det til tider kræver 
handelstalent af højmarkske 
dimensioner at få flyhandler til 
at gå op i en højere enhed. 

Tanken om at få en Stampe 
til Danmark opstod i første 
halvdel af ?O'erne, da en tysk 
pilot gav ture i et fly af typen 
ved et tidligt KZ-rally i Stau
ning. I første omgang var det 
Bertel Kring, der bad Jens Toft 
om at undersøge, om det kun
ne lade sig gøre at skaffe ham 
et sådant fly. 

Helt let var det ikke. Stampe 
er ikke nær så udbredt en type 
som Tiger Moth, men det viste 
sig, at det belgiske flyvevåben 
var ved at udfase typen. Kon
takten til Belgien blev skabt 
gennem en oberst ved de bel
giske styrker i Tyskland. Og ef
ter en første resultatløs kontakt 
til flyvemuseet i Bruxelles, der 
havde overtaget Stamperne, 
viste det sig senere, at skønt 
museet stadig ikke ville sælge, 
så ville det da gerne bytte en 
af de udfasede Stamper for to 
Chipmunks, hvis Jens Toft kun
ne skaffe dem. 

Det kunne godt lade sig gø
re. Den ene Chipmunk blev 
købt af en privatmand, der hav
de den liggende i temmelig 
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mange små stykker på Skov
lunde. Den havde ingen motor, 
men Jens Toft havde selv en 
liggende, som kunne indgå i 
handelen. 

Den anden Chipmunk blev 
købt i forbindelse med Flyve
våbnets auktion, da Chipmunk
bestanden blev solgt ud. Chip
munken blev fløjet til Stauning 
med tape over kokarderne, så 
ingen under den kolde krig skul
le få det indtryk, at det var et 
operativt krigsfly, der fløj tværs 
over landet! 

Belgierne leverede Stam
pen i en Hercules ved KZ-rally 
i 1977. Motoren var næsten 
kørt ud til hovedeftersyn, så 
der skulle have været en ek
stra motor med. Den kom al
drig, og desuden viste det sig 
at være svært, at få en belgisk 
færgetilladelse, så den sidste 
Chipmunk kunne flyves til Bel
gien. 

Løsningen på dette pro
blem blev, at Jens Toft beholdt 
Chipmunkens motor (den pas
sede også i Stampen) og kør
te flyet til Belgien på en lastbil 
mod at få en temmelig medta
get PA 14 uden motor for ulej
ligheden. 

Som læseren vil kunne for
nemme, var hele denne han
del noget, der tog tid at få på 
plads. Den oprindelige kunde, 
Bertel Kring, var i mellemtiden 
blevet så glad for en Chip
munk, at han lige så gerne ville 
have den. Nu stod Jens Toft så 
med en flyvemaskine, der var 
blevet temmelig dyr, men som 
han meget gerne så blive i lan
det, mens han på den anden 
side heller ikke ville sælge den 
til en pris, så han ligefrem tabte 
penge på den. 

Det ville være oplagt at få 
Stampen ind på det nystartede 

museum i Stauning, men det 
havde ingen penge til at skyde 
i et sådant projekt. Tiden gik så 
frem til 1985. Da der stadig 
ikke havde vist sig kunder, blev 
det så besluttet lokalt i Høj
mark, at familiens friske unge 
mænd skulle gøre maskinen 
flyveklar. 

Familieflyet 

Brødrene Erik, Bent og Povl 
Toft kastede sig nu ud i at ud
skifte lærred, afrense gammel 
maling, konservere på ny og 
foretage kontrol af systemer. 
Det kunne trække ud til klok
ken to om natten, men Povl 
mente, at det var mere fornuf
tigt end at sidde og falde i søvn 
foran fjernsynet. 

Stampen er en type, der da
terer sig helt tilbage til 1933. 
Det er noget med træ og 
lærred hele vejen igennem. 
Flyet har longeraner af træ og 
et spindelvæv af pianotråd, 
der holder kroppen opspændt. 

OY-DBC havde en lidt skal
let hvid maling, da den kom til 
Danmark, fordi den havde væ
ret brugt i en film, hvor den 
skulle spille en bestemt Stam
pe, der under krigen blev brugt 
til en dramatisk flugt fra Belgi
en til England. 

Nu blev den blå og sølv og 
har fløjet som sådan, siden 
den kom på vingerne i 1987. 
Turen gik til Bornholm samme 
år, og der gik heller ikke lang 
tid, før den vandt en præmie 
for »best Stampe« ved et fly
in i Belgien. 

Siden har en mængde men
nesker haft glæde af det flotte 
fly. Hundredtusinder af dans
kere har set Povl lave aeroba
tics med den over Stauning og 
ved militære åbent-hus arran-

gementer på alle de større 
flyvestationer. 

Flyet var været filmstjerne 
ved flere lejligheder. Her skal 
blot nævnes, at de nattergale 
nisser snittede propel til den en 
hel lang voksenjulekalender, 
selvom det kun var to kos
teskafter med nissehuer på, 
der blev filmet, da nisserne en
delig skulle ud at flyve i et af 
de sidste afsnit! 

Stampen har også spillet 
Fokker CV i en udsendelse om 
John Tranums faldskærmsud
spring. Vi var nogen, der gen
kendte stræbere og krængeror 
i fjernsynet - og vi har jo heller 
ingen Fokker i Danmark! Ved 
den lejlighed kunne det i øvrigt 
ikke tillades, at nogen rent fak
tisk sprang ud med faldskærm 
fra Stampen. Udspringet fore-

gik derfor på jorden med Stam
pens halehjul sat op på to øl
kasser. 

Faldskærmsmanden sprang 
den gode halve meter ned på 
jorden lige hen over kamera
manden, der lå med kroppen 
under vingen og fotograferede 
op mod helten! 

Stadig åben 

Alt i alt må man konkludere, 
at OY-DBC er endt med at væ
re en sjælden dansk dobbelt
dækker med et interessant 
benzinsystem, som vi er rigtig 
mange, der har glædet os 
over at se ved utallige lejlig
heder - og museet fik den jo 
også alligevel til sidst, da den 
i mange år har været et af de 
privatejede fly, der indgår i 
Dansk Veteranflysamling. 

Toft'erne har et canopy lig
gende til flyet. Det indgik i han
delen, da det belgiske flyve
våben kun fløj Stampe som 
åbent fly om sommeren. Hel
digvis flyver OY-DBC altid som 
åben dobbeltdækker i Dan
mark - vi har ikke for mange af 
den slags flyvemaskiner på 
dansk register! • 

OY-DBC er netop landet til 
Flyvningens dag i Roskilde 
1999. Povls ægtefælle Deirdre 
har været ude at fungere som 
wing-walker 
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World Air Games 
• Svæveflyvning 

Af Helge Hald 

Svæveflyvning var 
sammen med en ræk
ke andre luftsportsgre
ne repræsenteret ved 
World Air Games 
(WAG) i Spanien i 
2001. WAG er en slags 
luftsportens olympia
de, hvor deltagerne 
kommer fra hele ver
den, og rundt omkring 
i landet konkurrerer i 
de forskellige discipli
ner. WAG blev første 
gang afholdt i Tyrkiet i 
1997, og nu for anden 
gang i Spanien. 

I vores egen lille 
svæveflyveverden er 
begivenheden nok en 
smule undervurderet -
for nu at sige det på 
jysk -, men på den 
anden side er DSvU så 
rigeligt hængt op på 
udenlandske konkur
rencer i Langtborti
stan'er i 2001, at det 
må give konkurrence
udvalgsformand Per 
Winther økonomisk 
åndenød. 
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Dansk svæveflyvning var re
præsenteret ved to hold, der 
begge deltog i World Class
mesterskaberne. I World Class 
deltager alle piloterne i helt ens 
fly, den i Polen konstruerede 
PW-5. 

Flyet ligner et misfoster af 
et moderne svævefly, og præ
stationerne er ej heller impo
nerende, men da alle fly er ens 
og med ballast, pilot og red
ningsskærm, ja, selv 1 ½ ltr. 
drikkevand, bliver vejet ud til 
nøjagtig 300 kg TOW, så af
hænger det jo mere af pilotens 
evner end af hans pengepung, 
hvor på resultatlisten han bliver 
placeret. Foruden VM i World 
Class blev der også afholdt den 
første VM-konkurrence i den 
nye 18m klasse - og her kan en 
god pengepung nok få indfly
delse på placeringen. 

Termik til overflod 

De danske piloter var Ole 
Arndt og Jan Hald, og med sig 
som hjælpere havde de hhv. 
Jørgen A.D. Friis, bedre kendt 
som "Pjuk", og Eric Hald, og 
lidt på sidelinien Ingerlise Hald 
og undertegnede. 

Svæveflyvekonkurrencer
ne blev afholdt i Lillo, (udtales 
Liljo, fandt jeg senere ud af), 
en lille by med kun omkring 

3.000 indbyggere beliggende 
ca. 90 km SSØ for Madrid, og 
ca. 2 km fra Madrid TMA's 
sydlige begrænsning. Der er 
langt ned fra Danmark med 
hhv. et svævefly og en cam
pingvogn på slæb - faktisk ca. 
2.550km, og det tog omkring 
36 timer fordelt over 3 dage at 
gøre den tur. 

Vi ankom til Lillo allerede 
den 12. juni om aftenen, og 
konkurrencen løb først fra den 
24. juni til 30. juni med en 
officiel træningsperiode fra 17. 
juni - så der var tid til at trimme 
instrumenter og fly og finde 
hotel til piloter og hjælpere 
inden Ole og Pjuk ankom. De 
havde meldt deres ankomst til 
den 16. juni. 

Selv havde jeg ikke noget 
forhold til Spanien og dets ind
byggere, men det fik jeg alle
rede den første dag vi ankom 
til Lillo. Eric har en fortid som 
lastbilchauffør - trucker med et 
moderne udtryk - og han førte 
an på hele turen, således også 
ind i Lilla. 

Nu var der bare det, at Eric 
og Jan kørte kun med cam
pingvognen, men jeg kom bag
efter med et 16m vogntog, og 
det var Lillos gader ikke bereg
net på. Inden der var gået to 
minutter sad vi uhjælpeligt fast 
mellem to huse, et par kruci-

fikser og en elmast. Så kom 
spaniolerne på gaden, vildt 
gestikulerende og højtsnak
kende, og mit mod sank helt 
ned underfliphøjde.Jeg kunne 
ikke et ord spansk, og de kun
ne ikke et ord dansk, engelsk 
eller tysk, så det gik så som så 
med at komme i fornuftig dia
log med dem. Først da jeg ved 
nærmere eftersyn så deres 
venlige glimt i de mørke øjne, 
åndede jeg lettet op. Vi fik da 
også vendt ekvipagen og blev 
venligt ført den rigtige vej ud til 
flyvepladsen, hvor vi så mid
lertidigt kunne slå lejr for de 
næste par dage. 

Der var vi så, midt i Spanien 
i 35 - 40 gr. varme og støvet i 
en hidtil ukendt grad, hvor der 
nu skulle afholdes et VM i 
svæveflyvning med ca. 60 - 70 
deltagende fly. Flyvepladsen 
bestod af en asfaltbane på ca. 
700 m x 18 m. Dertil kom en 
sikkerhedszone mod syd på 
omkring 35 m og en mod nord 
på ca. 20 m. I alt ca. 70 m bred
de, hvorfra der skulle startes 
de mange deltagere, slæbefly 
skulle lande og taxi tilbage. Jeg 
sendte et par venlige tanker 
hjem til Arnborgs 1.200 m x 
300 m bane, og takkede i mit 
stille sind for at jeg ikke skulle 
være konkurrencechef under 
disse forhold. 
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De første par dage var der 
ikke meget briefing, men Jan 
fik set sig om i konkurrence
området og fik trimmet flyet 
bl.a. ved hjælp af flere kilo Gar
fa-tape og nogle blyklodser. 
Naturmæssigt ikke nogen op
hidsende oplevelse at flyve i 
dette område, for alt er brunt, 
rødgult og støvet. 

Men termik i overflod, det er 
der, så svæveflyvemæssigt 
kan det være helt euforisk. 

Fortræning en 
Der kom så gang i de officielle 
træningsdage. Der er ikke kom
met nogen resultaterfrem, men 
det var heller ikke alle piloter der 
deltog. 

Først onsdag blev så po
intsprogrammet afprøvet på de 
udskrevne opgaver. Vi interes
serede os ikke så meget for 
18m klassen i danskerlejren, 
da vi ikke deltog med disse 
smukke fly. Men vi boltrede os 
i World Class, og det var jo 
sjovt nok endda. Dagens op
gave var en 209 km næsten 
trekant, men af uforklarlige 
grunde havde man lagt et ek
stra punkt ind faktisk på kurs
linien mellem næstsidste ven
depunkt og ankomsten - det 
var der vist ingen der kunne se 
logikken i. 

Jan Hald i W9 og Ole Arndt 
i SV havde fulgtes pænt ad, 
indtil dagens sidste boble, der 
skulle bringe dem til slutglids
højde. Som sædvanligt fløj de 
lidt forskudt, og W9 måtte flyve 
gennem et synkområde, hvor 
integratoren viste minus 2,9 ml 
s. Efter eget· udsagn lukkede 
Jan så øjnene, og da han igen 
lukkede dem op, sad han og 
kiggede ud på træerne. Ole i 
SV fik termik i rimelig højde, 
hvorimod Jan kom til at bokse 
rundt i næsten ingenting og 
faktisk tabte henved 30 min. 

Vejret var altid med strålen
de solskin, og næsten al flyv
ning foregik i tørtermik. Sikker
hedsmæssigt var det dog ikke 
særligt betryggende. Ganske 
vist flyves der i to klasser, men 
flyene kom hjem i blandet flok, 
og med de langsommere PW-
5'ere og de superhurtige 18m
fly medførte det overhalinger 

Konkurrencechefen Angel 
Garcia i skarpt trav gennem 
feltet. 
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på slutglid, under landinger 
ligefrem og i landingsrunden 
for de fly der lavede flyvende 
ankomster. Det var meget 
spændende at se på -for spæn
dende. Og så var der endnu kun 
40 - 50 fly med i fortræningen. 

Noget måtte have stukket 
hele organisationen om tors
dagen. I stedet for det kaos, 
der tidligere herskede lød 
ordren nu: Flyene på startste
det kl. 12:00, briefing kl. 12:30, 
Første start kl. 13:30. Hvad 
skete der så ? 

Flyene holdt klar på start
stedet, briefing blev afholdt 
kl.12:30- og afsluttet kl. 12:58, 
og på slaget kl. 13:30 gik første 
start. Imponerende. 

SV var blevet omdøbt til "S" 
pga. navnesammenfald med 
et andet fly, men det havde Ole 
og vi andre ingen problemer 
med. 

Starterne var ret spænden
de at se på. I stegende varme 
i 700 m højde er luftmassen ik
ke særlig massiv, så det meste 
af de 750 m bane blev brugt. 
Det mest spændende var dog 
en Rally med fire personer, der 
"blev rykket" i luften efter at 
tærskelmarkeringen i den 
modsatte ende af banen var 
passeret, og derefter blev 
bragt til vandret flyvning i 
meeeeget lav højde ud over 
stok og sten og gærder for at 
bygge fart op. 

Til at holde ud 
Selve flyveturen var næsten 
uden problemer for piloterne. 
De var så højt, at vi på basen 
kunne følge dem hele turen 
rundt, selv da de på et tids
punkt var hen ved 100 km fra 
pladsen. Ole meldte på et 
tidspunkt hvor han var kommet 
lidt højere end Jan, at "jeg ven
ter lige og ta'r mig en smøg". 
Det medførte naturligvis, at 
Pjuk underkastede flyet et 
grundigt eftersyn efter landin
gen, men dog uden at finde 
spor der kunne bekræfte mel
dingen. 

På et andet tidspunkt lød 
Oles melding: ,,Hold da kæft 
hvor er vi højt oppe - det ta'r jo 
flere minutter at se ned". Og 
atter en melding: ,,Den her er 
ikke værd at spilde tid på, den 
gi'r under 3 m/sek." Ole på
stod, at det varede flere minut
ter efter landingen før viserne 
på variometrene havde rettet 
sig ud efter de havde været 
imod stop på størstedelen af 
turen. 

Nu var det jo en trænings
uge hvor piloterne skulle sam
le sig erfaring, så lidt tid til pjat 
havde der også været. Jan 
manglede sin guldhøjde, så de 
lagde lige vejen omkring den 
ene 1 /8 CU der var på turen, 
og så fik de også klaret den lille 
sag. Som Jan udtrykte det: En 
guldhøjde -den får man da ba
re ved at dreje rundt i en 5-me
ter længe nok - piece of cake. 

Vi havde efterhånden fået 
indarbejdet en ret fast rutine. 
Kl. ca. 10:30 mødtes vi alle på 
flyvepladsen, hvor flyene blev 
klargjort. Piloterne fik sig der
efter en sandwich , og kl. 12:30 
gik vi til briefing. 

Når piloterne så var sendt i 
luften, gik vi fire tilbageværen
de i gang med at fortære den 
af Ingerlise frembragte frokost 
med tilbehør. Det foregik alt 
sammen inde i et lille skygge
telt, som var tildelt hver delta
gende nation. 

Når så piloterne var tærsk
let ud, og vi havde afleveret ti
derne til konkurrenceledelsen, 
skulle vi holde siesta - først 3/ 
4 ltr. af den lokale øl skænket 
op i nedfrosne glas, så Pjuk og 
undertegnede en time i en lig
gestol i en vinkel på ca. 170 gr. 
og derefter ud på pladsen og 
hente piloterne ind og putte fly 
i vogn. Det var sådan set til at 
holde ud. 

Nogle piloter havde været 
ude at flyve PW-5 verdensre
korder. Rygterne fortalte, at de 
sætter en rekord den ene dag, 
som så den næste dag blev 
slået af en anden nation. Det 
var bl.a. derfor at ikke alle fly til 

WC-konkurrencen deltog i de 
obligatoriske opgaver - de ville 
hellere sætte verdensrekorder. 

Åbning af WAG 
Den 23. var der officiel åbning 
i Sevilla, ca. 350 km længere 
mod syd, - og for at det ikke 
skulle være løgn, så var det 
kl. 20 om aftenen. Det orkede 
vi ikke bare at tænke på. Kl. 
23:00 aftenen i forvejen - det 
er mere end en time efter sol
nedgang - var der stadig 32 
gr. varme, og så sjovt er det 
heller ikke at køre bil. 

Set. Hans aften var der og
så en lokal officiel åbning af 
World Air Games. Indvielses
ceremonien var annonceret til 
start kl.20:00 og allerede en 
gang mellem 20:30 og 21 :00 
(!) startede en opvisning med 
svævefly og et ældgammelt 
veteranfly. Det var en gammel 
Boeing af en slags med en 
stjernemotor. Flyet var tidligere 
anvendt som brandsluknings
fly og var usædvanlig velholdt. 
Pjuk, som gammel flymekani
ker, stod ligefrem og savlede, 
da de med et håndsving stod 
og tørnede svinghjulet inden 
de koblede den 12-cylindrede 
stjernemotor til. 

Svæveflyet var den nye pol
ske PW-6U, et tosædet skole
fly, som ser ganske nydeligt ud. 
Det var stationeret på pladsen 
med repræsentanter fra fa
brikken, og man kunne sag
tens få sig en demo-tur, men 
til de priser de holdt sig til for 
flyslæb var interessen noget 
kølig. 

Tilsyneladende var hele 
Lillo's befolkning draget til fly
vepladsen - mange i folkedrag
ter så det var et farverigt skue. 
Team DK var til lejligheden i
klædt nationaluniformen, der 
var en sponsorgave, - men de 
lignede nu mere et decimeret 
oldboys håndboldhold end et 
toptunet svæveflyverteam. 

Efter opvisningen fulgte så 
en sædvanlig sydeuropæisk 
ceremoni med lange taler af 



Eric Hald, Jan Hald, Ole Arndt og Jørgen Friis (PJUK) i national
dragten. 

borgmester, amtsborgmester 
(tror jeg nok), politimester m.fl. 
- alle linet op på række 1 ½ m 
over publikum - uddeling af by
våben mm. til alle holdkaptaj
ner. Det tog vel knap en times 
tid, og så var klokken blevet 
hen ad 22:00, og vi havde ikke 
fået aftensmad endnu. Team 
DK var derfor enige om, at vi 
godt kunne undvære de frie 
drinks i hangaren, så omkring 
22:30 fik vi så sat et par bøffer 
på bordgrillen. 

Så starter det 

Og så blev det første gælden
de flyvedag. Vi vågnede op til 
noget værre snusk af vejr. 
Varmt, overskyet og høj luftfug
tighed - rigtig modbydeligt. 
Men flyene blev samlet, vasket 
og gjort klar og kørt på grid'en. 
Kl. 12:00 var der briefing, og 
der blev givet en 300,39 km. 
opgave til WC og en over 500 
km. til 18m. Første start kl. 
14:00. 

Vi skreg af grin, slog os for 
panden og rystede på hove
derne og snakkede om at skille 
ad igen, for det her var da helt 
umuligt. Nu skal det lige ind
skydes, at det jo var første kon
ku rre ncedag, så der var en 
masse ping'er på besøg, og 
konkurrenceledelsen ville nok 
vise at de havde organisatio
nen på plads, så alt foregik 
med næsten germansk præci
sion. 

18m klassen blev først star
tet - det blev de hver dag - og 
de havde tilsyneladende no
genlunde held med at blive 
hængende. Også 1. halvdel af 
PW-5 klassen fik bid, men så 
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begyndte det at regne med 
PW-5'ere, der skulle omstarte 
- således også Jan, hvorimod 
Ole havde trukket sig fra star
ten. 

Startlinien åbnede kl. 15:45 
(til en 300 km i en PW-5!) og 
lukkede igen kl. 16:45, og kl. 
16:00 stod Ole og Jan endnu 
på jorden og snakkede taktik. 
Kl. 16:15, 30 min. før startlinien 
lukkede, startede de så og fik 
rimeligt fat og gik mod start
punktet - på dette tidspunkt 
stod der kun et par PW-5'ere 
på jorden - og de gennemførte 
faktisk opgaven. De tærsklede 
ud ca. 16:40 og landede igen 
kl. 21 :1 O - ca. 1 O min. før sol
nedgang. 

At starte ud på en 300 km 
opgave 20 min. i fem om efter
middagen lyder helt vanvittigt, 
men ikke desto mindre lod det 
sig gøre. Og det blev til hhv. 16 
og 17. pladsen med omkring 
770 point af 1000 mulige. 

18m klassen, der jo skulle 
flyve godt 500 km, måtte der
imod alle udelande. En enkelt 
med en brækket bagkrop til 
følge, og et andet fly fik nogle 
slemme ridser på forkroppen, 
men blev flyvende igen. 

Start i medvind 

Mandagens opgave var så til 
gengæld kun en opgave på 
godt 200 km for WC, og godt 
og vel 300 km for 18m-klassen. 
Efterhånden begyndte briefin
gerne at virke lidt bedre end 
dårligt. Dog måtte vi på det 
nærmeste opgive at forstå ret 
meget af meteorologens snak. 
Vi kunne naturligvis se hans 
vejrkort og sondemålinger, 

men hans tale blev for det me
ste bare til gætterier. 

Startafvikling denne dag 
overbeviste mig om, at vi er 
nogle slemme kyllinger i DK. 
Start i noget der føltes som 20 
kt vind 45 gr. skråt bagfra anså 
de åbenbart ikke for noget 
større problem, selv ikke med 
tungt lastede 18m fly i 35 gr. var
me fra en flyveplads i 700 m 
højde. 

Det var spændende at se 
på. Og det blev da også lidt for 
spændende. Den sidst star
tende i 18m klassen var en DG 
8008. Han tabte, forståeligt 
nok, en vinge under starten og 
mistede kontrollen over flyet. 
Til alt held varede det noget før 
startlederen afbrød starten, så 
det medførte at flyet nogenlun
de "blev trukket" langs ad ba
nen. Hvis der var blevet afbrudt 
på ettidligere tidspunkt, havde 
der måske kun været 25 hele 
PW-5'ere, for slet ikke at tale 
om hvad der ville være sket 
med alle de piloter og hjælpe
re, der stod i området. 

Nu blev starten afbrudt så 
sent, at han var 
trukket forbi 

fra starten og forlange en start 
på bane 30 - og startlinien ville 
ikke blive åbnet før alle var i 
luften I 

Men da det blev vores pilo
ters tur til start havde vinden 
vendt sig så meget, at det var 
ganske uden betydning i hvad 
retning de startede, så vi slap 
for en spadseretur på 750 m, -
selv om vi nok havde haft godt 
af den. 

Igen fløj de i et teamwork, 
der tilsyneladende gik helt 
godt, selv om de ikke havde 
øvet det før. De startede på 
samme tid, og de tærsklede 
hjem indenfor samme minut -
og for os andre var det jo helt 
fornøjeligt at kunne følge dem 
på radioen. 

Piloterne synes ikke der var 
stor forskel på dagene og op
gaverne. Flyvningen foregik 
stort set på GPS og variome
ter. GPS'en fortalte hvor de 
skulle hen, og variometeret om 
de skulle skubbe pinden frem 
eller trække den tilbage og dre
je rundt. Men de havde det 
sjovt. 

disse, men så Dagens resultat: 
tog en vis Nr. 1 GBR Sarah Steinberg 96,54 krn/t 610 p 

520 p 
508 p 

mand ved flyet, Nr. 15 DEN Jan Hald 89,15 km/I 
der helt ukon Nr. 16 DEN Ole Arndt 88,19 km/I 
trolleret tog ret
n i ng ind over 
klargøringsområdet og først 
standsede efter et afløb på ca. 
100 m, hvor det nedlagde to 
transportvogne og forsøgte at 
nedlægge det spanske teams 
HQ. 

Til alt held skete der ingen 
personskader, hvilket er helt 
utroligt med de mange men
nesker der færdes i dette om
råde, men DG'en skal have et 
længere ophold på værksted. 
Venstre vinge havde fået en 
indtrykning helt ind til hoved
bjælken, og var flækket i for
kanten over 3 - 4 m, og der var 
adskillige andre skader på 
krop og højre vinge. 

Lidt tumult i konkurrencele
delsen, naturligvis, men hurtigt 
efter lød det over radioen, at 
PW-5'erne uanfægtet skulle 
fortsætte starterne på bane 
12. Så trådte Brian Spreckly 
imidlertid i funktion - han var 
steward (FAl's officielle "over
våger") - og meddelte, at uan
set konkurrenceledelsens 
melding, så kunne piloterne 
uden konsekvenser trække sig 

Tirsdag begyndte organisatio
nen at få hold på tingene, og 
dagens opgave var for WC'er
ne en 348 km flyvning over fire 
VP. 18m klassen skulle flyve 
445 km. 

S og W9 tærsklede kl. 15:51 
(husk nu på, at solen dernede 
er ca. 1 - 1 ½ time senere på 
klokken end hjemme i DK) . De 
gik som nogle af de sidste, og 
Ole havde faktisk hentet feltet 
ind på detførste ben, hvorimod 
Jan ikke kunne få W9 til at gå 
helt så godt som han ønskede 
det. På et tidspunkt kom de 
også i bølger, der gik til ca. 
3.000 m MSL, men senere på 
dagen kom termikken også op 
i den højde. 

Både Ole og Jan fik indhen
tet "de skrappe", men da ter
mikken døde ud, begyndte det 
at gå galt. Selv om de fløj nøj
agtigt sammen med de andre, 
kunne hverken W9 eller S føl
ge med på de lange glid i neu
tral luft, og de havde faktisk 
begge to meldt udelanding 
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hjem til os på pladsen. Det kom 
desværre til at holde stik for 
Jan, der landede ca. 20 km før 
mål, hvorimod det lykkedes 
Ole at komme hjem. På vores 
forespørgsel om hvordan det 
var gået til svarede han hoved
rystende: Det ved jeg ikke, jeg 
sad bare og pumpede frem og 
tilbage med pinden, og så fløj 
den - det har jeg sgu' aldrig 
prøvet før. 

I WC førte nu den engelske 
pilot i HZB, Sarah Steinberg 
med omkring 150 p - jo, det er 
en kvinde. En meget sød og 
beskeden pilot, der havde haft 
to dagssejre ud af tre mulige, 
og dagen før blev nr. 3. Hun 
blev på briefingen opfordret til 
at fortælle hvordan hun den 
første dag i den grad havde flø
jet fra de andre og kommente
rede det blot således: I just did 
what all you other did - just a 
little bit faster. 

Dagens resultat: 

Nr. 1 FRA Sebastian Dubreuil 

Nr. 9 DEN Ole Arndt 
Nr. 16 DEN Jan Hald 

Der var for øvrigt nogle 
meget sene hjemkomster. Den 
sidste der landede den dag var 
en 18m, Ronald Termaat fra 
Holland, der havde fundet en 
bølge, der gjorde at han kunne 
holde sig flyvende efter termik
ken var ophørt ved 20-tiden. 
Han landede kl. 22:04, og da 
kan jeg godt hilse og sige, at 
det på disse breddegrader er 
nogenting svært at se noget. 
Ankomstlinien lukkede ved 
solnedgang, det var ca. 21 :40, 
så der blev ingen hastigheds
point, men det har nok været 
en spændende landing. 

Onsdag 

Det var ellers gået helt godt 
for Team-DK. De tærsklede ud 
som nogen af de sidste, og 
havde efterhånden fået has 
på størstedelen af feltet. Det 
var en hel fornøjelse at slumre 
ind i liggestolen med deres 
kommentarer skrattende fra 
radioen. Vejret passede dem 
begge to helt godt. Der var 3 -
4 /8 CU i omkring 2.500 -
3.000m MSL, og der var helt 
anstændig termik. 

Dagens replik må nok til
skrives Ole: .Nu er det sgu' helt 
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sjovt at flyve PW-5 igen, - min 
højdemåler snurrer ligesom i 
min MD-80'er, når den er på 
climb-power." 

Helt frem til sidste VP ca. 60 
km før mål var de sammen, 
men lige da Jan vendte, ram
lede han ind i en 3-meter, og 
den besluttede de sig for at 
han skulle holde fast i, mens 
Ole ville gå frem på kursen til 
nogle der kurvede og finde ud 
af hvad de havde gang i. 

Det skulle han vist aldrig 
have gjort. De havde kun max. 
1 ½ m/s, så det Jan satte til ved 
at drive bagud, det vandt han 
så rigeligt i stigehastighed. På 
sidste rapportpunkt meldte 
Jan sig ca. samtidig med Ole, 
og så gik der en ca. 5 min. in
den han tærsklede ind på en 
laaaang landing - en meget 
laaang landing. Faktisk brugte 
han hele banen, men det var 
fordi han havde fået besked på 

det. Ole deri
mod var rø
get ind i van-

78,57 km/I 1000 p skeligheder 

74,24 km/I 949 p påslutglidet, 
328,84 km 650 og havde 

___ P_ faktisk meldt 
udelanding, 

men ved sej flyvning fik han 
alligevel flyet helt hjem til plad
sen. 

Dagens resultat: 

Li/lo set fra en PW-5 i 3.200 m højde. 

Af dagens resultater kan 
man se, at der var andre der 
havde gjort det endnu bedre, 
og atThe Flying Lady igen slog 
til og mulede alle mandfolkene. 

Dagens resultat: 

det var planen, hjem som de 
første. Først Ole Arndt og lige 
efter kom Jan og til sidst Bengt 
Gook. 

Skandina-
vien kom først 

Nr. 1 GBR Sarah Steinberg 91,00 km/I 1000 p 
739p 
720 p 

hjem, men det 
blev alligevel 
ikke til place
ringer i toppen 

Nr. 17 SWE Bengt GOOk 78,74 km/I 
Nr. 22 DEN Ole Arndt 77,83 km/I 

fredag 

Team-DK suppleres med den 
svenske deltager, og de lagde 
sammen en ny taktik. I sam
me øjeblik starten åbnede vil
le de vælte sig ud over startli-

nien og flyve 
over stok og 

denne dag. 
De fransk

mænd -de franskmænd, og så 
hende den dygtige englænder 
- foruden alle de andre. 

De hurtigste fløj den 306 km 
lange opgave med omkring 
102 km/t. Vores piloter med 
omkring 85 km/t. 

Nr. 1 POL Sebastian Kawa 102,81 km/I 666 p sten, uden alle 
forstyrrende 
elementer som 
kurvende fly, 

Alt i alt var vi alle godt til
fredse - men målløse over de 
præstationer de andre kunne 
lægge for dagen. 

Nr. 5 DEN Jan Hald 93,03 km/I 548 p 
Nr. 17 DEN Ole Arndt 73,79 km/I 437 p 

Torsdag 

Et af Oles stående udtryk når 
flyene står klar på grid'en er: 
Planen er klar, alt er timet og 
tilrettelagt, intet kan fejle -
aktionen starter kl.--, i dag var 
det så kl. 15:37. Opgaven var 
på332km. 

På grund af manglende 
præcision hos piloterne blev 
det så kl. 15:38 de tærsklede 
ud. De var begge to ved godt 
mod på hele turen, der var et 
helt skandinavisk - dvs. dansk
svensk samarbejde, idet Bengt 
Gook indgik i teamet. Turen 
foregik i ret lav højde, så det 
var ikke en imponerende has
tighed, men alle piloterne var 
godt tilfredse ved ankomsten, 
og de smilede bredt og gesti
kulerede vildt med armene. 

gaggleflyvning 
o.l. - og så ville de komme først 
hjem - det måtte da virke. 

Det gjorde de så. Vi kunne 
høre dem på langt størstede
len af turen, og de lød egentlig 
ret så fornøjede. De kom, som 

Jan Hald og W9 under klargøring. 

Dagens resultat: 
Nr. 1 FRA Olivier Darozze 
Nr. 18 DEN Ole Arndt 
Nr. 19 DEN Jan Hald 
Nr. 23 SWE Bengt GOOk 

103,1 
89, 
89,0 
85,1 



Resultaterne fra sidste konkurrencedag blev: 
Nr. 1 POL Sebastian Kawa 111,49 kmJt 726 p 
Nr. 20 DEN Ole Arndt 99,82 kmJt 574 p 
Nr. 24 DEN Jan Hald 97,93 km/I 549 p 
Nr. 27 SWE Bengt Gook 91,52 km/I 466 p 

Lørdag - og sidste 
konkurrencedag 
Så er verdensmesterskaber
ne i hhv. World Class og 1 Bm
klassen overstået. 

Det har været en megaop
levelse, - og de lærte det, de 
flinke spanioler. Briefing, start
afvikling og al ting fungerede 
bare helt perfekt de sidste 
dage. 

Som ventet var det en for
holdsvis lille opgave der blev 
udskrevet den sidste dag, om
kring 230 km, der af de hurtig
ste blev fløjet med godt 100 
km/t. 

Ole lagde en ny taktik: In
gen plan, intet timet og tilrett
elagt, alt kunne gå galt - og 
aktionen starter når det er 
belejligt. 

Startlinien blev åbnet, og et 
kvarter efter væltede de tre 
nordiske piloter ud over start-

l inien, og så gik det bare 
derudad. Men der er altså 
stadig forskel på hvad vi opfat
ter som 'derudad', og så hvad 
de der franskmænd gør ved 
sagen. Selv om Ole og Jan 
langt hen ad vejen fulgtes med 
de hurtigste, så blev de allige
vel hægtet af på de sidste lan
ge stræk. 

Om aftenen, dvs. nærmere 
natten, var vi til et helt overdå
digt afslutningsparty. God 
mad, fri vin og meget modere
rede taler af borgmester og 
amtsborgmester. Det var me
get festligt tilrettelagt med 
udendørs spisning i en lun 
sommernat. Vi tørnede ind om
kring 02:30 i 23 gr. C. Pladsen 
tillader ikke en nærmere be
skrivelse, men festligt var det. 

Pil sejrsskamlen ses vinderen O/ivier Oarroze, Frankrig, nr. 2 
Sebastian Dubreuil, Frankrig og nr. 3 Sebastian Kawa, Polen. 

Ingen medaljer - men 
erfaring 
Det blev ikke til medaljer, men 

det vigtigste er, der kom to 
glade og tilfredse piloter med 
hjem, uden skrammer - og en 
megaoplevelse større. 

Så må andre drage den 
lære af de to piloters oplevel
ser, der jo også skal med i den 

samlede erfaringsbank. Men 
dem om det. 

Vi andre havde det sjovt, 
skægt, spændende - og på en 
ferie er det jo da slet ikke så 
ringe endda. 

De samlede resultater 
fremgår af resultatlisten på 
organisationssiderne bag i 
bladet. • 

Busrute til London 
Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Lidt af eventyret ved 
flyvningen går måske 
af, når det hele bliver 
alt for almindeligt og 
lige til, men Ole Steen 
Hansen kom frem før 
tiden og til en billet
pris af kun 600 kr.! 

Da mit rejsebureau ligefrem 
opfordrede mig til selv at be
stille billetten, var der vel ikke 
så meget at betænke sig på. 
Altså var det noget med at 
logge på nettet og klikke sig 
vej frem til Ryan Airs hjemme
side - herfra foregår nu 65% 
af alle selskabets bookinger. 
Alt var såre enkelt og efter ikke 
så lang tid kom en billet ud af 
printeren - 600 kr. retur ink. 
skat, bookinggebyr og så 
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naturligvis selve flyveturen, 
der helt præcist kostede 290 
kr. retur med de afgange, jeg 
havde valgt. 

Pengene var naturlig uigen
kaldeligt tabt, da jeg først hav
de klikket på OK - ikke noget 
ved at lave om på reservatio
ner eller få pengene igen ved 
sygdom eller andet. Men spæn
dende var det naturligvis så, 
hvad man fik for pengene hos 
dette discount selskab. 

Menukortet 
Ved tjek-ind i Tirstrup blev der 
udleveret et plastikkort, som 
blev inddraget igen ved boar
ding. Og så kunne man ellers 
selv sætte sig til rette i nøjag
tigt det sæde, man havde lyst 
til i den flotte Boeing 737-800. 
Vel om bord og på vej op over 
Jylland delte stewardesserne 

det såkaldte In-flight magazi
ne ud. Bladet viste sig udeluk
kende at være et katalog over 
varer, der kunne købes fra den 
ikke toldfrie - men vist nok bil
lige -vogn, de kom rundt med 
senere. 

Der ofres ikke redaktionelt 
stof på passagerne hos Ryan 
Air. Bladet blev i øvrigt samlet 
ind senere, så det kunne deles 
ud igen. Ikke noget med "tag 
bladet med hjem", men der 
fungerer ugeavisen jo også 
bedre, når det hele nu alligevel 
består af annoncer. 

Min sidemand bestilte en -
som det hedder på flyets me
nukort - "Soft white plaited roll 
tillad with slices of Mild Ched
dar and Fresh Tomato" til fire 
pund fra flyets køkken. For de 
ca. 50 kroner fik han en plas
tikbakke med en lidt kedelig 
bolle med ost og et par tern-

melig flade skiver tomat samt 
et lille stykke chokolade. Abso
lut discount - bortset fra pri
sen. Der var også en tydelig 
discountstemning over bræk
poserne. Tænk, blot en hvid 
papirspose uden antydning af 
logo I Hvor kedeligt for de men
nesker, der samler på den 
slags (og de findes, skulle jeg 
hilse og sige!). 

Ikke som det plejer 
Udsigten fra flyet var der ikke 
noget at klage på. Jylland 
strakte sig ud mod en diset ho
risont, så både Endelave og 
vadehavsøerne tydeligt kunne 
ses helt oppe fra Midtjylland. 
Himmelbjerget var genkende
ligttakket være sittårn, da man 
ellers ikke kunne skelne noget 
bjerg fra den flyvehøjde, vi 
efterhånden nåede op i. 
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Ryan Air Rute FR713 er netop landet i Stansted en halv time før tiden, som var angivet i fartplanen! 

Kaptajnen orienterede om 
flyvehøjden - tror jeg nok. 
Accenten var nemlig så mar
kant irsk og højtaleren åben
bart et sted, hvor Boeing må 
have sparet, for det var ikke til 
at forstå ret meget af talen. 

Ude over Vesterhavet for
svandt alt efterhånden i disen. 
Et jet et stykke under os trak 
et kondensspor på tværs af 
ruten, men ellers skete der ik
ke alverden. Jeg holder ellers 
meget af at kigge ud af vinduet 
på en flyvemaskine, men må 
nok sige, at det hele var lidt 
gråt i blåt og ensformigt i læng
den. Og når man nu er vant til 
noget, er det jo mærkværdigt, 
når det ikke mere er, som det 
plejer. Med andre ord: Jeg sav
nede SAS' plastikindpakkede 
servering. 

Der er dog en vis under
holdningsværdi forbundet 
med at kæmpe sig vej gennem 
engangsemballagen og nyde, 
hvad mesterkokken nu har 
fundet på - for slet ikke at tale 
om den lille fine øl og cogna
cen til kaffen, som man får gra
tis udleveret, hvis man beder 
om det, men som man naturl
igvis har betalt for alligevel. 
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Jeg kunne have købt en 
drink hos Ryan Air, men fed
terøven fik overtaget, og jeg 
skulle for resten køre bil i 
venstre side af vejen kort efter, 
at jeg var landet. .. 

Englands kyst dukkede ef
terhånden op. Stewardesser
ne begyndte at sælge togbil
letter til London, og styrman
den kunne glæde os med, at 
ville lande ca. 40 minutter før 
normal ankomsttid. Vi var stuk
ket af fra Tirstrup et par minut
ter før, og da ruterne til London 
normalt angiver en del længe
re flyvetid end nødvendigt, var 
der altså luft nok til, at vi kunne 
frem før tiden. 

Uden for de deciderede 
myldretider er Stansted jo hel
ler ikke en så voldsomt trafike
ret lufthavn, hvorfor man også 
kan komme ned igen tørtiden. 
Hjemad med et aftenfly var vi 
lidt forsinket, men forsinkelsen 
udviklede sig ikke - noget jeg 
ellers har oplevet flere gange 
fra Heathrow, hvor en lille for
sinkelse godt kan ende med at 
blive stor grundet den tætte 
trafik. 

Dagens resultat var, at jeg 
var kommet frem, havde fået 

min bagage og var nået gen
nem pas og told indenfor det 
tidsrum, der ellers var afsat til 
flyveturen alene. Det har jeg 
aldrig tør oplevet på en rute til 
London. 

Som det vanedyr jeg er, 
bryder jeg mig på sin vis ikke 
helt om discountfornemmel
sen ved en flyvning som denne 
med Ryan Air. Nogle af de sid
ste rester af eventyr ved rute
flyvning forsvinder, når det bli
ver så ligetil og almindeligt. 

Men jeg bliver vel nødt til at 
vænne mig til det, for det er vel 
netop det offentligt transport
midler skal være: Billige og ef
fektive. Ret beset driver Ryan 
Air en busrute til London - sel
skabet bruger luftens veje, 
hvilket er de hurtigste og til
syneladende også de billigste. 

Man forventer ,ikke at tog
stewardesse kommer sprin
gende med mad og drikke, når 
man kører de ca. 1,5 time fra 
Grenaa til Århus. Derfor bør 
man vel heller ikke gøre det, 
når turen går over Nordsøen i 
nogenlunde samme tidsrum. 
Og det helt tunge argument for 
denne tag-selv-madpakken
med-rute kan man glæde sig 

over, når man er nået frem -
der er simpelthen flere penge 
i pungen til at have det sjovt for 
i England! 

Og selvom man kan undre 
sig over, at Ryan Air overhove
det kan få det til at hænge sam
men, har de vel fat i en rigtig 
ende med deres lavprisruter 
mellem sekundære lufthavne. 

Selskabet har nu bestilt 13 
nye Boeing 737-800 til at sup
plere de 15, selskabet allerede 
flyver med. Desuden er man på 
udkig efter gode brugte model
ler af 737'eren - blot til oriente
ring, hvis nogle af FLYVs læse
re skulle have en i garagen. 
Ryan Air ligger i øjeblikket som 
nummer 9 i Europa, når man 
måler et selskab på antallet af 
fløjne passagerer, og det for
venter en vækst på omkring 
25% i de næste to år. 

Mon ikke både jeg selv og 
en hel del andre jyder og fyn
boer selv vil smøre madpak
kerne og blive en del af sta
tistikken i de kommende år? 

Det er jo ikke længere uri
melig luksus at tage et week
end til England for at se luft
show, eller hvad dette land el-
lers byder pål • 
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Simulatortræning 
for begyndere 
Tekst: Ole Steen Hansen 

Jeg har egentlig 
længe været overbe
vist om, at hvis jeg en 
dag skulle komme ud 
for den ubehagelige 
og uvelkomne situa
tion, at piloten på et 
lille fly, som jeg er 
passager i, skulle 
falde om, ville jeg nok 
kunne få os ned på 
jorden igen. 

Men hvad nu hvis stewardes
sen på en Boeing 7 47 kommer 
og fortæller passagerne, at 
alle oppe i cockpittet er dejset 
om, og om "der er en af passa
gererne, der kan lande en 
747?" 

Måske ikke vildt 
elegant, men i hvert 
fald i live. Det er 
noget med en blan
ding af erfaring på 
Microsoft-simulato
ren, radiostyrede 
mode/fly, lidt svæve
flyvning som stor 
knægt og en almen 
og længerevarende 
interesse for flyvning. 

- I maj fik jeg mulighed for 
at få en form for svar på dette 
spørgsmål, da jeg i en fotokon
kurrence sidste år var heldig 
at vinde en flyvetur i en British 
Airways 747-flysimulator i sel
skabets uddannelsesafdeling 
i Cranebank-komplekset Heat
hrow. Lucy Pesaro lukker simulatoren ned efter landingen i Kai Tak. 

747-simulatoren i Heathrow. 
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Faktisk er det noget alle kan 
prøve, hvis de har lyst-herun
der lysttil at brænde 2.500 kro
ner af på at sidde de 20 minut
ter bag pinden, som man får 
for det beløb. Man deler en ti
me med to andre og sidder 
derfor i simulatoren en hel time 
efter en halv times briefing. 

Gaveide 
Jeg mødtes med mine to ikke
pilot-kolleger ved den rigtige 

indgang i den østlige udkant 
af Heathrow. Det var Jurgen, 
en tysker, som havde fået 
turen af sin meget betænk
somme kæreste (hun må væ
re virkelig rig eller virkelig for
elsket!) og Dave, der var eng
lænder, og som vist bare hav
de rigtig meget lyst. 

Men ideen med at bruge 
den slags oplevelser som gave 
er nu ikke dum. Mange af os 
har efterhånden så uendeligt 
mange ting i vores hjem, at det 
næsten blot er at gøre ondt 
værre, hvis folk forærer vaser 
eller andre dimser til de runde 
fødselsdage. At slutte sig sam
men om en voucher til en ople
velse for livet - hvad enten det 
er i en flysimulator eller noget 
helt syttende - er faktisk et 
godt alternativ. 

For folk og fæ 
Men tilbage til Heathrow, hvor 
vi blev mødt og derefter briefet 
af Lucy Pesaro, der ellers er 
pilot på bl.a. Jetstream 31, 
men som indtil det tragiske 
styrt ved Paris gennem en 
årrække var ansvarlig for at 
planlægge navigationen på 
British Airways' Concorde
flyvninger. 

Lucy har desuden masser 
af timer, hvor hun har arbejdet 
med at give almindelige folk 
flyveture i simulatorer. Nogle er 
dybt betaget af bare at flyve 

rundt over Manhatten i aften
lys og se alle lysene dernede. 

FirmaetVirtualaviation, der 
køber sig ind på simulatorerne 
og sælger tiden til folk og fæ, 
understreger, at man ikke be
høver at have nogen forudsæt
ninger for at flyve med. Det 
hold, hun sagde farvel til lige 
før hun mødte os, kunne nok 
også betegnes som et af de 
"muntre" og alment interesse
rede - de var vist nok fløjet ind 
i Golden Gate Bridge i forsøget 
på at komme under den. Den 
slags pjat var naturligvis ikke 
noget for os tre gravalvorlige 
og seriøse flyvefreaks. Vi ville 
først og fremmest have svar på 
spørgsmålet kan jeg starte og 
lande? 

Simulatoren 
Lucy gennemgik kort de væ
sentligste instrumenter og 
procedurer. Hun måtte gerne 
være blevet ved længere for 
vores skyld, for det var spæn
dende at høre om, men nu 
hedder det altså en halv times 
briefing, og så er det ellers op 
til maskinen. 

Simulatorerne står på de
res lange hydrauliske ben i en 
bygning med godt højt til loftet. 
I et rum bag hver simulator fin
des masser af hardware, som 
styrer dem. "Modem techno
logy" sagde Dave og løftede 
øjenbrynene, da vi kiggede ind 
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gennem glasruden. "No, old 
technology," rettede Lucy ham 
med et glimt i øjet. Hun mente 
det hele sikkert kunne være i 
en tændstikæske, hvis det var 
blevet fremstillet i dag. 

Det var ganske interessant 
at vente et par minutter, mens 
en anden "besætning"fik fløjet 
færdig. Det gav et indtryk af, 
hvordan simulatoren vendte 
og drejede sig, for at simulere 
påvirkningerne i luften og på 
jorden. Ved opbremsning efter 
landing hælder den således 
fremad, så tyngdekraften sør
ger for, at man inde i simulato
ren føler, hvordan man bliver 
holdt på plads af selerne. 

Når man kommer om bord, 
er det fuldstændigt som at 
komme ind i et ægte 747-cock
pit. Computergrafikken uden 
for vinduet er måske ikke helt 
så perfekt som virkeligheden 
(virkeligheden har faktisk en 
ganske uovertruffen grafik), 
men stadig imponerende og 
så langt, langt bedre end Mi
crosoft-simulatoren derhjem
me på skrivebordet. 

Hong Kong 
Da det blev min tur, valgte jeg 
den nu nedlagte Hang Kong 
Kai Tak. Lidt dumt, for den har 
en vanskelig indflyvning, men 
jeg har altid drømt om at se 
indflyvningen til Kai Tak fra et 
cockpit, og hvornår får man 
chancen igen? 

Starten var ikke vanskelig. 
Den store flyvemaskine gav 
sig og knagede, som sådan en 
nu gør, når man slipper alle de 
mange tons trykkraft løs. En 
absolut berusende fornem
melse at brøle ned ad startba
nen og trække pinden tilbage, 
og høre andenpiloten (instruk
tøren) sige "V1" og "Rotate". 
Det var ikke så vanskeligt at 
finde den korrekte stigevinkel 
og få trukket hjulene op. 

Men så hoppede vi med et 
tryk på en knap frem til landin
gen - der er kun tyve minutter, 
og der er ikke tid til at flyve en 
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fuld landingsrunde over Hang 
Kong, når man skal have to 
landingsforsøg. 

Det lykkedes mig ikke at få 
maskinen trimmet helt rigtigt, 
så den hang lidt med næsen, 
da vi fra en 8-1 O miles fik øje 
på den kurvede række af blin
kende lys, der leder ind over 
byen, forbi bjergene og ned på 
startbanen, der nærmest lig
ger på en mole. 

Lucy havde sørget for flaps 
og orienterede om de hastig
heder, jeg skulle holde. Flyve
maskinen kværnede løs med 
amerikansk accent - "Bank 
angle, bank angle" når man 
krængede for voldsomt, og 
'Tao low, terrain, tao low ter
rain," når man var ved at få ki
nesernes vasketøj i understel
let. Jamen tænk sig, at piloter 
skal finde sig i at flyet kommen
terer deres håndværk! 

Men landingen lykkedes 
faktisk. Der var jo heller ikke 
hverken tropiske tordenvejr, 
piskende regn, turbulens eller 
sidevind på banen. "Bloody 
good, don't know how you did 
it," sagde Lucy, der ikke havde 
rørt styregrejerne og naturlig
vis var for høflig til at tale om 
begynderheld. 

Og hun er faktisk bl.a. med 
for at forhindre et crash. Lucy 
fortalte, at man godt kan ud
sætte simulatoren for så hård
hændet behandling at den går 
i stå, så computerfolk skal ind 
i og pille i maskinerne i rummet 
bagved. 

Svøm for livet 
Mit livs anden landing i Kai Tak 
var desværre ikke helt så flot 
som den første. Jeg kom for 
højt ind og fik sat flyet så langt 
fremme, at jeg ikke kunne nå 
at standse. Det samme var 
sket for Dave i San Fransisco, 
hvor vi tydeligt mærkede, at vi 
bumpede rundt ude på græs
set. 

Nu gled vi nok så nydeligt 
ud i vandet for enden af banen 
i Kai Tak. 'We're swimming for 

Her er det rigtige piloter, der træner! Natflyvning ser meget over
bevisende ud i simulatoren. 

our lives," sagde Lucy roligt 
men let forbløffet, da flyet trods 
reverse thrust ikke havde til 
sinds at standse helt. Da der 
så ud til at være et bjerg et sted 
i mørket forude, forslog Lucy, 
at vi skulle vende om og prøve 
at sejle tilbage og få fast jord 
under hjulene igen. 

Det lykkedes at vende ma
skinen, og på vej tilbage mod 
skyskraberne så vi, at en af 
dem var gennemsigtig - det er 
det, man kalder grafikfejl i 
computerspil. Og så var det el
lers "Game over". 

100 mio 
Vi havde alle tre svedt godt og 
var enige om, at det var en 
utrolig spændende oplevelse. 
Det føltes mere som fem mi
nutter end en time. Lucy selv 
er så vild med flyvesimulato
rer, at hun gerne ville have en 
hjem i dagligstuen (første 
gang hun skulle prøve at lande 
en Microsoft-Cessna med pi
letasterne blev hun hængen
de længe efter lukketid på 
kontoret, fordi hun ville have 
den ned!). 

Man kan kun give hende 
ret, og kravene til dagligstuens 
størrelse skulle også kunne 
opfyldes, da ombygningen jo 
er småpenge i forhold til de 

over 100 millioner, som selve 
simulatoren koster. Lucy gav 
os det skudsmål, at vi ville ha
ve en "sporting chance" for at 
overleve, hvis det havde været 
virkelighed. Hun havde ikke 
rørt styregrejerne nævnevær
digt under nogen af vores fly
veture. 

"Er der nogen her .... " 

Det måtte godt have varet 
længere. Der måtte godt have 
været tid til lidt mere airwork 
og en fuld landingsrunde, men 
alt i alt var simulatorturen en 
af de oplevelser, man kan leve 
længe på. 

Og skulle stewardessen en 
dag nervøst komme ned og 
orientere om at alle piloterne 
er faldet døde om, kan jeg nu 
række· hånden op og sige, at 
jeg måske kan lande den, fordi 
jeg har fløjet tyve minutter i en 
helt ægte simulator - men jeg 
vil også absolut tilføje, at vi vil 
have endnu bedre chancer for 
at klare den, hvis der også er 
en passager, som hedder Lu
cy. 

Tjek hjemmesiden www. virtu
alaviation.co.uk for flere detal
jer om priser, hvornår man kan 
komme til og andre oplysnin
ger om firmaet. • 
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F-15E 

Tekst og foto: Palle J. Christensen 

Tæt på lydens hastig
hed, 200 fod over 
jorden, 11 tons bom
belast, om natten og 
i dårligt vejr 
- F-111 har fået en 
værdig afløser: 

Boeing F-15E, født 
McDonnell Douglas 

At gøre verdens bedste jager
fly til et bombefly var nærmest 
helligbrøde. »Nota pound for 
air-to-ground« var slagordet 
under udviklingen af F-15. Det 
endte med at økonomiske 
realiteter dikterede anderle
des. 

Selv US Navy's »Topgun« 
Grumman F-14 er blevet til en 
»Bomb-cat«, hvis det behø
ves. Det mest utrolige er, at det 
lykkedes at finde en afløser for 
F-111, der under det mørkegrå 
ydre også gemte en F-15C's 
jageregenskaber. Alle F-15E 
er tosædede med pilot og na
vigatør, WSO - weapons sy
stems officer. »Piloten ror bå
den, og navigatøren skyder 
ænderne«, som det udtrykkes. 

AN/APG-70 radaren i næ
sen kan i højopløsning levere 
fotolignende billeder af land
skabet, »set fra oven«. Det 
kræver at radaren peger 1 0 
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grader eller mere til siden, men 
det er jo kun en fordel at målet 
ikke røbes før i sidste øjeblik. 
På ca. 90 km afstand trækker 
piloten op i højden, og får på 
et par sekunder et kort af mål
området. Omkring 18 km fra 
målet endnu et »pop-up« og 
navigatøren tager et nyt kort
udsn it fra radaren. Billedet 
»fryses«, og det præcise mål
punkt vælges. Enkelte køretø
jer og bygninger kan let iden
tificeres. Våbnene afleveres 
så, evt. med egen laserudpeg
ning. 

LANTIRN 
»Low Altitude Navigation and 
Targeting lnfrared for Night«. 

Under kroppen sidder til højre 
AAQ-13 navigationsbeholde
ren. I den nederste del er der 
terrænfølgeradar og bag et 
lille vindue kigger en infrarød 
søger ud. 

AAQ-14 til venstre er den 
målsøgende del. Den har en 
infrarød søger med meget 
smallere synsvinkel end den 
højre »pod«. Desuden har den 
en laser til afstandsmåling og 
måludpegning. 

Det lyder jo ret usårligt, 
men som RAF's Tornadoer 
fandt ud af under Golfkrigen er 
lav højde risikabe lt. Putter 
forsvaret nok missiler og gra
nater i luften, rammer de på et 
tidspunkt. To F-15E gik tabt på 
den 2. og 4. nat af krigen. Som 

sagt kan »Strike Eaglen« for
svare sig, men det vil indebæ
re et valg at gå i kamp med an
dre jagerfly. Skal bombelasten 
kastes? For så er missionen jo 
spildt. 

Hul i banen 

De sidste 75 F-15E fik krafti
gere motorer - Pratt & Whitney 
F1 00-PW-229. Trykkraften 
steg fra 14.670 pund til 17.800 
(23.830 med efterbrænder til 
29.100 pund). Med de nye mo
torer kunne der »super-crui
ses«, dvs. flyves supersonisk 
uden efterbrænder. Den nye 
motor har en tydelig blålig ef
terbrænderflamme. 

Alle »Strike Eag/e« starter i efterbrænder. Denne F-1 SE fra Seymour Johnson AFB, North Carolina, 
har F100-PW-220 motorer med lavere trykkraft og udpræget orange flamme. 



Desværre har det knebet 
med pålideligheden. Den 16. 
juni 1998 gik der ild i 91-0327 
under start på RAF Laken
heath i England. Flyet blev 
stoppet på banen, og besæt
ningen slap ud med forbræn
dinger. Selvom brand- og red
ningsvæsenet hurtigt slukkede 
ilden, var banen lukket tre da
ge for reparation. Ved nærmere 
undersøgelse måtte den lukkes 
endnu en uge for en mere 
gennemgående renovering. 

Selvom den ekstra motor
kraft er værdsat, har der været 
overvejelser om at skifte mo
torer til General Electric F110. 

Både Israel og Saudi-Ara
bi en har indlemmet Strike 
Eaglen i deres flyvevåben. 

USAF købte »kun« 209, 
men der er garanteret et hen
syn at tage til den kommende 
F-22. Det amerikanske flyve
våben vil ikke risikere at få 
beskåret antallet af næste ge
neration jagerfly. Kampradius 
er 1.270 km, væsentlig under 
F-111 's. Men til længere mis
sioner kan USAF indsætte 
Rockwell 8-1 B, der med stort 
besvær er blevet i stand til at 
bombe med konventionelle 
våben. • 

Dødsfald 

Direktør Viggo 
J. Rasmussen 
Sidst i august døde dansk luft-
trafiks Grand Old Man, direk-
tør Viggo J. Rasmussen. Han 
blev 86 år. 

Han begyndte sin luftfarts-
karriere i 1932 som elev i Det 
Danske Luftfartsselskab, blev 
assistent i 1934, overassistent 
i 1938, sekretær i 1942, trafik-
inspektør i 1945 og underdi-
rektør i 1947. 11950 blev han 
direktør i SAS, men i 1962 for-
lod han luftfarten og blev direk-
tør for Tuborg. 

I 1955 fik han Luftfartspo-
kalen. 
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» The Eagle has landed!« (Ci
tat: Apollo 11 ). De to Michelin
dæk kan klare en startvægt på 
37 tons, mens landingsvæg
ten må reduceres til 20 tons. 

De to beholdere, der muliggør 
jordangreb i mørke og næsten 
al slags dårligt vejr. LANTIRN, 
AAQ-13 og AAQ-14, er på vej 
til danske F-16. På siden af luft
indtaget de »konforme brænd
stoftanke«, der uden ekstra 
luftmodstand øger brændstof
beholdningen med 5.474 liter. 

6011r 

Oberst 
B.G. Bagge 
Den 16. oktober fylder chefen 
for Trænregimentet, oberst 
B.G. Bagge 60 år og med må-
nedens udgang bliver han 
pensioneret. 

Fra 1972 til 1978 var han 
pilot i Hærens Flyvetjeneste, 
og i 197 4 blev han omskolet til 
helikoptere. 

I 1988 vendte han tilbage 
til Hærens Flyvetjeneste, nu 
som chef. 

Det blev en travl tid. Flyve-
tjenesten blev reorganiseret, 
og der blev opstillet et panser-
værnskompagni. Endvidere 
introduceredes Fennec heli-
kopteren, en type han selv blev 
checket ud på. 

I 1995 vendte Bagge tilba-
ge til den mere jordbundne del 
af Hæren. 

Udnævnelser dresen job, og Dambæk har si-

Direktør 
den da været chef for Luftt-
rafiktjenesten. 

Morten Dambæk I 1980 lærte han at flyve 

Flyvesikringstjenesten er i år 
og fik A-certifikat. 

blevet udskilt af Statens Luft-
Senior Y-ICe fartsvæsen, og som ventet 

blev Morten Dambæk den før- Presiclent Jens 
ste direktør for den nye insti- Wit"-> Willumsen 
tution under Trafikministeriet. 

Dambæk er 49 år og blev Jens Wittrup Willumsen er 
cand. jur. i 1977. Han har i alle udnævnt til Senior Vice Presi-
sine arbejdsaktive år arbejdet dentfor SAS Marketing & Pro-
med flyvning. I studietiden var duet Management. Som pro-
han deltidsansat dispatcher dukt- og markedsføringschef 
(driftsassistent) i Capenhagen indgår han i SAS Airlines ny-
Airport Charter Handling, nu etablerede ledelsesteam og 
Novia, og efter aftjening af får vicekoncernchef Marie 
værnepligt blev han i 1978 Ehrling som nærmeste chef. 
ansat i Statens Luftfartsvæ- Willumsen er født i 1960 og 
sen, hvor han i 1983 blev kan- civiløkonom. Han kommer fra 
torchef. en stilling som direktør for ana-

I 1989 blev han afdelings- lysefirmaet A. C. Nielsen, men 
chef, senere vicedirektør med har tidligere været i SAS 
Luftfartstilsynet som ansvars- ( 1989-1996) i Sverige og Dan-
område, men i 1997 byttede mark, først og fremmest som 
han og vicedirektør S.E. An- marketingchef i Danmark. 
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MELLEM
LANDING 
Douglas-fabrikken, 
som havde konstru
eret to af den ameri
kanske fllldes mest 
effektive hangar
skibsbaserede dyk
bombe- og torpedofly 
under Anden Ver
denskrig - TBD De
vastatar og SBD 
Dauntless - fik i 1944 
til opgave hurtigst 
muligt at levere en 
efterfølger. 
I modsætning til de to 
førnævnte konstruk
tioner skulle flyet nu 
være ensædet, man 
ville nemlig vægt
mæssigt helt koncen
trere sig om bevæb
ningen. 
Flyet, der fik beteg
nelsen AD-1 og tilnav
net Skyralder, fløj 
første gang den 18. 
marts 1945. Det kom 
altsll for sent til at 
deltage i kampene i 
Stillehavet, men til 
gengæld kom det til 
at spille en markant 
rolle i krigshandlin
gerne senere i såvel 
Korea som Vietnam. 

Skyraider havde 15 vtlben- og tankophæng placeret under krop og vinger samt fire 20 mm kanoner 
monteret i vingerne. 

Af Wilhelm Willersted 

Douglas Skyraider var en sær
deles vellykket konstruktion . 
Skyraider, med den oprin 
delige betegnelse Douglas 
XBT2D-1, var udstyret med en 
Wright R-3350 stjernemotor 
på 2.500 hk og havde faktisk 
15 udvendige våben- og tank
ophæng til en samlet vægt på 
omkring fire tons under krop 
og vinger, så her var virkelig 
tale om en kampklar kombat
tant. 

Under Koreakrigen opere
rede flyet endda med en sam
let bombelast på næsten seks 

tons. Det var faktisk mere end 
de firernotarede Boeing B-17 
medførte under Anden Ver
denskrig! 

I 1953 arbejdede man på 
en version af Skyraider, som 
skulle kunne medføre en atom
bombe på midterophænget 
under kroppen, men den blev 
ikke bygget. 

Maskinen var i fortsat pro
duktion i godt 12 år - indtil slut
ningen af februar 1957, hvor 
den sidste Skyraider af i alt 
3.180 blev leveret. Det var en
dog på tale at genstarte pro-

duktionen under Vietnam 
krigen, men det blev ved snak
ken. 

Passagerer 
Douglas Skyraider er bygget i 
49 versioner i syv basis-mo
deller. Flyet var ideelt til man
ge formål, fordi kroppen til 
dels var fri til at rumme diverse 
basis-installationer. 

Douglas AD-1 N var en spe
ciel version med indbygget ra
darudstyr og med to radarope
ratører til at supplere den enli
ge pilot midtskibs. Senere ver
sioner udnyttede den rumme
lige krop til mange formål. Der 
var så god plads, at eksempel
vis AD-5 versionen kunne ind
rettes til passagertransport! 
Der blev faktisk gjort plads til 
12 passagerer - men de må 
dog have siddet ret trangt, hvis 
de var i mandfalke-format! 

En anden udgave var ind
rettet til at kunne medføre fire 
bårer; et specielt hangarskibs
baseret GOD fragtfly havde 
lastrum til diverse pakker og 
udstyr på samlet et ton. 

Royal Navy modtog i 1953 
40 eksemplarer af versionen 
AEW1 , som var den særlige 
Early-Warning udgave af Sky-

Skyraider blev bygget i 42 
versioner i 7 basisversioner. 
Her ses en AD-6. 
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raider - let genkendelig med 
sin store bule under kroppen. 
Skyraider var også et velegnet 
slæbemålsfly, bl.a. havde Sve
rige nogle stykker på civilt re
gister. Flyene trak i en del år 
slæbemål. Der var altså næs
ten ingen grænser for, hvad 
man kunne bruge Skyraider til. 

Flyet var populært blandt 
brugerne. De to foretrukne øge
eller kælenavne var "Able Dog" 
- altså "go' hund" - også re
fererende til AD-typebeteg
nelsen, men mest kort og godt 
.,Spad", der jo var en af ameri
kanernes yndede franske bi
plan luftkæmper under Første 
Verdenskrig. 

Douglas Skyraider i alle versioner blev kaldt for "Able Dog" og "Spad" under sin mangeårige tjeneste 
i US Navy og Marines. 

Flyet har også deltaget i 
luftkampe. Under Koreakrigen 
nedskød to Skyraiders fra han
garskibet USS Philipine Sea to 
nordkoreanske La-9 jagere, 
som angreb dem. Under Viet
namkrigen kom en Skyraider i 
dogfight med en nordvietna
mesisk MIG-17, som ikke kun
ne svinge snævert nok og der
for fik en amerikansk raket dø
deligt placeret i kroppen! 

Skyraider var i tjeneste i US 
Navy helt op i halvfjerdserne, 
og et antal Skyraiders deltog 
blandt andet på fransk side 
mod oprører i Chad i Central
afrika. • 

Det franske flyvevåben an
skaffede Skyraider til kam
pene i Chad og på Madagas
car. 

Den specielle Early Warning-udgave blev blandt andet benyttet af Royal Navy. 
Her er Skyraider i US Navy bemaling. 
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Douglas AD-1H 

Motor: 
En Wright R-3350 18 cyl. 
stjernemotor på 2. 700 hk 

Spændvidde: ........ 15,40 m 

Længde: ............... 11,90 m 

Højde: ..................... 4,75 m 

Startvægt: .. .... .. . 11.350 kg 

Max. hastighed: 
............. 460 km/t i 4. 700 m 

Tophøjde: .............. 8.640 m 

Aktionsradius {uden 
ekstratanke): ....... 1.840 km 

Max. rækkevidde: 3.058 km 
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VANKE 
Kommentarer 
Byggeår og tidligere uden
landsk registreringsbetegnel
se (om nogen) for de i rubrik
ken tilgang nævnte fly: 

OY-GIP 
OY-HIE 
OY-JPL 
OY-JXM 
OY-RAX 

1998 N367DM 
1983 D-HUKM 
2001 -
2001 
2001 

I FLYV nr. 9 var der så mange 
ændringer til OscarYankee, at 
der ikke var plads til et foto af 
en af de nye typer i Nationali
tetsregistret. 

OY-SIS er en Beechjet 400A 
(oprindeligt udviklet af japan
ske Mitsubishi, men program
met blev senere solgttil Beech
craft) der kom til Danmark som 
N2362G. Den er italienske ejet, 
men brugeren har adresse i 
Danmark. Foto: Knud Larsen. 

Tilgang 

OY• Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

OY-GIP Raytheon Hawker 800XP 258367 12.7. Aerdam Papa ApS, Roskilde 
OY-HIE Bell 222 47501 31.7. Air Alpha Greenland ApS, lllulissat 
OY-JPL Piper PA-32R-301T 3257226 29.6. Johan Peter Lyngdorf, Højbjerg 
OY-JXM Schempp-Hirth Discus 2b 103 27.6. Mogens og Jan Fahlgren, Stenløse 
OY-RAX Schempp-Hirth Duo Discus 204 12.7. Aviator/ Aalborg Svæveflyveklub 

Slettet 

OY- Type Dato Ejer/bruger Årsag 

OY-BXU PIK-16c Vasama 2.8. 
OY-XSJ ASW 24 1.8. 

Vasama-Gruppen, Silkeborg 
Sønderjysk Flyveklub, Rødekro 

Tvangsslettet 
Havareret 

Ejerskifte 

OY• Type Reg.dato Nuværende ejer/bruger 

OY-BSV Cessna F 172M 7.8. lkaros leasing I/S, Kgs. Lyngby 
OY-CJP PA-28R-200 31.7. Kren Møller Jensen, Dronninglund 

Frederikshavn 
OY-EOX Mucha Standard 1.8. Martin Lisberg Larsen, Fåborg 

Tidligere ejer/bruger 

lkaros Fly I/S, Roskilde 
Hans J. Paulousek, 

+Klaus Kristoffersen, 

OY-SIS er den første Beechjet på dansk register. 
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Hans Kongelige Højhed Prinsen 
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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 

KDA huset 
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 1000-1500 

Telefon E-mail 
Charlotte H. Andersen, leder af butikken 46 14 15 07 butik@kda.dk 
Thomas B. Sylvest 46 14 15 01 
Telefax 46 19 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 4918 
8667 4048 

Ansvarsomrade 
Internationalt 
Uddannelse 
Teknik 
Miljø 
PR 

KDA i august 

3. august. FHB 
Det afsluttende møde i redak
tionsudvalget for Flyvehånd
bogen afholdt hos Slagelse
tryk A/S, Slagelse. 

20. august. Dødsfald 
Generalsekretær Jørn Vinther 
og FLYV's redaktør Knud Lar
sen repræsenterede KDA ved 
Per Weishaupts bisættelse. 

22. august. Reception 
FLYV's redaktør Knud Larsen 
repræsenterede KDA ved re
ceptionen i.a. Morten Dam
bæks udnævnelse til direktør 
for Flyvesikringstjenesten. 

27. august. Flyvehåndbogen 
Reception i KDA-huset hvor 
den nye Flyvehåndbog blev 
præsenteret for omkring 50 
fremmødte gæster. Vagn Jen
sen bød som formand for ud
dannelsesudvalget velkom
men og forklarede hvorfor KDA 
har udviklet et nyt undervis
ningsmateriale. De tilstedevæ
rende forfattere ( Karl Erik Wi
dell, Helge Hald, Finn Brinch, 
Hans Baggendorff og Mogens 
Hannibalsen) blev præsenteret 
af generalsekretæren, og ro-
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yaltykontrakterne blev under
skrevet. Der blev fra de frem
mødte gæster udtrykt stor til
fredshed med dette KDA en
gagement. 

Dernæst overrakte forman
den for Rådet for Større Flyve
sikkerhed Flyvesikkerhedspri
sen til Niels Nørby Jakobsen. I 
denne forbindelse motiverede 
Kai Frederiksen valget af NAK 
som prismodtager. 

31. august. Telefon 
I hele august måned har KDA' s 
telefonanlæg været ramt af 
driftsforstyrrelser. Problemer
ne har desværre udviklet sig 
til en konflikt med leverandø
ren af anlægget (Tele Danica), 
som ikke mener, at udbedring 
kan ske indenfor vor service
aftales rammer. Forskellige al
ternativer undersøges i øje
blikket. 

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: formand@ny-post.dk 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, nset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 
WEB-adr.: www.danskdrageflyverunion.dk 
E-mail: ddu@image.dk 

Dansk Faldskænns 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 
E-mail: pen@gnnetcom.dk 

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: 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 
WEB-adr.: www.ffu.dk 
E-mail: oxager@vip.cybercity.dk 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Niels Lyhne Hansen 
Gormsvej 14, 7080 Børkop 
Telefon 75 86 62 19 
Internet adr.: www.modelflyvning.dk 
E-mail: lyhne@get2net.dk 

RC Sport Danmark 
Svend Plougstrup 
Kærmindevej 13, 7100 Vejle 
Telefon 75 82 73 69, mob. 40 19 13 77 
WEB-adr.: www.rc-unionen. dk 
E-mail: svend@post6.tele.dk 

Dansk Flyvehistorisk 
Forening 
Lokalafdeling København byder igen på en række fore
dragsaftener, der i lighed med tidligere afvikles på 
Svanemøllens Kaserne. De tildelte lokaler er i år ændret til 
Sprogskolen, der velvilligt har stillet sit auditorium til 
rådighed for OFF. 

Onsdag den 17. oktober kl.1930 
Foredrag over emnet "De danske militære flyverstyrkers 
udvikling 1940-1945" ved major i Flyvevåbnet, cand. phil. 
Paul E. Ancker. Foredraget vil være baseret på dennes 
bogværk med samme titel. 

Onsdag den 21. november kl. 1930 
Foredrag af flyveleder Ove Hermansen centreret omkring 
"Mosquito-angrebet på B&W's maskinhal den 23. januar 
1943". 

Onsdag den 12. december kl. 1930 
Juleafslutning og medlemsaften med bl.a. videooptagelser 
fra besøg på museer i Prag og Budapest. 

35 



RGANIJATIONJNYT · ORGANIJATIONJNYT · ORGANIJATIONJNYT · ORGANI 

,. 0 ~ 
~ C 
~ ? 

Il:. f 

Meddelelser 
fra Unionen 
Nr. 30 af 17.05.2001 
S-teoriprøven den 05.04.2001 

Nr. 31 af 13.07.2001 
Havarier 

Nr. 32 af 26.07.2001 
Indsats mod spilstarthavarier 

Nr. 33 af 26.07.2001 
Militær flyveøvelse (Tactical 
Weaponry 2001) 

Nr. 34 af 26.07.2001 
Medlemmernes fødselsdata 

Nr. 35 af 26.07.2001 
Referat af hovedbestyrelses-
møde nr. 2 (2001 /2002) 

Nr. 36 af 06.09.2001 
Betaling af gebyr ved udste-
delse af S-certifikater 

Nr. 37 af 06.09.2001 
Motorsvævefly. Sikring af gas-
kabel 

Nr. 38 af 06.09.2001 
Invitation til formandsseminar 
i Vejle den 12-13 oktober 2001 

Rådet for 
Større Flyvesikkerhed 

Formand: Kai Frederiksen 

Generalsekretær: Jørn Vinther 

Sekretariat: 
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KDA, Lufthavnsvej 28, 
4000 Roskilde 

Telefon: 4614 1503 
Telefax: 4619 1316 

e-mail: kai.f@mobilixnet.dk 
og jv@kda.dk 

Resultater fra World Air Games 
't,; 

~ 
~l!l.2! 
.JW:~• 

P. N. C. Sumame Nan,e 

1 EY FRA Oarroze OIMO< 

2 EZ FRA OubrouW Sebastian 

3 F1 POL KDWil Sebastian 

4 LOT POL Nleradka Zblgniew 

5 HZB GBR St&lnberg Sarah 

6 CB BRA Duarte ClaodioBols 

I OEU Relch Axel 

8 yy OEU Wartha Thoma, 

9 V RUS Sllvanovitch Aloxandro 

10 1 USA TuCXey Palrick 

11 cu NLD Smit Manln 

12 BR BRA lmprota Luis Fomnndo 

13 TS USA Pin Fra~s 

14 s ONK Amdi Ole 

15 C6 PRT Hermann J ... 

16 01 NLO Wijsman Pa~ 

17 W9 DNK Hald Jan 

30/06/01 21 26.4'1 

~ 
~ -2!l.2! 
.Ih/:~• 

P. N. C. Surname Name 

1 250 GBR Jones Slovon 

2 LEO ITAB~ Leonardo 

3 BT CHE Danz Wome, 

' RCA ITA Stefano Ghlazo 

5 OG oeu Triobel ""'"' 
6 )<T NLD Termaat Ronald 

7 0W GBR Watt Da,id 

8 SV LTU Sabecids Vytautas 

9 HA FIN lehtonen Esko 

10 AB POL Wujczak Stanislaw 

11 BG OEU Gau;ot Bomd 

12 Ti FRA De P6chy Phlllppe 

13 C2 CZE "'9jcirik Po• 

14 KM UKR Mykola Kovalchuk 

15 LF C2E Dodem Mlos 

16 L5B USA Walters Rldu"'I 

17 BP SVN Prlstavac Botsjan 

30l06/01 21 ·30:(K 

Rekorder 
Åben klasse - lokal rekord 

300 km ud og hjem 108,86 
km/t Tom Jørgensen og Hans 
Kubstrup i ASH 25 den 22. 
april 2001.09.08 

Diplomliste 
NAVN 

Karsten Ingemann Christensen 

Per Benny Vilstrup Thomsen 

Michael M Pedersen 

Niels Erik Danielsen 

Christian Aagaard Wistisen 

Ole Melgaard 

WAG2001-Spain 
World 

Final results 
Dayl Day1 DayJ Day4 Day5 Day6 Day7 TOT::J.L 
899 (5) 548(9) 994 (2) 466 (12) 997(2) 986(1) 634(10) 5524 

932 (21 545 (10) 1000(1) 461 (14) 992(3) 974(2) 596(16) 5500 
776(18) 604(2) 970(5) 666 (1) 935(4) 791 (9) 726(1) 5468 
810(14) 597(3) 969(6) 664 (2) 931 (5) 789(10) 695(4) 5455 

1000 (1 ) 610(1) 981 (3) 436 (18) 1000(1) 822(3) 557 (22) 5406 
901 (4) 552(6) 967(8) 487 (10) 733(19) 783(12) 719(2) 5142 
835 (13) 551 (7) 939 (11) 565 (3) 865(9) 802 (5) 583(18) 5140 

713 (22) 550(8) 940(10) 552 (4) 864 (11) 804 (4) 664 (9) 5087 

855 (10) 488(18) 981 (3) 504 (8) 914 (6) 795 (7) 536 (26) 5073 

887 (9) 594 (4) 937 (12) 439 (16) 727(21) 781 (13) 688 (5) 5033 

843 (11 1 531 (12) 968(7) 463 (13) 743(16) 797(8) 682 (6) 5027 

923(3) 563(5) 646 (19) 539 (6) 864 (11) 795(7) 632 (11) 4962 
876(7) 533(11) 933(13) 435 (19) 866(8) 610(27) 705(3) 4958 

781 (171 508(16) 949(9) 437 (17) 720 (22) 730(18) 574 (20) 4699 
883 (6) 362(26) 830(14) 496 (9) 781 (14) 650 (25) 666(8) 4668 
758 (21 ) 529(14) 635 (20) 506 (7) 865(9) 770 (14) 603(15) 4666 

776(18) 520(15) 650(16) 548 (5) 713(24) 725 (19) 549 (24) 4481 

World Page I o/2 

WAG2001-Spain 
18,n. 

Final results 
Day} Day1 DayJ 

786 (15) 672 (10) 944 (1) 

859 (11 ) 798 (4) 874 (8) 

770 (21) 700(8) 875(7) 

735 (24) 794 (5) 880 (6) 

921 (8) 720(6) 616 (18) 

943 (6) 628(13) 591 (23) 

796 (12) 627 (14) 389 (27) 

953 (2) 617 (17) 919 (3) 

953 (2) 597(21) 900 (4) 

773 (20) 811 (2) 614 (20) 

1000 (1 ) 712(7) 71 0 (15) 

941 (7) 634 (12) 520 (25) 

952 (4 ) 581 (23) 719 (14) 

725 (26) 892 (9) 893(5) 

777 (17) 585 (22) 792 (11) 

775 (18) 834(1) 631 (17) 

698 (27) 618(16) 751 (12) 

18 nr. 

Max. 15 m spændvidde -
lokal rekord 

Day4 

510(1 0) 

495 (13) 

471 (1 8) 

445 (23) 

513 (9) 

527 (4) 

590 (1) 

549 (2) 

358 (26) 

495 (13) 

517 (8) 

462 (20) 

507 (11 ) 

495 (13) 

524 (5) 

532(3) 

488 (19) 

Fri distance med tre vende
punkter 560,38 km. Frank 
Beck Nielsen Discus 1 den 13. 
april 2001 .09.08 

KLUB 

Nordsjælland 

Østsjællands 

Sønderjysk 

Herning 

Aalborg Aero Sp 

Sønderjysk 

Day5 Day6 Day7 TOT::J.l,. 
1000 (1) 938(3) 981 (2) 5831 

863(13) 890(9) 791 (20) 5570 

954(5) 826 (12) 826(18) 5422 

860(14) 890(9) 790(21) 5394 

889(8) 749 (22) 960(3) 5368 

881 (9) 897 (8) 887(10) 5354 

992 (2) 941 (2) 1000(1) 5335 

739(20) 732 (23) 814 (19) 5323 

950 (6) 907(5) 608 (26) 5273 

961 (4) 763 (21) 848 (15) 5265 

916 (7) 1000 (1) 402 (27) 5257 

869(12) 898 (7) 930 (4) 5254 
709(23) 797 (16) 908(7) 5173 

744(19) 730 (24) B29 (17) 5108 

712(22) 778(18) 911 (6) 5079 

972(3) 929(4) 402 (27) 5075 

881 (9) 718 (26) 878 (12) 5012 

P111~ I o/2 

Flersædet svævefly • lokal 
rekord (max. 20 m spænd
vidde) 

200 km trekant 115,71 km/t 
Mogens Hoelgaard og Chris
tian Skov i Duo Discus den 13. 
april 2001.09.08 

DATO Sølvdiplom 
nr. 

13.07.01 1923 

27.07.01 1924 

27.07.01 1925 

27.07.01 1926 

05.08.01 1927 

26.07.01 1928 

FLYV • OKT. 2001 



. TION./NVT · ORGANI./ATION./NVT · ORGANI./ATION./NYT · ORGANI./ATION./ 

Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 
Generalseknttær: Luftkaptajn Erik Thrane 

Sekratariat:Vester Farimagsgade 7,4., 1606 København V, tlf. 3313 78 79 

Foreningens sæson starter nu 
i oktober, og alle har forhå
bentlig modtaget invitation til 
arrangementet den 9. oktober. 
Hvis man ikke har, er det mu
ligvis fordi vi ikke har modtaget 
en adresseændring. Alt for 
mange glemmer at give sekre
tariatet besked. Får vi den nye 
adresse blive KDA informeret, 
hvis man har abonnement på 
FLYV. Den modsatte vej er der 
ingen automatisk information. 

Om godt en måned afhol
des Årsfesten, og for at mod
tage invitationen til den er det 
ikke nok at vi har adressen. Det 
er også absolut nødvendigt at 
skyldigt kontingent er betalt. 

Kommende medlemmer 
som har indmeldelsesblanket
ten liggende kan endnu nå at 
blive optaget i år, hvis de skyn
der sig at sende den til sekreta
riatet. 

Formand: 
Næstformand: 
Kasserer: 

Dansk Motorflyver Union Sekretær: 
Adresse: Konkurrencer: 
Smålodsvej 43 Uddannelse: 41 00 Ringsted 

Turllyvnlng/PR 

På Skovturen til FSN AAL i 
juni trak vi traditionen tro lod 
blandt de der rettidigt havde 
betalt kontingent for 2001. 
Som altid var Rosy Møller lyk
kens gudinde, og i år trak hun 
en anden kvindelig pilot ud. 
Lotte Brinckmeyer blev den 
heldige, der vandt et kontin
gentfrit år 2002. 

Bestyrelsen minder om, at 
vi med udsendelsen i septem
ber medsendte en blanket, 
som giver mulighed for at 
fravælge abonnementet på 
FLYV. Sekretariatet skal have 
blanketten retur inden udgan
gen af oktober måned, hvis 
man ønsker at droppe bladet. 
Samtidig opfordrede vi de 
medlemmer, der er "på netter 
til at melde sig . Også dette 
bringes i erindring. 

Ricard Matzen 57 615250 
Peter Andersen 74 75 31 01 
Kresten Dalum 97182050 
Knud Nielsen 86231652 
Vagn Jensen 86441133 
Bent Westphal 86 43 03 55 
Louis Rovs Hansen 98421599 

~ 
Dansk Drageflyver Union 

Louise Crandal 
gør det igen 
Med en førsteplads i den sidste 
konkurrence i World Cup for 
paraglidere sikrede Louise 
Crandal sig den samlede Work:l 
Cup sejr for sæsonen 2001. I 
den kommende sæson vil 
Louise ikke deltage i alle World 
Cup konkurrencerne, men vil 
koncentrere sig mere om sin 
uddannelse i kommunikation 
på RUC. I november rejser hun 
dog til Brasilien for at prøve at 
slå verdensrekorden i langdis
tance paragliding. Den er pt. 
280 km for kvinder (og for 
mænd 335 km). 

FLYV • OKT. 2001 

Dagmar Skov 
stopper 
Efter 20 år med drageflyvning, 
heraf 13 år som ansat, har 
Dagmar Skov sagt sin stilling 
som leder af DDU's sekretari
at op med virkning fra udgan
gen af september 2001. Dag
mar Skov, der er læreruddan
net, har sagt ja tak til en fuld
tidsstilling i sit gamle fag. 

FLYV's redaktion ønsker 
Dagmar held og lykke i fremti
den og sig tusind tak for et godt 
samarbejde. 

KALENDER 
Svæveflyvning 

12-13/1 0 Formandsmøde, Vejle 
10-11 /11 PR-seminar 
18-31 /12 VM, Mafeking, Sydafrika 
23/2-2002 Repræsentantskabsmøde 
6-27/7 EM, Ungarn 
18-28/7 Sun-Air Cup, Arnborg 
10-24/8 Klubklasse VM, Tyskland 

Kunstflyvning 

25/11 Landsmøde 

Motorflyvning 

17/11 Klubformandsmøde, Odense Lufthavn 
13/4-2002 DMU Repræsentantskabsmøde, Odense Lufthavn 

.f/,IIJ,/øt, """ 1141/te '"' 
t. elle,, 1. Je,,JM/6ti 11.1/4111 

Tegn dit eget abonnement leveret 
i din postkasse hver måned 

for kun kr. 400,00 
for hele 2002 - og gratis november 

og december 2001. 

JA TAK, 
jeg vil gerne abonnere på FL VV. 

Navn: ________________ _ 

Adresse: ---------------
Postnr./by: _____________ _ 

Underskrift: _____________ _ 

Kongelig Dansk Aeroklub 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde, Fax 46 19 13 16 
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+ FL YMARKEDET + 
KØBES SÆLGES 

Cessna 172F 
eller evt. part. 

PROFESSIONEL PILOT? 
4 personers 1-motors fly. 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 
Henvendelse: 
Tlf. 6618 4120 / 2177 5563 Tlf. 2084 1408 - optagelse i A-kasse. 

Veteranfly sælges 
- at være med i det gode selskab. 

Cessna F-150 L 
OY-ALR Piper cub J3 C65/90hk 
Rolls-Royce årg. 1943. 
Flyet sælges udelukkende af hel
bredsmæssige grunde. TT 470 ti
mer, motor gangtid 470 timer. Fly
et fremtræder pænt og velholdt. 

Jens Riis, Kæl/ingdal 22, Hamborg, 
7730 Hanstholm. Tlf. 97961570 

1971, TT.5200, motorTSO 

ca. 400, ny propel i 1999. 

Flot i maling og interiør. 

Pris kr. 165.000 

Er du under uddannelse, husk da indmeldelse i A-kasse 
indenfor 14 dage efter du er færdig. 

Henv. Børge Hosbond 
tlf. arb.98524500 pri.98555111 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. Ø, tlf. 35 47 34 10 

Hangarplads til leje 
På Sydfyn Tåsinge 

H envendelse ti l 

Starling Air 62533394 

Piper Commanche, PA24 
sælges 
TT4500, ny 3-bl.propel, motor 
ca.1000 H,IFR. Rejsefly, constant 
RPM, optr. understel, 65% speed 
150 kts. nyt LDB, egen hangar, fin 
stand. Forsikringssum kr. 450.000,
Ulrik Rubow 
Te/. 98137133/40937133" 

TAMPICO TB-9 
1980, TT 1700. 
Meget flot stand. 
Altid hangar i Roskilde. 
Kr. 275.000, -. 

Frank Hansen tlf. 43 42 23 13. 
Mai/: FKH@cvkelsmeden.dk 

PA 2 8-140 SÆLGES 
OY-BCP 1967, TT 1520. 

Henv. tlf. 9842 4398 

HANGAR ROSKILDE 
En enkelt plads er ledig i ELITE -AIR/GORM Niros Hangaren 

på Hangarvej B2 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. 

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 

Om vinteren kan du 
flyve i Florida! 

For eksempel: 
PPL på 4 uger for 3.760 USD. 

CPL ME 1 7.840 USD. 
Bliv instruktør og kom hjem 

med mange t imer. 

Få et tilbud inkl. indkvartering. 

International Wings 
.. dit alternativ. 

www.goflyus.subnet.dk 
E-mail flying@ofir.dk 

Tlf. 75 64 03 43 

Cessna 172, 1968, TT 7260 hrs, Motor TSOH 800 hrs, VFR 
Cessna 421, 1969, TT 3453 hrs, LH/RH TSOH 52/259 hrs, IFR 
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Piper Cherokee PA28-140, 1974, TT 1866 hrs, Motor TSOH 120 hrs, VFR 
Piper Arrow PA28R-201, 1979, TT 6319 hrs, MotorTSOH O hrs. lFR 
Piper Seneca I PA34-200, 1973, TT 5171 hrs, LH/RH TSOH 2134/0 hrs, IFR 
Piper Navajo PA31, 1974, TT 10400 hrs, LH/RH TSOH 330/150 hrs, IFR 
Piper Cheftain PA31, 1978, TT 7392 hrs, LH/RH TSOH 900/1750 hrs, IFR 

Fly-forsikring. Flere års erfaring med forsikring til fly-branchen 

HæsumveJ 57-59 • DK 9530 Støvring • Tlf. +45 7023 4820 • Fax: +45 9837 2424 
www.avlatlon.dk · avlallon@cool.dk 

Til leje 
Til snarlig overtagelse udlejes 
hangarpladser i Københavns 
Lufthavn, Roskilde. Månedlig 
Leje excl. moms kr. 1.700,-. 

Henv. dagligt til Henrik Stagetorn 
Tit 3312 4611 

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 14 I skole 
• Skolen ejes og drives af 

europæere 
• Ca. 200 elever pr. år, hvoraf 

35-40 er skandinaviere 
• J-I Visa (2 år) og M-I 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.hell.com 

Comair Aviation Academy, Ine 
Orlando - Aoridn 

• 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 
• "Intemship" progarn på 1000 

flytimer med betalt instruktørjob 
på skolen efter uddannelsen 

• Meget gode 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 -5162 08 96 
E-mail: seglend@online.no 

FLYV • OKT. 2001 
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IFlliiglbit Acaidlemy 

Informationsmøde 
Roskilde den 21. oktober kl. 14.00 

Karup den 7. oktober kl. 14.00 

JAR FCL ATPL teori 
Modulart dagkursus med start i februar 2002 

med tilmelding senest 15. januar 2002. 

Roskilde start 4. februar 2002 
og Karup start 11. februar 2002. 

IR Instrument Rating 
Løbende opstart, ring for info. 

GEN radiokursus 
Løbende opstart, ring for info. 

FI(A) Flight Instructor teori 
Løbende opstart, ring for info 

Distance Learning 
Hvis du ikke har mulighed for 

at deltage på vore dag- eller aftenkurser. 

Roskilde / Karup - Tlf. 70 111 555 
www.jetair.dk - E-mail: jetair@jetair.dk 

TRAFIKFLYVERSKOLING 

MCC KURSUS 

JAR FCL ATPL 
Teori 

Flight lnstructor (A) 
Teori + praktik 

Type Ratings 

Næste Trafikflyverhold 
Starter primo januar 2002 

Ring for nærmere lnfo/tllmeldlng 
Telefon 4619 1919 

-$~NTERA~ 
Lufthavnsvej 44, 4000 Roskilde 

Tlf. 46 19 08 37 / 46 19 19 19 • www.centerair.dk 

HUS PÅ ÆRØ 
lille hus tæt på Ærø Flyveplads til salg. Velegnet til sommerhus. Evt. med hangarplads 

Se mere på www.starling.dk Telefon 62 53 33 94 

DANMARK 
A!RCRAFT OWNERS AND Pn..OTS ASSOCIATION 

AOPA-DANMARK har brug 
for dit medlemsskab til at 
bevare General Aviation's 

plads i luftfarten 

BLIV MEDLEM! 
Roskilde Lufthavn 

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

E-mail: http:/ /www.aopa.dk 

FLYV • OKT. 2001 
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IC-BROKERS ApS 

Vi har stor erfaring med forsikringer: 
• Flykasko 
• Ansvar 
• Passagerulykke 
• Hangar Keeper 
• Lass of license 

Kontakt os for et uforpligtende møde. 

IC-Brokers, forsikringsmæglere ApS 
Bredvigvej 12, Postboks 119, 4050 Skibby 

Telefon: 7020 0353, e-mail:icbroker@image.dk 
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PRIS KR. 35,

Postbesørget blad 0900 KHC 

Center Air ApS Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde Tlf. 4619 08 37 / 46191919, 
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 

m,razi 
COPENHAGEN AIRTAXI AJS 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lulthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 1114, Fax 46 191115 
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 
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 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 
lFlliiglhlt Academy 

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 ATIPL. Desuden tilbyder vi JAR OPS CRM, JAR 
FCL kurser og GEN radiokurser. NYHED - Distance 
Leaming, hvis du ikke har muftghed for at deltage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

Flyvevllbnets 
Bibliotek 

1 i 20 i KJ·IC 0000086053 
FLYVEVABENETS BIBLIOTEK 
'l"lil•"'T't)j JPIIE I .-, •• f'1 

""' _,,,,~ ~--. 1,• •• ) .:: ..., __ ..IONSTRUP 
2750 BÅLLERUP 2750 o 

Skolen for civil '1 L 
Pilot Uddannelse 
SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 16 30, Fax 46 1911 15 
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. 4817 79 15, fax 48 14 01 48 

Email: ekal@post5.te1e.dk,Internet:www.ekal.dk 

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 

LUFTFARTSSKOLEN(SLU) 
Lufthavnsvej 60, 4000 Roskilde 
Tlf. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 

Ellehammers Alle, 2. sal, 7190 Billund 
Tlf. 75 33 23 88, fax 75 33 29 01 

kw@flight-training.dk - www.luftfartsskolen.dk 

VI udbyder følgende: Integreret ATP-uddannelse, 
MCC-kurser, CPL, ME-CR, ME-IR, FI og IRl-kurser, 
Flyveklarereruddannelse, AFIS-operatøruddannelse. 

Bil~~ 
--Air Center AIS -
BILLUND AIR CENTER AJS 
Box 6, Lufthavnsvej 47, 7190 Billund 
Tlf. 75 33 89 07, Fax 75 35 39 66, E-mail: bac@pc.dk 

PPL, CPL, IR SE/ME, Class Ratings, 
Night Qualifications, FI, Proficiency Check, 
ATPL-lntegrated. 

Syga~~r 
-.ur--

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, ·5590 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. 

benatr 
Benair 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 

1(ar[og .91.ir ~<:::>-: 
KARLOG AIR T ~ 
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog .1-.....-"' 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Ring 74 42 22 85 for kontakt til vores afdelinger i: 
Billund Lufthavn, Esbjerg Lufthavn, Randers Flyveplads 
Roskilde Lufthavn, Tønder Flyveplads 

Internet: www.karlog-alr.dk 

PPL, GPL, Type and Class rating, SPA, SE and ME, IR, 
FI, slæb. BEG, N-BEG, GEN 

LÆR AT FLYVE~=~ 
HELIKOPTER ~~ 

HEUKOPTER-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. 

Isse. l=instrumentbevis. VFR::sigtflyvning. PFT =periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. BEG=begrænset certifikat som luftfarts
~m luftfarts-ratiotelefonist. GEN=generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. INSTRUKTØR=flyverinstruktøruddannelse. 

392000127081 anse. ATPL=Airtine Transport License. IR:lnstrument rating. Nlght Quallflcatlon=Rettighed til VFR-nat. Class Ratlng=Klasse
Jration Course. Proflclency Check=Praktisk prøve for forlængelse af rettighed. 
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IC-ASE 
Bærbar flyradiotelefon IC-ASE. Flyradio i lommeformat. 
Enkel og logisk betjening. Display med lys. Robust kabinet. 
En knap til 121.500 MHz ( emergency frequency). Batteri 
indikator. Større batterikapacitet.ANL (Automatic Noise 
Limiter) Støjreduktion. Typegodkendt afTelestyrelsen. 
Stort tilbehørsprogram. 200 hukommelseskanaler. Tag 
scanning.Alle 760 kanaler. IC-AS er en meget solid fly
radio bygget op omkring en ramme lavet i aluminum. 

• Særdeles velegnet til professionelt brug. 

GARMINGPS 
Vi har den ultimative GPS-MAP 
295 Color med tilhørende extra 
udstyr bl.a. MapSource World 
CD-rom til planlægning af waypoints 
og flyveruter. 
Øvrige MapSource CD-rom lagerføres. 

M 
I/ '··· ~~-. --· .._ ·'-i, 

I : ' ~ . -·._. :.S:· 
L ,_ -~ ' ... 

Endvidere tilbyder vi modellerne GPS-195 - GPS III Pilot og GPS 92. 

Se her! 
David Clark - et professionelt headset. 

lntercom - lidt mere komfort under turen. 

Besøi ga$å 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 

Anntlflyrlt 

FLVUDLEJNING 
AYF AA-1 IFR/GPS 
CLA C172 IFR/GPS 
RPJ C172 IFR 
BSV C172 VFR 
BIU C172 IFR 
PEW C172 IFR/GPS 
CYF PA28-140 IFR/GPS 
DZD PA28-140 IFR/GPS 
BRT PA28-181 IFR/GARMIN 430 
BCL PA28-180R IFR/GPS 
BSZ PA28-180R IFR/GPS 
CRC C177R IFR/GPS 
CFB BKCAB VFR/AEROBATIC 
BVU B33 IFR/gannin 430/530 

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 

580,-
725,-
725,-
725,-
725,-
725,-
805,-
805,-
905,-
935,· min. 100 tim. 
935,- min. 101 lim. 
965,- min. 150 tim. 
950,-+moms 

Stonnscope PR. TACHO 1300,- Udlejn. efteraftale 

UDLEJNING PR. AIRBORNETID, (To motoret): 
BSI PA34-200 IFR/3-AKSET AUTOP. PR. AIRBORNE 1.840,-

SKQLEFLYVNING 
PPL + A, B, I & Twin skoling samt PFC. 
Kom eller ring og lå tilrettelagt din uddannelse til en fom1'1ig pris. 

A-CERTIFIKAT + PPL-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat + PPL-certifikat: 
Cessna 172 - 1.185,- 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 Alrcraft 8111N er eMforhandler af nye Plper fly I Dan~ 
Grønland, laland og F....-ne. VI forhandler brugte fly med hele verden 
som markedsomride og foretager vurderinger af fly. 

Brugte fly til salg 
1989 Brltten Norman lslander BN-28-28 
1987 Brfttan Norman lslander BN-28-28 
1981 Plper Super Cheyenne li, 290 Kts. Crulse 
1883 Plper Cheyenne III 
1978 Plper Chleftaln 
1992 Plper Mallbu Mlrage 
1975 Plper Seneca li 
2001 Plper Saratoga li TC 
19'18 Plper Saratoga li TC 
2000 Plper Archer III 
1SIUU Plper An:her III 
1997 Pfper Archer III 
1&eD Pfper Azlec 
19e2 Pfper Colt 
1989 King All 8200 C 
1974 King Air E90 
1988 CNalll Citation SIi 
1977 Ceana 177 RG Cardlnal 

1 F~ W 
- fuld luftdygtlQ, aom ny. 

Nye Piper fly til salg 
Plper Mallbu Meridian, klar til levering I oktober 
Plper Mallbla Mlrage, klar til levering I oktober 
Plper Archer III 

~- i lt.. ,-i1per 
2000 

Air Alpha Aircraft Sales AIS 
Odense Lu/iliiivn • 5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 · Fax 65 954 955 

www.airal,p 
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Medalje
uddeling 
Den 1. oktober blev Medaljen 
for Udmærket Lufttjeneste til
delt de to besætninger, der 
deltog i den syv timer lange 
redningsaktion den 26. okto
ber 2000, hvor skibet FAROS 
forliste under ekstreme vejrfor
hold. 

De tolv medaljemodtagere 
er kaptajnerne T. Hesselbjerg 
og J.H. Jensen, premierløjt
nant E. Eilersen, seniorsergent 
K. Hansen, oversergent F. 
Olsson, sergent S. Hansen, 
flyverspecialist B.B.H. Berthel
sen og flyveroverkonstabel T. T. 
Brase, alle fra ESK 722, fly
verspecialist B. Udbjerg, Fly
ve materie I kom mand oe n, 
reservelæge M. Kornum, Fly
vestation Ålborg og overlæge 
S.T.J. Lyduch, Flyvestation 
Skrydstrup. 

For første gang i medaljens 
historie er den blevet tildelt 
kvinder (flyverspecialist Bert
helsen og flyveroverkonstabel 
Brase). 

Medaljen blev indstiftet i 
1962 og er blevet uddelt 72 
gange tidligere. Den kan tilde
les efter lang og særlig ud
mærket lufttjeneste eller ved 
en enkelt lejlighed under over
ordentligt kritiske forhold at ha
ve vist fremragende tjeneste i 
luften. 

300.000 
Lycoming 
Lycoming har nu fremstillet 
over 300.000 stempelmotorer 
til fly siden 1938. Jubilæums
motoren var en 0 -360 på 180 
hk, der blev leveret til en ame
rikansk hjemmebygger, der vil 
installere den i en Van's RV-6. 
Det anslås at omkring tre 
fjerdedele af de amatørbyg
gede fly har Lycoming motor. 

Produktionsprogrammet 
omfatter fire-, seks- og ottecy
lindrede boksermotorer med 
ydelser mellem 115 og 400 hk. 
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Sidste F-16 "Classic" omskolingstur 
Den 18. maj 2001 fløj PL J. Kristensen (STI) den sidste Lockheed F-16 "Classic" omskolingstur ved 
Omskolingsenheden (OCU) på FSN Skrydstrup. Det var en fire-skibs TASMO (Tactical Air Support of 
Maritime Operations)-tur. Alle nye F-16 piloter vil herefter blive omskolet direkte på F-16 MLU. 

PL John Kristensen (STI) foran E-183 med plakaten til minde om den sidste omskolingstur. I venstre 
hånd en træningsudgave af F-16 "Classic" Fire Control & Navigations Panel, der har været anvendt 
i undervisningen. 

Maersk SAS bestyrelse For skiløbere 
reducerer afgår I den kommende vinter, nær-

Som følge af dårlige belæg- Den 17. september forelå 
mere betegnet fra den 15. de-
cember til udgangen af marts, 

ning indstillede Maersk Air si- rapporten om SAS bestyre!-
skal Cimber Air flyve skienthu-

ne ruter Billund-Dublin, Bil - sens rolle i SAS/Maersk sa-
siaster til Salzburg for Højmark 

lund-Milano og København- gen (se andetsteds i dette nr.) , 
Rejser. 

Cairo pr. 27. oktober med ud- og på et møde samme dag 
Det bliver den fjerde sæson 

gangen af sommerprogram- besluttede hele bestyrelsen at 
Cimber flyver for Højmark. 

met. gå af. 
Samarbejdet begyndte i 1998, 

Der afholdes ekstraordinær 
generalforsamling den 6. no-

hvor man fløj fra København og 

vember for at vælge en ny be-
Billund, men året efter blev de 

SASigen styrelse. 
jyske afgange flyttet til Karup. 

til Billund 
I år bliver der fem afgange 

hver lørdag, to fra København, 

Skønt Maersk Air har fem dag- to fra Karup og som noget nyt, 

lige forbindelser mellem Kø- en fra Odense. De første år fløj 

benhavn og Billund og masser MUK Air man med ATR42 til 46 passa-

af ledige pladser, vil SAS fra i knibe 
gerer, men i år indsættes 

den 7. januar også beflyve ru- ATR72 til 64. 

ten fem gange om dagen med MUK Air har mistet sin sidste 
0400. rute, København-Ronneby-

SAS siger, at hovedformå- Kalmar, der fungerede som Rettelse 
let med at have egen rute mel· føderute for SAS. Den opere-
lem Billund og København at res nu af Danish Air Transport, Vedr. Flyv nr. 9 s.12 (Per Weis-
styrke selskabets interkonti- der også har overtaget MUK haupt} : 
nentale forbindelser. Man hå- Air's flyvninger for Post Dan- Det var Svend Wiel Bangs 
ber derved at kunne få rejsen- mark. konstruktioner, der blev solgt 
de fra Jylland-Fyn til at flyve ud Selskabet har for tiden in- gennem Familie-Journalen. 
i den store verden via Køben- gen indtægtsgivende flyvnin- Bang var ikke med til at 
havn frem for at bruge Amster- ger. Man forsøger at komme stifte Odense Model-flyveklub. 
dam, Frankfurt, Paris eller Lon- ind på chartermarkedet med Per Weishaupt blev student 
don som transitlufthavn. tre VFW 614. i 1936. (Johs. Thinesen). 
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Ny propel til PA-28-235 
Hartzell har afsluttet flyveprø
verne af en ny trebladet con
stant speed propel til Piper 
PA-28-235. Resultaterne er af
leveret til FAA, der ventes at 
udstede STC (Supplemental 
Type Certificate) inden længe. 

Den FAA testpilot, der af
prøvede en PA-28-235 med 
den nye 78 tommers propel, 
omtalte især de forbedrede 
startydelser. Under prøveflyv
ningerne registrerede han 
desuden en forbedring i stige
hastigheden på op mod 100 
fod/min. uden tab i rejsehas
tigheden. 

Den nye propel har alumini
umsblade af "krumsabelfa
con". Diameteren er 195 cm, 

Kontrol
flyvninger 
Fra september 2002 ophører 
Statens Luftfartsvæsen med at 
udføre kontrolflyvninger. Det er 
koncessionshaverens ansvar 
at sikre, at kontrolflyvningen 
udføres efter de fastsatte regler 
således at det fremover er 
godkendte kontrolorganisati
oner, som udfører flyvningerne. 

så udover bedre præstationer 
betyder den nye propel også 
større frigang end med stan
dardpropellen - og længere 
TBO {time between overhaul). 
I ombygningssættet indgår 
også en ny spinner, der mat
cher bedre til flyets cowling. 

Listeprisen for ombygnings
sættet er 7.495 USD. 

Den nye PA-28-235 propel 
indgår i Hartzell's 's Top Prop 
serie afTop Prop ombygnings
sæt, der har en TBO på 6 år 
eller 2.400 time (hvad der kom
mer først). Propellen omfattes 
også af Hartzell Plus Three ™ 
garantien, der dækker dele og 
service i tre år eller 1.000 timer. 

Europa 
Liberty Aerospace, der frem
stiller den tosædede XL-2, har 
frasolgt Europa Aircraft, der 
fremstiller byggesæt til flyet 
Europa til den oprindelige stif
ter af Europa Aircraft, Keith Wil
son. Europa, der er den stør
ste europæiske producent af 
byggesæt til fly, har planer om 
at bygge en firesædet version 
af det kendte fly. Omkring 1.000 
sæt er solgt til dato. 

Ibis Aerospace Ae270 status 

FLS og FedEx 
FLS Aerospace indgik i maj en 
treårig vedligeholdelseskon
trakt med verdens største 
transportselskab, det ameri
kanske Federal Express. 

FLS skal udføre service på 
FedEx fragtfly af typerne Bo
eing 727, DC-10, MD-11, 
A300 og A310. 

Indledningsvis vil FLS ud
føre B- og C-check på FedEx's 
flåde af A310, som opererer i 
Europa. Serien af B-checks vil 
blive udført både i Manchester 
og i København, serien af C
checks alene i Manchester. 

Det første B-check blev 
udført den 15. maj. 

Som supplement til denne 
kontrakt har FLS Aerospace 
en løbende aftale med FedEx 
om linjevedligeholdelse af 
A31 O i København-Kastrup og 
Stockholm-Arlanda. 

Strejke 
Cimber Air blev den 25. sep
tember ramt af en overens
komststridig arbejdsnedlæg
gelse, der dog kun blev af kort 
varighed. Det var den første 
strejke i Cimbers 50-årige hi
storie. 

Statisk strukturtest er afsluttet på prototype nr. 2, mens prototype nr. 1 netop har været til det 
første årlige eftersyn efter 150 timers flyvning siden 25. juli 2000. Dynamisk test er udført på 
prototype nr. 4 - alle afprøvninger med tilfredsstillende resultat. Endelig certificering forventes i 
midten af 2002. 

Ibis Aerospace er et samarbejde mellem tre firmaer i Tjekkiet, Taiwan og USA. 
Ae270 er et lawinget turbopropfly med trykkabine og plads til otte passagerer og to piloter. 

Kabinen kan også indrettes til fragt eller en kombination af fragt og passagerer. Rækkevidden er 
op til 1.650 nm. 

Ae270 prototype nr. 1 under belastningsprøver i Tjekkiet. 
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I ØVRIGT 
Københavns Lufthavne AIS har 
fornyet Nuance's kontrakt om 
forpagtning af tax free butik
kerne i Kastrup. Nuance, der 
ejes af Swissair, har drevet 
butikkerne siden 1995. 

Grønlandsflys salg af Grønlands 
Rejsebureau {Flyv nr. 1 O s.5) til 
Arctic Travel er annulleret. 

FLS Aerospace skal i Stansted 
lave stort eftersyn på to Boeing 
737 fra Air Malta i november og 
februar. FLS har i forvejen en 
syvårig aftale om forsyning af 
Air Malta med komponenter til 
ni Boeing 737 og to A320. 

Atlantic Airways vil i forbindel
se med Julen flyve fra Ålborg 
til Færøerne den 19. december. 
Returflyvning til Ålborg den 6. 
januar. Medio juni til medio 
august næste år planlægges to 
ugentlige dobbeltture mellem 
Oslo g Færøerne. 

JAS 39 Gripen er af Ungarns 
regering udpeget som "fore
trukket valg" ved den forestå
ende modernisering af landets 
luftstyrker. 

Air Canada indstillede den 27. 
oktober ruten Toronto-Køben
havn, der blev fløjet i samarbej
de med SAS, og der er nu ikke 
længere nogen direkte rute mel
lem Canada og Skandinavien. 

Københavns Lufthavne AIS har 
købt den kunstige halvø, der 
blev anlagt ved bygningen af 
Øresundsbroen. De 418.000 
kvadratmeter skal udlejes til 
firmaer, der har behov for at lig
ge tæt ved lufthavnen. 

Sterling European har ansat 
Lars Rafn, tidl. Carlsberg, som 
salgs- og marketingdirektør og 
Michael Petersen, tidl. Politikens 
Hus, som rutesalgschef. 

Boeing C-17 Globemaster III er 
nu i tjeneste i Royal Air Force, 
der har lejet fire for en periode 
på syv år. De opereres af No. 
99 Squadron, Brize Norton. 

Vagn Sørensen, tidligere vice
koncernchef i SAS, er nu ad
ministrerende direktør for Au
strian Airlines. 

Kinas flyvevåben har anskaffet 
en Boeing 767-300ER til VIP
transport. Flyet var egentlig 
bestilt af Delta Air Lines, men 
blev købt, mens det endnu stod 
på produktionslinjen i Seattle. 
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Flyveulykken i Milano Grønlandsfly 
Den 8. oktober havarerede to piloter, fire cabin attendants bygning, og fire personer, der Fra den 29. oktober har Grøn-
SAS MD87 SE-DMA i Milano- og 104 passagerer omkom. opholdt sig i denne, omkom li- landsfly øget sine faste ugent-
Linate, da den under start kol- Det gjorde også de fire perso- galedes. lige forbindelser mellem Grøn-
liderede med en tysk Cessna ner i Citation'en. Ulykken er den største i SAS land og Danmark fra tre til fem 
CitationJet. Dele fra de havarerede fly historie. og tilbyder derefter for første 

Samtlige ombordværende, ramte en bagagesorterings- gang nogensinde flere forbin-
delser end SAS. 

SAS reducerer 
Samtidig har man opgivet 

Luftfarts- Billund bygger onsdags-afgangen til fordel for 

fonden Billund Lufthavn har indgået Luftfartens globale krise ram-
mandag og fredag, og Grøn-
landsfly flyver nu mellem Grøn-

Af Danske Flyvejournalisters 
kontrakt med Thyssen Hens- mer naturligvis også SAS, der 

land og Danmark mandag, tirs-
chel Airport Systems GmbH i har bebudet drastiske for-

Luftfartsfond uddeles i decem-
Kassel om levering af 10 fly- holdsregler, fx skal kapacite-

dag torsdag, fredag og søndag. 

ber en eller flere legatportio-
broer til den nye terminal. ten reduceres med 12% og en 

Trafikprogrammet er lagt 

ner til personer, der er eller har 
Broerne, der fremstilles i række ruter får nedsat trek-

således, at det uden forsinke!-

været beskæftiget med luftfart Spanien, er 25 m lange og har vens eller lukkes helt. 
ser kan flyttes fra den ene at-

eller anden flyvning, enten 
glasvægge. De gør det muligt Antallet af medarbejdere 

lantlufthavn til den anden i til-

som almindelig hjælp eller 
at passagerne kan gå til og fra reduceres med 800-1100 og 

fælde af dårligt vejr. 

som stipendier til studier, rej-
flyene uden at blive generet af 16 fly tages ud af drift (tre wide 

Samtidig er indenrigsforbin-

ser m.v. delserne i Grønland til og fra at-

Pårørende ( enker, børn el-
dårligt vejr. De installeres i den body, ti narrow body og tre 

lantflyene blevet optimeret, så 
kommende vinter til aflevering commuter), ligesom man for-

ler nære slægtninge) kan også 1. februar. Den nye terminal åb- handler om udsættelse af le· 
der er mindre ventetid på jor-

komme i betragtning. 
ner for de rejsende i maj 2002. veringen af nogle ad de fly, der 

den. 

Begrundet ansøgning, ger-
Thyssen må siges at have er i ordre hos Airbus lndustrie. Cimber Air ne på vegne af andre, sendes 

god erfaring på dette område. 
til fondens formand, redaktør Man har leveret over 1.200 bro- reducerer 
Ejvind Olesen, Gl. Byvænge 5, 

er til mere end 50 internationale Også Cimber Air har måttet 2970 Hørsholm, og skal være lufthavne, fx Paris (Charles de 
denne i hænde senest den 20. konstatere faldende passa-

november 2001 . 
Gaulle), Zurich, Seoul, San gertal på såvel indenrigs- som 
Francisco og Miami. udenrigsruter, med en svag 

overvægt på ruterne fra Kiel 

Gør din indflydelse gældende + til Frankfurt og M0nchen. 
Ruten København-Luxem-

ved valget den 20. november bourg er derfor blevet lukket fra 
og med den 28. oktober, men 

Hvem interesserer sig for hvil- naturligvis at KDA som para- villige organisationer, belaster antallet af frekvenser vi dog 
ke muligheder luftrumsbruge- plyorganisation ikke var invite- luftrumsbrugere urimeligt. indtil videre blive fastholdt -
re har for at dyrke deres fri- ret til at deltage. Hovedtemaet Der er i dag ikke adgang til med enkelte tidsmæssige ju-
tidsinteresser ? gik på at undersøge mulighe- flyvepladser i Danmark, hvor- steringer. Det kan naturligvis 

Spørgsmålet bør stilles til derne for at forbedre anvende!- fra man uhindret kan dyrke luft- ikke afvises, at der vil forekom-
vor miljøminister, der netop sen af naturen til rekreative sport eller fritidsflyvning. me yderligere ændringer i fly-
har offentliggjort en betænk- formål, hvilket set fra interes- Den politisk ansvarlige for programmet. 
ning, der er resultatet af et ud- , .,seorganisationernes syns- gennemførelsen af landets Efter tragedien i USA er luft-
valgsarbejde. Udvalget, be- punkt måtte være et positivt miljøpolitik kan synes langt farten blevet pålagt øgede 
nævnt "adgangsudvalget", initiativ. væk-gemt bort i Miljøministe- udgifter til forsikringspræmier, 
har beskæftiget sig med bor- Desværre oplever luftrums- riet. hvilket alene for Cimber Air 
gernes muligheder for at dyr- brugere ikke samme positive I tiden op til den 20. novem- kommer til at udgøre et to-cif-
ke deres fritidsinteresser i na- initiativer. Alt for ofte må vi kon- ber, hvor der er valg til kommu- ret million beløb årligt, og denne 
turen. Udvalget har bl.a. be- statere, at myndighederne kun ne- og amtsråd, er der imid- stigning kan desværre ikke ab-
skæftiget sig med en udvidet retter deres interesse mod lertid mulighed for at komme serberes gennem de nuvæ-
adgang til færdsel i skove og luftrumsbrugere, når der op- tæt på det lokale politiske miljø rende priser. I lighed med an-
langs vandløb. står konfliktsituationer, hvilket og på nogle af de beslutnings- dre flyselskaber har Cimber Air 

Af betænkningen fremgår konsekvent medfører ind- tagere, der har indflydelse på derfor set sig nødsaget til at 
det, at man vederlagsfrit kan skrænkninger af muligheder- vore vilkår. hæve priserne på samtlige 
anvende offentlige områder til ne for at anvende luftrummet Benyt chancen - afkræv ruter. 
idrætsarrangementer. En inte- til rekreative formål. kandidaterne accept på, at de I den kommende vinter ope-
ressant tankegang hvis man Trenden har været konstant politisk vil arbejde for at forbed- rerer Cimber Air med to Canad-
kobler den til de gebyrer, der er gennem de senere år og har re vilkårene for den rekreative air Regional Jet, ti ATR42 og 3 
pålagt luftrumsbrugere i form af haft et omfang, der fører til anvendelse af luftrummet-og tre ATR72. 
miljøgebyrer og landingsafgif- spørgsmålet om, hvornår ind- dermed medvirke til at bevare - Desværre bliver vi nødt til 
ter. stilles aktiviteterne på hoved- de mindre flyvepladser. KDA at skille os af med et antal 

Udvalget, der var bredt parten af de mindre flyveplad- bidrager gerne til debatten. medarbejdere. Vi håber natur-
sammensat, beskæftigede sig ser? Enten på grund af miljø- Aksel C. Nielsen ligvis at reduktionen er midler-
udelukkende med fritidsakti- restriktioner eller på grund af formand tidig, siger Cimber's admini-
viteter, der foregår på landjor- en urimelig afgiftspolitik, der, strerende direktør Jørgen Niel-
den. En konsekvens heraf var sammenlignet med andre fri- sen. 
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Danmark valgte EH101 
Den italiensk/engel
ske helikopterfabrik 
Agusta Westland skal 
levere 14 EH101 
helikoptere til afløs
ning af Sikorsky S-61. 
Første levering sker i 
2004. 

Tekst: Knud Larsen 

Sidst i forrige århundrede ene
des man på nordisk hold om 
at nedsætte et udvalg, der 
skulle samordne anskaffelsen 
af nye helikoptere til Finland, 
Norge, Sverige og Danmark. 
Udvalget fik navnet NSHP 
kommiteen, hvor forkortelsen 
betyder Nordic Standard Heli• 
copter Programme. Kontoret 
blev placeret i Stockholm. 

Danmark havde brug for er
statninger for Sikorsky S-61, 
der med 36 års redningstjene
ste bag sig i Flyvevåbnet, ef-

Den første produktions EH101 er en HG Mk3 til Royal Air Force. Den ses her over fabrikkens fly
veplads i Yeovil på jomfruflyvningen juleaftensdag 1998. 

AgustaWestland EH101 på FLYV's forside maj 1999. 
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terhånden er vanskelig at få 
reservedele til. 

Norge havde brug for heli
koptere der kunne operere fra 
deres bestilte fregatter, og det
te gav straks begrænsninger i 
størrelsen af helikopteren. 

Finland og Sverige havde 
brug for helikoptere til trans
port, havovervågning, søred
ning etc. 

Filosofien med NSHP var at 
man ved at stå sammen og 
bestille et stort antal helikop
tere ville det være lettere at 
forhandle med fabrikkerne ( og 
få en lavere pris). 

De tre fabrikker der har væ
ret tale om er AgustaWestland, 
NH Industries og Sikorsky, der 
ville levere hhv. EH101, NH90 
og S-92. I begyndelsen af pro
cessen var også Aerospatiale 
AS.532 Cougar (Super Puma) 
med, men den udgik tidligt. 

Et væsentligt aspekt i for
handlingerne har været kom
pensationsordrer også kaldet 
modkøb eller industrisamar
bejde. Det betyder at den 
udenlandske producent skal 
over en årrække placere mod
køb for et tilsvarende beløb 

hos danske virksomheder. Det 
kan fx. være direkte underleve
rancer til det konkrete produkt. 

Beslutningen 
Den endelige beslutning om 
helikopterkøbet er blevet ud
skudt mange gange, men den 
13. september (to dage efter 
katastrofen i New York) offent
liggjorde en travl forsvarsmi
nister Jan Trøjborg på et pres
semøde i Kastellet i Køben
havn den danske beslutning 
om at anskaffe 14 helikoptere 
af typen AgustaWestland 
EH101 . Folketingets forsvars
udvalg var også til stede og 
udtrykte enighed i beslutnin
gen. 

Næsten samtidig blev det i 
Stockholm offentliggjort at Nor
ge vil købe 14 NH90 og Finland 
20 NH90, og nogle dage sene
re besluttede Sverige at købe 
13 NH90 med fem i option. 

VedvalgetafEH101 varder 
lagt mest vægt på disse fire 
områder: Længste rækkevid
de, bedste løftekapacitet, 
størst kabinevolumen og for
delagtig leveringsplan. 
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Forsvarsminister Jan Trøjborg flankeret af formanden for Folke
tingets Forsvarsudvalg Helge Adam Møller og Forsvarschefen 
general Chr. Hvidt. 

Modkøb 

Helikopterordren har en værdi 
af ca. tre milliarder kr. Agus
taWestland skal derfor over en 
1 0-årig periode placere mod
købsordre hos danske indu
stri. Umiddelbart forventer de 
to danske virksomheder Ter
ma i Århus og Danish Aero
tech i Karup ordremuligheder 
på op mod 1 ½ mia. kr. 

Præsentationen 

De første dage i oktober blev 
EH101 præsenteret for Folke
tingets forsvarsudvalg , For
svarsministeriet og for pres
sen. EH101 Merlin HC Mk3 fra 
engelske Royal Air Force var 
fløjet til FSN Værløse, hvor det 
var muligt at kigge nærmere. 

Den kunne nu ikke umiddel
bart sammenlignes med den 

AgustaWestland EH101 

Motorer: Tre Rolls-Royce Turbomeca RTM 322 
eller tre General Electric T700 hver på ca. 1.900 hk 

længde: .......................................... .................. .... ... 22,8 m 
Højde: ......................... ............. .. .................. .............. 6,6 m 
Bredde: ...................................................................... 4,6 m 
Rotordiameter: ......................................................... 18,6 m 
Kabinelængde: ................... .. ..................................... 6,5 m 
Kabinebredde: ......... ................................................ 2,25 m 
Kabinehøjde: ........................................... ................. 1,85 m 
Max. rejsehastighed: .............................................. 150 kts 
Max. startvægt: ..................... .. ................................... 15,6 t 

PS. Beslutningen om motortype er pt. ikke truffet. 

kommende danske version, 
idet der bl.a. ikke var dør med 
indbygget trappe i bagbords 
side, og der var heller ikke 
installeret kraner over den sto
re dør i styrbords side. Under 
en tur over København fik man 

et godt indtryk af pladsen i den 
store kabine med ståhøjde. 

De fem første af forsvarets 
nye rednings- og transporthe
likoptere leveres i 2004 og de 
sidste i 2006. • 

National Air and Space Museum 
Tekst:HansKofoed I l-..J11 .• 1 ,~111Jth11J ~ ,~111JIJ11,~1. 
Foto:KnudLarsen V~ wrlq C4 ri.el t'ftU4~ 

Da National Air and Space Mu
seum blev åbnet i 1976, umid
delbart før United States of 
America fejrede 200 året for u
afhængig h edserklæri ng en, 
betegnede præsident Gerald 
Ford museet som "en perfekt 
fødselsdagsgave fra det ame
rikanske folk til sig selv". 

Museet er blevet en enestå
ende succes. I de 25 år, der er 
gået siden åbningen, har der 
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været mere end 219 millioner· 
besøgende, hvad der gør det 
til verdens mest populære -
ikke blot flyvemuseum, men 
museum overhovedet. 

Smithsonian Institution, det 
amerikanske teknisk-viden
skabelige museum, fik sine før
ste flyrelaterede genstande i 
1876, 20 kinesiske drager, som 
Kejserriget Kina havde vist på 
en udstilling i Philadelphia i an-

ledning af USA's 100 års jubi
læum. Museet erhvervede se
nere en lang række historiske 
fly, hvoraf de mest betydnings
fulde er Wright Flyer (1903) og 
Lindberghs Ryan NYP (1927). 

Noget ordentligt sted at vise 
dem havde man dog Ikke, og 
det gjorde ingen forskel af den 
amerikanske kongres i 1946 
vedtog en lov, der oprettede 
National Air Museum. Det na-

tionale amerikanske flyvemu
seum måtte i mange år tage til 
takke med en barak fra Første 
Verdenskrig I 

Navnet ændredes i 1966 til 
National Air and Space Muse
um for at markere, at museet 
også er rumfartens museum, 
men først i 1972 bevilgede 
kongressen 40 mio. USD til et 
nyt luft- og rumfartsmuseum, 
placeret i det centrale Washin
gton i tilslutning til de øvrige 
Smithsonian museer. 

National Air and Space Mu
seum har et udstillingsareal på 
ca. 15.000 kvadratmeter. Det 
er meget, men langt fra nok, 
og omkring 80% af samlinger
ne er opmagasineret. En sup
plerende udstillingsbygning er 
imidlertid under opførelse på 
Washington Dulles Internatio
nal Airport Center. Den beteg
n es Steven F. Udvar Hazy 
Center (efter hovedsponso
ren) og skal åbnes i december 
2003 i forbindelse med marke
ringen af 100-årsdagen for 
brødrene Wrights første flyv
ning ved Kitty Hawk. 
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Tekst og foto: Knud Larsen 

Sådan en har jeg 
altid ønsket mig, 
men først i de 
senere år har der 
været mulighed for 
at drømmen kunne 
gi i opfyldelse, 
siger Niels Egelund 
medetsmil. 

En smuk ·efterårsdag sidste år 
var der pludselig eri' ny lyd i 
luftrummet over Roskilde Luft-

havn. Lyden af startende og 
landende propelfly og overfly
vende DC-9'ere på vej til Ka
strup var velkendt, men denne 
var anderledes. 

Inden lyden blev identifice
ret fik jeg øje på flyet. Med V
hale - det var der ikke mange 
der havde. En Beechcraft V-35 
Bonanza med jetmotor? Nej, 
den gik ikke. Da flyet overfløj 
lufthavnen for landing var der 
ikke tvivl længere - en Fouga 
Magister. Hvad mon den skulle 
i Roskilde? 

Blot dette - at det var Niels 
Egelunds nyerhvervede fly. 

- Jeg har i mange år haft lyst 
til at flyve jetfly. Lockheed T-33, 
Fouga Magister og Let L-39 har 
været i kikkerten. Magisteren 
har to motorer, og den kan fly
ve på en hvis det skal være. 
Derudover er den så lav at 
man kan komme ombord uden 
stige, dvs. man behøver ikke 
at have en hjælper på jorden 
til fjerne stigen , når man vil 
flyve. Magisteren har jeg været 

Datoen er den 23. oktober 2000. Fouga CM 170 Magister F-GLMO er netop landet i Roskilde Lufthavn. 
Niels Egelund (stående ved forruden) modtager sit nye fly af færgepiloten. 

forelsket i siden jeg så den på 
Flyvestation Værløse i 1975, 
siger Egelund. 

Typen 
Det er de to franskmænd Ro
bert Castello og Pierre Mau
boussin der har udviklet Fou
ga CM 170 Magister. Den før
ste prototype fløj den 23. juli 
1952, og den første i seriepro
duktionen (første ordre var på 
95 fly) gik i luften den 29. fe
bruar 1956 fra Air-Fouga fa-

Som Saab J-35 Draken har 
Fouga Magister et lille hjul un
der halen. Den franske registre
ring anes stadig over hjulet. 



brikken i Toulouse. Ca. 
1.000 er bygget, en del 
på licens i bl.a. Tysk
land, Finland og Israel. 

CM 170 er en midt
vinget tomotoret jet
træner og let angrebs
fly med stor V-hale og 
fastmonterede tiptan
ke. Normalt sidder ele
ven forrest med in
struktøren i bagsædet. 
Der er ikke katapultsæ
der. Bevæbningen kunne væ
re to 7,5 mm maskingeværer 
og forskellige kombinationer 
ophængt under vingerne. 

Den er fuldt aerobatic og 
har fløjet i bl.a. det kendte op
visn i ngsho Id Patrouille de 
France og det belgiske Red 
Devils. 

I februar 2001 var der 95 
Fouga Magister stadig i mili
tær tjeneste, mens ca. 50 fløj 
civilt, heraf ca. 40 i USA. 

Civil 

Fouga Magister CM 170-1 sin 
230 blev leveret til det franske 
flyvevåben i 1959 og gjorde 
tjeneste der indtil 1996, hvor 
den blev "civiliseret" og købt 
af en franskmand. Den fik nu 
registreringen F-GLMO og 
hjemmebase i Le Havre. 

Senere købte en belgier en 
part i flyet, og det blev flyttet til 
Charleroi i Belgien. Her fandt 
Jørgen Madsen, Aviation Con
sult Danmark, det i sommeren 
2000. Den 14. oktober købte 
Niels Egelund det, og den 23. 
oktober blev det leveret til sit 
nye hjem i Roskilde. 

Købesummen var ca. 
100.000 USD og derudover 
har Niels Egelund anskaffet 
reservedele, specialværktøj, 
tekniske manualer, reserve
delskatalog etc. for et lignende 
beløb. 

Check 

Nu kan man jo ikke gå lige ind 
på en hvilken som helst flyve
skole og bede om at blive om
skolet til en Fouga Magister. 
Det var planen at Egelund ville 
omskoles i Europa, men når 
han havde tid var vejret så elen
digt at han valgte at tage til USA. 
I New Mexico er det flyvevejr 
næsten hver dag. På Fantasy 
Fighters i Santa Fe fik han sit 
letter of Authorization til 
Magisteren. 
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Den særprægede V-hale (11 O grader)er både højde- og sideror. 
Sædepuden/faldskærmen ligger på bagbords vinge. 

Og når han nu var der så 
blev han også checket ud på 
Let L-29, Let L-39, Lockheed 
T-33 og MiG-15uti. 

Godkendelse 

Så var det på plads. Nu skulle 
flyet bare godkendes af Sta
tens Luftfartsvæsen. Da der 
aldrig havde været registreret 
en Fouga Magister i Danmark 
var det nødvendigt at få den 
støjcertificeret iht. ICAO An
nex 16. Det skete den 29. juni 
2001 i Odense Lufthavn, hvor
efter den kom på dansk regi
ster fra august med et experi
m ental luftdygtighedsbevis. 
Og naturligvis skulle registre
ringen være OY-FGA. 

Nu var Fougaen og Niels 
Egelund klar til at kaste sig ud 

i lufthavet. Og heldigvis kom 
han en dag og spurgte om 
redaktøren havde lyst til at 
kigge nærmere på OY-FGA. 
Mon ikke! - redaktionen var 
lukket resten af dagen. 

Ved pinden 

Indstigningen sker nemt ved de 
indbyggede trin i siden af flyet. 
Sædepuden har indbygget 
faldskærm, og sikkerhedsse
lerne holder en usvigelig fast i 
sædet uanset manøvrerne. I 
bagsædet er der begrænset 
udsyn fremefter, så der er der
for monteret et periskop, der gi
ver udsyn henover hovedet på 
piloten i forsædet. Flyet har 
trykkabine og airconditionud
styr. 

Både det forreste og 
det bagerste cockpit er 
stort set uændret fra 
tiden i det franske flyve
våben, kun maskinge
været og -sigtet er af
monteret. 

I det forreste cockpit 
er nu også en transpon
der med Mode C og en 
GPS med moving map, 
mens VHF/UHF, VOR/ 
ILS og radiokompas 

mm. er bibeholdt. I det bageste 
cockpit er de eneste ændrin
ger et VOR/ILS-instrument og 
en G-måler, der sidder sam
men med periskopet. 

Når man en gang har hørt 
lyden fra kompressortrinene i 
Turbomeca Marbore IIA turbo
jetmotorerne vil man altid kun
ne kende lyden. Det er nu mest 
de omkringstående der kan 
høre den højfrekvente fløjten, 
mens det inde i flyet med ANA
hovedtelefoner ikke er gene
rende. Og når man først er i luf
ten hører man ikke lyden. 

Vi kørerdirekte ind på bane 
21 til start. Eleverne i de ven
tende skolefly er ved at trykke 
næserne flade mod forruden. 
Fouga Magisteren er endnu 
ikke blevet et dagligdags syn i 
lufthavnen. 

Niels Egelund accellererer 
op til 95 kts inden han tager 
pinden let tilbage, og vi er i 
luften. 

Instrumentpanelet i forreste cockpit. Øverst tv. ses omdrejningstælleren, der går op til 25. 000 omdr./ 
min. Th. herfor sidder fartmåleren med rød streg ved 400 kts. Over denne ses Mach-meteret med 
rød streg ved M .82. De øvrige flyveinstrumenter findes central i panelet. Over VORIILS instrumentet 
er G-måleren (viser 1 G). 



Periskopet sikrer udsyn frem
efter for bagsædepiloten. En 
G-måler er monteret oven på 
periskopets okkular. Se også 
forsidebilledet. 

Da det er denne skribents 
første flyvning i et militært jetfly 
er der en del nye instrumenter, 
håndtag o.l. jeg lige skal væn
ne mig til, bl.a. at omdrejnings
tælleren går til 25.000 RPM! 

Retningen er sat stik nord 
op gennem Roskilde Fjord 
med kurs mod Arresø. 

Niels Egelund siger "du har 
den", og jeg overtager styrin
gen fra bagsædet. 

Da det er det flotteste sol
skinsvejr er det nemt, selv med 
de begrænsede udsyn fremef
ter, atfinde horisonten i det pe
rifere syn. Med 200 kts i 1.500 
ft går det nord på. Sammen
lignet med et enmotoret pro
pelfly føles flyvningen omtrent 
som at sidde på et flyvende 
tæppe, der helt uden vibratio
ner skærer sig gennem luften. 
Man kan næsten med to fingre 
styre flyet i alle akser. 

Over Arresø får jeg mulig
hed for at lave ottetaller og an
dre øvelser inden Niels Ege
lund foreslår at vi sætter kurs 
mod Kattegat og stiger til 
4.000 ft. 

Her viser han hvorledes 
Magisteren laver rul (200 gra
der/sek.) og loops, hvor G-må
leren indikerer 4,6. 

På vejen tilbage til Roskilde 
er det svært ikke at nyde det 
herlige vejr, og mit højdehold 
bliver ikke helt hvad det burde 
være. 

Anflyvningshastigheden er 
105 kts, og vi er klareret til lan
ding på bane 11. Magisteren 
er udstyret med speed-brakes, 

"-• 
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Fouga CM 170 Magister 

Motorer: .. To Turbomeca Marbore IIA på hver 400 kg tryk 
Spændvidde: ......................................................... 12,15 m 
Længde: ................................................................. 10,00 m 
Højde: ...................................................................... 2,80 m 
Max. startvægt: ..................................................... 3.200 kg 
Tornvægt: .............................................................. 2.150 kg 
Vmo: ....................................................................... 400 kts 
Mmo: ............................................................. 82 (990 km/t) 
Stallhastighed: .......................................................... 78 kts 
Max. stigehastighed: ........................................ 3.150 ft/min 
Rækkevidde: ........................................................ 1.250 km 
Tophøjde: .............................................................. 35.000 ft 
Brændstofmængde: .................................................... 980 I 

Brændstofforbrug: 
taxi: .......................................................................... 6 I/min 
økonomisk rejsehastighed (200 kts) i 1.000 ft: .... . 12 I/min 
økonomisk rejsehastighed (200 kts) i 30.000 ft: .. 6,5 I/min 
forbrug ved max. power: .................... ..... ............... 20 I/min 

der åbner både på oversiden 
og undersiden af vingerne, og 
Egelunds landing kan ikke gø
res bedre. 

Kroner 

Efter parkeringen fortæller 
Niels Egelund lidt om de øko
nomiske forhold som ejer af et 
privat jetfly. 

De årlige faste omkostinger 
er ca. 250.000 kr. , og derud-

Niels Egelund 

over koster det ca. 5.000 kr. pr. 
flyvetime. Det er jo en slags 
penge, og derfor er han på ud
kig efter to evt. tre partnere til 
at dele fornøjelserne (og ud
gifterne) med. 

Under Flyvningens Dage 
i Roskilde Lufthavn deltog OY
FGA i opvisningsprogrammet 
både lørdag og søndag, og det 
er Niels Egelunds planer at 
deltage i flere flyveopvisninger 
næste år. • 

(f. 1945) har ATPL, Fl(A) incl. IR og CR SPA ME og 11.000 
flyvetimer. 

Egelund er professor ved Danmarks Pædagogiske Uni
versitet. Han er Ph.D. i både psykologi og pædagogik. 

Han er også deltids luftkaptajn i Atlantic Airways, hvor 
han flyver BAe 146. Derudover har han erfaring på SE21 O 
Caravelle, Boeing 747-200, Cessna 500/550, Fokker F.27, 
Metro, Short 330/360 og Embraer E110. 

I New Mexico fik han check på Let L-29, Let L-39, Lock
heed T-33 og MiG-15uti og har derudover fløjet 50 mindre 
flytyper og ti typer svævefly. (Foto via Niels Egelund). 
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Junior-VM i svæveflyvning 

Bedst når det gælder 
Tekst og foto: Peter Kvistgaard Toft 

Ligegyldig hvilken sport man beskæftiger sig 
med, vil vejen til 1. pladsen kræve blod, sved 
og tårer. Mange stopper eller drosler ned inden 
de når målet, og kun få kommer gennem nåle
øjet. 
Er man født vinder eller hvad er det? Man 
træner til man er på niveau med de andre - i 
sidste ende handler det vel om, at være bedst 
når det gælder. Være kold og kynisk og ikke 
miste håbet og troen på at man kan. 
Efter otte konkurrencedage til junior-VM fra 
flyvepladsen lssodun syd for Paris lykkes det 
mig at få et verdensmesterskab i hus. Dette ud 
fra følgende udtalelser: 
Min mor: Peter, du skal se muligheder og ikke 
begrænsninger! 
Jesper Sørensen: Peter, Can you dream it, you 
can do it! 
Min far: Peter, det er bare fremad med krum 
hals og stiv p .. ! 
Det er altid godt at skrive om noget, når det er 
gået godt, men det vil også blive skrevet stik 
imod janteloven, for der er jo kun en 1. plads. 
Jeg vil i denne artikel beskrive tiden siden jeg 
startede og til jeg nåede målet - og selvfølgelig 
om VM i Frankrig. 

Hvordan det hele startede 

Jeg har altid været en person 
med "ild i røven", og i foråret 
1994 (som 14-årig) satte min 
mor mig af, lidt mod min vilje, 
i Skive Svæveflyveklub til 

teoriaften. Vi havde meteoro
logi - og jeg var solgt. 

Første start fik jeg den 
16.april og gik solo tre måne
der senere. Det var sikkert ikke 
nogen let beslutning for in-

Første start i Skive Svæveflyveklub 
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struktørerne at sende mig so
lo. Men skæbnen ville at jeg ef
ter mit C7 stræk, Randers retur 
med 33 km/t i en Ka-8, fik mit 
certifikat på min 16 års fød
selsdag. Jeg ville ikke flyve 
omkring pladsen, så jeg tog af 
sted når vejret var til det, også 
selv om det var en Ka-8. 

En aften i forsommeren 
1996 snakkede jeg med Mor
ten Habekost, som spurgte om 
jeg kom til Vesthimmerland 
dagen efter og fløj lidt stræk 
med dem. Den daværende for
mand gav mig lov til at tage en 
Astir med, og næste dag kl. 5 
kørte min far mig til Vesthim
merland - han skulle møde kl. 
8 - men jeg ville ud at flyve. 

Hvilken dag og oplevelser: 
4.05 i logbogen og 120 km. 
Kim og Asger snakkede om, at 
de skulle deltage i NOM på 
Bøgsted 14 dage efter. Med ild 
i røven fik jeg hurtigt overtalt 
bestyrelsen til at låne mig en 
Astir, og to uger senere kørte 
min bedstefar mig til Bøgsted. 

Jeg fik mange nye be
kendtskaber og venner, og 
efter 6 ½ time og 129 km i 
bogen kunne jeg kalde mig 
nordjysk mester. Samme år 
gennemførte jeg min første 
300 km trekant med 80 km/t i 
en St. Jantar 3. 

11997 kom jeg på talentkur
sus, selv om der ikke var man
ge der mente, at der var særlig 
meget talent i mig . Jeg fik 
utrolig meget ud af træningen 
og fandt ud af at forberedelse 
er utrolig vigtigt. Ikke desto 
mindre, da jeg kom hjem til 
Skive, landede jeg ude efter at 
have startet i 1. 700 meter og 
tilbagelagt 22 km. Der var langt 
endnu. 

Mere træning 

Der måtte meget mere træ
ning til, så jeg fløj med til Jysk
Fynsk mesterskaber i 1998, 
men måtte nøjes med en gyl
dig dag pga. vejret. Dog fik jeg 
ugerne efter nogle ture i unio
nens Janus under Arnborg 

Første start i 85 

Åben, hvor vi vandt tosædet 
klasse (Jørgen Døssing var 
med). Dette gav utrolig meget 
inspiration, da man lærer me
get ved at flyve med andre. 

Jeg var nu nået det stadie, 
hvor jeg fik smagen for det vir
kelige konkurrenceliv og koste 
hvad det ville: Jeg ville vinde, 
men før jeg kunne det, skulle 
der trænes meget mere og jeg 
måtte have mit eget svævefly. 

Jeg flyttede i 1999 til Her
ning Svæveflyveklub (Det tog 
kun 1 time med bus), hvor jeg 
købte min egen St. Libelle (85). 

Her mødte jeg bl.a. Mogens 
Hoelgaard, som jeg så utrolig 
meget op til, da han var og er 
en dygtig pilot. Der blev ud
skrevet en fælles opgave, og 
om aftenen kiggede vi på vore 
logs fra GPS'en. 

Endelig en dag vandt jeg 
over Mogens. Et delmål var 
nået: jeg kunne slå de andre 
når jeg havde en god dag, og 
de en dårlig. Bl.a. Mogens tog 
mig under vingerne og lærte 
mig meget, og vi fløj over 200 
timer og utrolig meget stræk 
det år. Bl.a. fløj jeg Jysk-Fynsk 
mesterskaber, Junior DM og 
deltog i talentkursus. Og så er 
det man stopper op og tænker 
på hvorledes man fik råd til det: 
Jeg arbejde nogle gange op til 
45 timer om ugen ved side af 
Handelsskolen. 

Ar 2000 blev mit gennem
brud, da jeg var kommet med 
på Junior-Nationalholdet, og 
dermed udtaget til deltagelse 
i Nordisk Junior Mesterskaber 
I Finland. Her gik min hidtil 
største drøm i opfyldelse, da 
jeg fik en 1. plads. Denne dog 
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med god hjælp og støtte fra det rundviser i det franske. Vi fik top-7 i begge klasser. Den ligger Jan på en samlet 4. plads 
team vi drog af sted. lavet en god camp som sam- gode dag for danskerne skyl- og jeg på en 10. plads i klub-

Med opture kommer nedtu- lingspunkt for hjælpere og des blandt andet vore gode klasse. I standard 10. 12. og 14 
re, hvilket jeg også fik. Drøm- piloter mv. holdkaptajn, som var sat ind i til Farmer, Thorsten og Mette. 
men var gået i opfyldelse, og I fortræningsperioden var reglerne og formlerne for 
der er virkelig koldt på toppen, vejret udmærket, med tørter- pointberegning, hvilket vi 

Atomvarme hjælper hvilket svækkede min psyki- mik, skytermik og markbran- havde terpet grundigt inden 
ske energi og til den efterføl- de. En af dagene fløj AMA så- konkurrencen. Derimod troede T ørtermikken hersker i det nu 
gende konkurrence Junior DM gar med i en ASH-25 sammen en del af de andre piloter, at veletableret højtryk og 4. da-
måtte jeg udgå. Jeg bearbej- med standard-klasseflyene. man kun måtte flyve 1.30 time, gen for standard-klassen blev 
dede tingene og var i luften På et tidspunkt døde termik- som ellers var minimum tiden. en udlandingsdag med 280 
igen i løbet af efteråret. ken ud, og det blev klart at det Dagen efter blev de store li- km til de fleste piloter. 

ville ende i en udelanding. I nealer fundetfrem, og der blev Farmer bed tidligt i græs-

VM forberedelser 
250 meter sagde Morten von udskrevet en 510, 7 km trekant set, men med al respekt, da 
Jessen, der fløj med AMA, at for standard og en 400 km andre samlede den op i lav 

Jeg var fast besluttet på, at der var en klubregel om at man trekant for klubklasse, med højde(!). I klub-klasse blev det 
hvis ikke det var mig der kom ikke måtte udelande i ASH- henholdsvis start 13.1 0 og til en gang gag le-flyvning på en 
hjem med VM titlen, så skulle 25'en - dog efterfulgt af en 13.40 - efter vores mening alt 267 km på 4½ - 5 timer. Det 
det i hvert fald ikke være mine bemærkning om, at det måske for sent. Vejret udkagede og var søndag, og i Frankrig må 
forberedelser der var skyld i ikke var det helt rigtige tids- blev ved sidste vendepunkt man ikke brænde marker af, så 
det. punkt at sige det! meget svagt. Jeg vente sidste det var kun ved hjælp af atom-

Jeg startede i november Denne dag lykkes de mig at vendepunkt meget lavt, fik et kraftværkerne at vi formåede 
2000 med fysisk træning og nå den første markbrand der lille pust til 1.000 m og kom at komme videre . Jeg var 
tabte mig 14 kg, for har man gav 3 m/sek til 1.500 m, hvorpå videre for at lande 70 km fra blandt en af de første der kom 
en god kondition har man også jeg kunne nå et par stykker hjemmet klokken 19:45. I til det sidste køletårn 100 km 
en bedre koncentration. Jeg mere og komme hjem. standard-klassen var Farmer hjemmefra, og vi gled 40 km 
arbejde også med psykisk Før konkurrencens start kun 11 km fra at nå hjem. på bedste glid. 
træning for at være mental i skulle alle fly måles, vejes og Mens Jan måtte bide i 
balance. efterses hvilket tog et par dage. græsset og lande, holdt jeg 

Udover flyvetræningen var Min blev målt 4,5 cm for kort, den gående sammen med 
jeg også fast besluttet på at jeg hvilket pigerne godt kunne se nogle franskmænd, tyskere og 
måtte ned og fortræne på lidt sjovt i. englændere. De sendte en af 
pladsen, hvor VM skulle fore- Vi blev advaret mod doping, sted for at finde termik på den 
gå. Derfor tog jeg i begynde!- og de der hver dag ville blive anden side af skyggen fra 
sen af juli til lssodun sammen testet 1-3 piloter. Der var dog nogle cirusskyer, mens vi 
med Peter Lorentzen for at se langt mellem teori og virke- stadig ventede. 
området og flyve fire dage. lighed, da i alt kun tre piloter Så gik de andre videre un-

Morten von Jessen har her blev testet under hele konkur- der mig og så måtte der være 
været en stor hjælp, idet han rencen. Lørdag aften (d. 4/8) noget på den anden side. 
fik booket en ASH-25 til formå- gik der lidt fest i det hele, da Ganske rigtigt og vi fik højden 
let og stillede sin fars Ventus- der dagen efter var åbnings- til at nå hjem. AMA sagde over 
2 c T til rådighed for os - mange ceremoni. Der var mødt om- Jan B. Jørgensen kom hjem i radioen, at jeg nok hellere 
tak. kring 1.000 mennesker op til klub-klassen og rykkede op p!J. måtte lave en pæn anflyvning, 

Den ene dag fløj jeg Ven- denne begivenhed, hvor der en samlet flot 1. plads. da nogle tidligere havde sat 
tus'en og lavede min første blev holdt nogle meget, meget galskab i de officials, der stod 
500 km med start 13.35! Vi fik lange taler på fransk - fransk- Tredje konkurrencedag på ankomsten. 
fat i de fornødne kort mv., og mænd elsker åbenbart at høre måtte vi nøjes med 309 km i Jeg gjorde mit bedste og 
Morten skaffede mig en stor på sig selv. Hele eftermidda- klubklasse og fire timer time blev nævnt på briefing dagen 
campingvogn til VM perioden. gen var der flyshow (noget distance task i standard-klas- efter for god anflyvning (Det er 
Alt blev forberedt, og med bedre end andet). sen. I klub-klassen startede nok første gang det er sket). 
turen i mente blev den konkur- det med tørtermik, hvor Jan og Femte-dagen bød på end-
rencemæssige del trænet til 

Konkurrencestart 
jeg arbejde rimelig godt sam- nu en gang tørtermik, og da-

Klubklasse DM, hvor Thor- men. Undervejs var vi ved at gens opgave blev en Time Di-
sten, Steen og Farmer gav alle De to første dage gik op i hat blive fløjet ned af nogle konkur- stance Task, med første ven-
baghjul så det batter. og briller, for jeg tror der var renter og måtte lige stoppe op depunkt valgt hemmeligt inden 

nogen, der havde taget det efter lidt frisk luft. start. I klub-klassen valgte vi 

Junior-VM lssodun 
danske vejr med til Frankrig. Mellem første og anden at alliere os med englændern-
Tredje dag blev kun standard vendepunkt kom så den læn- e, da de havde en 1. plads og 

Det danske team bestod af føl- klassen sendt op, blot for at ge ventede skytermik, hvorpå vi en 3. og en 8. plads. Dette 
gende deltagere: Peter Ras- lande kort efter igen. feltet splittes og så er det svært endte dog i hat og briller, men 
mussen (Farmer), Thorsten Torsdag den 9. august skul- at følge med i en Libelle. Alle med vejrudsigten med tørter-
Mauritsen, Mette S. Pedersen, le blive første konkurrencedag, kom hjem, men med en time mik til 800 - 1.000 m var pla-
Jan 8. Jørgensen, Peter K. Toft og der blev udskrevet en mellem den hurtigste og den nen god nok. 
og holdkaptajn Anders Møller Assigned Area Task med en langsomste. I standard-klasse Hvad gik galt: Vi var ikke go-
Andersen (AMA). mean distance på 224 km. hørte vi over radioen at atom- de til engelsk radiodisciplin ( de 

Alle ankom søndag og man- Startlinien åbnede kl. 14.50 for kraftværkerne gav 5 m/sek, og har ingen), vi havde ikke 
dag, hvor familien von Jessen klubklassen, som startede også ganske gode placeringer regnet med markbrande til 
stod klar til at modtage os og først. Vejret blev bedre og bed- for Farmer og Thorsten. 
hjælpe både som tolk og som re, og alle danskere var blandt Efter tre konkurrencedage 
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1.450 m. I al forvirringen havde 
vi glemt at holde øje med tiden, 
så vi afsluttede opgaven i 
1.000 meter! 

Jeg troede dog jeg havde 
lidt mere tid så jeg speedede 
op og endte i 350 m (her troede 
jeg min tid udløb), og fik mit livs 
termik/markbrand med 7,1 m/ 
sek til 1.450 m, hvorefter jeg 
havde 15 km hjem. Vi var lidt 
heldige med at formlen ikke 
straffer så hårdt, så Jan og jeg 
slap med at give et par kasser 
øl og lidt andet godt. 

AMA mente at nu måtte vi sgu 
tage os sammen! 

Man kan godt sige at vi 
lærte af vore fejl, for dagen 
efter passede tiden nøjagtigt, 
og vi havde styr på radiopro
cedurerne. 

Stadig tørtermik, men in
gen markbrande og samme ty
pe opgave som dagen før, dog 
bortset fra at der ikke skulle no
mineres første vendepunkt in
den start. I klub-klassen kørte 
det godt, hvilket resulterede i 
en dagssejr til mig og en 7. 
plads til Jan. I standard middel. 

150 km/t 

Da vi havde haft seks konkur
rence dage i træk, skulle vi ha
ve en hviledag dagen efter. 
Hvad er så bedre timet, at der 
om aftenen var dansk-tysk af
ten, hvor der var forberedt 
mad og drikke. En fest som jeg 
ikke kan fortælle enden på, for 
det var efter min sengetid. 

Dagen derpå tog vi hver 
især på udflugt. Min hjælper 
Anja og jeg kørte ud for at finde 
en flod at bade i, det samme 
med Farmer og Trine. Vi mød
tes og fandt et sted hvor vi 
kunne sejle i kano, kajak mv. 
Englænderne var med på den, 
og selv om vandet var rimelig 
ugennemsigtigt kunne det køle 
ned fra de 34 grader. Owain 
Walters (englænder) og jeg 
kunne ikke nøjes med at udfor
dre hinanden i luften, men 
måtte udfordre hinanden med 
spring fra en otte-meter bro. 
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Andre brugte dagen på pladsen ved poolen! 

En fed afslappende dag der 
endte i et vildt tordenvejr med 
vindstød på 150 km/t. I lejren 
var der flere telte, der måtte 
lide i græsset. 

Markarbejde 

Dagen efter blev der endnu en 
konkurrencedag, hvor dagens 
opgave blev Assigned Area 
Task med mean Distance 244 
km. Denne dag var den eneste 
dag, hvor vi fik slæb til 600 
meter, men så var vi altså også 
i basen. En time senere var der 
1.200 m, og med start 17.05 
gik det over godt mod første 
vendepunkt. 

Lige så hurtigt som vejret 
blev godt blev det også dårligt, 
hvilket resulterede i nogle 
udelandinger. Standard-klas
sen blev domineret af skandi
naver: 1-2 plads til svenskerne 
og 3-4 til danskerne. I klub
klassen lande Jan ude og mis
tede bonus point mv., og jeg 
fik en 2. plads. Efter aftensma
den ringede Jan:Vi sidderfast 
i marken I Vi tog fem mand i en 
bil udrustet med gummistøvler 
og slæbetov ud for at hjælpe. 
Det viste sig at de havde fået 
flyet i vogn og skubbet ud på 
vejen, men manglede bilen. To 
minutter efter havde AMA's 
BMW trukket den fri, og hjem 
det gik. 

Sådan! 

Sidste konkurrencedag (de 
lovede dårlig vejr lørdag) 
manglede jeg 30 point for at nå 
1. pladsen, så for mig var det 
alt eller intet. Vi skulle flyve 251 
km, og jeg fløj af sted helt ale
ne, da jeg ikke kunne komme 
i position og gik som den sid
ste. 

Dette var ikke nogen dårlig 
ide, og det kørte kanon de to 
første ben, men da termikken 
blev svagere stolede jeg ikke 
på at der var noget bedre. Det
te kostede 15 min. på vinde
ren. Dog var det nok til at rykke 
op på en samlet 1. plads, da 
de nærmeste konkurrenter ik
ke havde klaret sig specielt 
godt. 

Det kalder man "winning by 
not loosing". 

I standard-klassen viste 
Farmer og Thorsten at de også 
kunne, hvilket gav en dagssejr 
til Farmer. 

Efter otte konkurrence dage 
opnåede danskerne følgende 
resultater: 

Øverst på skamlen Peter Toft, 
nr. 2 Sylvain Gerland, Frankrig 
og nr. 3 Robert Scheiffarth, 
Tyskland. 

Klub-klasse 

1. Peter K. Toft 
13. Jan B. Jørgensen 

Standard-klasse 

8. Thorsten Mauritsen 
17. Peter Rasmussen 
20. Mette S. Pedersen 

Hvad var det så: 
Det kræver også i svævefly
veverdnen blod, sved og tårer 
at vinde. Otte år, 800 timer og 
30.000 km stræk er det blevet 
til. Jeg har kun set muligheder 
og ikke hvad jeg ikke kan gø
re, hvilket også møder mod
stand. Jeg har drømt det, og 
jeg har gjort det, men kun fordi 
jeg har haft "ild i røven". 

Men man kan ikke blive ver
densmester alene. Der er 
mange som skal takkes. Det er 
hver eneste der har bidraget 
med hjælp. Det har ikke kunne 
lade sig gøre uden støtten fra 
Team Danmark-uden den vil
le det være økonomisk umuligt 
for mig. Unionens talentudvik
lingsprog ram, der fik mig i 
gang fra bunden lige fra talent
kursus til de tre konkurrencer 
jeg har fløjet med i Janus'en. 
Holdkammerater og svævefly
verkammerater der har vide
regivet deres viden og resur
ser. En meget god holdkap

tajn, der frivillig uløn
net leder et utroligt ta
lentarbejde og junior
træning. 

Jeg er den første 
junior, som ikke har få
et svæveflyvningen 
med modermælken 
eller faderbånd, der 
har vundet internatio
nale konkurrencer, 
endda to. 

Så hvorfor skal det 
ikke også være en af 
de unge mennesker I 
har rundt omkring i 
klubberne. Gør os alle 
en kæmpetjeneste: 
hjælp og støt de unge 
med flyvningen og få 
dem med på talent
udviklingen, således 
vi i Danmark kan blive 
ved internationalt, for 

det kan lade sig gøre, dog ikke 
uden blod, sved og tårer. 

Tak til alle for deres hjælp! 
• 
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DC-3 Vennerne og Foreningen 
For Flyvende Museumsfly 
fylder 10 år 

OY-BPB under landing på den nu nedlagte Trundholm Flyveplads den 26. juli 1987. Bemærk bemalingen og flaget uden »split«. 

Jane Petersen, formand for DC-3 Vennerne, fortæller om foreningernes første Ir. 

Den 5. november 1991 blev 
der afholdt stiftende general
forsamlinger hos Rank Xerox 
A/S i Ballerup. Ca. 20 menne
sker var til stede. Svend Her
mansen indledte mødet med 
at fortælle om det store arbej
de der lå forud for de to gene
ralforsamlinger. 

Egentlig var det nu afdøde 
Hans Peter Hermansen, der 
var ophavsmanden til at der 
blev dannet DC-3 Vennerne og 
Foreningen For Flyvende Mu-

seumsfly. Arbejdet med at få 
lavet vedtægter havde været 
stort, alt dette havde Mette 
Thorsen taget sig af. Hasse 
Resenbro stod for økonomien. 
Men dette var blot begyndel
sen, for nu skulle man først rig
tig til at arbejde. Bjørn Nielsen 
fra Tøjhusmuseet var ligeledes 
en stor hjælp. Det blev da også 
ham som den 22. august 1992 
kunne overdrage K-682 OY
BPB til Foreningen For Fly
vende Museumsfly ved en 

OY-BPB i ny bemaling ved overdragelsen på Grønholt Flyveplads. 
Flaget er igen med »split«. 

festlig dag på Grønholt Flyve
plads. 

Og så tog vi "arbejdstøjet" 
på, for et var vi alle enige om, 
flyet skulle ud og vises i det 
ganske land - men hvordan? 
Medlemmer blev tilmeldt, og vi 
talte om, at hvis vi nogensinde 
kom op på at være 500 med
lemmer, ja så var det som at 
se træerne vokse ind i himlen. 

Mange mennesker har si
den vist, at de troede på vores 
projekt. Vi kan i dag sige at vi 
er over 2.000 medlemmer. 
Derfor har vi haft en meget 
sund økonomi, godt hjulpet af 
forskellige mennesker som li
geledes har troet på os. 

Personlig skal jeg aldrig 
glemme den dag, da davæ
rende trafikminister Jan Trøj
borg gav foreningen en ny mo
tor. Ej heller da vi i år kunne 
modtage en nyoverhalet mo
tor, som vore medlemmer har 
sparet sammen til via vores mo
torfond, som i dag har fået nyt 
navn til Reservedelsfonden. 

Men alt handler jo ikke kun 

om penge. Gennem alle årene 
har mange mennesker lagt et 
kæmpe stykke arbejde i at få 
det hele til at fungere. Man kan 
jo næsten sige at vi har et lille 
"rejsebureau". Hver år tilrette
lægges et nyt og flot flyvepro
g ram, souvenir købes ind, 
medlemsmøder arrangeres, 
og så selvfølgelig det store ef
tersyn og daglig vedligeholdel
se af flyet. 

For at sikre at vi kan være 
flyvende i mange år endnu, får 
vi uddannet nye teknikere og 
piloter, og det tager også 
megen tid. Nye unge menne
sker kommer til i begge fore
ninger for at give en hånd med 
i bevarelsen af vel nok verdens 
mest driftsikre fly. Så begge 
foreninger kan forhåbentlig se 
fremtiden roligt i møde. 

Det er derfor med stolthed 
at vi fejrer vort 10 års jubilæum 
den 5. november i år, hvor for
eningerne er vært ved en re
ception i Den gamle Luft
havnsbygning i Københavns 
Lufthavn Kastrup. • 
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Douglas DC-3 
- The Grand Old Lady 
Tekst: Niels Helmø Larsen 
Foto: NHL arkiv 

Foreningen For Fly
vende Museumsfly 
(FFFM) og foreningen 
DC-3 Vennerne blev 
oprettet den 5. no
vember 1991. Forfat
teren gennemgllr her 
DC-3' flyets historie 
og hvordan K-682 
blev reddet til fortsat 
flyvning. 

Den legendariske Douglas 
DC-3 fylder 66 år i december. 
Ikke en jubilæumsdag, men 
alligevel en stor dag. Nutidens 
fly vil næppe være i trafik så 
mange år efter deres fødsel. 

Douglas-fabrikken kaldte 
den for "Douglas Commercial 
Three", tredje kommercielle ty
pe fra Douglas - hos luftfarts
selskaberne forkortet til DC-3. 
Som militærfly ved US Army 
Air Corps, senere US Air Force 
blev den mestkendt som C-47 
Skytrain, mens US Navy an
vendte betegnelsen R4D. 
Englænderne døbte den Da
kota eller blot .Dak", andre 
kaldte den Skytrooper. 

Russerne, der byggede ad
skillige på licens, kaldte den Li-
2 Cab; og under Vietnam-kri
gen, hvor den fik en ny renæs
sance som ombygget våben
platform med tre Gatling-ka-

Douglas DC-3 OY-AYB i DDL bemaling. 

noner, blev endnu et navn føjet 
til: AC-47 - ,,Puff-the-Magic 
Dragon". 

Blandt militærpiloter, især 
amerikanske, fik den forskel
lige øgenavne, såsom .Spoo
key", .,Old Bucket-Seats" og 
det mest kendte "Gooney 
Bird", - sidstnævnte vel en re
ference til Albatros-fuglens 
langsomme men kraftfulde 
vingeslag. 

Ja, kært barn har mange 
navne, men det er nu en rea
litet, at "The Grand Old Lady" 
fylder 66 år i december, idet 
prototypen, som egentlig hed 
DST (Douglas Sleeper Trans
port), var i luften første gang 
den 17. december 1935, netop 
på 32 års dagen for brdr. 
Wright's første flyvning ved Kit
ty Hawk! 

Prototypen havde en spænd
vidde på 95 fod - næsten sam-

me mål, som distancen på den
ne første flyvning med et fly tun
gere end luft - flyvetid 12 se
kunder! 

Historie 

Det hele startede i USA i 
begyndelsen af trediverne. På 
den tid fløj man hovedsagelig 
med den een-motorede Vul
tee, Curtiss Condor (et biplan) 
og Ford/Fokker Trimotor. 

Da det amerikanske post
væsen og flyselskaberne øn
skede at få bygget et større fly 
til transport af post og passa
gerer, vendte de store flysel
skaber sig naturligt til Boeing 
og Douglas. Boeing satsede i 
løbet af 1932 hårdt og fik kon
strueret et lawinget helmetal 
fly til 1 0 passagerer - Model 
247. Den to-motorede Boeing 
24 7 var i luften første gang den 

I forbindelse med den Internationale Tuberkulose Kampagne fløj Dansk Røde Kors i perioden januar 
1949 - april 1950 med en dansk registreret DC-3 (OY-ITC). 

8. februar 1933 og blev kun be
stilt af det Boeing-ejede United 
Air Lines (UAL). Den blev al
drig nogen alvorlig konkurrent 
til den senere DC-3. 

Douglas præsenterede sin 
DC-1 (Douglas Commercial 
One) efter bestilling fra Trans
continental & Western Airlines 
(TWA), nu Trans World Airli
nes. Prototypen fløj første 
gang den I. juli 1933 og havde 
plads til 12 passagerer. Den 
kom senere i Howard Hughes 
eje, men sluttede som trans
portfly for de spanske republi
kanere, hvor den havarerede 
under start fra Malaga i de
cember 1940. 

Videreudviklingen af DC-1 
kom naturlig nok til at hedde 
Douglas Commercial Two 
(DC-2). Den havde plads til 14 
passagerer og var i luften før
ste gang den 11. maj 1934. Der 
blev i alt bygget 200, heraf 138 
til civilt brug. Militærudgaven 
hed C-32A, C-33 og C-39. 

TWA satte DC-2 i trafik den 
18.maj 1934 mellem Pittsburgh 
og Newark, N. J., og ugen efter 
mellem Newark og Chicago. 

Det hollandske KLM og 
Swissair fra Schweiz var de to 
første ikke-amerikanske sel
skaber, der bestilte DC-2. 

KLM deltog i oktober 1934 
i MacRobertson Air Race 
England-Australien. Flyet, 
PH-AJU "Uiver", blev nummer 
to sammenlagt, men vandt sin 
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klasse uagtet, man fløj turen 
med tre betalende passagerer 
og 30.000 breve! Turen Eng
land-Australien blev gennem
ført på lidt over 90 timer. 

I december 1934 satte KLM 
DC-2 i trafik til så fjerne mål 
som Batavia {Djakarta, Indo
nesien). DC-2 var en stor for
bedring fra tidligere typer, men 
den gjorde stadig ikke flyvnin
gen rentabel. Dens nyttelast/ 
rækkevidde var ikke god nok, 
der skulle yderligere forbedrin
ger til. 

DC-3 

I foråret 1935 kontaktede 
American Airlines {AA) præsi
dent C. R. Smith telefonisk Do
nald W. Douglas og præcise
rede at AA ønskede en luftens 
"money-maker" med større 
nyttelast, men uden væsentlig 
forøgelse af DC-2'ens time
pris. Samtidig skulle kabinen 
gøres større og mere rumme
lig. AA afgav i juli s.å. bestilling 
på en videreudvikling af DC-2 
med en bekræftet ordre på 1 O 
fly. 

Det nye fly fik betegnelsen 
Douglas Sleeper Transport 
{OST) med plads til 16 liggen
de passagerer i køjer. Moto
rerne var to 920 HK Wright 
GR-1829-G5 Cyclone. Start
vægten 24.000 pund. Den 17. 

december 1935 var OST-pro
totypen i luften for første gang. 
Starten fandt sted om efter
middagen fra Clover Field 
{Santa Monica). Prøveflyvnin
gen varede en time og fyrre mi
nutter og blev udført af Carl A. 
Cover, Fred Stineman og 
Frank Collbohm. Alt gik godt. 
Man fandt dog senere ud af, 
at prototypen var lidt ustabil i 
længdeaksen. Dette blev løst 
i marts 1936 ved montering af 
en dorsalfinne. 

Nummer to OST (NC 16001) 
var i luften første gang den 
4.juni 1936. DST's første ,Ame
rican Eagle" service, Newark -
Chicago, blev fløjet den 25. juni 
1936. Den 18. september ud
førtes den første transcontinen• 
tale flyvning {fra kyst til kyst) -
flyvetid 17 timer 45 minutter! 

Der blev ikke bygget man
ge OST, idet luftfartsselska
berne fandt ret hurtigt ud af at 
fjerne de 16 køjer og installere 
24 sæder i 8 rækker, to på den 
ene side og een på den anden 
side af midtergangen. Samti
dig blev flyet udstyret med kraf
tigere motorer (Pratt & Whitney 
R-1830 Twin Wasp) . 

Herved fremstod den versi
on af flyet som har været mest 
kendt igennem alle årene. Den 
50% forøgelse i passagertallet 
kunne de nye kraftigere moto
rer sagtens klare, og stadig var 

DC-3 med 24 sæder kun 3 % 
dyrere at flyve med end DC-2 
med kun 14 sæder. Inden ud
gangen af 1936 havde Doug
las bygget 30 DC-3. 

I Europa fik Fokker i Holland 
dels licens, dels salgsrettig
hederne udvidet til også at om
fatte DC-3. 63 fly blev samlet 
og solgt til det europæiske 
marked. Den første blev leve
ret i september 1936. Den 1. juni 
1939 leverede Douglas DC-3 
nummer 200. 

C-47 Skytrain 

Anden Verdenskrigs udbrud i 
september 1939 satte en stop
per for videreudviklingen af 
DC-3 til civilt formål. Den ame
rikanske militære transport
kapacitet bestod da af ca. 50 C-
33 og C-39 (militærudgaver af 
DC-2). 

US Army Air Corps, der 
ønskede at udvide sin flåde af 
transportfly, bestilte den 16. 
september 1940 545 C-47 
Skytrain. Da Santa Monica fa
brikken ikke kunne klare den · 
øgede efterspørgsel, åbnede 
Douglas en ny produktionsli
nie i Long Beach. Samtidig 
overtog USAAC 149 DC-3, 
som var bestilt af civile luft
fartsselskaber. Disse fik beteg
nelsen C-48, C-49, C-50, C-51, 
C-52 og C-68. 

C-47 produktionlinjen hos Douglas fabrikken i Californien ca. 1943. Foto: Boeing arkiv. 

Den 7. december 1941, da 
japanerne overfaldt Pearl Har
bour, fløj de amerikanske luft
fartsselskaber med 289 OST/ 
DC-3. Den følgende maj over
tog USAAC 92 af disse fly. 

OST prototypen (reg. NC 
14988 "Flags hip Texas") var et 
af disse fly. Det fik den militære 
betegnelse C-49E og serial 
no.42-43619. Dettotalhavare
rede den 15. oktober 1942 ved 
Chicago. 

Royal Air Force, der kaldte 
C-47 for Dakota, fik i løbet af 
krigen leveret 1.928 fly på 
,,lend/lease"-kontrakt. De før
ste blev leveret i april 1942, 
mens leveringen af Dakota i 
større tal først kom i gang i fe
bruar 1943. 

Flyene blev fløjet fra fabrik
ken i USA til England og Mel
lemøsten/Indien, og fulgte hen
holdsvis en nordlig rute over 
Grønland/Island til Prestwick, 
eller en sydlig via Brasilien, As
cension øerne og Afrika. 

Sidste DC-3 løb af samle
båndet den 6. maj 1946. Pro
duktionen havde dermed strakt 
sig over 1 O år og 5 måneder 
med i alt 10.655 fly, et gen
nemsnit på 84 fly pr. måned! 

Nogle legender 

C-47 blev under Anden Ver
denskrig en legende. Flyet 
bragte forsyninger og friske 
tropper frem til de kæmpende 
ved fronten og sårede og ud
marvede tropper tilbage. Utal
lige er de beretninger, hvor be
sætningen gik langt ud over 
flyet begrænsninger. Det var 
ofte et spørgsmål om at redde 
liv, enten sit eget eller andres. 
Efterfølgende giver et lille 
indtryk af de mange oplevelser 
fra krigen. 

En DC-3, der tilhørte China 
National Aviation Corp. (CNAC) 
blev tvunget til nødlanding 
under flyvning fra Hong Kong 
til Chungking. Umiddelbart 
efter nødlandingen angreb 
japanske fly DC-3'en, som fik 
den ene vinge svært beska
diget. Kun en højre vinge fra 
en DC-2 kunne fremskaffes! 
Til trods for at den var to meter 
kortere og ikke beregnet til 
samme belastning, fløj DC-3'
en til Chunking uden de store 
problemer. Efter landingen 
blev den selvfølgelig døbt DC-
2½! 
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K-681 

K-681, der nu er udstillet på Danmarks Flyvemuseum i Helsingør, i tæt formation med K-683. 

C-47 evakuerede under krigsmateriel. Nogle endda næste "Hoken" og "Falken" 
krigen over 20.000 sårede fra med Airspeed Horsa gliders (SE-BAB og -BAG) fulgte efter 
New Guinea, 17.000 fra Gua- på slæb. Over Salerno-fronten i september s.å., mens den 
dalcanal/Caledonia, 18.000 tømte en armada af C-47 sin fjerde "Gladan" (SE-BAF) blev 
fra Rinis og 14.000 fra Sicilien. last på 2.600 faldskærmsjæ- leveret i november 1939. 

En C-47 blev så beskadiget gere på 45 minutter. I juli 1943 I maj 1940 indkøbtes en 
af luftværnsild over Stillehavet, fløj en C-47 udrustet med ek- femte DC-3 fra Swissair og den 
at piloten besluttede at nødlan- stra brændstoftanke nonstop fik navnet "Gripen" (SE-BAG). 
de på havet. Da flyet ramte en over Atlanten med en "glider" ABA forsøgte under hele 
bølge sprang den i luften igen, på slæb. verdenskrigen at holde en del 
og piloten ændrede mening og Da japanerne okkuperede af rutenettet i gang med DC-
fløj hjem til basen. Hong Kong og Burma måtte 3. Udover indenrigsflyvningen 

Som fragtfly blev C-4 7 be- man evakuere civile ad luftve- fortsatte ABA med regulære 
rømt. Da landevejen mellem jen. Ved et sådant tilfælde let- flyvninger til Moskva, Berlin og 
Burma og Kina blev afspærret tede en C-4 7 med 7 4 personer London, ofte med stort be-
af japanerne, startede C-47B'· ombord, heraf ganske vist 21 svær. Ved årsskiftet 1941 /42 
er en luftbro (''The Hump") på børn. En anden rekord blev sat forberedtes en kurerrute til 
den besværlige rute til Chung- i 1949. Under evakueringen af Aberdeen i Skotland. Man var 
king. I Burma opnåede en C-47 en by i Bolivia startede en af sikkerhedsgrunde nødt til at 
at blive det eneste transportfly, DC-3 med 93 passagerer - de flyve om natten. 
der har vundet en "kamp i luf- fleste dog børn. I februar 1942 afgik første 
ten" med et japansk Zero-fly. Under luftbroen til Berlin i fly med kaptajn Marshall Lind-
Efter sammenstødet styrtede 1948 fløj C-47 ca. 40.000 tons holm som 1. pilot. Flyvningen 
Zero-jageren ned, mens C-47'· gods på 12.000 flyvninger. Ved blev gennemført uden naviga-
en fløj svært beskadiget hjem en fejltagelse blev en C-4 7 las- tør, uden vejrforudsigelser og 
til sin base, hvor den landede. tet med seks tons stål, bestemt under radiotavshed. Da ABA 

Under en forsyningsflyv- til et større fly. Den uvidende be- mistede to fly ved nedskydning 
ning på New Guinea opdage- sætning steg ombord og star- (,,Gladan" den 28. august 1943 
de besætningen en større olie- tede mod Berlin, men blev lidt og "Gripen" den 22. oktober 
lækage på den ene motor, og overraskede over, at C-47'en 1943) ophørte trafikken for en 
efter landing var der så lidt olie ikke ville stige til mere end 175 tid, men blev genoptaget i be-
tilbage i tanken, at det ikke kun- meter. Ved landingen eksplo- gyndelsen af 1944, nu med 
ne måles. Der fandtes imidlerid derede begge hovedhjul. tyskernes accept. For at flyene 
ikke een dråbe motorolie på Efter afslutningen af Anden kunne genkendes på lang 
basen, mendervaretdepotfor Verdenskrig udtalte general D. afstand blev der påmalet 
madvarer indeholdende tons- Eisenhower: ,,De ting, der var ,,SWEDEN" med store bogsta-
vis af spiseolie. Resultatet blev, mest medvirkende til vores ver på vinger og krop. Senere 
at man fyldt tanken op med succes, var jeepen, bulldoze- blev flyene malet orangefar-
den tynde spiseolie og herefter ren,½ ton lastbilen og C-47 fly- vede, stadig med "SWEDEN" 
fløj missionen til ende. et - ingen af delene designet påmalet. I foråret 1944 blev DC-

Ved invasionen i Nordafrika til krigsførelse". 3 afløst af ombyggede Boeing 
fløj 44 C-47 nonstop fra Eng- B-17F. I alt gennemførtes 346 
land til Oran og nedkastede 

I skandinavisk tjeneste 
kurerflyvninger. 

faldskærmssoldater bag fjen-
dens linier. Allerede i juli 1937 fik det I Danmark begyndte DC-3 

På D-dagen lå over 1.000 svenske selskab AB Aero- æraen i 1945/46 med Det Dan-
C-47 i luften over den engel- transport ABA sin første DC- ske Luftfartsselskabs (DDL) 
ske Kanal med soldater og 3, ,,Ornen" (SE-BAA). De to køb af tre fabriksnye DC-3 og 
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femten brugte C-4 7 fra USAAF. 
Alle flyene blev døbt med 
Vikinge navne. I forbindelse 
med den Internationale Tuber-
kulose Kampagne fløj Dansk 
Røde Kors i perioden januar 
1949 - april 1950 med en dansk 
registreret DC-3 (OY-ITC). 

Ved oprettelsen af SAS i 
august 1948 overførtes stør-
steparten af DDL:s DC-3 til det 
nystartede selskab. Sidste 
flyvning med et dansk regi-
streret SAS DC-3 fly fandt sted 
i slutningen af 1957, idet de i 
1946 fabriksindkøbte DDL 
DC-3'ere (OY-DCO, -DCU og 
-DCY) blev solgt til Linjeflyg i 
Sverige den 25. oktober 1957. 

OY-DCO fandt senere tilba-
ge til Danmark, hvor den sam-
men med to andre DC-3'ere, 
også indkøbt i Sverige, fløj for 
Faroe Airways. Selskabet 
benyttede dem hovedsagelig 
på ruten mellem København 
og Færøerne. Faroe Airways 
blev opkøbt af SAS i 1967 /68. 
To af flyene blev ophugget i 
Kastrup i 1968, mens OY-DNC 
blev solgt til Amerika. Den 
nåede nu ikke så langt, for den 
var udsat for en brand i Eng-
land den 15. april 1969. Hvad 
der herefter er sket med den, 
vides ikke. 

C-47 i Flyvevåbnets 
tjeneste 

Første flyvning i Flyvevåben-
regi fandt sted den 10. novem-
ber 1953 med nummer 681. 
KL B.Gedsø, der var genind-
kaldt i perioden 9. - 29. novem-
ber 1953, skulle virke som in-
struktør, da han havde stor 
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C-47 K-687 klargjort til deltagelse i filmen ':4 Bridge Too Far" i 1976. 

erfaring på typen fra sin tjene
ste ved DDUSAS. De første 
han omskolede var FL F. G. 
Rasmussen og FLG. B. Søren
sen, - nu begge pensionerede 
SAS luftkaptajner. Yderligere 
seks piloter blev i løbet af 
måneden uddannet på C-47. 

C-47 nr. 682 fløj for første 
gang i Flyvevåben (FLV) be
maling den 16. november. 11 
dage senere, den 27.-28. no
vember foretog man den første 
længere flyvning med C-47, 
idet nr. 682 fløj til Chateauroux 
i Frankrig. Besætningen på 
denne tur var F. G. Rasmus
sen, G. B. Sørensen og E. 
Quistgaard Hansen. 

I maj 1956 opstod et forøget 
behov for transportfly i Eska
drille 721. Med det norske fly
vevåben (Luftforsvaret) aftaltes, 
at det danske Flyvevåben 
skullelåneetC-47flyfra30.maj 
til 30. juni. Det drejede sig om 
nr. 43-15211 "BW-8", der blev 
afhentet på Gardermoen af en 
dansk besætning. Ifølge flyve
våbnets kontrakt med nord
mændene skulle flyet føres af 
danske besætninger, men fort
sat flyve med norske nationa
litetsmærker. 

Da nordmændene imidler
tid fik tilbudt Fairchild C-119 
Packet/Flying Boxcar som vå
benhjælp i sommeren 1956, fik 
Danmark stillet i udsigt, at man 
ligeledes som våbenhjælp, det 
såkaldte "Mutual Defence Aid 
Program", kunne overtage 
seks norske C-47. 

Den lånte C-47 (43-15211) 
fortsatte herefter flyvningen 
ved ESK 721, også efter kon
traktens udløb. I juli 1956 fik 
flyet påmalet danske mærker 
og nummer (683). Yderligere 
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fem fly ankom inden årets ud
gang. Tre af disse blev taget i 
brug med det samme, mens 
nr. 685 og 688 blev overført til 
SAS i Kastrup for stort efter
syn. I forbindelse med klargø
ringen blev de to fly malet i ca
mouflagebemaling. 

Mest kendt blev FLV's C-47 
dog for den interne militære 
rutetrafik i Danmark, hvor de 
som "lcetrain" og "Shuttletrain" 
i en årrække fragtede gods og 
passagerer imellem flyvesta
tionerne. Disse flyvninger op
stod under isvinteren 1956, da 
de danske farvande frøs til. Da 
ruten var på sit højeste, blev 
hverflyvestation betjent mindst 
een gang dagligt. Med mellem
rum, - især om vinteren, kom 
der lidet smigrende udtalelser 
om C-47 flyets mangel på kom
fort, den totale mangel på var
me uden for cockpittet og den 
under start og landing side
læns siddestilling, hvis pas
sageren da ikke var så heldig, 
at det var et af VIP-flyene, K-
681 eller K-682, der blev be
nyttet. Men C-47'en opfyldte til 
fulde sit formål som en pålide
lige partner i Flyvevåbnets 
hverdag. 

ESK721 's C-47 har for en 
stor del været brugt til trans
portopgaver i Nordeuropa. Der 
har dog været nogle langture. 
Således fløj nr. 684 i november 
1957 med Røde Kors mærker 
påmalet medicinalvarer til 
Cairo. Den 3. marts 1960 afgik 
685 og 688 til det jordskælvs
ramte Agadir i Marokko. Flye
ne var monterede med bårer 
og deltog i pendulflyvningen 
med sårede og omkomne. K-
687 deltog i efteråret 1961 i 

FN's indsats i Congo, og i juli 
1963 fløj to C-47 til jordskælvs
ramte Skopje i Jugoslavien 
med Røde Kors hjælp. 

I adskillige år deltog C-47 i 
Flyvevåbnets SAR beredskab 
(Search and rescue - eftersøg
ning og redning) , hvor fly og 
besætning holdt klar døgnet 
rundt. 

Derudover har C-47'erne 
fløjet på Færøerne og om som
meren i Grønland med skiun
derstel (K-687). Det var oprin
deligt lcelandair, der fløj med 
skiudstyred_e DC-3, men da 
selskabet afhændede de to 
sidste fly i midten af halvfjerd
serne, blev det Flyvevåbnet, 
der overtog disse flyvninger. 
Skiene, der tilhørte KGH, blev 
overført til ESK721. Flyveord
ren lød på genforsyning af de
poter for slædepatruljen Sirius 
i Østgrønland. Flyvningen fo
regik via Færøerne og Island 
til Mestersvig, hvor skiene blev 
monteret. Herfra videre til Carl 
Ritter, hvor man landede på 
havisen. Et Hercules-fly losse
de forsyningerne ud på isen, 
hvorefter K-687 fragtede det 
videre ud til de enkelte depo
ter. Alle arbejdede intenst i luf
ten og på jorden. Op til en times 
flyvetid var der til de enkelte 
hytter, og normalt kunne man 
kun nå en enkelt tur. Man lan
dede så tæt på hytten som mu
ligt for at mindske afstanden 
ved udlosningen. Opholdet på 
isen skulle holdes på et mini
mum, da motorolien blev så af
kølet og tyktflydende i den ek
stremt lave temperatur om
kring -40 grader. Det måtte ik
ke gå meget mere end en halv 
time, før motorerne snurrede 
på ny. 

11976 udlånte Flyvevåbnet 
tre C-47 (K-685, -687 og -688} 
til det britiske filmselskab, der 
optog filmen "A Bridge Too 
Far". Optagelserne fandt sted 
fra Deelen i Holland i perioden 
5. til 26.september. Forinden 
afgangen fra FSN Værløse 
den 31. august var de tre fly 
blevet "malet tredive år tilbage" 
i det gamle USAAF farveske
ma med invasionsstriber. 

Flyvevåbnets C-4 7 har væ
ret forskånet for totalhavarier 
under hele driftstiden (nøjagtig 
70.176:45 timer). Typen har ej 
heller været udsat for hændel
ser, der gav anledning til større 
reparationer. Nævnes kan dog, 
at K-685 har udført et "ground 
loop" på Færøerne. Flyet endte 
i en grøft ved siden af banen. 
Men efter montering af nye 
motorer og propeller samt lidt 
pladereparationer, kunne K-
685 flyve hjem til FSN VÆR. 

FLV's C-47 har gennem 
årene haftforskellige bemalin
ger. Flyene fløj i starten i "na
tu ral finish". I 1957 indførtes 
camouflagebemaling, som i 
1960 blev suppleret med day
glo farve på næse, hale og vin
getipper. Samtidig fik C-47 til 
delt typebogstavet K-. 

Nogle af flyene har været 
camouflagemalet med om
vendt farveskema. K-681 og -
682 blev i 1966/67 malet i VIP
bemaling med hvid top og sor
te striber over og under vindu
erne. De resterende seks fly 
(K-683/-688) fik i 1970 bema
lingen ændret til forsvarets 
grønne farve, dog stadig med 
day-glo felterne påmalet. 

De sidste dage i 
Flyvevåbnets tjeneste 

Udfasningen af C-47 i Flyve
våbnet skete etapevis over 
1 ½ år, idet sidste store IRAN
eftersyn blev udført på K-687 
i august 1978. Hovedeftersy
nene af motorer blev ligeledes 
indstillet i slutningen af halv
fjerdserne, ligesom tre fly (K-
681 , -686 og -687) blev lang
tidskonserveret ved Hoved
værksted Værløses foranstalt
ning i januar 1981. Dermed var 
der fem fly tilbage (K-682, -683, 
-684, -685 og -688). 

Selvom det var med ve
mod, at FLV tog afsked med 
de trofaste C-4 7 fly i juli 1982, 
valgte Eskadrille 721 alligevel 
at markere dagen med forma-
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tionsflyvning, taler og gravøl. 
Den 30. juli 1982 startede fire 
fly - i det smukkest tænkelige 
sommervejr - under ledelse af 
KN K. E. Hansen (HEK) fra Fly
vestation Værløse med presse 
og indbudte gæster. I løbet af 
3 timer 20 minutter fløj for
mationen Danmark rundt, 
med et sidste farvel til de dan
ske flyvestationer. 

Efter frokost startede de 
samme fire fly igen fra Værlø
se, denne gang med Flyvevåb
nets generaler og særligt ind
budte gæster. Turen, der vare
de en time, gik over Forsvars
kommandoen (FKO) i Ved
bæk, Kastrup Lufthavn, Ros
kilde Lufthavn og tilbage over 
FSN VÆR, hvor sidste fly (K-
683) landede præcis kl. 1500. 

Ved den efterfølgende ce
remoni blev flyene dekoreret 
med "medaljen for udmærket 
lufttjeneste". Et selvklæbende 
ordensbånd i overstørrelse 
blev påsat udvendigt på ven
stre side af cockpittet lige un
der sideruden. 

Chefen for ESK 721, MJ L. 
Tophøj sagde bl.a.: "Vi er man
ge, der ved, at der er adskilligt 
flere flyvetimer tilbage i dig, og 
vor afsked til dig skal da heller 
ikke være sørgelig, men fest
lig. Kære gamle ven! Tak for 
mange gode timer i luften. Tak, 
fordi du tjente os så vel. Gid der 
må findes nye ejere, som ind
ser det fornuftige i fortsat at fly
ve med dig". 

Og det var der! 

Takket være et enestående ini
tiativ fra en kreds af menne
sker blev Foreningen For Fly
vende Museumsfly (FFFM) og 
foreningen DC-3 Vennerne op
rettet den 5. november 1991, og 
dermed er flyets karakteris
tiske silhouet bevaret på den 
danske sommerhimmel, idet 
man holder K-682/OY-BPB i 
flyvedygtig stand, nok flottere 
end da den blev bygget i april 
1944. 

Men at det lige netop skulle 
blive dette fly, der fik betegnel
sen 682, beror på lidt af en til
fældighed, idet Flyvevåbnet i 
efteråret 1952 fik adskillige til
bud om køb af SAS fly. 

I brev af 12. august 1952 til
bød SAS nemlig fire DC-3 fly 
(LN-IAR, -IAS, -LMR og OY
DCE) til salgspriser på 75-
85.000 USD, og den 16. de-
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cember s.å. tilbød SAS den 
svenske DC-3 {SE-BAG) til 
levering den 20. januar 1953. 
Flyene blev dog solgt inden 
Flyvevåbnet nåede at tage 
stilling til tilbuddene. 

Den 12. januar 1953 ansøg
te Flyverkommandoen om køb 
af fire "transportluftfartøjer" af 
typen C-47 til såvel person
som fragttransport. Den 7. 
august 1953 forelå første ud
kast til en købskontrakt, hvor 
SAS tilbød LN-IAP og - IAT som 
de to første fly, og LN-IKG og 
SE-BBO som de øvrige. 

Salgsprisen blev fastsat til 
588.200 DKK pr. stk. med le
vering af LN-IAT den 31. au
gust 1953 og LN-IAP den 10. 
oktober s.å. 

Som bekendt købte Flyve
våbnet kun to fly, idet fly nr. 3 
og 4 krævede ombygning fra 
passagerversion til fragtversi
on med forstærket gulv og sto
re fragtdøre. 

I notat af den 7. september 
1953 meddelte chefen for Fly
vematerieltjenesten {FMT), at: 
,,Så snart - og hvis - Forsvars
ministeriets telefoniske eller 
skriftlige godkendelse måtte 
foreligge, skal den C-47, der 
omgående leveres, efter af
sluttet modtagelsesforretning, 
straks trilles ned til sydenden 
af havnen (Kastrup Lufthavn, 
red.) og overlades ESK721 til 
opbevaring. FMT må aftale det 
videre fornødne med ESK721 
og snarest drage omsorg for, 
at Flyvevåbnets mærker etc. 
påmales fartøjet." 

I løbet af 1954 fik Flyvevåb
net yderligere tilbud om køb af 
C-47 materiel, hovedsagelig 
fra engelske firmaer, men via 
SAS fik man også tilbudt tre 
græske Dakota-fly. Alle tilbud 
blev dog høfligt afslået. 

Tiden efter udfasnlngen 

De øvrige syv flys skæbne ef
ter juli 1982 er som følger: K-
681 befinder sig på Danmarks 
Flyvemuseum i Helsingør i 
"DDL-bemaling", mens K-687 
har bibeholdt Flyvevåben-uni
formen, men står i depot på 
FSN Vandel. 

K-688 er malet i hollandske 
farver og udstillet på museum 
ved Soesterberg i Holland. De 
øvrige fire fly havnede i USA, 
hvor Valiant Air Command i 
Florida overtog K-683, -684 og 
-685. Af økonomiske årsager, 
og da man ønskede at bevare 
K-684 "Tico Belle" flyvende, 
blev det nødvendigt for VAC at 
sælge to af flyene. De befinder 
sig fortsat i USA, men har ikke 
været i luften i nogle år. K-684 
havarerede den 9. juli 2001 
under en hård landing i Titus
ville, Florida. Understellet brød 
sammen, højre vinge blev re
vet op og vingeophænget vre
det. 

Derimod eksisterer K-686 
ikke mere. Efter en tid i Eng
land ved Aces High, kom den 
også til USA, ved Northern 
Airways i Vermont. Efter seks 
år på jorden skulle den færge
flyves til El Paso i Texas den 

Sidste C-47 flyvning i FlyvevAben regi den 30. juli 1982. 

19. juli 1995, men måtte her
under nødlande i terrænet i 
nærheden af lndependence 
grundet motorproblemer. Flyet 
udbrændte totalt, og det blev 
senere fastslået, at besætnin
gen havde stoppet den forker
te motor. 

Hvor længe endnu ? 

Der er stor sandsynlighed for 
at DC-3'en kan fejre 75 års 
fødselsdag. Om den kan fejre 
100 års dag, er svært at sige, 
men endnu er der ingen, der 
ved, hvor gammel typen kan 
blive. 

Konstruktøren E. F. Burton 
kalkulerede i 1935 med 16.000 
timer som normal levetid for en 
DC-3. Vel ikke en gang i sin 
vildeste fantasi ville han have 
troet, at verden skulle opleve 
DC-3'ere med gangtider på 
75.000 timer og derover. 

Den DC-3, der har fløjet 
flest timer, er den tidligere 
North Central N21728 {bygge
nr. 2144). Den blev leveret til 
Eastern Airlines den 19. au
gust 1939 som NC21728. Da 
den i 1975 blev overført til Hen
ry Ford museet i Michigan hav
de den fløjet 84.875 timer! Det 
giver en udnyttelse på 6½ ti
mer i gennemsnit hver dag i 36 
år. 

Til sammenligning er den 
danske DC-3 OY-BPB ved at 
runde 21.500 timer. • 



SUN AIR CUP 2001 
Tekst og foto: Jimmy Frost Roelsgaard 

Sammen med en flok på 10-
15 fly glider jeg afsted på bed
ste glid under 7-8/8 altocu
mulus. 

Femten minutter tidligere 
havde vi vendt Ejstrupholm og 
havde forladt den sidste solklat 
under en svag cumulus i 3.500 
ft. Vi er på vej op for at vende 
Hinge sø, men der er desvær
re lukket helt af for solindstrå
lingen fremad på ruten. Af og 
til prøver en fra gagg/en en 
enkelt kurve eller to, men der 
er ikke meget at komme efter. 

Omkring Bording glider vi 
ind under noget, der harværet 
en cumulus, heldigvis er den 
ikke helt død endnu. Det tager 
uendeligt lang tid at komme 
op, integratoren er på intet 
tidspunkt over ½ m/s. Jeg sti
ger dog lidt bedre end nogle 
af de andre, idet jeg har smidt 
vandballasten undervejs. Efter 
at være kommet op i god højde 
flyver jeg videre på bedste glid 
ud til Hinge sø, beer-can 'en bli
ver udnyttet maksimalt, og jeg 
flyver vestpå mod en solklat 
ude mellem Bording og Ikast. 
Luften er desværre så rolig at 
en femkrone kunne stå på høj
kant på instrumentbrættet. 

Højdemåleren viser nu 
1.500 ft, og jeg må melde ned 
i Karups kontrolzone. Marker
ne frem mod solen er heldigvis 
meget regulære og flere er 
nyhøstede, så jeg fortsætter 
lidt endnu. 

Koncentrationen er ved at 
være på sit højeste. Jeg mel
der ud af CTR'en mod syd, høj
den er nu bare 1.000 ft . Jeg 
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passerer en mark, hvor grønt
høsteren er i fuld sving - per
fekt. Med denne mark in mente 
fortsætter jeg det sidste stykke 
ud til solen. Var der ikke et lille 
stød, en forsigtig kurve, et bip 
fra variometeret, lang pause, 
endnu et bip. 

For at gøre en lang historie 
kort så lå jeg ifølge loggeren 
under 1.000 ft i 20 minutter før 
solen havde fået så meget 
magt, at der kunne blive en 
bobbel ud af det. Pludselig var 
den der så, 1 ½ dejlige meter 
pr. sekund op til 3.200 ft. Så
dan en "koncentrations-adre
nalin-stædigheds-ud af krop
pen oplevelse" gør det fedt at 
svæveflyve. Når man langt om 
længe har fået højde på igen, 
føler man sig virkeligt godt til
pas. Resten af turen gik uden 
de store problemer. 

Sun-Air Cup - hvad er nu 
det for noget? Det er faktisk 
blot det der i gamle dage hed 
Arnborg Åben. Konkurrencen 
har skiftet navn eftersom Sun
Air A/S sponsorerer præmier
ne. 

Som det gamle Arnborg 
Åben er der tale om en todelt 
konkurrence: Sun-Air Cup 
(herefter SAC) og DM i junior
og klubklasse (DM). I SAG 
feltet var der integreret konkur
rencer for tosædede og for old
boys, men alle her fløj samme 
opgave. 

DM-feltet fløj en anden op
gave; således deltog flere ju
niorer også i klubklasse-DM. 
Kendetegnende for konkur-

rencen er den brogede sam
ling af fly - der deltog alt fra As
tir til Nimbus 4M! Selv deltog 
jeg i Discus "UF", i daglig tale 
kaldet Uffe. 

Konkurrenceledelse be
stod i år af Mogens Hansen 
(konkurrencechef), Niels K. 
Andersen, Lotte Bank-Nielsen 
og Søren Wistisen. Herudover 
var der det hårdtarbejdende 
team af slæbepiloter. 

Mandag den 16. juli 

Kl. 0715 var der gang i vække
uret; der var ikke nogen sol at 
skimte ud under teltdugen. Tu
ren over til morgenbadet af
slørede da også et fælt lag cir
russkyer; frontbølgen mod øst 
spøgte stadig. Efter den sæd
vanlige velkomst kl. 0900 var 
der briefing for piloterne, den 
egentlige konkurrencebriefing 
blev udskudt til kl. 1215. 

SAC fik en opgave på om
kring de 150 km. Junior- og 
klubklasse fik en A-opgave på 
160 km. Konkurrenceledelsen 
havde lidt problemer med 
computerne, så opgavesed
lerne blev ret tillempede. 

SAG-feltet blev sendt først 
i luften. En del så ud til at have 
problemer med at komme over 
udkoblingshøjde, af samme 
grund blev starten for DM-fel
tet udskudt. Vi kom dog også i 
luften, men det var med en C
opgave på 130 km ud mod 
nordvest. 

Startlinien åbnede kl. 1508 
og jeg gik ret tidligt, da vejret 

så ud til at overudvikle. Mange 
andre havde samme teori. 
Startliniepassage i små 3.000 
ft, langt glid ud til første bobbe!, 
som jeg nåede sammen med 
en del andre i 1.300 ft. Lidt 
fnidder-fnadder for at komme 
op, men så gik det stærkt op 
mod Linde nordvest for Holste
bro. 

Vejret døde ned mod Fas
terholt - og den vej skulle vi. De 
sidste 1 O km over Fasterholt 
og hjem blev fløjet i regnvejr -
ret interessant. Dagssejren i 
DM-klasserne blev taget af 
Peter Toft, Std. Libelle "85". I 
SAC vandt Anders Møller An
dersen i Nimbus 4M "4M". 

Tirsdag den 17. juli 

Kl. 0715 igen, men i dag var 
der sol at skimte. Kæmpekø 
ved bruseren, samle fly, spise 
morgenmad, debriefe gårds
dagens flyvninger med de an
dre juniorer, dagens brie
fing .... . og så var klokken ti! 
Det er godt nok hårdt at være 
pilot. ... og det bruger man sin 
ferie på! 

Vejrudsigten lovede gode 
forhold mod vest, så A og Bop
gaverne gik mod vest og nord. 
Vejret drillede, så der kom en 
C-opgave. Vejret drillede sta
dig, starterne blev udsat end
nu mere ... og der kom en D
opgave. Først til Them, så 
Randers, Nørre Snede og 
hjem. Lidt anderledes for SAC. 

UFFE fik nogle klø nordpå, 
den har jo et trælst handicap. 
Det virkede meget godt, og 
nogle af konkurrenterne blev 
indhentet. På vej sydover 
knækkedefilmen;jeg magtede 
ikke at læse vejret og fløj for 
hurtigt. Nord for Silkeborg blev 
det hele noget I ... og jeg smed 
15 min væk på hjemvejen. Jeg 
røg samlet ned på nr. 6 i junior. 
Vinderen var Thorsten Maurit
zen i Libelle "L4". ISAC vandt 
talenterne i Janus "SA". Dagen 
blev afsluttet med grillparty på 
terrassen. 

Cats craddle 

Dagen efter var der sol igen. 
Allerede inden briefing blev 
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Forfatteren 
Jimmy Frost Roelsgaard, 24 år. Kadet på Flyvevåbnets Officers
skole. Medlem af Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub, hvor 
første skolestart blev fløjet i foråret 1991. Siden den tid er det 
blevet til 1.000 timer, 20.000 strækkilometer og et Fl-bevis. 

der deklareret fire timers cats 
craddle for alle klasser. Vejret 
startede tidligt, og som nr. 36 
var jeg i luften kl. 1140. Start
linien åbnede 121 O og jeg gik 
1213. De fleste gik ret tidligt. 
Min rute endte med at være 
Kølkær (udtærskling), Østbirk, 
Vemb, laven, Linde, Vildbjerg, 
Rind, Skinderholm, Skarrild 
og hjem. 398 km blev det til. 
Denne form for opgave giver 
en bestemt tidsramme inden 
for hvilken man skal vende et 
største muligt antal vende
punkter og derefter flyve hjem. 

Vendepunkterne vælger 
man selv undervejs, og det 
gælder om at opnå størst mu
lig distance. Opgaveformen til
taler mig meget, eftersom man 
undgår de store flokke af fly 
(gaggles) der som regel sam
les på de traditionelle opgaver, 
og så skal der tænkes mere 
taktisk undervejs. 

Vinderen i DM-klasserne 
blev igen "L4" med 407 km. I 
SAG vandt Lars Peder Hansen 
i Mosquito "W6" med 395 km. 
"4M" fløj godt nok 502 km., 
men pga. handicappet blev 
han nr. 2. Generelt var der go
de vejrforhold på turen på nær 
til sidst, hvor der kom mellem
høje skyer ind fra sydvest. 

De næste to dage blev af
lyst grundet voldsom cb-akti
vitet. Mellem bygerne var det 
stegende hedt, og der var en
delig en oplagt mulighed for pi
loten for at ligge i solen og af
prøve det brede udvalg af med
bragte drikkevarer sammen 
med hjælperne 
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Den 21. juli, dag 4 
DM-klasserne: 160 km. Fas
terholt-Brædstrup-Langå-Nør
re Snede-Fasterholt-Arnborg. 
Jeg var jo begyndt at taktik
ke ... hvis Thorsten og Farmer 
skulle bankes i deres gamle fly 
med lavt handicap var der kun 
to muligheder for mig: Parflyv
ning eller give den en spand 
kul. Den anden mulighed pas
ser bedst til mit temperement, 
så UFFE fik nogle klø rundt på 
turen. Det vil sige den del af tu
ren jeg formåede at gennem
føre. På vej sydover blev vejret 
tyndt, og jeg kom lidt lavt nord 
for Silkeborg-søerne. Der var 
godt nok cumulus-tjavser 
sydpå, men de næste 5-10 km 
ind over søerne er der som be
kendt ikke de mest komforta
ble udelandingsmuligheder. 

"Bump" ... så stod jeg på en 
mark mellem Ry og laven. 
Dertil havde jeg holdt 112 i 
snit, men det hjælper ikke 
meget når man ikke magter at 
holde igen, hvis vejret bliver 
svagt. Men jeg havde intet at 
tabe, alt at vinde -eftersom jeg 
er ved at være for gammel til 
juniorkonkurrencen. Jeg tabte! 
I DM vandt Martin Hansen i 
Girrus "21 ", i SAG vandt "SA" 
med talenterne. 

Den 23. juli, dag 5 

Efter gårsdagens aflysning 
pga. dårligt vejr tegnede det al
le rede fra morgenstunden 
godt, blå himmel - herligt. Kun 
lidt cirrus-fnidder indikerede 
noget fugt i højden. I begge 
klasser blev der udskrevet op-

gaver på omkring 310 km. Op 
til andet vendepunkt omkring 
Arden gik det meget godt. 
Sydpå igen .... der kom nogen 
udkagning. De sidste 100 km 
blev fløjet på bedste glid under 
71/2'8 ae med cu-klumper un
der. 

Mine oplevelser på denne 
del af turen har du læst om tid
ligere i denne artikel. Når man 
har ligget i lav højde og kæm
pet for hver eneste fods højde 
i lang tid, er det virkeligt en suc
cusoplevelse at komme op i 
god højde igen. Vinder i DM 
blev "L4". I SAG blev det "4M". 
I det vejr må det være rart med 
et solidt glidetal. 

Den 25. juli, dag 6 
Den 24. juli blev aflyst, da der 
lå en truglinjer over Jylland, 
men nu tegnede vejret godt, 
319 km opgave: Brande- Ho
vedgård - Hobro - Nr. Snede 
- Videbæk - Ejstrupholm -
Fasterhalt og hjem. Indtil vi
dere havde min offensive 
taktik ikke båret frugt, men 
den skulle afprøves igen. Jeg 
gik 1 O min efter hovedfeltet og 
havde indhentet dem ved 
Hobro, hvor basen var nede 
under 3000 ft. 

På vej sydover fik jeg da
gens bobbe! ved Ans, 3,2 m/s 
til 4.400 ft. Så begyndte pro
blemerne så småt, og termik
ken blev herefter noget "slat
ten". Det kulminerede mellem 
Arnborg og Skarrild, hvor sky
erne forsvandt dvs. søbrise ud 
mod Videbæk. 

De jeg lige var stukket af fra, 
fik her indhentet mig. Videbæk 
blev vendt i 2.400 ft, derefter 
et langt glid ind mod Høgild 
plantage, hvor konvergens
linien stod. Jeg ville ikke for 
langt ind over skoven i mine 
1.000 ft, så jeg fedtefløj i noget 
fnidder-termik. Andre gik lavt 
ind over plantagen og fik hur
tigt fat i den gode termik. 

Selv slutgliddet gik der ged 
i, da vinden var tiltaget til ca. 
15 kts fra vest, så efter at have 
vendt Ejstrupholm måtte jeg 
tage ekstra højde ved Faster
holdt, blot 6 km fra Arnborg. Alt 
i alt en ret sjov tur, hvor der var 
alt fra "kanonvejr" til "intet vejr". 

Vinder i SAG blev "4M" og i 
DM-klasserne kører "L4" den 
fede stil. I øvrigt fløj "L4", Far
mer i "27" og Sten Elmgaard i 
"31" udpræget parflyvning un
der hele konkurrencen ... med 
overbevisende succes. -
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Sidste dag 

Tre timers cats craddle til beg
ge klasser, herligt. Jeg fløj 
knap 330 km på 3:03. Basen 
var ikke specielt høj, men det 
bar fint, ind i mellem varder ga
der at flyve under. "L4" vandt 
med 317 km, jeg blev nr. 4 
grundet handicappet. Afslut
ningssceremoni - jeg endte på 
en delt 4. plads sammen med 
Mette Schmeltz, og så var der 
afslutningsfest. .. ! 

Alt i alt en herlig konkurren
ce; syv gyldige dage, masser 
af flyvning, dejligt vejr ( det me
ste af tiden) , god mad og drik
ke, herligt samvær med kam
meraterne og en god fest til 
sidst. • 

Se resultater i FLYV nr. 9 side 
40. 

Glad afslutning. Konkurrence
lederen Mogens Hansen og 
Niels Sundberg glæder sig 
over en ve/overstået konkur
rence sammen med repræ
sentanter for det vindende to
sædede fly, en af dem er iøv
rigt Kristoffer Sundberg. 

Eskadrille 721/1. Luftflotille markerer sit 75 års jubilæum med en udstil
ling i samarbejde mellem Flyvevåbnet og Danmarks Flyvemuseum. 

Eskadrille 721 blev oprettet 
den 12. oktober 1951 som en 
direkte fortsættelse af Søvær
nets 1. Luftflotille (oprettet i 
1926). 1. Luftflotilles hovedop
gave var sørekognosering . 
Aktiviteterne i nyere tid har 
drejet sig om transportopga
ver, eftersøgnings- og red
ningsopgaver samt VIP flyv
ninger. 

Søndag den 16. september 
åbnede man jubilæumsudstil
lingen med en overflyvning af 
museet med en række repræ
sentative flytyper fra ESK 721 : 
KZ III, T-17, C-47, C-130, Gulf
stream samt Challenger. 

Et stort antal fremmødte 
gæster kunne i det, til lejlighe-
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den, meget flotte efterårsvejr 
overvære de elegante forbi 
flyvninger i lav højde. 

Efter denne optakt gik gæs
terne indendørs for at besigti
ge udstillingen, som blev åbnet 
af oversergent Bent Jørgensen 
fra Flyvevåbnet, der i sam
arbejde med Danmarks Fly
vemuseum havde arrangeret 
udstillingen. 

Den består af en række 
plancher med markante begi
venheder fra de 75 år, f.eks. 
billeder fra opmålingsflyvnin
gerne i Østgrønland og Lauge 
Kochs ekspedition. Der er na
turligvis lagtvægt på Catalina
ens rolle ligesom de senere 
operationer ude i verden med 

C-54 og Hercules beskrives 
udførligt. 

I 

' 75år 

Niels Sundberg klar til at udle
vere flyvebilletter til vinderne 
af de enkelte klasser. 
De er set fra venstre:Thorsten 
Mauritsen, Vinder af klubklas
se og Juniormesterskabet. 
Repræsentanter for "Hold 1 W" 
herunder Sundberg Junior, Vin
der af den tosædede klasse. 
Anders Møller Andersen, Vin
der af Sun Air Cup. Niels Skær
lund, Vinder af 0/d boys. 

Tekst og foto: 
carsten Jørgensen 

Desuden vises en fin foto
serie af de nyere ESK 721 -fly
typer. Plancherne bærer natur
ligvis præg af de mange enga
gementer i Grønland, men der 
ses også billeder fra eks-Jugo
slavien og VIP-flyvninger. 

Med museets Catalina ( ex. 
PBY-6A L-861) og DC-3 (ex.C-
47 K-681) som baggrund har 
man udstillet en redningsflåde, 
et armeret VIP-modul fra Her
cules, et skiunderstel til C-47 
samt nogle montrer og en ræk
ke modeller af de anvendte fly
typer gennem tiderne. Der bli
ver vist videofilm fra ESK 721 's 
aktiviteter. 
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LUFTFARTSSKOLEN 
INTEGREREDE KURSER 

JAR-FCL integreret ATP-kursus 

Kurset dækker alle krav i henhold til JAR-FCL 1.160(c) og JAR-FCL 1.165(a)(l) og opfylder kravene til 
første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Næste ledige kursus starter primo februar 2002, kursusprisen alt ind. kr. 650.000,
Optagelsesprøverne til kurserne afholdes af Forsvarets Værnepligt og Rekruttering på Flyvestation 
Værløse. Lægeprøverne afholdes af flyvemedicinsk klinik på Rigshospitalet. Prøverne vil være 
uden omkostninger for ansøgerne. Informationsmateriale indeholdende optagelsesbetingelser og 
tilmeldningsblanket til optagelsesprøverne kan rekvireres på skolen. 
Der afholdes løbende informationsmøder på skolen omkring uddannelsen. Nærmere information herom 
kan fås ved henvendelse til skolen. 

MODUi.AR KURSER 

PPLTeorl 

Billund og Roskilde starter PPL teori den 19. november 2001, med mulighed for efterfølgende flyvning 
både i (A) og (H). Pris og yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skolen. 

ATPLTeorl 

For at kunne deltage, skal man være indehaver af et PPL certifikat. Kurset indeholder i henhold til JAR
FCL 1470 (a), Air Law, Aircraft General Knowledge, Flight Performance and Planning, Human Performan
ce and Limitations, Meteorology, Navigation, Operational Procecdures, Principles of Flight, Communica
tions. Kursets afholdelse forudsætter tilstrækkelig tilmelding. Pris oplyses ved henvendelse til skolen. 

JAR-FCL 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 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 inkl. alle materialer kr. 38.000,-. 

Modulare JAR-FCL 

Flyvekurser til CPL, IR, FI, ME/ CR og ME/IR vil løbende blive udbudt, kontakt skolen. 

TYPE KURSER 

Type Rating BE 200 

Type Rating BE 200 i henhold til JAR-FCL 1.240 (a)(2). Kurserne er opdelt i to blokke. Blok 1 indeholder 
den tekniske del og varer 26 timer fordelt på 4 dage. Blok 2 indeholder 7 timers aero-plane performance 
og mass and balance og 8 timers flyvning fordelt på 7 dage. 
For at kunne deltage skal man være indehaver af en Multi-Engine/Instrument Rating og minimum CPL/IR 
teori. Kursuspris pr. deltager kr. 100.000,-. Kursets afholdelse forudsætter tilstrækkelige tilmeldinger. 
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Rekvirering af yderligere materiale og information om ovenstående kurser 
kan fås ved henvendelse til: 

LUFTFARTSSKOLEI# 
Lufthavnsvej 60 . 4000 Roskilde . 11f 32 82 80 63 
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Tekst og foto: Knud Larsen 

pj vej hjem fra et besøg i Norge holdt repræ
sentanter fra Moravan flyfabrikken i Tjekkiet 
pause i Roskilde. Med sig havde de et af de 
fly de fremstlller pi fabrikken i Otrokovice -
en ZLIN Z-143L malet i frisk gul farve. 

Det hele begyndte i 1934 som 
et datterselskab af firmaet Ba
ta Sko! Under Anden Verdens
krig producerede Zlinska Le
tecka A.S. B0cker 181 Best
mann træningsfly for Luftwaf
fe. Efter krigens afslutning er
stattede den nye Z-22 Best
mann'en. Z-22 dannede basis 
for den langt mere kendte 
Z-26 Trener, der gennem 25 år 
blev udviklet til Z-126/2-226/ 

Z-326/2-526/Z-626 og Z-726. 
Disse modeller blev anvendt 
som træningsfly og ikke mindst 
som kunstflyvningsfly og var 
også anvendt i den vestlige 
verden. Z-50L var et decideret 
kunstflyvningsfly, der i ?O'erne 
og 80'erne vandt stort set alle 
europa- og verdensmester
skaber i kunstflyvning. 

I 1966 begyndte Moravan 
på et nyt træningsfly til flyve-

Z-137T er et ensædet landbrugsfly med en Walter M601 turbo
propmotor på 520 hk. Det kan anvendes som sprøjtefly, spredning 
af kunstgødning eller brandslukning. Bag piloten findes et mindre 
rum til en passager. 

OK· YNG er en tosædet ZLIN Z-242L med Lycoming AEIO-360 
motor på 200 hk og stilbar propel. Flyet er fuldt kunstflyvnings
dygtigt. 

klubber og det tjekkiske flyve
våben. Det hed ZLIN Z-41 og 
var et lawinget helmetal fly i 
stil med Piper Cherokee. 

Z-41 var bygget til at dan
ne basis for en række fly, bl.a. 
de der er i produktion i dag 
(Z-143L, Z-242L, Z-142C og 
Z-137T, der er et landbrugsfly). 

Allerede inden jerntæppets 
fald var det vanskeligt at eks
portere fly med østeuropæisk 
radioudstyr og motorer, derfor 
kunne man allerede fra ?O'er
ne vælge mellem tjekkiske 
Walter motorer og Lycoming 
motorer. Også på avionics-si
den var det muligt at vælge 
vestlige mærker. 

Udover fly laver Moravan 
koncernen også en række an
dre produkter, bl.a. luftfragt
containere til Air France, hjul 
og bremser til jetflyene Let L-
39 og L-159. Til disse fly frem
stilles også katapultsæder (ze
ro/zero seats), der kan klare 
affyring i nul hastighed og nul 
højde. Man har også leveret 
dele til Airbus fly. 

Til bilindustrien fremstilles 
transportsystemer og sikker
hedsseler. 

Z-143L 

Moravan Aeroplanes vil gerne 
have gang i eksporten af fly. 
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For tiden er der ingen forhand
ler i Norden; den nærmeste er 
i Nordtyskland. 

FLYV fik lejlighed til en tur i 
højre sæde i den ZLIN Z-143L, 
der besøgte Roskilde. 

Ombordstigningen i OK
FAL foregår let fra begge vinger. 
Canopyet skydes fremad, og 
det giver god adgang til kabinen 
med fire sæder. Alle sæder har 
H-seler. Flyet er overordentlig 
velinstrumenteret - der var fak
tisk ikke plads til mere på pa
nelet. Den kostede da også 
190.000 USD mod standardpri
sen (VFR) på 159.000 USD. 

Den centrale del af skroget 
er fremstillet i svejsede stålrør 
dækket af metalplade og glas
fiber. Den bagerste del er en 
semimonocoque konstruktion. 
De to dele er boltet sammen 
med fire bolte. Der er fast næ
sehjulsunderstel. 

ZLIN-flyene bruger pind til 
styring. Højde- og krængeror 
er forbundet via stødstænger. 
Sideroret er forbundet ved 
både stødstænger og kabel. 
Der er både højderors- og si
derorstrimhåndtag i kabinen. 
2241 brændstof i fire vingetan
ke giver ved 75% ydelse (125 
kts) en rækkevidde på ca. 4½ 
time. 

Den korte tur gav indtryk af 
et meget harmonisk fly, der er 
behageligt at flyve og let at 
håndtere både under start og 
landing og i luften. 

Man burde nok gøre noget 
ud af interiøret og forbedre ind
træk, polstring o.l. Det er svært 
at forlange 190.000 USD for et 
fly, hvor gråmalede stålrør stik
ker ud alle vegne. Kort sagt -
der mangler noget finish, men 
det flyvemæssige kan næppe 
fås bedre. • 

Z-143L er et firesædet helmetat fly med en Lycoming 0-540 motor på 235 hk, stilbar propel og 
godkendt til kunstflyvning. 

Der kan stiges ind fra begge sider. Bagagerummet kan tage 60 kg i mindre kufferter og tasker. 

OK-FAL er veludstyret med to Garmin 430 GPS/COM/NAV, 
transponder, intercom, AOF og DME. Pedalerne har bøjler til at 
fastholde fødderne på pedalerne under kunstflyvning. 

ZLIN Z-143L 

Motor: Lycoming O-540-
J3A5 på 235 hk 
og stilbar MT propel 

Spændvidde: ... .. ... 10,14 m 

Længde: .................. 7,58 m 

Højde: ................ ..... 2,91 m 

Max. hastighed: ..... 141 kts 

Rejsehastighed 
(75%): .................... 125 kts 

Stall hastighed: ........ 54 kts 

Max. stigehas-
tighed: ................ 970 ft/min 

Startløb: ................... 295 m 

Landingsløb: ......... ... 380 m 

Max. startvægt: .... 1.350 kg 
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Arlanda åbner ny bane 
Af Anders Jakobsen 

Sveriges største lufthavn bygger på fuldt tryk 
og i løbet af få måneder vil det nye kontroltårn, 
den nye bane og en række terminaler blive 
taget i brug 

Det nye flyvekontroltårn er 83 
meter højt, det indvies til efter
året og vil stå som et impo
nerende vartegn over lufthav
nen - det har desuden fået pri
sen »Aret Byggeri 2000« for 
sin arkitektur. 

I de nærmeste måneder vil 
der ske en hel masse i Sveri
ges største lufthavn, Arlanda, 
der ligger nord for Stockholm 
- halvvejs til Uppsala. 

De omfattende uddybnings
arbejder med bl.a. en ny tredje 
startbane vil som noget meget 
centralt øge kapaciteten, så der 
efter åbningen af banen til jul 
vil kunne lette og lande 90 fly i 
timen mod de nuværende 70. 
I Arlanda håber de på færre 
køer i luften, og at kapaciteten 
kan øges fra i dag 18 til 25 mil
lioner rejsende om året. 

Der er allerede mange syn
lige tegn på denne oprustning, 
som bl.a. handler om at tage 
konkurrencen op med Kastrup 
Lufthavn. Kommer man køren
de ad motorvej E4/65, der 
ender i Arlanda, vil man meget 
tidligt bemærke det nye store 
vartegn, det 83 meter høje 

i flyvekontroltårn. Det er dobbelt 
t så højt som det gamle, der vil 
[ bliver revet ned, når det nye ta
~ ges i brug. 

Det ventes at ske her i ef
teråret fortæller Luftfartsver
kets presseansvarlige ved Ar
landa, Niclas Hårenstam, der 
beredvilligt viser vor udsend
te rundt på den store bygge
plads. På tårnets øverste eta
ge får 1 0 flyveledere 90 kva
dratmeter at brede sig på, og 
under dem vil der være plads 
til de fire medarbejdere, der 
overvåger flyene, når de taxier 
rundt på rullebanerne og mel
lem ramperne. 

40 år efter åbning 

Tårnet er af avisen Byggindu
---strin blevet valgt til »Årets Byg-
-. geri« i 2000 på grund af den 

fine arkitektur, og fordi per
sonalet har været med til at 
udvikle det ud fra, hvad man 
har behov for - også i fremti

-=-:z.r den. 
..._.,Tårnetåbner den 23. de

cember, og den tredje bane 
den 27. december 2001, oply
ser Niclas Hårenstam til Flyv. 

Bana3 

Den nye "bane 3" med rullebanerne på 
Arlanda er her markeret med rødt. 

Når den tredje bane åbner, 
er det 40 år efter, at Arlanda 
åbnede. Den nye bane ligger 
syd-nord lige som den første 
bane, hvorved flere fly vil kun
ne lande og lette samtidig 
uden at genere hinanden. Den 
nye bane bygges, så den efter 
en opgradering også vil kunne 
tage de meget store fly (New 
Large Aircrafts, NLA), som 
man forventer vil dukke op i en 
ikke alt for fjern fremtid. Et af 
dem er det franske Airbus 
A380. 

Med "bane 3" er Arlanda på 
højde med Kastrup, der alle
rede har en tredje bane, som 
også vil kunne tage de store 
fly - dog afhængig af hvilke 
myndighedskrav, der måtte 
komme, når de bliver sat i drift. 

Da "bane 3" er blevet lagt 
øst for den store terminalbyg
ning med Sky City i centrum, 
er der også lavet to taxi-rulle
baner, der forbinder "bane 3" 
med henholdsvis "bane 1" og 
"bane 2" nord for. 

Kommer man i bil syd fra ad 
motorvej E4/65, vil man pas
sere under den sydlige rulle
bane, der bæres af to broer, 
som de danske broarkitekter 
Dissing+Weitling har tegnet. 

Der er i alt bygget fire af dis
se broer. Når fly er landet på 
"bane 3", skal de taxi over dis
se broer til den store terminal
bygning, hvor flyselskaberne 
får hver sit område. 

De nye terminaler 

Den store terminalbygning er 
i dag af en noget sammensat 
karakter. Ved siden af Sky City, 
der udgør centrum i termi 
nalbygningen, er der noget 
maskinhus over en del af det 
ældste byggeri. 

Men det skal være slut, for
tæller Niclas Hårenstam. Luft
havnen udbygges nemlig i øje
blikket med nye terminaler. Ter
minalen syd for Sky City, er un
der kraftig om- og udbygning. 
Ligeledes er der ved at blive 
bygget en ny terminal Nord, og 
det gamle stykke terminal 
imellem er under ombygning. 

Allerede til efteråret tages 
seks nye terminaler på vestsi-

den i brug. Året efter tages an
dre syv nye terminaler på øst
siden i brug. 

Det samlede butiksareal vil 
blive udvidet fra de nuværen
de 5.000 til 16.000 kvadratme
ter. I den forbindelse gennem
føres et totalt re-design af hele 
lufthavnen, så det nuværende 
præg aftilfældig knobskydning 
forsvinder. 

Desuden er vi ved at udbyg
ge konferencefaciliteterne her 
i Arlanda. 

Ideen er at folk, som vil mø
des, blot kan flyve her til Arlan
da, holde møde eller konferen
ce og tage hjem igen. De be
høver ikke lade sig transpor
tere til Stockholm og indloge
re sig på hotel og tage til kon
ference et andet sted i byen. 
De kan få klaret det hele her i 
Arlanda, siger Niclas Håren
stam. 

Hele ombygningsprojektet 
skal være færdig i oktober 
2004, og den samlede pris er 
omkring 10 milliarder SKR. 

Arlandas fremgang 

Arlanda har haft en markant 
fremgang, og det tilskriver han 
især tre forhold: Den stærke 
økonomiske vækst, den øge
de globalisering i erhvervslivet 
samt markant øget chartertu
risme. Desuden satser Arlan
da meget på de baltiske lande, 
som i stigende omfang benyt
ter Arlanda, som trinbræt til 
den øvrige verden. 

Schengen-aftalen har des
uden den effekt, at Arlanda er 
den største toldgrænse i Nor
den. Derfor er der omfattende 
planer for at udbygge lufthav
nen blot for at håndtere dette, 
fortæller Hårenstam. 

Den nærmeste konkurrent 
er naturligvis Københavns 
Lufthavn, og ser man på det 
totale antal passerer, har Ar
landa overhalet København 
som lufthavn. Men Kastrup er 
stadig den største på uden
rigstrafikken . 

At Arlanda er den største i 
Norden målt på trafikmæng
den, skyldes naturligvis, at vi 
her i Sverige har en omfatten
de indenrigstrafik. SAS har især 
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satset på indenrigstrafik her i 
Sverige. Samtidig har Dan
mark fået faste forbindelser, 
hvilket har fået den danske in
denrigs flytrafik til at falde mar
kant i de senere år, siger Nic
las Hårenstam. 

Trafiktallene 

I perioden januar til marts 2001 
har Arlanda haft en fremgang i 
det totale passagertal på 5,8 
procent til i alt 4.354.590 i for
hold til samme tid året før. Til 
sammenligning har Kastrup 
haft en fremgang på 3,5 pro
cent - og totalt 4.043.135. 

Indenrigstrafikken ser såle
des ud: I Arlanda er den øget 
med 5,2 procent til 1. 721 .864. 
Kastrup har haft en nedgang 
på 6 procent - til 459.958. 

På udenrigstrafikken fik Ar
landa en fremgang på 6,2 pro
cent til 2.632. 726. Og Kastrup 
har øget med 4,8 procent til 
3.584.177 - altså omkring en 
million flere passagerer, så der 
er stadig et godt stykke endnu. 

Målt på planlagte flyopera
tioner for dette sommerhalvår 
ligger Kastrup nr. 8 i Europa 
med 190.650 operationer og 
Arlanda som nr. 9 med 186.101 
operationer. 

Det kan måles på mange 
måder, men der er ingen tvivl 
om, at Arlanda med den om-

Cessna caravan 208 

fattende udbygning, de er i 
gang med, vil komme tæt op 
på siden af os i Kastrup. Man 
Arlanda bliver aldrig et »hub« 
på samme måde som CPH. 
Men det er godt med konkur
rence, det kan i hvert fald holde 
os vågne, sigertrafikchef Hans 
Chr. Stigaard, Københavns 
Lufthavne A/S. 

Fragtområdet 

Selv om der er 42 km fra Stock
holm til Arlanda, er transport ik
ke det store problem. Med Ar
landa Ekspressen tager det 
kun 20 minutter, og toget kører 
begge veje hvert kvarter. Til la
vere priser og komfort kan 
man vælge at køre med både 
bus og taxa. 

Arlanda har dette forår ind
gået en kontrakt med det ame
rikanske selskab Airis om at 
udvikle et fragtområde i den 
sydlige del af lufthavnen. Så
ledes vil Arlanda både få ad
gang til Airis kunder, men man 
håber også at få erfaring og 
finansiel styrke til at udbygge 
det fragtmæssige forretnings
område endnu mere. 

Det kan måske undre, at 
Sveriges største lufthavn lig
ger 42 kilometer fra hovedsta
den - og »langt ude i skoven«. 
I forvejen er der en lufthavn, 
Bromma, lige syd for Stock-

holm. Man forstår, at 
Luftfartsverket gerne 
ville have en stor luft
havn lige syd for ho
vedstaden, men rege
ringen sagde nej, og 
en overgang var 
Bromma truet af luk
ning. 

Noget af grunden til 
at politikerne valgte at 
satse på Arlanda, var 
bl.a., at den ligger hal
vejs til Uppsala, der er 
Sveriges store center 
for uddannelse og 
forskning. Den langsigtet stra
teg i handler om at udvikle 
dette område på baggrund af 
uddannelse, forskning og høj
teknologisk industri, forstår 
man. 

Den unævnelige tanke 

Niclas Hårenstam oplyser vi
dere, at de tre store svenske 
lufthavne, Arlanda, Goteborg 
og Sturup ved Malmø, skal tje
ne penge til de 16 andre luft
havne, der har underskud. 

Arlanda er tilmed en store 
arbejdsplads. Der er 800 an
satte i Arlanda, men i alt lever 
omkring 7.000 indbyggerne i 
kommunen direkte eller indi
rekte af lufthavnen, men det 
gør ikke de lokale specielt til
fredse: 

Arlanda er den største i Nor
den målt på trafikmængden, og 
det skyldes naturligvis, at vi her 
i Sverige har en omfattende 
indenrigstrafik, siger Luftfarts
verkets presseansvarlige ved 
Arlanda, Niclas Hårenstam. 

Da vi fik lov til at udbygge 
"bane 3", fik vi problemer med 
den lokale kommune, som ik
ke ønsker, at vi skal ekspan
dere. Borgmesteren mener, at 
vi har lagt en »død hånd« over 
kommunen, siger Niclas Hå
renstam. 

Og han tør da næsten ikke 
nævne de løse tanker, der er 
om en fjerde startbane langt 
ude i en fjern fremtid... • 

Salgschef Flysalg Skandinavien 
Jutlandia-koncernen repræsenterer Cessna i Skandi
navien inklusive Island og Finland. Vi har ansvaret for 
salg af Cessnas succesrige enmotorede turbopropfly 
Caravan 208 og søger en person, der kan lægge 
vægt bag salgsindsatsen til dels i samarbejde med 
vore lokale repræsentanter i de enkelte lande. 
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Der er tale om en spændede udfordring med salg af 
et kapitalgode, der trods sin pris på 1,5 Mio USD over 
alt i verden har givet fragtkunder og flyejere en løn
som og pålidelig aktivitet. I vort norske datterselskab 
BenAir NS opererer vi 5 C208 med stor succes. 

Skriftlig ansøgning og eventuelle spørgsmål sendes pr 
e-mail til koncernchef Peter Bennedsen på adressen 
caravan@benair.com. 

benair 
r,J.elding 
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KæreKDA 
Det kan I simpelthen ikke 
være bekendt! Jeg hentyder 
til hæftet "Menneskelig yde
evne og begrænsning". Pris 
uden forsendelse for ikke med
lemmer er kr. 200,- og for med
lemmer kr. 180,-. For dette be
løb får man et hæfte i A-4 stør
relse med 28 nummererede 
sider og et omslag. Heraf er 
siderne 2, 27 og 28 blanke. 
Der er figurer på side 4 til 8. 
På flere af figurerne mangler 
bogstaver, da tekstbehand-

- lingsprogrammet tilsynela
dende ikke mestrer ø og å (se 
f.eks. figur 1.6 på side 7 i jeres 
hæfte). (Den korrekte tekst 
kan ses på SLV' s hjemmesi
de, hvorfra flere af figurerne 
er hentet.) 

Læsevenligheden er vigtig 
specielt i en lærebog. Den lider 
i dette hæfte også under aty
piske skriveformer. For eksem
pel kan skribenten (ellertekst
behandlingsprogrammet?) ik
ke blive enig med sig selv, om 
der skal være mellemrum før 
eller efter komma -eller måske 
slet ikke noget mellemrum. El
ler skal der være kommaer el
ler ej (se de øverste kasser på 
figur 8.1 side 24) ? 

Da der nu er en del spild
plads ( de halve blanke sider ef
ter kapitlerne 2, 3 og 4, foruden 
de helt blanke) kunne man 
med fordel have indføjet lidt fle
re illustrationer til uddybning af 
teksten. De få illustrationer der 
er, er begrænset informative. 
Tegningerne af øjet og øret min
der om kladdetegninger og 
billederne af en jagerpilot ( side 
12) og en motorvej (side 18) 
forekommer ganske umotive
rede (selv om der endda er of
ret penge på farvetryk). 

Billedet på side 21 (vistnok 
rødvin, der bliver hældt op i et 
glas) bringer heller ikke megen 
information. På samme side 
21 anføres: ''Luftfartslovgivnin
gen har fastsat en øverste tilla
delig promillegrænse (0,39 pro
mille)". Det er nogle år siden 
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den var gældende. Den kor
rekte værdi kan man se bl. a. i 
VFR Flight Guide, afsnit GEN, 
side 1. 7-1 om lufttrafikregler og 
såmænd da også på bagsiden 
af ICAO flyvekortet over Dan
mark. Grænsen er 0,2. 

Kære KDA - om igen. Pris 
og kvalitet står simpelthen ikke 
mål med hinanden i dette hæf
te. Kvaliteten (uanset pris) le
ver heller ikke op til, hvad man 
kunne forvente af et hæfte, som 
KDA lægger navn til. 

Kendskab til emnet menne
skelig ydeevne og begræns
ning er så væsentligt for flyve
sikkerheden, at kommende 
piloter fortjener et mere fær
digt produkt som officiel lære
bog. Til næste forsøg vil jeg 
foreslå en korrekturlæsning 
inden trykningen. Da bogen 
sælges som "officiel" lærebog 
må faktu~lle fejl (der er flere 
end de ovenfor anførte) rettes. 
Jeg vil derfor også foreslå at 
korrekturlæseren har flyve
medicinsk baggrund. 

Med venlig hilsen 
Mogens Kornum 
Viborg 

Svar til Mogens 
Kornum 
Som skribent for Kongelig 
Dansk Aeroklub i teorifaget 
Menneskelig ydeevne og be
grænsning har jeg modtaget dit 
indlæg. 

Først må jeg sige, at jeg er ær
gerlig over, at du ikke kontak
tede mig først , inden du frem
sendte din meget kraftige kri
tik og meget nedvurderende 
opfattelse af indhold og kvali
tet. 

For nu at være åben og kon
struktiv, for det er jo det det i vir
keligheden drejer sig om, så sy
nes jeg at du her ret i, at det ville 
være rigtig godt med korrektur
læsning af en flyvemediciner el
ler anden underviser i MYB. 

Først det økonomiske: KDA 
fattes penge, og skribenterne 
får intet honorar for arbejdet 
frem til trykning. Der foreligger 
en royalty-aftale, som er meget 
beskeden og som i øvrigt på
lægger skribenten at føre sit 
materiale ajour. Aftalen giver et 
mindre beløb til skribenten for 
hvert solgt eksemplar, og dette 
har ingen indflydelse haft, da 

jeg blev spurgt, om jeg ville på
tage mig opgaven. 

Skribenterne er ikke invol
veret i de økonomiske dispo
sitioner vedrørende prisfast
sættelsen af hæfterne. 

Indholdsmæssigt og fagligt 
finder jeg faktisk, at det lille 
hæfte er brugbart, dækkende 
og fagligt forsvarligt til det 
formål det er tænkt. 

Dernæst skal nærværende 
hæfte i Menneskelig Ydeevne 
og Begrænsning ikke ses som 
en selvstændig lærebog -dis
se kan købes på engelsk skrift 
som isolerede lærebøger i det
te emne og er oftest på 200 si
der. Hæftet er en grundindfø
ring og orientering i basal fysi
ologi og psykologi i faget MYB 
i henhold JAR FCL-1 Subpart 
C for PPL, altså pilotaspiranter 
og VFR-piloter uden kommer
ciel licens. Jeg anser at hæftet 
bibringer forståelse for de ele
menter der er vigtige i forhold 
til pilotens indflydelse på sik
kerhed. 

De skitser du refererer til er 
ikke kladdetegninger, men 
skitser der understøtter den til
hørende tekst. Vi har ikke villet 
ansætte professionelle tegne
re til denne anatomiske illu
stration - det mener jeg 
ikke er nødvendigt af hensyn 
til pris og forståelse af stoffet . 

Det er korrekt at der opstod 
fejl i "brydning "eller ved over
førsel af tekst på trykkeriet til 
teksten til to tabellerfig 1.6 side 
7, således at enkelte bogsta
ver faldt ud. Det blev vi op
mærksomme på, og det bliver 
rettet i næste optryk. 

Det er selvfølgelig korrekt at 
den maksimalt tilladte promil
le er ændret til 0, 19. Under for
beredelserne til trykning kom 
denne ændring ikke med (den 
nye grænse blev rettet ved før
ste korrekturlæsning ) og pga. 
en kommunikationsfejl/hand
lefejl- human error -som vi des
værre også kan rammes af 
uden for aviation, blev ændrin
gen ikke føjet ind før trykning . 

"Kommafejl", ja vi bør und
gå stødende skønhedsfejl, og 
selve indholdet må være det 
væsentlige i flyvemæssig sam
menhæng. 

Illustrationer iøvrigt: Der er 
to muligheder. Den første er at 
helt undlade illustrationer. Den 
anden er at indsætte illustrati
oner. Jeg vurderer at de ind
satte illustrationer er med til at 

"bryde" teksten lidt ned, og jeg 
mener godt at illustrationerne 
kan relateres til indholdet . 

Med venlig hilsen 
Mogens Hannibalsen 
Lundemosen 40 
2670 Greve 

Vedr. læserbrev 
fra Mogens 
Kornum 
Priser på Flyvehåndbogen 
Med hensyn til prisfastsættel
se af hefterne i Flyvehåndbo
gen vil KDA gerne oplyse føl
gende: 

Flyvehåndbogen består af 
11 hefter dækkende 10 fag. 
Hvert fags omfang er define
ret i JAR FCL og hvert fag har 
sit eget hefte. Dog består faget 
meteorologi af to hefter, fordi 
det kun er muligt at have ca. 
11 O sider pr. hefte. Hefterne 
varierer i sideantal fra 28 til 
112 sider og gennemsnittet er 
i øjeblikket 69 sider. 

Vi har valgt at sætte en fast 
pris uanset sideantallet på kr. 
180 pr. hefte til vore medlem
mer. 

Prisen for alle 11 hefter 
plus samlekassette har vi be
regnet til kr. 1.800. Det er na
turligvis mange penge, men 
det skyldes også, at vi har kun 
trykt et oplag på 500 ex. År
sagen hertil er delvis økono
misk og delvis at vi ønsker lø
bende at kunne revidere hef
terne. Eksempelvis kommer 
der nu den 1. november 2001 
en række ændringer til ICAO 
Annex 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 og 18. 

I Sverige og Norge har man 
valgt at variere prisen for hvert 
fag. Navigation koster f.eks kr. 
SEK 250/NOK 380, radiokom
munikation koster SEK 188/ 
NOK 295. 

I Sverige koster en samlet 
undervisningspakke SEK 
2.313, mens der i Norge ikke 
findes en samlet pris for mate
rialet. 

Det er vor opfattelse, at Fly
vehåndbogen er et godt værk
tøj, og KDA modtager meget 
gerne kommentarer, forslag og 
indvendinger, så vi kan gøre det 
endnu bedre i fremtiden. 

Med venlig hilsen 
Jørn Vinther 
Generalsekretær 
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SAS/Maersk Air N 

r 
og EU-ko111111issionen 75år 

Oberst 
s.o. Nielsen 

Sammenfatning af te medlemmer baseret på hold uden tvivl var blevet ind- Den 1. december fylder oberst 

granskningsgruppens denne information selvstæn- gået. S.O. Nielsen 75 år. Han var lin-

rapport om SAS' digt har forsøgt at skaffe sig Selv når man tager i be- jeofficer i Hæren, inden han 

bestyrelses rolle i indsigt i samarbejdets nærme- tragtning, at bestyrelsen ikke kom til Flyvevåbnet og blev pi-

SAS/Maersk sagen re indhold og om den har fik information om denne un- lotuddannet i 1951-52 på det 

handlet adækvat i forhold til dersøgelse, mener vi at der bør første "amerikanske" hold. 
dateret den 16. sep- den information, som den rettes kritik mod bestyrelsen I årene 1955-1958 var han 

tember 2001 havde eller burde have skaffet for manglende aktivitet. Et kon- chef for ESK 729, der da var 

sig. trolbesøg i forening med be- en jagerbomberenhed med F-

Den 8. oktober 1998 indgik De fleste større flyselska- slaglæggelse af dokumenter 84G Thunderjet. Efter et par år 

SAS og Maersk Air en sam- ber indgår i samarbejder og kan delvis sammenlignes med i Flyvertaktisk Kommando 

arbejdsaftale, der skulle im- mere eller mindre dybtgående et indgreb af politi eller ankla- gennemgik han 1961-62 det 

plementeres i marts 1999. alliancer. At SAS og Maersk i gemyndighed. Den admini- norske flyvevåbens stabssko-

Den blev anmeldt til EU-kom- henhold til den aftale, som på strerende direktør havde med- le og var derefter til 1965 ope-

missionen den 9. marts 1999 normal vis blev anmeldt til EU- givet, at der i den dokumenta- rationsofficer på FSN Karup. 

for undersøgelse af konkur- Kommissionen, var blevet eni- tion som EU-kommissionen Siden gjorde han tjeneste i 

renceretslige forhold. ge om et begrænset samar- havde fået, fandtes formulerin- Flyverstaben, BALTAP og For-

I midten af juni 2000 gen- bejde var på denne baggrund ger, som muligvis kunne be- svarsstaben, og fra 1977 til 

nemførte EU-kommissionen ikke bemærkelsesværdigt. kræfte Kommissionens mis- 1984 var han chef for Luftmel-

et uanmeldt kontrolbesøg hos Når det gælder den infor- tanker. Den naturlige reaktion dekorpset. Han sluttede sin mi-

SAS og Maersk, hvorved et mation, som bestyrelsen og for en bestyrelse i en sådan si- litære karriere som chef for Fly-

stort antal dokumenter blev dens enkelte medlemmer har tuation er at holde ledelsen verstabens inspektionsafdeling 

beslaglagt. Efter at kommissi- fået vedrørende SAS/Maersk- fast og til bunds undersøge de og blev pensioneret i 1988. 

anen i januar 2001 fremlagde aftalen i tiden frem til kontrol- mistanker, som har foranledi- Siden 1996 har han været 

en anklage mod selskaberne besøget konstaterer vi, at be- get myndighedernes handlin- formand for Dansk Flyvehisto-

for at have brudt konkurrence- styrelsen ikke på nogen måde ger. Dette kan man ikke sige, risk Forening. 

reglerne og disse havde er- er blevet underrettet om at bestyrelsen har gjort. 
70år kendt overtrædelserne, be- SAS og Maersk forhandlede Det bør betones, at en ind-

sluttede Kommissionen den om en hemmelig aftale ved si- sats fra bestyrelsen på dette Overhavari-
18. juli 2001 at idømme SAS den af den officielle aftale og tidspunkt naturligvis ikke kun- inspektør 
en bøde på EUR 39.375.000 heller ikke om, at en sådan ne have gjort overtrædelserne 
(cirka 360 millioner svenske overenskomst siden blev ind- af konkurrenceretten ugjorte. N. N. Jakobsen 
kroner) og Maersk Air en bøde gået. Hvis en indsats imidlertid hav- Niels Nørby Jakobsen, der tyl-
på EUR 13.125.000. Vi diskuterer visse enkelte de ført til klarhed over, hvad der der 70 år den 15. december, 

Årsagen til bøden var, at formuleringer i den informati- var sket, kunne dette have fik som flyvelev på Avnø i 1954 
Kommissionen havde fundetat on, som bestyrelsen faktisk påvirket strategien over for pilotnavnet NAK, og det er det 
selskaberne ved siden af det modtog i denne periode. Vor Kommissionen og have haft han er kendt som, også inden-
anmeldte samarbejde havde bedømmelse er, at disse op- indflydelse på bedømmelsen for den civile flyvning. 
truffet en hemmelig aftale om lysninger ikke gav bestyrelsen af selskabet. Som militærflyver fløj han 
markedsdeling. SAS skulle ikke anledning til at regne med mu- Endelig gennemgår vi visse F-84G, RF-84F og F-104G. 
operere på Maersks linjer fra ligheden af, at der var truffet handlinger fra bestyrelsens Han har gennemgået flyvesik-
Jylland, og Maersk skulle ikke en forbudt aftale. lnformatio- side efter Kommissionens an- kerhedskursus på University 
have tilladelse til at starte flyv- nen gav heller ikke bestyret- klager. Vi mener, at bestyret- of Southern California, været 
ninger på linjer fra København, sesmedlemmerne årsag tll at sen bør kritiseres for at SAS/ NK for ESK 729 og 723, flyve-
som SAS befløj eller ønskede forsøge at skaffe sig yderligere Maersk sagen ikke blev nævnt sikkerhedsofficer på FSN Ål-
at beflyve. I overensstemmelse indsigt i samarbejdets nærme- i SAS' årsregnskab for virk- borg og blev i 1972 chef for Fly-
hermed skulle Maersk ophøre re indholcl. somhedsåret 2000. Vi mener vertaktisk Kommandos fly-
med at flyve på linjen Køben- Når det gælder bestyret- videre, at det er diskutabelt at vesikkerhedssektion. 
havn- Stockholm - København sens ageren efter kontrolbesø- bestyrelsen på sit møde den I 1979 kom han til Havari-
og SAS som kompensation for get og frem til Kommissionens 7.- 8. august 2001 uden nær- kommissionen for Civil Luftfart 
dette ophøre med at flyve anklage, mener vi, at besty- mere undersøgelse beslutte- som souschef, og tre år senere 
mellem København og Venedig relsen ikke modtog rettidig, de at Kommissionens beslut- blev han chef for kommissio-
og Billund-Frankfurt-Billund. relevant og tilstrækkelig infor- ning om bøde ikke skulle an- nen. Han blev pensioneret i 

Vi har fået til opgave at un- mation, særlig med henblik på kes. SAS ville naturligvis ikke 1997. 
dersøge om den information, at bestyrelsen ikke fik kend- kunne frikendes - det ville have 1998-2001 var han general-
som bestyrelsen for SAS og skab til resultatet af en under- været umuligt - men bøden sekretær for Rådet for Større 
dens enkelte medlemmer har søgelse som på SAS foranled- kunne af flere grunde have Flyvesikkerhed. I 1997 fik han 
modtaget vedrørende SAS/ ning var blevet udført af en været blevet betragteligt min- Ellehammer-prisen, Danske 
Maersk-aftalen har været ret- dansk konkurrenceretseks- dre. Flyvejournalisters hædersbe-
tidig, relevant og tilstrækkelig, pert og som viste, at en hem- Undersøgelsen er afsluttet visning, og i år Flyvesikker-
om bestyrelsen og dens enkel- melig aftale med forbudt ind- i enighed. • hedsprisen. 
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Kommentarer 
I Herning Svæveflyveklub går 
man ind for genbrug. Registre
ri ngsbogstaverne OY-XMN 
har nemlig tidligere været be
nyttet af en ASK 21, anskaffet 
i 1982 og solgt 1995 til Sverige. 
XMN nr. 2 er fra 1987 og kom
mer fra Østrig {ex OE-5423 

Learjet 31A OY-LJL er fra 
1997, ex N117FX, 

De fire øvrige fly i rubrikken 
tilgang er fabriksnye . 

Vi bemærker med vemod, 
at OY-ALO, den eneste danske 
Family Cruiser {Piper PA-14) 
er vendt tilbage til sit fædre
land. 

Vi takker Erik Holm for dis
se supplerende oplysninger til 
Oscar Yankee i nr. 6: 

PA-34-220T OY-RAS hed 
S5-CAA, da den var indregi
streret i Slovenien. Flyet er fra 
1982. 

PA-31-350 OY-EBE's byg
genummer er 31 -7305118. Den 
kommer fra Irland (EI-BYE). 

Typebetegnelsen for ballo
nen OY-GOD er LBL 90 {AX-8 
er FAl-klassebetegnelsen for 
balloner mellem 84.000 og 
105.000 kubikfod). 

Duo Discus OY-PFX har 
byggenummer 282. 

Type 

Cessna 560XL 
Piper PA-28-181 
Learjet 31A 

Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

Lego System, Billund 
Air Alpha, Odense 
Flexjet Operations, Nærum 

Tilgang 

OY

OY-GKC 
OY-JAS 
OY-LJL 
OY-SXL 
OY-XMN 
OY-XVD 

Schempp-Hirth Ventus 2cM 
Schleicher ASK 238 
Schempp-Hirth Discus 

560-5189 
2843456 
31 -133 
103 
23098 
95 

4.9. 
29.8. 
23.8. 
5.9. 

21.3. 
13.6. 

Stener Leander Nielsen, Holstebro 
Herning Svæveflyveklub 
Herning Svæveflyveklub 

Slettet 

OV- Type Dato Ejer/bruger Årsag 

OY-ALO Piper PA-14 10.8. Piper Cub Club, Vejle Solgt til USA 
OY-APA Boeing 737-800 4.9. Maersk Air Overført til USA 
OY-CFT Partenavia P.68C 24.8. Cimber Advisor, Hadsund Solgt til USA 
OY-FRA Piper PA-34-200 6.9. Jens Frost, Smørum Havareret 2.9.1999, Roskilde 
OY-GIG Beech 350 9.8. Aerdan Golf, Roskilde Solgt til USA 
OY-GKL Cessna 650 22.8. Lego Holding, Billund Solgt til USA 
OY-GMP Beech 1900D 17.8. Aviation Assistance, Roskilde Udlejet til Holland 
OY-HSV Robinson R44 11.9. Svarres Modestrik, Juelsminde Solgt til Norge 
OY-JAB Beech C90A 12.9. Flyjet, København K Solgt til USA 
OY-LCK Cessna P210 3.8. Odd Krogstad, Ebeltoft Solgt til Sverige 
OY-MNA Piper PA-28-181 6.9. Air Alpha, Odense Solgt til Sverige 
OY-MCX L-Spatz 55 30.8. Ålborg Aero Sport Havareret 24.6.2001, Ferslev 
OY-SEV Boeing 727-200 1.9. Sterling European, Kastrup Returneret til ejer i USA 
OY-XVP Ventus 2cM 31.8. Bent Skou Mogensen, Holstebro Solgt til Holland 

Ejerskifte 

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

OY-BTJ PA-28-181 22.8. RT Teknik v/Rasmus Thorsen, Steen Gade, Køge 
Rødby 

OY-CFU Mooney M20J 28.8. Kurt Bjarne Hansen, Bjæverskov Niels Arne Johansen, 
Sommersted 

OY-CRW PA-32-300 31.8. Ole Lading, Rungsted Kyst + Brian Andkjkær Larsen, 
Ringe+ 

OY-JAN Cessna 1778 3.9. Company Flight KIS, Ålbæk Bavneparkens Gulv- og 
Vægservice, Odense 

OY-PAW PA-28-181 31.8. Air Alpha, Odense Palle Westergaard, Ålborg 

På Oscar Yankee-siden i FLYV nr. 9 var der under Tilgang bl.a. OY-EJJ Epervier Ex 582. Det belgiske fly kom til Danmark 
den 18.8.1992 på en trailer. Foto: Knud Larsen 

t =--



Motorflyvehåndbogen & Svæveflyvehåndbogen 
går på pension efter mere end 30 år på posten som Danmarks Ayveteori-bøger nr. 1 

Nu udkommer et samlet værk 

Flyvehåndbogen 
Opdelt i 11 hæfter for de 10 fag, der indgår i teori-delen til såvel PPL som S-certifikat 

FLY- ( FLYV' 

Love og bestemmelser 
Fly- og Motorlære 
Flyveplanlægning og Præstationer 
Menneskelig Ydeevne og Begrænsning 
Meteorologi, Bind l 
Meteorologi, Bind 2 
Navigation 
Aerodynamik 
Radio & Kommunikation 
Operationelle Procedurer* 
Flyvelære* 

Medlemspris komplet sæt 
pr. hæfte enkeltvis 

Ej-medlemspris komplet sæt 
pr. hæfte enkeltvis 

kun kr. 1800,- ind. moms 
kun kr. 180,- ind. moms 

kun kr. 2000, - ind moms 
kun kr. 200,- ind moms 

Ved køb af et komplet sæt leveres en gratis samlekassette, og du får alle 11 hæfter til 1 0 hæfters pris. 
Ved forudbestilling- og betaling eftersendes de resterende hæfter portofrit. 

*) forventes klar senest december 

Bestilling & yderligere information 
fås ved henvendelse til vores butik på telefonnr. 4614 1507 
eller e-mail: butik@kda.dk 
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MELLEM- Convairs flyvende landg1 
LANDING 
Af Wilhelm Willersted 

Flere FLYV-læsere 
bemærkede ved 
præsentationen af 
Grumman Cougar i 
"Mellemlanding" i 
august-nummeret, at 
man på et af bille
derne kunne se fire 
Cougars få tilført 
brændstof i luften 
samtidigt fra en 
Convair Tradewind 
flyvebåd. De ville 
gerne høre lidt mere 
om dette fly, og derfor 
er den velformede 
konstruktion emnet 
for denne måneds 
flyhistoriske mellem
landing. Prototypen til XP5Y Tradewind havde radar i næsen og var blandt andet udstyret til ubådsbekæm

pe/se. 

I årene efter afslutningen af 
Anden Verdenskrig ønskede 
den amerikanske flåde blandt 
andet at udvikle og moderni
sere søflyene, der havde gjort 
fremragende tjeneste overalt 
under krigen. 

Man regnede med at den 
flytekniske udvikling, især jet
turbine-motorerne, også ville 
finde anvendelse her. Convair
fabrikken i San Diego arbejde-

de med et i den forbindelse 
særdeles lovende projekt til en 
firemotoret jetpropeldrevet 
flyvebåd med korte tynde high
lift vinger. 

Projektet havde betegnel
sen XP5Y-1 og bar navnetTra
dewind - som betyder passat
vind, altså den regelmæssige 
vind, der til stadighed blæser i 
samme retning fra vende
kredsene mod ækvator. 

Kroppen var særdeles slank. 
På de tynde vinger sad fire 
kraftige turboprop-motorer hver 
med seksbladede (3+3) mod
roterende propeller. Støttepon
toneme kunne desværre ikke 
trækkes op i de slanke vinger. 

US Navy havde planer om 
at anvende Tradewind som 
langtrækkende patruljefly, til 
regulær troppetransport, som 
flyvende ambulance og til tank-

Her er Convair XP5Y-1 i funktion som flyvende tanker. Flyet kunne give brændstof i luften til fire fly 
samtidig. 

34 

ning af fly i luften. Som antiu
bådsfly kunne Tradewind med
føre godt fire tons bomber, mi
ner eller torpedoer. 

Mens flyet blev udviklet af 
Convair lavede US Navy en 
yderligere ønskeliste. 

Flyet skulle også kunne an
vendes som landgangsfartøj til 
regulære kamptropper, og der 
var hemmelige planer om at 
flyet skulle atomdrives. Taktisk 
set var Tradewind især frem
ragende til at levere såvel trop
per som gods direkte på strand
bredden. Motorerne var de 
avancerede Allison T40 turbo
prop, der desværre gav mange 
tekniske problemer ikke alene 
med hensyn til selve motordrif
ten, men også med gearsyste
met til de modroterende pro
peller. Den ene af prototyperne 
styrtede ned direkte på grund 
af motorsvigt. 

Convair videreudviklede 
P5Y-projektettil R3Y-1 og R3Y-
2 versionerne . Prototypen 
Convair XP5Y-1 fløj første 
gang den 18.april 1950. Vide
reudviklingen R3Y-1 gik i luften 
den 25.februar 1954. 

R3Y kunne medføre 103 
fuldt udstyrede soldater eller 92 
patienter på bårer plus 12 sa-
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angsbåd 

nitetspersonale. Maksimum
lasten var 24 tons. 

R3Y i tankerversionen kun
ne klare fire tørstige fly samti
dig. En af Tradewind-tankfly
ene satte rekord i 1956 ved at 
gennemføre en nonstop-flyv
ning 5.000 km tværs over det 
amerikanske kontinent med 
en gennemsnitsfart på 650 
km/t ved blandt andet at udnyt
te de østgående luftstrømme 
undervejs. Det var på denne 
flyvning, at man i samme ser
vering leverede brændstof til 
fire Cougars. 

En anden Tradewind fløj fra 
Honolulu til flådebasen NAS 
Alameda i Californien - 4.300 
km - på 6 timer og 45 minutter. 

Som flyvende landgangs
fartøj kunne Tradewind gå di
rekte ind til kysten og med den 
indbyggede lasterampe land
sætte såvel tropper som jeeps 
og kanoner direkte på strand
bredden. 

De to P5Y prototyper styr
tede ned på grund af motor
problemer. lalt 12 eksemplarer 
af serieudgaven Convair R3Y 
Tradewind gjorde tjeneste i US 
Navy til midten af 1958, hvor 
man tabte motortålmodighe
den, og alle flyene blev solgt 
til ophugning. 

Desværre er ingen Trade-
wind blevet bevaret. • 

FLYV • NOV. 2001 

..... w 

Convair R3Y Tradewind. 

Data 
Convair R3Y-1 Tradewind 
Motorer: Fire Allison T40/A4 på hver 5.100 hk 
Spændvidde: ................. .............................. 44,42 m 

Længde: ...................................................... 42,26 m 

Højde: .......................................................... 15,68 m 

Vingeareal : ..... ............ ................................... 640 m2 

Tornvægt: ................................................. 32.579 kg 

Startvægt: ................................................ 65.998 kg 

Max.hast: .. .. .. ............................. 624 km/t i 9.144 m 

March.hast: .. .............. .. .............................. 362 km/t 

Tophøjde: .. ................................................ 12.100 m 

Rækkevidde med last: .............................. 4.482 km 

US Navy ønskede et avanceret søf/y, som kunne levere 
soldater og materiel direkte ind på stranden. Her er Trade
wind i funktion som et s~dan flyvende landgangsfartøj. 

Convair R3Y 
havde fire 
turboprop
motorer med 
modroterende 
propeller. 
Tophastighe
den ved 
havoverfladen 
vargodt600 
km/t. 
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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 

KDA huset 
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 
461415 03 jv@kda.dk 
46141502 flyv@kda.dk 
46141506 

www.kda.dk 
46 191316 

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 14 15 01 
Telefax 461913 16 

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

96 96 96 96 +98 29 36 36 
86441133 
4817 50 58 
86424918 
86 67 40 48 

AnsvarsomrtJde 
Internationalt 
Uddannelse 
Teknik 
Miljø 
PR 

KDA i september 
4. september. Telefoner OK 
KDA's telefoner fungerer nu 
igen efter fejlen er lokaliseret. 

6. september. FLYSIK 
På mødet med SLV i arbejds
gruppen vedr. Flyvesikkerhed 
- privatflyvning meddelte vice
direktør Sven E Andresen føl
gende status på sagen om 
faldskærmsulykker og Rigs
politiet: 

- SLV er principielt enig i at 
faldskærme skal betragtes pa
rallelt med alle andre "luftfar
tøjer". Uvildig undersøgelse er 
et must, og Rigspolitiets indsats 
kan være ikke tilfredsstillende. 
HCL og SLV har drøftet sagen, 
og HCL er principielt enig i hold
ningen, men har et ressource
problem. Hans Larsen fra DFU 
vil blive kontaktet direkte af HCL 
i den anledning. SLV vil støtte 
op om denne holdning ved et 
møde i ministeriet mellem mi
nisteriet og HCL. 

13. september. Lejerfor
ening 
Møde i lejerforeningen for bru
gere af grunde i Roskilde Luft
havn. Bestyrelsen besluttede 
at klage over annoncerede 
lejeforhøjelser. 

36 

14. september. Spørge
skema 
Europe Air Sports questionai
re vedr. brug af luftrum besva
ret samlet for ballonflyvning, 
svæveflyvning, drageflyvning, 
motorflyvning og faldskærms
spring efter tilbagemelding fra 
alle unioner. 

17. september. FSF 
Møde i Slagelse med Flyve
våbnets Soldaterforening i for
bindelse med undersøgelse af 
et muligt samarbejde mellem 
FLYV og Propel. 

18. september. Bestyrel
sesmøde 
På bestyrelsesmødet i KDA 
blev kontrakten med Flyvevåb
nets Bibliotek underskrevet. 
Det betyder, at vore bøger nu 
bliver sikret fuldt forsvarligt. 
Bestyrelsen besluttede at 
KDA's formand alligevel rejser 
til ANA møde den 22. septem
ber, da rejsen og hotelomkost
ninger sponsoreres af lceland
air. Formandsmødet i Vejle den 
27. oktober blev planlagt. 

22. september. FLYSIK 
Flysikpilotprojektet startede 
op med et heldagsmøde i KDA 
huset. Der er tilmeldt i alt 20 

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 : formand@ny-post.dk 

Dansk Drageflyver Union 
Christa Taxier 
Kielersvej 3, 1., 9000 Aalborg 
Telefon 98 12 45 26 
E-mail : ddu@image.dk 
WEB-adr.: www.danskdrageflyverunion.dk 
Mandag: 13.00-16.00 
nrsdag og torsdag: 17.00-19.00 

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

Dansk Kunstflyver Union 
Poul Erik Nielsen 

Ellesletten 12, Trørød 
2950 Vedbæk 
Telefon 45 66 12 21 
E-mail: pen@gnnetcom.dk 

piloter, som alle har givet til
sagn om at medvirke aktivt. På 
mødet blev der opnået et godt 
resultat med hensyn til BL 8-
1 0 (obligatorisk rapportering af 
flyvesikkerhedsmæssige begi
venheder). Der blev udleveret 
et FLYSIK-kit til deltagerne be
stående af den nye Flyvehånd
bog samt en folder og under
visningsvideoen "Full Tank". 
Gruppen mødes igen den 1. 
december i SLV-huset. Møde
referat samt pilotoversigt kan 
læses på 
www. flightsafetycouncil.dk 

~ 

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 
Tom Oxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 56 39 85 95 
WEB-adr.: www.ffu.dk 
E-mail: oxager@vip.cybercity.dk 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Niels Lyhne Hansen 
Gormsvej 14, 7080 Børkop 
Telefon 75 86 62 19 
Internet adr.: www.modelllyvning.dk 
E-mail: lyhne@get2net.dk 

RC Sport Danmark 
Svend Plougstrup 
Kærmindevej 13, 7100 Vejle 
Telefon 75 82 73 69, mob. 40 19 13 77 
WEB-adr.: www.rc-unionen. dk 
E-mail : svend@post6.tele.dk 

24. september. Rådet 
Møde i Rådet for Større Flyve
sikkerhed i KDA-huset. På 
mødet præsenterede den nye 
chef for HCL Steen Halvorsen 
sig for medlemmerne. KDA 
forventer et positivt og given
de samarbejde med HCL 
fremover. 

28. september. Konkurrence 
KDA modtager fra FAI med
delelse om "the 2002 FAI 
Young Artists Contest". Emnet 
er denne gang Silent Flight. 
Unionerne eller KDA kan kon-
taktes for mere information 
om konkurrencen. 

@ Young Artists Contest 2002 
FAI har igen udskrevet en teg
nekonkurrence der skal være 
med til at fremme interessen 
for flyvning og luftsport. 

Emnet for årets konkurren
ce er "Silent Flight", der i dette 
sammenhæng kan oversæt
tes til flyvning med lille motor 
eller helt uden. 

Da konkurrencen er for 
børn og unge mennesker skal 
man være født mellem den 1 . 
januar 1984 og 31 . december 
1995. Deltagerne inddeles i tre 
aldersgrupper. 

Alle kunstværker skal ind
sendes til KDA-huset, hvor en 
uvildig jury vil udvælge vindere 
i hver aldersgruppe. De dan
ske vindere går så videre i den 
verdensomspændende kon
kurrence, hvor FAI udvælger 
de endelige vindere. 

Kunstværkerne skal være 
KDA i hænde senest den 1 . 
marts 2002. 

Reglerne for deltagelse fås 
ved henvendelse til unionerne 
eller KDA-huset. 
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Dansk Motortlyver Union 
Adresse: 
Smålodsvej 43 
4100 Ring&tod 

Formand: 
Næsttormand: 
Kasserer: 
Sekretær: 
Konkurrencer: 
Uddannelse: 
Turflyvning/PR 

DMU klub
formandsmøde 
I lighed med sidste efterår af
h ol des formandsmøde på 
Odense Lufthavn lørdag den 
17. november. Der vil blive 
fremlagt midtvejsstatus og lagt 
op til drøftelse af igangværen
de opgaver og nye initiativer. 

KDA's formand Aksel C. 
Nielsen og generalsekretær 
Jørn Vinther er inviteret. Che
fen for Operativt Kontor ved 
SLV Asbo Holse til at holde et 
indlæg om privatflyvercertifi
katets rettigheder og afgræns
ning til firmaflyvning og er
hvervsflyvning. 

Nærmere dagsorden for 
mødet fremsendes til klubber
ne ca. 2 uger før. 

Nyt fra motor
flyveklubberne 

Ølgod Flyveklub har julefro
kost den 24. november 2001 
og generalforsamling den 20. 
februar 2002 kl. 1930. Husk at 
vi har klubaften hver onsdag. 

Ricard Matzen 
Peter Andersen 
Kresten Dalum 
Knud Nielsen 
Vagn Jensen 
Bent Westphal 
Louis Rovs Hansen 

57 615250 
74 75 31 01 
97182050 
86 2316 52 
86441133 
86 43 03 55 
98421599 

DMU-tur 2002 
DMU-turen næste år går til 
Augsburg og M0nchen. Start 
og briefing på Lolland Falster 
Airport EKMB torsdag den 9. 
maj om formiddagen. Hjem
flyvning søndag den 12. maj. 
Tilmelding i december og ja
nuar på blanket der udsendes 
til flyveklubberne i november. 

Begrænset deltagerantal: 
30 fly/90 personer inkl. piloter, 
der skal være medlem af DMU/ 
KDA. 

Henvendelse til Louis Rovs 
Hansen. 

Rådet for 
Større Flyvesikkerhed 

Formand: Kai Frederiksen 

Generalsekretær: Jørn Vinther 

Sekretariat: 
KDA, Lufthavnsvej 28, 

4000 Roskilde 
Telefon : 4614 1503 
Telefrue: 4619 1316 

e-mail: kai.f@mobilixnet.dk 
og jv@kda.dk 

Københavns Flyvehistoriske 
Selskab 
Møderne afholdes i auditoriet, Tycho Brahe Planetarium onsda
ge kl. 1900: 

14. november 
Foredrag af Carsten Petersen over temaerne Luftwaffe i 
Danmark og RAF Coastal Command. 

12. december 
Filmaften med julekonkurrence og film over temaet bombeflyets 
udvikling. 

9. januar 
Dines Bogø fortæller om tyske militære installationer og byg
ningsværker under Anden Verdenskrig. 

Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: Gell8flll Chr. Hvidt 
Generalsekn!lmr: Luftkaptap1 Erik Thrane 

Seknllariat: Vester Farlmagsgade 7,4., 1606 København V, tlf. 33 13 78 79 
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KALENDER 
Svæveflyvning 

10-11 /11 PR-seminar 
18-31/12 VM, Mafeking, Sydafrika 
23/2-2002 Repræsentantskabsmøde 
6-27/7 EM, Ungarn 
18-28/7 Sun-Air Cup, Arnborg 
10-24/8 Klubklasse VM, Tyskland 

Kunstflyvning 

25/11 Landsmøde 

Motorflyvning 

17/11 Klubformandsmøde, Odense Lufthavn 
13/4-2002 DMU Repræsentantskabsmøde, Odense Lufthavn 

Dansk Drageflyver Union 

Adminstrativ medarbejder søges 
M / K søges til daglig ledelse af Dansk Drageflyver Unions se
kretariat. 
Arbejdstiden er fleksibel pt. på 21 timer pr. uge, men indeholder 
nogle faste tlf.-tider. 
Mulighed for hjemmearbejdsplads. 
Jobbet kan evt. deles i 2 funktioner, sekretær og regnskab. 

Jobbet: 
Medlemsregistrering, herunder udstedelse og fornyelse af ID
og Ratingkort 
Kontakten til vores samarbejdsorganisationer KDA, SLV, DIF, 
CIVLogFAI 
Overordnet materielforvaltning. 
Forestå mange af de praktiske dele ved arrangementer. 
Deltage i møder (normalt weekend) 
Sekretærfunktioner for bestyrelsen. 
Regnskab / økonomi. 

Dig: 
Mellem 20 og 75 år. 
Hvis du i forvejen kender til sporten vil det være en fordel, men 
ikke en nødvendighed. 
Kendskab til EDB på brugerplan. 
Tale og skrive dansk korrekt, men også kunne tale og skrive 
engelsk. 
Kan arbejde selvstændig. Ingen starter og stopper dig. 
Kan føre beslutninger ud i livet. 
Har kørekort og evt. bil til rådighed. 

Aflønning: 
Vil afhænge af om du kan varetage begge jobfunktioner, men i så 
fald min. 9.000 kr. om måneden.Ansættelse iht Funktionærloven. 

Ansøgningsfrist: 
Hurtigst muligt da vi har brug for dig pr. 1. januar 2002. 
Ansøgning sendes til DDU's formand 
Scott Torkeisen 
Peder Munks vej 28 
9300Sæby 
E-mail: info@kirooraktik.dk 

37 



_, C I 7 IH '-41 hl •1, •sf, w• I 7 IH '-41 hl •1, ••, PH 
KØBES 
4 personers 1-motors fly. 

Henvendelse: 
Tlf. 6618 4120 / 2177 5563 

Piper Comanche, 
PA 24-250 sælges 
TT 4500, ny 3·bl.propel, motor 
ca.1000 h, IFR. Rejsefly, constant 
RPM, optr. understel, mobil GPS 92, 
65% speed 150 kts. nyt LDB, egen 
hangar, fin stand. Forsikringssum kr. 
450.000,-

SÆLGES 
Cessna 772F 

eller evt. part. 

Tlf. 2084 1408 

Sælges KØBES 

Cessna 172 
Tlf. 64892826 

U/rik Rubow 
Te/. 98137133/40937133 KZDI årgang 1944 
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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! 

Henvendelse til 
Bøje Hansen 

EKMB 
54606113 

ol 

i 
• 

Luftfartsafdelingen • Gammel Kongevej 60 • 1790 København V 
Tulefon 33 21 21 21 • www.codan.dk 

zl zi RO EQUIPMENT I Skovvej 40 . 4622 Havdrup 
Telefax 46 18 68 46 

46186909 

,\IHCnAFT 

Saies 

lnsur~u1ce 

"iir-chart1'r 

•_ice:~ce 

aviation 
GROUP DENMARK 

FLY11LSALG 
Cessna 172, 1968, TT 7260 hrs, Motor TSOH 800 hrs, VFR 
Cessna 421, 1969, TT 3453 hrs, LH/RH TSOH 52/259 hrs, IFR 
Plper Cherokee PA28-140, 1974, TT 1866 hrs, MotorTSOH 120 hrs, VFR 
Plper Arrow PA28R-201, 1979, TT 6319 hrs, MotorTSOH O hrs. IFR 
Plper Seneca III PA34-220T, 1988, TT 1025 hrs, LH/RH TT 1025 hrs, IFR 
Plper Seneca I PA34-200, 1973, TT 5171 hrs, LH/RH TSOH 2134/0 hrs, IFR 
Plper Navajo PA31, 1974, TT 10400 hrs, LH/RH TSOH 330/150 hrs, IFR 
Plper Cheftaln PA31, 1978, TT 7392 hrs, LH/RH TSOH 900/1750 hrs, IFR 

Fly-forsikring. Flere års erfaring med forsikring til fly-branchen 

Hæsumvej 57-59 • DK 9530 Støvring • llf. +45 7023 4820 • Fax: +45 9837 2424 
www.avlatlon.dk · avlatlon@cool.dk 

c.. .... 

NYT 
INSTRUKTØR

KURSUS 
FI /IRI 

Start: 
12. november 2001 

Se vores hjemmeside 
www.karlog-air.dk 

Ring og hør nærmere. 

'l(arfog air 9c::::=::>-: 
Sønderborg Lufthavn l7 
6400 Sønderborg 
Tlf. 7442 2285 
Fax 7442 9085 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY ELLER HELIKOPTER 
IUSA 

Helkopter 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.bell.com 

Comalr Avlatlon Academy, Ine 
Orlando -Florida ,-

• Ejes og drives af Comair Airlines/ 
Delta Air Lines 

• En af verdens ledende "air line" 
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 
• "Intemship" progarn på 1000 

flytimer med betalt instruktørjob 
på skolen efter uddannelsen 

• Meget gode jobmuligheder i USA 
• Egne lejligheder til eleverne 
• Internet: 

www.comalracademy.com 

Scandinavisk repræsentant for 
BAi og Comair: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4309 SaneInes, Norge 
Tlf & Fax:+ 47 • 516208 % 
E-mail: seglend@online.no 
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lFlliglbit Acffidlemy 

Informationsmøde 
Roskilde den 20. januar kl. 14.00 
Karup den 13. januar kl. 14.00 

JAR FCL ATPL teori 
Modulart dagkursus med start i februar 2002 

med tilmelding senest 15. januar 2002. 

Roskilde start 4. februar 2002 
og Karup start 11. februar 2002. 

m Instrument Rating 
Løbende opstart, ring for info. 

GEN radiokursus 
Løbende opstart, ring for info. 

Fl(A) Flight lnstructor teori 
Løbende opstart, ring for info 

Distance Learning 
Hvis du ikke har mulighed for 

at deltage på vore dag- eller aftenkurser. 

Roskilde / Karup - Tlf. 70 111 555 
www.jetair.dk - E-mail: jetair@jetair.dk 

~ 

~~ 
AOPA 

DANMARK 
AIRCRAFr OWNERS AND Pll..0TS ASSOCIATION 

Vi varetager din interesse 
i at have størst mulig 

adgang til luftrummet 
og lufthavne 

BLIV MEDLEM! 
Roskilde Lufthavn 

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

E-mail: http://www.aopa.dk 
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JAR FCL ATPL Teori 
Modular aftenkursus med start november 2001 (uge 48) 

Undervisning 3 til 4 gange pr. uge. 

FI (A) Flight Instructor Teori 
Daghold med start 9. januar 2002. 
Eksamen 25. og 26. februar 2002. 

PPL (A) Privatflyvercertifikat 
Teori 

Aftenhold med start 9. januar 2002. 
Eksamen april 2002. 

Undervisning 2 til 3 aftener pr. uge. 

Trafikflyveruddannelse 
Integreret ATPL (A) 

Næste daghold start 15. januar 2002. 

Skolen for dvil '1, & 
Pilot Uddannelse· 
Collogeol_pllat_O.W..,, 

Københavns Lufthavn Roskilde - Luftbavnsvej 34 - 38 - 4000 Roskllde 
Telefon 46 19 11 14 - Fax 46 19 11 15 - www.aircat.dk - e-mail cat@aircat.dk 

TRAFIKFLYVERSKOLING 

MCC KURSUS 

JAR FCL ATPL 
Teori 

Flight lnstructor (A) 
Teori + praktik 

Type Ratings 

Næste Trafikflyverhold 
Starter primo januar 2002 

Ring for nærmere Info/tilmelding 
Telefon 4619 1919 

-$;NTER Ai~ 
Lufthavnsvej 44, 4000 Roskilde 

Tlf. 46 19 08 37 / 46 19 19 19 • www.centerair.dk 
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PRIS KR. 35,

Postbesørget blad 0900 KHC 

Center Air ApS Lulthavnsvej 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, GPL, I-Rating (SE/ME), Flight lnstructor, MGG 
Teori: Center Air Ground School ApS 
PPL, GPL, IR, ATP, Gommunication 

.ci817raz1-
COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lulthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 191114, Fax 46 19 1115 
E-mail: cat@aircat.dk, www.aircat.dk 

PPL, GPL, I-Rating (SE-ME) ATPL-integrated, MGG 
kursus, Flight lnstructor, Communication, Glass Ratings, 
Proficiency check. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
Tlf. 54606237, Fax46191115 
PPL, Klasserettigheder, Proficiency check. 

IKAROSApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 10 1 o, 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~•n 
lFlliiglbtt Academy 

JETAIR FLIGHT ACAOEMY 
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: jelair@jetair.dk, lntemet:www.jetair.dk 

Jetalr Flight Academy tilbyder teori undervisning til GPL, 
IR og ATPL. Desuden tilbyder vi JAR OPS GRM, JAR 
FCL kurser og GEN radiokurser. NYHED - Distance 
Leaming, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

Flyvevlibnets 

11.::·u1 f;_HL- UUUUU!;:1'1.:+~'/ 000 
FL'r'UEVABNETS BIBLIOTEK 

HANS R. SCHRØDER 
_IONSTRUPVE_I 240., _IONSTRUP 

2?50 BALLERUP 2750 o 

Skolen for civil '7 z 
Pilot Uddannelse 
SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 1916 30, Fax 46 19 1115 
E-mail: cpu@aircat.dk 
Teori: PPL, GPL, I-Rating, ATPL, JAR-OPS, JAR-FGL, 
Flight lnstructor, Comrnunication, 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 
Gommunication: N·BEG/BEG VHF 

Tlf. 4817 7915, fax 4814 01 48 

Email: ekal@post5.tele.dk,Internet:www.ekal.dk 

·~ ~ 
LUFTFARTSSICOLEN 

LUFTFARTSSKOLEN(SLU) 
Lufthavnsvej 60, 4000 Roskilde 
Tlf. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 

Ellehammers Alle, 2. sal, 7190 Billund 
Tlf. 75 33 23 88, fax 75 33 29 01 

kw@ftight-training.dk - www.lultlartsskolen.dk 

VI udbyder følgende: Integreret ATP-uddannelse, 
MGG-kurser, CPL, ME-CR, ME-IR, FI og IRl-kurser, 
Flyveklarereruddannelse, AFIS-operatøruddannelse. 

Bil~~ 
--Airr Center AIS -
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lulthavnsvej 47, 7190 Billund 
Tlf. 75 33 89 07, Fax 75 35 39 66, E-mail: bac@pc.dk 

PPL, CPL, IR SE/ME, Class Ratings, 
Night Qualifications, FI, Proliciency Check, 
ATPL-lntegrated. 

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

Skoleflyvning til privatllyvercertifikaVPPL, Proficiency 
check, Træningsflyvning, Differences training, 
Familiarisation training på alle enmotorede. 
Teori til: PPL, N-BEG. 
Speciale: 'Veteranlly, Halehjulstræning. 

benair 
Benalr a/s 
Stauning Lufthavn, Lulthavnsvej 4, 6900 Skjern, 
tlf. 96 814447 

PPL, GPL, INSTRUMENT, TWIN 
Teori JAR-FGL-PPL (privatflyvercertifikat) 
PFC, typeuddannelse Jet og Turboprop 

'l(ar[og .91.ir 'rl<:::>-: 
KARLOG AIR T "-:I 
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog ..!.........." 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Ring 7 4 42 22 85 for kontakt til 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, 
IRI, ATPL, FI, slæb. BEG, N-BEG, GEN 

Ring til flyveskolerne 
og få gode råd 
og vejledning 

om pilot-: 
uddannelserne! 

ll!lllllilil~l~llllillil~IIIIIII 
isse. l=instrumentbevis. VFR:sigtllyvning. PFT:;periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. BEG=begrænset certifikat som luftfarts
lOlll luftfarts-ratiotelefonist. GEN=generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. INSTRUKTØR=Hyverinstruktøruddannelse. 

392000125070 ense. ATPL=Airline Transport License. IR=lnstrument rating. Night Quaiificatlon=Rettighed til VFR-nat. Class Raling=Klasse-
3ralion Course. Proficlency Check=Praktisk prøve for forlængelse af rettighed. 
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YAESUVXA-200 
Denne radio bliver en "hitter", den er god og billig og så har den indbygget 
VOR. Alt sammen til en lavere pris end tilsvarende radioer. 
JULETILBUD: Vi giver - i december måned - 200 kroners rabat ved 
samlet køb af denne radio og et David Clark HI 0-13.4 headset. 

• Fuld 5 Watt Transmitter 
• 150 Hukommelses Kanaler 
• Skanning af hukommelseskanaler 
• VOR Navigations Display 
• 8 Karakter ALPHA NUMERIC Display 
• Baggrunds belyst tastatur og Display 
• Enkelt Tast Emergency Frequency 
• RX Batteri Sparer 
• JIS-4 Standard Vandtæt konstruktion 
• Europæisk Valmet forvalgsmodtagelse 
• Temperatur Målings Facilitet 
• Barometrisk tryk, højde og trykhøjde tilslutningsmulighed 
• Bordlader er standardudstyr 

GARMIN GPS 
Vi har den ultimative GPS•MAP 295 
Color med tilhørende extra udstyr bl.a. 
MapSource World CD-rom til planlægning 
af waypoints og flyveruter. 
Øvrige MapSource CD-rom lagerføres. 
Endvidere tilbyder vi modellerne GPS-195 - GPS III Pilot og GPS 92. 

Glædelig jul og godt nytår -~ 

søz ozså vores hjemmeside: www.avia-radio.dk 

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 

~ 
~ FLYUDLEJNING 

AYF M-1 IFR/GPS 
CLA C172 IFR/GPS 
RPJ C172 VFR 
esv C172 VFR/GPS/Moving Map 
BIU C172 IFR 
PEW C172 IFR/GPS 
BRT PA28-181 IFR 
JAV PA28-181 IFR/KLN89 GPS 
BCL PA28-180R IFR/GPS 
BSZ PA28-180R VFR/GPS 
CRC C177R IFR/GPS 
BVU B33 IFR/Garmin 430/530 

Stormscope *) 
*) Udlejes i h.t. særlig aftale 

UDLEJNING PR, AIRBORNETID, (To motoret): 

PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 

PR. TACHO 

580,-
725,-
725,-
725,-
725,-
725,-
905,-

1075,- min. 150 tim. 
935,- min. 100 tim. 
935,- min.101 tim. 
965,- min. 150 lim. 

1300,-

BSI PA34-200 IFR/3-AKSET AUTOP. GPS PR. AIRBORNE 1840, -

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-certffikat: 
Cessna 172 - 1.200,- 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: 46 19 05 15. E-mail: ikaros@ikaros.dk. www.ikaros.dk 

Air Alpha Alrcraft Salltil.• eneforhandler af riye Plper fly l-11Wllllll1rk, 
Grønland, Island og Farøeme. VI forhancler brugte fly med hele verden 
som markedsområde og foretage( wrderklgar af fly. 

Brugte fly til salg 
1987 Brltten Norman lslander BN-28-26 
1983 Plper Cheyenne III 
1978 Plper Chleftaln 
1992 Plper Mallbu Mlrage 
1975 Plper Seneca li 
2001 Plper Saratoga li TC 
1998 Plper Saratoga li TC 
2000 Plper Archer III 
1997 Plper Archer III 
1988 Plper Warrlor li 
1989 Plper Aztac 
1982 Plpet' Colt 
1989 King Air 8200 C 
1974 King Air E90 
1986 Cesana Citation Sil 
19n Cessna 1n RG Cardlnal 

1939 Focke Wu/f 
fuld luftdygtig, som ny. 

Nye fly til salg 
Plper Mallbu Meridian, primo december 
Plper Mallbu Mlrage, medio december 
Plper Archer III 
Plagglo Avantl, Juli 2002 ~ 

~- • ll!J... ,-1per .. 
Freedo1m of flight 

"'TheNewl'if><r /\lrml,. lnc. 

~ 

PJACC~AERO 

Air Alpha Aircraft Sales AJS 
Odense Lu']rnavn • "5270 dense N 
Tlf. '65 954-954 • Pax 65 954 955 

www.air, 
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Jordan køber 
Firefly 
Den engelske flyfabrik Slings
by Aviation, der en gang byg
gede svævefly, har fået bestil
ling på 16 T67M260 Firefly til 
det jordanske flyvevåben. 

Firefly er et tosædet skole
fly med elev og lærer siddende 
ved siden af hinanden. Det 
findes i fire versioner med mo
torer fra 160 hk (Lycoming O-
320-02A9) til 260 hk (Lyco
ming AEIO-540-D4A5). 

Strukturen er af komposit 
og beregnet til påvirkninger på 
+6/-3g. "Træthedslevetiden" 
er over 30 år. 

Firefly anvendes på den 
engelske Joint Elementary 
Flying Training School, der 
står for den grundlæggende 
uddannelse af helikopterpilo
ter til det engelske forsvar og 
er valgt til trafik- og militærfly
veruddannelse i 12 lande. 

De jordanske Firefly skal 
leveres i andet halvår af 2002 
og bruges til primær og grund
læggende skoleflyvning på 
Mafraq flyvebasen. 

ESK 532 
flyttet 
HAWK eskadrille 532 er nu 
baseret i Karup. Eskadrillen, 
der var den sidste "regulære" 
militære enhed på Fyn, blev 
oprettet i 1962 med NIKE luft
værnsmissiler, men blev ned
lagt i 1981 . 

I 1983 blev den genopret
tet, nu med HAWK. Den varde 
første år stationeret på Sjæl
land, men flyttede til Fyn i 1985. 
Her boede man under feltmæs
sige forhold, indtil man i 1987 
kunne rykke ind i et nyopført 
kaserne- og stillingsområde i 
Højstrup, nord for Odense. 

Fraflytningen blev markeret 
med en afskedsparade i Høj
strup den 28. september. 

Delfin til 
Danmark 
Advokat og deltager i TV3's 
Robinson ekspedition Lasse 
Rungholm har sammen med 
direktør Søren Kjær, begge 
Århus, købt en Aero L-29 Del
fin. Den er bygget i 1973 og 
kom til Aarhus Lufthavn Tir
strup den 1. november. 

L-29 er en tjekkisk jettræ
ner, WAPA-landenes mod
stykke til T-33. Prototypen fløj 
første gang i 1959, og der blev 
bygget mere end 3.500. 

Første Europa i DK 

Bi/ledet er taget i 4. 000 ft over Ringkøbing fjord af Europa Aircraft's 
general manager Keith Wilson ved Stauning rallyet i år. Foto via 
Niels Kock. 

OY-ODA er et hjemmebygget 
fly af typen Europa. Som den 
første i Skandinavien var den 
i luften første gang den 12. juli 
1999 fra Odense Lufthavn, og 
fik, ligeledes som den første 
skandinaviske Europa, ud
stedt experimental luftdygtig
hedsbevis. Det var den 27. 
september i år. 
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Niels Kock, der bor i Oden
se, påbegyndte byggeriet i 
juli1995. Det tog fire år. Test
flyvningen et år og dokumen
tationens vej gennem KZ-og 
Veteranflyveklubben og heref
ter Statens Luftfartsvæsen 
yderligere et år. 

Status quo 
i Frankfurt 
Trods den generelle økonomi
ske nedgang tilbyder vinter
fartplanen, der trådte i kraft 
den 28. oktober, for Frankfurts 
vedkommende på næsten 
samme antal direkte forbindel
ser som den forrige vinterfar
tplan, nemlig 4.140 om ugen 
- kun 10 færre end den forri
ge. 

Den nugældende vinter
fartplan (2001 /02) udbyder 
630.000 sæder om ugen. 101 
selskaber forbinder Frankfurt 
med 270 destinationer i 104 
lande. De mest trafikerede ru
ter er Paris-Charles de Gaulle 
med 118 forbindelser om 
ugen, London-Heathrow (115) 
og Berlin-Tegel (107). I Nord
amerika fører New York-JFK 
og Chicago, begge med 28 
ugentlige forbindelser, i Asien 
Bangkok (28) og Singapore( 
25). 

På de rene fragtruter er der 
260 forbindelser om ugen, 
samme antal som i 2000/01. 
Hovedparten (225)er til over
søiske destinationer. 

Braathens 
fremtid 
Det norske Konkurransetilsy
net meddelte den 23. oktober, 
at det godkender SAS' køb af 
Braathens. 

Dermed er en af de aftalte 
forudsætninger for transaktio
nen imødekommet, men afta
len med Braathens majoritets
ejere indeholder en række an
dre vilkår, bl.a. at 90% af Braat
hens aktionærer accepterer til
budet og at transaktionen kan 
udføres inden den 31 . decem• 
ber dette år. 

Situationen i luftfartsbranc
hen er dramatisk ændret i for
hold til maj, da aftalen blev ind• 
gået, og det er i skrivende stund 
uklart, om vilkårene vil blive op
fyldt. 

Og uanset om SAS overta
ger Braathens eller ej vil der 
blive ske reduktioner. Braat
hens 'meddelte den 5. maj, at 
der vil blive skåret 600-800 
jobs væk, og at syv fly vil blive 
taget ud af drift, ligesom be
flyvningen af fire destinationer 
vil blive indstillet. 

90-års 
fødselsdag 
Den 14. december 1911 blev 
to premierløjtnanter og en un
derbådsmand beordret til at 
lære at flyve på en privat flyve
skole på Kløvermarken ved 
København. Denne dato be
tragtede Marinens Flyvevæ
sen siden som sin fødselsdag, 
men den markeres ikke læn
gere. 

Næste år fejrer Søværnets 
Flyvetjeneste to jubilæer. Den 
1 . februar er det 40 år siden 
den blev oprettet som en flight 
under ESK 722, og den 29. 
april er det 25 år siden flyve
tjenesten blev udskilt som en 
selvstændig enhed. 

Slut med 
Sabena 
Den 7. november gik det bel
giske luftfartsselskab Sabena 
bankerot med en gæld på 2,2 
milliarder Euro, og mere end 
12.000 medarbejdere blev 
arbejdsløse. 

Sabena, der blev oprettet 
for78 år siden er det første na
tionale luftfartsselskab, der 
bukker under som følge af luft
fartens økonomiske krise. Det 
havde ved standsningen en flå
de på 86 fly. 

Selskabet har i mange år 
været plaget af økonomiske 
vanskeligheder og har siden 
1958 kun haft overskud i to år. 

Bestyrelsesformanden Fred 
Chaffart siger at konkursen 
bl.a. skyldes at Swissair, der 
tidligere ejede 49,5% af Sabe• 
na, ikke opfyldte sin kontraktl
ige forpligtelse til at medvirke 
ved en kapitaltilførsel (60% af 
430 mio. Euro) . Endvidere 
vildkattestrejker og luftfartens 
almindelige krise. 

Datterselskaberne Sobel
air (charterflyvning) og regio
nalselskabet Delta Air Trans
port, DAT, der har overskud, 
fortsætter. Man forsøger nu at 
opbygge et nyt nationalt sel
skab omkring DAT. Sabena 
har overført sine landingsret
tigheder og slots til efterfølge
ren, der foreløbig benævnes 
DAT Plus. Navnet forventes 
ændret til Air Belgium. 

Den belgiske stat bliver ikke 
medejer af det nye selskab. 
Startkapitalen på 200 mio. Eu
ro kommer fra banker og inve
storer. 
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Canada-rute 
stoppet 
Grønlandsfly og First Air beslut
tede at stoppe ruten fra Kan
gerlussuaq {Søndre Strøm
fjord) til Ottawa via lqaluit {Fro
bisher Bay) med vinterfartpla
nens ikræfttræden den 28. ok
tobeF. Årsagen oplyses at være 
manglende belægning på Bo
eing 727-maskinen. 

Der har været ruteflyvning 
mellem Grønland og Canada 
i 20 år, og ruten startede pri
mært med det formål at flyve 
friske grøntsager fra lqaluit til 
Nuuk (Godthåb). I begyndel
sen anvendtes en Hawker Sid
deley 748, og på et senere 
tidspunkt befløj Grønlandsfly 
ruten med en de Havilland 
DHC-7 "Dash 7". 

Senere besluttede selska
berne at benytte First Air's Bo
eing 727, flytte den grønland
ske destination til den længere 
bane i Kangerlussuaq og så 
udnytte flyet til en rute mellem 
Kangerlussuaq og Pituffik 
{Thule Air Base). 

Malmø-London 
Det forlyder at det irske lav
prisselskab Ryanair gerne vil
le flyve London-København, 
hvis man kunne få lov til at 
bruge Københavns Lufthavn 
Roskilde. I London bruger 
man Stansted. 

Men det syntes ledelsen af 
Københavns Lufthavne A/S 
ikke var nogen god ide. Ryan
air var velkommen i Køben
havns Lufthavn, vel at mærke 
den i Kastrup. 

I stedet valgte man Malmos 
lufthavn Sturup. Der er to for
bindelsertil London om dagen 
og Gråhundebus mellem Kø
benhavns Hovedbanegård og 
lufthavnen med afgang en ti
me og 45 minutter før flyaf
gang. Køretiden er 45 minutter 
og enkeltbillettil bussen koster 
100 kr. 

Forsyningsdepot 
0 

Alborg 
Rokeringerne som følge af 
forsvarsforliget betyder et ret 
omfattende byggeri på FSN 
Ålborg. På flyvestationen er 
der imidlertid også bygninger, 
der ikke længere er brug for, 
og de bliver nu udbudt til salg 
af Forsvarets Bygningstjene
ste. 

Det er det nedlagte Forsy
ningsdepot Ålborg, en bygning 
på 848 kvadratmeter med 16 
kontorer m.v. og en lagerbyg
ning på 520 kvadratmeter, be
liggende på en 7.900 kvadrat
meter i den civile del af lufthav
nen (postadresse Lufthavnsvej 
49, 9400 Nørresundby. Skøn
net handelspris 5.000.000 kr. 

Endvidere vil man sælge 
flyvestationens tidligere sned
kerværksted, også det belig
gende i den civile del af luft
havnen {{Lufthavnsvej 37) .. 
Udover en værkstedsbygning 
på 130 kvadratmeter er der la
ger og garage. Grundareal 
3.000 kvadratmeter, skønnet 
handelspris 650.000 kr. 

Lockheed 
Martin F-35 
Ordren på Joint Strike Fighter, 
kommende standard kampfly 
i det amerikanske forsvar, gik 
til Lockheed Martin. Den sam
lede værdi er over 200 milli
arder USD, hvis alle de plan
lagte fly bliver anskaffet. Hertil 
kommer uden tvivl betydelige 
eksportordrer. Stykprisen bli
ver 30-40 millioner USD, af
hængig af versionen. 

Flyet får betegnelsen F-35. 
Der påregnes anskaffet 1. 750 
til USAF, hvor de skal afløse 
A-10 og F-16. US Marines skal 
have 609 til erstatning for AV-
8 og F-18, og til US Navy reg
nes der med 480 i stedet for 
F-14 og til supplement af F-18. 
Se foto side 3. 

Premiair reducerer 
Charterselskabet Premiair 
har måttet aflyse en række 
afgang til fx Ægypten, Den 
Dominikanske Republik og 
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De Kanariske Øer og skal 
reducere antallet af medar
bejdere med 120. 46 af de 
230 piloter skal fratræde, men 

Dansk jager
pilot hædret 

Pilot og kaptajn i det danske 
Flyvevåben Michael Rosen
krands fik den 13. november 
tildelt det amerikanske for
svars hæderstegn The Meri
torious Service Medal. 

Michael Rosenkrands har 
modtaget medaljen for sin for
trinlige indsats som instruktør 
på flyveskolen på Sheppard 
Air Force Base i Texas i USA, 
hvor Danmark og flere andre 
NATO lande uddanner deres 
piloter i at flyve jagerfly. 

Michael Rosenkrands var 
instruktør på skolen i tre år og 
blev blandt andet indstillet til 
at modtage det fornemme hæ
derstegn på grund af enestå
ende egenskaber som instruk
tør og leder. 240 elever fra for
skellige NATO lande gennem
førte og bestod under hans 
vejledning over 40.000 flyvnin
ger. 

Medaljen blev tildelt ved en 
kort ceremoni på Flyveskolen 
på Flyvestation Karup. Micha
el Rosenkrandsfikunderover
værelse af sin kone og chefen 
for Flyvertaktisk Kommando 
generalmajor Leif Simonsen, 
overrakt medalje og tilhø
rende diplom af den 
amerikanske ambas
sadørs stedfortræ- ...!'!1'~ cK 

der Lawrence E. 
Butler. 

også kabinepersonel og 
tekniske medarbejdere er 
blevet sagt op. 

I ØVRIGT 
Flyvevåbnets Hoveddepot i 
Skrydstrup blev indviet den 3. 
september. Det har kostet 70 
mio. kr. og afløser de hidtidige 
forsyningsdepoter Værløse, 
Ålborg og Skrydstrup. 

Dassault har afleveret jetfor
retningsfly nr. 1.500, en Fal
con 2000. Det første- i 1963-
var en Falcon 20. 

Major Hans Jørgen Andersen 
tiltræder den 1. februar som 
adjudant hos Hendes Maje
stæt Dronningen. Han afløser 
major Anders Chr. Holmen. 

Vasterås lufthavn hedder nu 
Stockholm-Våsterås. Den lig
ger ca. 100 km øst for den 
svenske hovedstad og var op
rindelig en Flygvapen-base. 

Leif Rasmussen, der i fjor blev 
salgs- og markedsføringsdi
rektør i Københavns Lufthav
ne A/S, fratrådte pr. 1. novem
ber på grund af uenighed i le
delsen om lufthavnens frem
tidige organisation. 

Flyvertaktisk Kommando be
gyndte den 6. august at flytte 
ind i sit nye kontorhus i Karup. 
Det ligger ved siden af Bunker 
1137 {"den store bunker"). 

SAS indstiller den 2. februar 
beflyvningen af New Delhi. 

Maersk Air 
iUK 
Maersk Air's engelske datter
selskab Maersk Air Ltd. har 
fornyet sin franchise aftale 
med British Airways, de udløb 
i april , for fem år, samme lø
betid som den forrige. 

Maersk Air Ltd. flyver i Bri
tish Airways identitet (unifor
mer, flybemaling m.v.) og be
flyver 11 ruter, alle ud af Bir
mingham, til Amsterdam, Bel
fast, Berlin, København, Lyon, 
Marseilles, Milano, Stock
holm, Stuttgart og Wien samt 
fra den 3. september Gote
borg. 

Flåden består af fire Ca
nadair Regional Jet 200 til 48 
passagerer, men de skal aflø
ses næste år af fem Regional 
Jet 700 til 64 passagerer. 

5 



Nytteløs NOTAM 
Den 11. september hijack'ede 
terrorister fire rutefly i USA. To 
blev fløjet ind i de to tårne (ca. 
1.300 ft), der udgjorde World 
Trade Center i New York. Et 
tredje rutefly blev fløjet ind i 
Pentagon (det amerikanske 
forsvarsministerium) i Was
hington og et fjerde, hvor pas
sagererne prøvede at over
mande terroristerne, styrtede 
ned i et landområde i Pennsyl
vania. 

Der blev straks indført fly
veforbud i hele USA. Dette for
bud blev ophævet igen af flere 
omgange. Siden den 11. sep
tember 2001 har US Air Force 
fløjet Combat Air Patrol med 
Lockheed F-16 og Boeing F/ 
A-18 over New York og Was
hington. Overvågningen blev 
udført døgnet rundt med skarp
ladte våben på flyene og ordre 
til at skyde. 

Der er nu kun nogle få om
råder over New York og Was
hington, der stadig har restrik
tioner. 

Flyveforbud 
Rigspolitichefen har som ud
løber af dette terroristanslag 
med virkning fra den 10. no
vember 2001 (to måneder ef
ter angrebet i USA!) indført 
flyveforbud over en del af Kø
ben havn og Nordsjælland 
langs Øresundskysten. For
buddet er udsendt som NO
TAM i engelsk tekst. 

Notam-teksten er som føl
ger (oversat): 

Et midlertidigt restriktions
om råde er oprettet døgnet 
rundt over den nordøstlige del 
af København indenforfølgen
de positioner: 
554715N 0123230E, 554714N 
0123731 E, 553948N0123724E, 
553949N 0123223E og 
554715N 0123230E 

Indenfor området er alle 
flyvninger forbudt undtagen 
følgende: 

IFR flyvninger til og fra Ka
strup og Værløse, SAR flyvnin
ger, ambulance- og hospitals
flyvninger, politiets flyvninger 
og militære QRA (Quick Reac
tion Alert) flyvninger. 

Kastrup VFR Holding North 
og VFR rute 1 og 2 er ikke til
rådighed. Lufttrafiktjenester: 
Copenhagen TWR/APP og 
Værløse TWR/APP. 

Gældende højder:fra GND til 
2.500 ft. Øverste grænse: 045. 

Gældende fra 10. november 
2001 kl.0001 til 11. februar2002 
kl. 2359. EKCH C0084/01. 

Politikommisær Allan Kris
tensen siger at baggrunden for 
forbuddet er, at nogle fly og 
personer er blevet observeret 
over/ved bestemte bygninger 
i det centrale København og 
ambassadekvarteret langs 
Øresund. At selv små fly kan 
gøre stor skade hvis de er las
tet med 500 kg sprængstof er 
en anden af begrundelserne. 

Personer der måtte have 
tanker om at bruge en sådan 
bombe vil næppe heller have 
problemer med at overtræde 
forbuddet om indflyvning i om
rådet. 

Men hvis man overtræder 
forbuddet og flyver ind i områ
det bliver Flyvevåbnets jager
beredskab på FSN Aalborg el
ler Skrydstrup ikke scramblet. 

Og hvad kan man så bruge 
forbuddet til i antiterrroristhen
seende? Kortsagt: Ikke en pind 
- for hvis nogen vil overtræde 
forbuddet er konsekvenserne 
kun en bøde, og politikommis
sær Allan Kristensen kan godt 
se problemet med at få frem
sendt en bøde til piloten efter en 
evt. terroraktion! 

Kun mod kontant 
De fleste af os er efterhånden 
blevet vænnet til at betale alt 
og alle med betalingskort. Ta
ger de ikke den ene slags, så 
tager denne slags som vi og
så har i tegnebogen, Hvis ikke, 
så må de da tage dette her 
kort! 

Men der er steder, hvor 
man ikke kan betale med plas
ticpenge. 

En Airbus A320 fra det en-
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gelske charterselskab Air 2000 
var i juli på vej fra London til Ma
laga, da den på grund af tåge 
blev diverted til en lufthavn i Ma
rokko. 

Det var nødvendigt at tanke 
op til den videre flyvning, men 
det marokkanske olieselskab 
ville ikke acceptere betaling 
med flyselskabets credit card 
og nægtede at frigive flyet. 

Nogle passagerer hørte be-

Lufthavnskunst 

Nu har også Bornholms Luft
havn (Rønne) fået et kunst
værk opstillet foran termina
len. Den er en nonfigurativ 
skulptur udført af Anders Ny
borg. Materialerne er blå Røn
ne granit og rustfrit stål, væg
ten tre tons. 

A321 til SAS 
Den 12. november kom SAS 
første Airbus A321 SE-REI 
ARNE VIKING fra Hamburg, 
hvor slutmonteringen af den
ne Airbus type foregår, til Ka· 
strup, hvor den de næste par 
måneder vil blive brugt til om
skoling af piloter og teknikere. 

SAS har bestilt 12 A321-
200, der især skal anvendes 
på ruterne mellem de nordiske 
hovedstæder og på de store 
europæiske ruter, fx Køben
havn-London. De har flexibel 
indretning, 160-184 passage
rer, afhængig af konfiguratio
nen. 

De to motorer er af typen 
International Aero Engines 
V2530-A5. En lignende mo
tortype anvendes på SAS 
MD90fly. 

sætningen drøfte problemet og 
tilbød at forstrække kaptajnen 
med kontanter. Overflyets højt
talersystem bad han andre 
passagerer med tykke tegne
bøger om at være med, og om
sider kom flyet af sted. 

Det kom til Malaga seks ti
mer senere end planlagt, og 
her fik långiverne udbetalt de
res tilgodehavender. 

I øvrigt tilhører kunstværket 
stadig Anders Nyborg, der har 
udlånt den til lufthavnen. Skul
le nogen have lyst til at erhver
ve det, er prisen 185.000 kr. 

NySAS 
bestyrelse 
Som følge af Maersk/SAS-kar
telsagen (Flyv nr. 11 s. 31) fra
trådte bestyrelsen for SAS, og 
der blev derfor afholdt en ek
straordinær generalforsamling 
den 6. november for at vælge 
ny bestyrelse. 

Da SAS nu juridisk set er et 
svensk selskab, foregik det i 
Stockholm, men aktionærer 
kunne deltage i generalfor
samlingen fra København og 
Oslo via teleteknisk forbindel
se (TV-storskærme). 

Der er ikke længere em
bedsmænd i SAS bestyrelse. 
Til ny bestyrelse valgtes seks 
fremtrædende erhvervsfolk, 
fra Danmark Fritz H. Schur, ad
ministrerende direktør for Fritz 
SchurGruppen og Lars Rebien 
Sørensen, administrerende 
direktør for Novo Nordisk. 

Fra Norge er det bestyrel
sesformand i Norsk Hydro Egil 
Myklebust, der også er valgt til 
formand for SAS bestyrelse, 
og Berit Kjøll, administrerende 
direktør for Flytaget AS. 

De svenske bestyrelses
medlemmer er Anitra Steen, 
administrerende direktør for 
Systembolaget, og Jacob Wal
lenberg, viceadministrerende 
direktør i Knut og Alice Wal
lenbergs Stiftelse (bemærk, at 
i Sverige er en stiftelse ikke en 
velgørende institution, men en 
erhvervsdrivende fond). 
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Tekst og foto: Knud Larsen 

Prøveflyvningerne fra fabrikken i Tarbes i Sydfrankrig begyndte sidst i 19B0'erne og første leve
ring fandt sted i oktober 1990. Denne skribent havde i 1992 lejlighed til at prøve TBM 700, der 
siden har gennemgået forskellige ændringer, men udgangspunktet • et lavvinget monoplan i 
kabineklassen udstyret med trykkabine og turbopropmotor• er stadig det samme. 

Flyet er af konventionel de
sign. Materialerne er hoved
sagelig aluminium og stål. Ro
rene, flaps og det meste af ha
lepartiet er kompositmateria
ler og aluminiumsplader, der 
er limet sammen. 

Vingeforkanter og hale er 
udstyret med oppustelige gum
mibander til afisning. Flyet er 
godkendt til flyvning i kendte is
forhold. 

For at kunne overholde stall
grænsen på 61 kts kræves sto
re flaps; de fylder faktisk 70% 
af vingebagkanten. For at kun
ne give krængrorene effekt er 
de koblet til en spoiler på den 
modsatte vinges overside, og 
der fungerer faktisk udmær
ket. 

Radarantennen sidder i for
kanten af venstre vinge. 

Trykkabinen giver ved en 
max. tjenestetophøjde på 
30.000 ft et kabinetryk svaren
de til 8.000 ft, og den kan holde 
trykket ved havets overflade 
op til 14.000 ft. 

Kabinehøjden er 122 cm og 
bredden er 121 cm. Døren i 
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bagbords side er gjort meget 
større end på de tidlige TBM 
700. Døren er nu 119 cm høj 
og 108 cm bred. Især den stør
re bredde har givet bedre ind
stigningsforhold og meget bed
re adgang til bagagerummet 
bag de bagerste sæder. Den 
større dør blev indført i 1997 
samtidig med at SOCATA be
gyndte at markedsføre TBM 
700 i en fragtudgave. Kabinen 
kan rumme 3,5 m3 på et gulv
areal på 3, 15 m2. 

Det er nu muligt også at be
sti Ile flyet med en separat 
cockpitdør i bagbords side. 

Flyet er indrettet til seks 
personer. Passagersæderne 
er vendt således at man sidder 
overfor hinanden. Sæderne er 
i fint læder i en farve matchen
de flyets farver. Et udtrækkeligt 
bord giver mulighed for en fire
mands whist, holde møde eller 
arbejde med sin bærbare PC. 

De to halve døre er nu erstattet 
af en tophængslet bredere dør. 



De to mørke felter i venstre 
side er EF/S-instrumenterin
gen og i højre side radarskær
men. 

Der er friskluftdyser og lys ved 
alle fire sæder, der også har 
trepunkts sikkerhedsseler. 

Mellem piloternes sæderyg
læn og de første passagersæ
der er monteret to små skabe 
til forfriskninger, manualer etc. 

Der er to bagagerum. I næ
sesektionen mellem motoren 
og cockpittet må anbringes 50 
kg. Bag de bagerste sæder må 
der max. være 100 kg. Ryglæ
nene på disse sæder kan fol
des frem og give adgang til ba
gagen under flyvningen. Det 
forreste bagagerum er udenfor 
trykkabinen. 

Cockpittet 

Fabrikken har indrettet en god 
arbejdsplads for piloten(erne). 
Sæderne kan justeres vand
ret, lodret og i ryglænet. Pe
dalernes afstand fra sædet 
kan tilpasses. Flyet må flyves 
af kun ån pilot. 

TBM 700 leveres valgfrit 
med radio- og navlgationsud-

styr incl. GPS fra enten Gar
min eller fra Honeywell Bendix/ 
King. Derudover er der farve
vejrradar, radarhøjdemåler og 
treakset autopilot med højde
forvalg. 

Motorinstrumenterne er 
samlet i en søjle til venstre for 
radio- og navigationsudstyret. 
Kontrolhåndtagene til motoren 
sidder på en piedestal i mid
ten . På denne findes også 
trimhjul til højderorstrim, tank
vælger (der kan styres manu-

Del af kabinen set bagud. Døren ses til højre. 

elt eller automatisk), krænge
rorstrim og flapsindstilling. Ra
darskærmen er i højre side 
sammen med knapperne til 
trykkabinens indstillinger. 

Motoren 

En Pratt & Whitney Canada 
PT6A-64 turbinemotor på 
1.570 hk neddroslet til 700 hk 
trækker en firebladet Hartzell 
propel med en diameter på 
2,31 m. De 700 hk kan holdes 
helt op til 25.000 ft. 

Max. rejsehastighed er 300 
kt i 26.000 ft, mens økonomisk 
rejsehastighed er 243 kt i 
30.000 ft. 

Propellen kantstil/es automa
tisk, når motoren standses. 
Kanten af luftindtaget opvar
mes med luft fra motoren. Pro
pellen afises elektrisk. 

Med 700 hk til max. 3.000 
kg er der basis for fine præsta
tioner. Tid til 20.000 ft er 11 min 
45 sek, og til 30.000 ft 20 min 
30 sek. Startdistance til 50 ft 
er 650 m. Landingsdistance 
over 50 ft forhindring er også 
650 m, der ved at reverse pro
pellen kan komme ned på 500 
m. 

Opgavetyper 

For at øge afsætningen har fa
brikken indrettet specialversi
oner af flyet. TBM 700 løser 
opgaver som fx. fragtflyvning, 
slæbemålsflyvning, ambulan
ceflyvning med båre, luftfoto
grafering gennem et særligt 
glaspanel i bunden, kalibre
ring af navigationshjælpemid
ler etc. Derudover har den 
franske hær og det franske 
flyvevåben købt omkring 30 til 
militære transportformål. 
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Spoileren, der her ses i lukket tilstand, er koblet til modsat vinges 
krængeror. Hver vingetank rummer 550 I. På vingens forkant ses 
radarantenne. 

En af begrænsningerne for 
en større udbredelse er, at der 
kun er få lande (bl.a. Canada, 
USA og Australien), hvor det 
er tilladt at flyve kommercielt 
med enmotorede fly. Det gæl
der også turbopropfly med 
Pratt & Whitney PT6A-moto
ren, der formentlig er verdens 
mest pålidelige motor med 
omkring 206 mio. flyvetimer i 
over 1 00 forskellige fly. 

I lutten 

Da vejret i oktober ikke var til 
VFR-flyvning havde SOCA
TA's demonstrationspilot ind-

sendt en IFR-flyveplan på en 
tur over det vestlige Sjælland. 
På grund af indkommende tra
fik til Kastrup kneb det med 
at få lov til at komme så højt 
op at vi var fri af skyerne, men 
ude ved Storebælt lykkedes 
det. 

Demo-piloten har tidligere 
fløjet 15 år i det franske flyve
våben, bl.a. alle modeller af 
Mi rage 2000 med diverse mis
silsystemer. Da generalerne 
ville have at han skulle "flyve 
et skrivebord" (læs: kontorar
bejde) søgte han jobbet hos 
SOCATA og har nu været der 
i to år. At flyet med underteg-

DANMARK 
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AlRCRAFr OWNERS AND Pn..,OTS ASSOCIATION 

AOPA-DANMARK varetager 
piloters og flyejeres synspunkter 

og rettigheder over for 
myndigheder i ind- og udland. 

AOPA er med overalt! 

BLIV MEDLEM! 
Roskilde Lufthavn 

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

E-mail: http://www.aopa.dk 

nede og de to passagerer var 
i sikre hænder hos ham var der 
ingen tvivl om. 

Efter at jeg havde fået lov 
til at lave de obligatoriske ot
tetaller med forskellig kræng
ning (45 og 60 grader), stall, 
langsom flyvning mv. viste de
mo-piloten at flyet uden pro
blemer også kunne lave 135 
graders krænginger( !). Autopi
loten ledte os til anflyvning af 
Roskildes bane 11 med afbrud 
og landing på bane 21. 

Økonomi 
Prisen for en TBM 700 er 2,4 
mio. USD svarende til ca. 19,8 
mio. kr. Set i bakspejlets uli
delige klare lys skulle man ha
ve købt et par stykker i 1992; 
da var prisen 1,4 mio. USD og 
valutakursen kun 6,42! 

Der er kun lille frigang for pro
pellen, der har en diameter på 
2,31 m. 

Piper Malibu Meridian og 
den noget større Pilatus PC-
12 er konkurrenterne i denne 

klasse • ellers skal man op i 
Beech King Air klassen, men 
så er der to motorer at føde og 
reparere. • 

/ 

Siden 1997 har man kunnet bestille flyet med separat cockpitdør 
- en god ide, når hele kabinen er fyldt med gods eller 
bårepatienter. Foto: EADS. 

EADS SOCATA TBM 700 
Motor: Pratt & Whitney Canada PT6A-64 på 1.570 hk droslet til 
700 hk med stilbar/reverserbar Hartzell firebladet propel 

Længde: .................................... ......... .. ................. 10,65 m 
Spændvidde: ..................... ................. ... ........... .. ... 12,68 m 
Højde: .. ....... ..................... .............. ..... .................. .. 4,36 m 
Kabinelængde: .. ....................................................... 4,05 m 
Kabinehøjde: .... .................................... ................... 1,22 m 
Max. startvægt: .............. .. .............. ....................... 2.984 kg 
Tornvægt: .. .................. .............. ........................... 1.860 kg 
Tankindhold: .. .......................................................... 1.100 I 
Max. rejsehastighed: ... ......... ..................... 300 kts i 26.000 ft 
Økonomisk rejsehastighed: ........ .. .. .. ......... 243 kts i 30.000 ft 
Rækkevidde med max. brændstof og 300 kts: ........ .. 1.350 nm 

Importør: 
Copenhagen Aviation Trading 
Københavns Lufthavn Roskilde 
4000 Roskilde 
tlf.46191114 
www.aircat.dk 
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Forsvaret - en verden af muligheder 
Ingen anden arbejdsplads tilbyder så mange forskellige jobmuligheder som Forsvaret. Du kan 
få ansættelse som lastvognsmekaniker, maskingeværskytte, F-16 pilot, chef for et kompagni, 
flymekaniker, frømand, raketoperatør, flyveleder, observatør i Bosnien, helikopterpilot, hunde
fører eller hvad med general. .. 

Forsvaret er virkelig en verden af muligheder. Ring til Forsvarets Værnepligt & Rekruttering på 
telefon 4468 2122 og bestil en eller flere af de nye uddannelsesbrochurer. Mens du venter på 
posten, er du velkommen til at klikke ind på www.forsvaret.dk 
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Flyvevåbnets Officersskole 
-i~~~~ et~~ 
Af kaptajn T. W. Larsen 
Flyvevåbnets Officersskole 

I en gammel mappe i kælderen lå et gulligt papir dateret 16. 
november 1951 . Det var en fortrykt blanket udfyldt med skråskrift. 
Teksten lød: 

"Daglige meldinger for personel og heste. 
Flyvevåbnets Officersskole er oprettet 1. august 1951 
med daværende orlogskaptajn - nuværende oberstløjt
nant H. Westenholz - som chef. Officersskolens klasse 
1951/52 er den 15. november 1951 etableret i Rung
sted (Rungsted Kyst Hotel, Rungsted Strandvej 62)." 

MJ S.L. Thomsen (LUI) og jeg 
konstaterede kort, at skolens 
daværende personel og ele
ver herefter var listet en efter 
en. Heste var der godt nok ik
ke på meldingen, men vi blev 
enige om, at de - når alt kom
mer til alt - nok også mere 
hørte et andet værn til på den 
tid. 

Vi var i gang med forbere
delserne til Flyvevåbnets Offi
cersskoles (FLOS) 50 års ju-

bilæum, der skulle løbe af 
stablen nogle måneder sene
re. Vi gravede videre i de gam
le gemmer i kælderen og tog 
en spadseretur hen ad FLOS 
historiske fortov. På vejen faldt 
vi bl.a. over Karen Blixens 
underskrift fra Skt. Hans aften 
1952 i en gammel gæstebog, 
avisudklip fra officersskolens 
første år, et takketelegram fra 
vores nu afdøde Dronning In
grid og et klass~billede fra 

Seks elever holder en velfortjent pause foran officersskolen, 
dengang den havde hjemme på Rungsted Kyst Hotel. 
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Parade på Flyvevåbnets Officersskole. 

1967 med nyudnævnte pre
m i erlø jtn ant C. Hvidt. Jo, 
nostalgien drev af de fugtige 
kældervægge og fremkaldte et 
indre billedshow i sort/brun og 
hvid. 

50 års jubilæum 

Den 1. august 2001 var tan
kerne et helt andet sted hen
ne. LUI havde travlt med at få 
de fire F16-flys indflyvning 
rettet 45 grader inden næste 
overflyvning, og jeg selv for
søgte sammen med en hånd
fuld kadetter at holde nogen
lunde styr på et pressekorps, 
der var mødt talstærkt op for 
at skrive om officersskolens 50 
års jubilæum og ikke mindst ... 
for at møde dagens æres
gæst. 

Klokken 13.13 rullede kro
nebilen med militærisk præci
sion ind i Jonstruplejren. Klok
ken 13.14 blev Hans Kongeli
ge Højhed Kronprins Frederik 
budt velkommen af skoleche
fen og borgmesteren i Balle
rup, samtidig med at LUI ved 
synet af fire F-16 fly i horison
ten nåede at tænke "De når s .. 
ikke forbi honnørkommando
en før flyene er fløjet forbi". 

At se disse højteknologiske 
vidundere glide ubesværet 
hen over himlen satte tingene· 
lidt i perspektiv. Nu havde jeg 
de sidste par måneder været 

så dybt begravet i udarbejdel
se af jubilæumsskrift og klar
gøring af historiske udstillin
ger, at vore moderne F-16 ud
gjorde en bragende kontrast. 

Flyvevåbnet er nået langt 
på 50 år. Det var i øvrigt også 
tydeligt at se, når man fik øje 
på en af de syv pæne, ældre 
herrer i civilt tøj - tidligere ka
detter fra årgang 1951 /52. At 
se dem ved siden af kadet
terne i de nye klasser, årgang 
2000/01, fik mig til attænke på, 
hvilke fantastiske ting de jak
keklædte herrer må have op
levet gennem de sidste 50 år, 
og gætte på, hvilke nye ople
velser, der uden tvivl venter vo
re unge kadetter i fremtiden. 

FLOS dengang 

Det var en hård start, da man 
ca. et år efter Flyvevåbnets 
fødsel indså behovet for at 
oprette en officersskole i det 
lille nye værn. Den tidligere 
søofficer og første chef for Fly
vevåbnets Officersskole, We
stenholz, stod over for en op
gave med en klar tidstermin. 
Et godt sty_kke ind i oktober 
måned 1951 stod han stadig 
med en akut mangel på loka
liteter til officersskolen, til trods 
for at de første elever skulle 
påbegynde uddannelsen alle
rede den 15. november. Efter 
forgæves at have søgt logi på 
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To elever pA deres værelse pA 
Hotel Rungsted Kyst. I offi
cersskolens første år blev de 
sene aftenstimer brugt pA lek
tier - med udsigt over Øre
sund. 

diverse hær- og flådeetablis
sementer blev opgaven klaret 
ved at leje Hotel Rungsted 
Kyst. Her blev FOS, som be
nævnelsen var på daværende 
tidspunkt, i hast indrettet. Ind
ledningsvis for et år, men sam
let i godt tre år. 

Den store gamle strand
vejsvilla ligger der endnu - på 
Rungsted Strandvej ved 22 
km-stenen lidt syd for Rung
sted Havn - og bærer stadig 
navnet Flakvad. Dengang 
kom man ind i en flot hall med 
bred trappe til første sal. På 
første sal var hovedparten af 
kadetterne indkvarterede, og 
eleverne fra hold 1951 husker 
stadig de lange aftentimer 
oppe under tagryggen med 
hovedet intenst bøjet over 
lektierne, men dog med en 
betagende smuk udsigt over 
Øresund. I kælderen var un
dervisningslokalet indrettet i 
det gamle billardlokale. Huset 
var meget rummeligt, men ikke 
lige præcis egnet til skole- og 
undervisningsbrug samt un
derbringelse for fjorten unge 
flyverløjtnanter, hvoraf nogle 
allerede havde forpligtet sig i 
et ungt giftermål. 

Uden om huset strakte sig 
en stor grund, der gik helt ned 
til stranden, og om sommeren 
lykkedes det ofte eleverne 
med lidt snarrådighed at lokke 
visse lærere til at holde under
visning udendørs. Forbipasse
rende fly og skibe sørgede for 
at drage kadetternes tanker 
behageligt bort fra et af de me
re kedelige emner under de i 
alt 42 ugentlige undervisnings
timer. 

Skolen havde egen messe 
med morgenmåltid, samlet 
måltid midt på dagen og mid
dag, ofte med en inviteret gæst 
fra dagens forelæsning - alt 
sammen som led i officerstil-

væreisen. Alle, inklusive sko
lens stab, som dengang var på 
hele seks mand, deltog på lige 
fod i messens økonomiske 
trivsel og gæstfrihed. 

Eleverne erindrer, at hotel
direktør Bang-Andersen. hver 
aften med kyndigt overblik til
sikrede, at alt foregik, som eti
ketten foreskrev, og i øvrigt 
gjorde alt for, at officerssko
lens lærere og elever skulle fø
le sig hjemme på hotellet. 

Parader blev holdt foran 
hotellet, båltaler blev holdt, 
eleverne blev undervist i kajak
roning på Øresund, og lang
somt formede en ny skole nye 
traditioner. Og når det ikke 
kom naturligt, lærte det nyfød
te værn at improvisere. Så da 
der et af de første år skulle af
holdes kadetbal, tilkaldte sko
lechefen to af holdets dygtig
ste hoveder og pålagde dem 
at skabe et sæt traditioner in
den den kommende fredag! 
Således befalet - således 
gjort. 

Mange ting har gennem 
årene ændret sig, men der er 
vel næppe nogen af læserne, 
som vil benægte, at Flyvevåb
net altid har og altid vil være 
kendetegnet ved snarrådig
hed, omstillingsparathed og 
evnen til at improvisere. 

Skribenten og fotografen 

Klokken 13.15 var kronprinsen 
med følge nået op for enden 
af honnørkommandoen, hvor 
de gjorde omkring for i næste 
øjeblik at blive mødt med synet 
af en fireskibsformation flyven
de hen over honnørkomman
doen. 

En skribent fra et af de ku
lørte ugeblade var synligt im-

Du kan læse mere om FLOS historie på: 
lntranettet på http://Jonst04/Jubllæum 
Internettet på www.offfcersskole.dk 
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poneret over, attingene på mi
nuttet var forløbet, som jeg en 
halv time tidligere og til hendes 
store forundring havde prokla
meret. "Hvordan ved man, at 
kronprinsen kommer mellem 
12 og 13 minutter over et?" 
havde hun spurgt. "Planlæg
ning I" svarede jeg med en let 
kilden i hænderne. 

Et par minutter senere 
overfløj de fire fly første gang 
skolen som markering af ind
vielsen af vort nye auditorium. 
Indflyvningen skete i en ikke
planlagt vinkel med deraf 
forringet fotomulighed for de 
fremmødte journalister. På det 
tidspunkt fik den lette kilden i 
hænderne følgeskab af en 
fugtig fornemmelse, da en 
fotograf højlydt konstaterede, 
at det måtte vi da kunne rette 
inden næste overflyvning, når 
kronprinsen skulle komme ... 
det var vel militæret det her?!? 
12 minutter senere, præcist 
som kronprinsen havde gjort 
omkring, fløj flyene i snorlige 
linie ned langs honnørkom
mandoen og bragede et vel
kommen. Jeg åndede lettet op 
og sendte et skævt smil til 
skribenten og fotografen. 
Snarrådighed, omstillingspa
rathed og evnen til at impro
visere ... . og en mobiltelefon I 

FLOS I dag 
Dørene blev åbnet og følget 
kunne træde ind i den flotte, 
nye foyer udsmykket med et 
stort farvestrålende maleri af 
professor Stig Brøgger. Det 
nye auditorium med stilistiske 
linier, lyse farver og moderne 
teknik vil i lang tid minde mig 
om kontrasten til Hotel Rung
sted Kyst. 

Selv om vi i dag klager over 
for små budgetter, tør jeg ikke 
gætte på et forholdstal i relati
on til oberstløjtnant Westen
holz' budget i 1951. I dag har 
skolen en stab på 86, inklusive 

Fem kadetter fordriver en af 
pauserne med at slå smutover 
Øresund. I baggrunden ses 
Flyvevåbnets Officersskoles 
første domicil pA Hotel Rung
sted Kyst. 

etablissementstjeneste, og 
faciliteterne må være noget af 
det mest moderne, man kan 
byde på i landet. De gennem
renoverede undervisningsfa
ciliteter og den nye hovedbyg
ning, der nu forbindes af et 
endnu nyere auditorium med 
moderne kunst, "touch screen" 
styret elektronik og plads til 

I mangel af kvindelige modpar
ter blev eleverne paffet to og 
to, når der skulle trænes lan
cier- et syn som heller ikke er 
unormalt på officersskolen i 
dag. 



Hans Majestæt Kronprins Frederik modtages af Chefen for Flyvevåbnets Officersskole og borg
mesteren i Ballerup. Anledningen er fejring af officersskolens 50 års jubilæum. 

i dag er en moderne mand 
med en moderne familie. En 
hustru som ofte bidrager med 
en væsentlig del af midlerne 
til husførelsen og dermed har 
en karriere, der også skal pas
ses. Kombineret med det mo
derne menneskes brede inte
ressesfære, gør dette, at offi
ceren i dag fylder sin tilværelse 
med meget andet end officers
gerningen. Dette smitter syn
ligt af på det sociale liv i og om
kring officersskolen såvel som 
på de fleste andre tjenesteste
der i vores system. 

200 siddende tilhørere. Audi
toriet er ligeledes forberedt til 
PC-baseret eksamen for op til 
59 elever ved enkeltborde. 
Den første prøveeksamen på 
dette system gennemførtes i 
november måned. 

Jo, tiderne er nye og facili
teterne er i orden. Men ikke 
alene omgivelserne er ændre
de. Indholdet i uddannelsen er 
også væsentlig anderledes i 
dag end for 50 år siden, og jeg 
vil vove at påstå, at de unge 
kadetter ikke ville få meget ud 
af at udveksle undervisnings
erfaringer med kadetterne fra 
1951 /52. Dengang var de i øv
rigt alle pilotuddannede, hvor
imod vi i dag uddanner office
rer inden for hele fem funkti
onsuddannelser; alle med de
res specifikke uddannelse og 
særegenhed. 

Selve officerstilværelsen 
har også ændret ansigt siden 
1951 .1 dag er det ikke nødven
digvis et kald at være officer, 
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og jobbet fylder sjældent så 
meget i en ung officers tilvæ
relse som dengang. Officeren 

Syv tidligere elever fra årgang 1951 var mødt op for at ønske 
Flyvevåbnets Officersskole tillykke med de 50 år. Fra venstre 
ses F. Koch, K. Skydsbjerg" L.F. Hansen, B.E. Amled, A. V. Ras
mussen, A. Boye, K. Bendix. 

OFFICERSUDDANNELSEN 
Hovedingredienserne 

IDAG 
En samlet længde på fire til fem år 
afhængig af funktionsuddannelse 

FAGGRUPPER 

DENGANG 
En samlet længde på et år 

HOVEDFAGGRUPPER 
Ledelse og management Højere militær viden 
Operationer og TeknikAlmen militær viden 

HOVEDFAG 
Ledelse 
Uddannelse~lære 
Ressourcestyring 
Sprog 
Idræt 
Operationer 
Survive To Operate 
Statskundskab 

200Iektioner 
106 lektioner 
252 lektioner 
338 lektioner 
21 O lektioner 
178 lektioner 
120 lektioner 
192 lektioner 

Militærtekniske fag 
Akademiske fag 
Specialfag 

HOVEDFAG 
Flyvning 
Luft- og landkrigslære 
Tjenestekendskab 
Navigation 
Matematik og fysik 
Idræt 

240 timer 
135 timer 
90 timer 
90 timer 
150 timer 
60 timer 
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Flyvevåbnets Officersskole 
i Jonstruplejren og officersud
dannelsen er altså både i form 
og indhold væsentlig forskellig 
fra villaen på Rungsted Strand
vej og kan nok ikke byde på 
samme stemning eller sjæl 
som dengang. 

Jeg vil dog påstå, at traditi
onerne efterhånden er skabt. 
Skulle nogen være i tvivl, kan 
man blot besøge skolen til en 
Dining In, hvor messen i øvrigt 
er mere end almindeligt velbe
søgt, eller følge kammerater
nes modtagelse af en pilotas
pirant, der lige har fløjet solo
tur. 

Skolen har siden 1951 ud
dannet 2.323 kadetter og ele
ver. Lige nu er yderligere 196 
under uddannelse ikke bare i 
hele Danmark, men også i 
USA og Canada. 

ET FREMRAGENDE 
RESULTAT VED AF
GANGSEKSAMEN 
Hans Majestæt Kongens 
Ærestegn blev uddelt tre gan
ge i perioden 1951 til 1957. 
Hendes Majestæt Dronnin
gens Æresdolk er blevet ud
delt ni gange fra 1971 til i dag. 

Interessen fra pressen var stor, da Flyvevåbnets Officersskole 
fejrede 50 års jubilæum. Her ses Hans Majestæt Kronprins 
Frederik sammen med Chefen for Flyvevåbnets Officersskole og 
borgmesteren i Ballerup. Over honnørkommandoen hilserfire F16 
i formation kronprinsen velkommen til Flyvevåbnets Officersskole. 

Inspirationen til denne arti
kel er ud over mit eget arbejde 
med FLOS 50 års jubilæum 
hentet i FLOS jubilæumsskrift 
med tilhørende indlæg fra 
afgåede skolechefer, elever 
m.m. Artiklen er af omfangs
mæssige hensyn begrænset 
til kun at skildre gammelt kon
tra nyt, hvorved et ikke uvæ
sentligt og stort kapitel i sko
lens historie springes over; de 
næste 40 år, hvor skolen hav
de domicil i de flotte gule byg
ninger, der tidligere havde 
huset Jonstrup Seminarium. 

• 
Forfatteren 

Kaptajn T.W. Larsen er rekrut
terings- og holdofficer ved 
Flyvevåbnets Officersskole. 

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 - AIO Instrument - Aviatech - Avionics Service Center 
Benair - Business Flight Service - CAT Flyservice - Copenhagen Avionics - DAO Aviation - Danish Aerotech 
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Dansk Fly Elektronik - ExecuJet Scandinavia - Fly Møller - FO Flyservice - Kalundborg Aviation - Lite Flite 
Midtsjællands Air Service - Klippefly - Newair - Nordic Aviation Contractors - North Flying 

Roskilde Aero Service - Scanaviation - Sun Air of Scandinavia - Scandinavian Avionics. 
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FLYV prøver 

Schleicher ASW 28 
- Fjerde generation 

Tekst og foto: Ole Korsholm 

ASW 28 fløj første gang den 23. marts 2000, 
og er dermed det nyeste af top-standardklasse
flyene. Der har været store forventninger til 
ASW 28- både hos Schleicher og vi svæve
flyvere. Flyet er to og seks Ir yngre end hhv. 
Discus 2 og LSB, og tilmed udviklet i en rekord
tid af bare 13 mi1neder. Der er en forventning 
om, at de sidste nye landvindinger er indbygget 
i designet, og at ASW 28 er lige lidt bedre end 
konkurrenterne. 

ASW 28 er fjerde generation af Schleichers 
moderne standardklassefly og nok ogsl det 
sidste svævefly fra Gerhard Walbels Mnd, da 
pensionsalderen nærmer sig. Det er planen, at 
18 meter versionen, ASW 28-18, skal færdig
gøres af en anden konstruktør. 

Det har ligget Walbel meget /JA sinde at bygge 
et fly med de bedste præstationer over hele 
hastighedsområdet. Samtidig har det været et 
krav at bibeholde harmløse flyveegenskaber, og 
den passive sikkerhed skulle stadig være I top. 
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Mikroturbulens 

Under udviklingen af ASW 28 
har især kurve- og stigeegen
skaberne været under lup. 

Schleichers seneste fly i 
standardklassen, ASW 24, 
havde store problemer under 
visse flyvebetingelser - det 
blev uroligt og krævede mas
ser af koncentration under 
bestemte termikforhold. Det 
har vist sig, at ydervingepro
filet var meget følsomt overfor 
"mikroturbulens", altså ikke
laminar luft. Problemet blev for 
ASW 24's vedkommende af
hjulpet med winglets- men da 
var skaden sket. ASW 24 blev 
aldrig det store hit. 

Fænomenet med mikrotur
bulens er nu kendt; men man 
har endnu ingen formler til at 
beskrive problemet - man må 
simpelthen prøve sig frem! 

Schleichers 15 meter og 

åben klasse fly har vist sig at 
være ufølsomme overfor mi
kroturbulens, så derfor benyt
ter man et modificeret ASW 27 
profil på oversiden og et ASW 
24 lignende profil på undersi
den. Det lyder enkelt; men det 
er det ikke- aerodynamikpro
fessoren Loek M. Boermans 
fra TU Delft har arbejdet med 
flere hundrede modeller! 

Resultatet er blevet en 
vinge opbygget af fire forskel
lige profiler. Vingen har på un
dersiden en laminarstrømning 
til 85 % af profilkorden, og er 
forsynet med blæseturbulato
rer, der fødes fra to NACA-luft
indtag under hver vinge. Der 
er en lille strimmel zig-zag ta
peturbulatorforan hvert NACA
luftindtag, samt på den yderste 
ca. halve meter af hver vinge. 
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Ny planform 

Ud over et nyt tolerant profil 
er Gerhard Waibel også gået 
en for ham lidt usædvanlig vej 
for at forbedre stigeegenska
berne - han har øget vinge
arealet. Det giver et mindre si
deforhold; men også en lavere 
planbelastning og mulighed 
for at arbejde lidt mere med 
vingeformen. 

Planformen ligner efterhån
den et andet mærkes til for
veksling I Det var Dornier der 
startede med at forske i pilfor
mede forkanter på "lige vin
ger", Wil Schueman fra USA 
brugte en ASW 12 til at efter
prøve teorierne på svævefly, 
og Schempp-Hirth var først til 
at serieproducere et fly med 
"knæk" på vingeforkanterne, 
nemlig Discus 1. Siden da har 
de andre konstruktører lige
som forsøgt ikke at lave det 
samme grundrids ... Indtil nu. 

ASW 28's planform minder 
utroligt om Discus 1, hvilket 
der selvfølgelig er en eller to 
gode grunde til. Faconen er 
simpelthen den noget nær 
mest optimale måde at styre 
luftens strømning over vingen 
på. Forskellen på ASW 28 og 
den nye Discus 2 er, at Discus 
2 har flere stader af V-form, alt
så flere knæk opad. Det er for
di D2 har mindre vingeareal, 
og derfor mindre vingekorde at 
lave knæk af- her styrer man 
altså luftstrømmen med en 
kombination af pilform på vin
geforkanten og øget V-form ... 

ASW 28's vinger, krænge
ror og haleplan er udført i kul
fiber. Højderoret er bygget i en 
blanding af kulfiber og aramid. 

Haleplanet er forsynet med 
zig-zag tapeturbulator på både 
over- og underside. 

200 liter vand 

Endnu en "ny" ting er indført. 
Integraltanke til vandballast. 
Endelig er vandballastsække
ne også ude af Schleichers fly. 
En stor lettelse mht. påfyld
ning, tømning og vedligehol
delse - og så er det vægtbe
sparende! 

Ved påfyldningen af vand
ballast skal man begynde med 
haletanken, hvis den er mon
teret (option). Haletanken fyl
des gennem udløbshullet i 
bunden af halefinnen og vand
mængden afmåles ved at hol
de den gennemsigtige påfyld-
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ASW 28 cockpit. 

ningsslange hen mod indike
ringsmærkerne på halefin
nens højre side ... Derefter kan 
vandballasthåndtaget i cock
pittet lukkes, og man er klar til 
at fylde vand i vingerne. Ho
vedtankene har to afdelinger i 
hver vinge, og rummer alt i alt 
200 liter. Påfyldningen er let og 
ligetil gennem et påfyldnings
hul på oversiden af hver vinge. 
Propperne over disse huller 
skal skrues af med en mønt el
ler lignende. Udtømning sker 

gennem afløbshuller under 
vingerne ca. 30 cm ude fra 
kroppen. I tippen er der venti
lationshuller (som vandet lø
ber ud af hvis vingerne ikke 
holdes vandret). Påfyldnings
hullerne på oversiden, der har 
gevind og skrues i, skal tapes 
efter at de er lukket-det er vist 
et "overkill", der ikke pynter på 
en ellers ren vinge. 

Haletanken benyttes i øv
rigt kun til finjustering af tyng
depunktet, forstået på den må-

ASW 28 demo-flyet på Arnborg var det tyskregistrerede D-8028. 

de, at man ikke bare fylder et 
antal liter i, der er proportionalt 
voksende med mængden af 
vand i hovedtankene. Man 
starter ud med noget der ligner 
en liter i halen for hver 40 kg i 
vingerne indtil der er påfyldt • 
ca. 3 liter, herefter aftager den 
nødvendige mængde i halen 
til ca. 1 ½ liter ved fuld vand
ballast. .. Grunden til at der så 
er plads til 6 liter i halen er at 
haletanken også benyttes til 
almindelig tyngdepunktsjuste
ring, altså uden ballast. -Men 
der er jeg dog stået af, og vil 
anbefale, at man benytter fas
te trimvægte i halen! 

En rigtig Schlelcher 

Kroppen er udviklet fra for
gængeren ASW 24, og opfyl
der de nyeste krav til kollisi
onssikkerhed. Foran er det 
rummelige sikkerhedscockpit 
opbygget i et mix af kulfiber 
og polyethylen, mens resten 
af krop, halefinne og sideror 
er udført i kulfiber, glasfiber 
(aht. VHF antennen i finnen) 
og aramid. Halefinnen er for
synet med zig-zag tapeturbu
lator foran sideroret, og kan 
som før nævnt leveres med en 
haletank på 6 liter til tyngde
punktsjustering. Der kan til 
dette formål yderligere anbrin
ges et batteri eller en trimvægt 
i halefinnen. 

Førerskærmen er hængslet 
foran og åbner meget højt-dog 
ikke højere end at man som 
pilot stadig kan nå op og selv få 
lukket hood'en. Hele instru
mentpanelet følger med op, 



Schleicher-importøren Erik Hoften hjælper med at lukke hood'en før start. 

hvilket sammen med den ret 
lave cockpitkant giver bekvem
me ind- og udstigningsforhold. 

Førerskærmen er assis
teret af en gasfjeder og lukkes 
med et hvidt håndtag i hver 
side af rammen. Nødafkast 
sker med to røde håndtag u
middelbart foran de normale 
åbningshåndtag. Derved fri 
gøres førerskærmen, som så 
skal skubbes op og gribes af 
fartvinden. Instrumentpanelet 
skal derefter vippes op og der 
er fri udstigning! 

Samling af flyet 

Minder til forveksling om ASW 
27 med små forskelligheder. 
Vingerne vejer kun 62 kg pr. 
styk og er lette at håndtere. De 
samles i gaffel og tunge, falder 
nemt på plads og fastholdes 
med to hovedbolte, der sikres 
bag et nylonbeslag. Alle ror
forbindelser og vandballastsy
stem kobles automatisk. 

Winglets'ene stikkes som 
på ASW 27 blot ned i en rille i 
vingetippen; men skal til for
skel fra ASW 27, hvor wing
let' en blot blev tapet fast, også 
sikres med en skrue i tippen. 
Når winglet'en tapes skal man 
passe på ikke at lukke hullet til 
vandballastventilationen. 

Haleplanet monteres ved at 
stikke højderoret ind i et par 
styrebeslag, hvorefter halepla
net skubbes på to tappe og 
fastgøres med en integreret 
bolt, der skal skrues i med en 
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stiftnøgle. Man skal passe lidt 
på bolten, der hænger neden
ud, og kan give skrammer når 
haleplanet skubbes på plads. 
Også den stive mylartape, der 
sidder bag på haleplanet til 
bl.a. at dække overgangen til 
højderorsbeslaget i finnen , 
kan volde problemer - nogle 
bruger en spartel til at løfte den 
fri med .. . 

Delene passer perfekt sam
men, og ASW 28 er ikke svær 
at samle og let at tape; men 
der er brug for mange løsdele! 
En skruetrækker til at fastgøre 
winglet'en, en spartel til at løfte 
mylartape, en stiftnøgle til at 
fastgøre halen og en kraftig 
mønt til at åbne og lukke prop-

Venstre cockpitside. 

perne til vandballastpåfyld
ning ... 

Cockpitindretning 

Typisk Schleicher, og af flot og 
god kvalitet. Cockpittet er 
rummeligt ligesom i ASW 24; 
men desværre ikke helt lige
som ASW 27, der er nogle 
centimeter længere. Alligevel 
er der plads til personer over 
190 cm - men måske skal dis
se overveje at flyve uden ryg
læn? Cockpittet er 2-3 cm bre
dere end konkurrenternes og 
man er med en tilladt vægt i 
førersædet på hele 115 kg og
så her lidt foran konkurrenter
ne. 

Vægtbegrænsningerne i 
sædet skulle for ASW 28 være 
70-115 kg; men er for D-8028 
85-115 kg. Der kan monteres 
indtil seks blylodder i næsen, 
der hver svarer til en pilotvægt 
på 2,5 kg. Adgangen til disse 
lodder er forholdsvis nem. 

Jeg selv havde, med mine 
180 cm, ingen umiddelbare 
pladsproblemer og havde let 
ved at finde en passende sid
destilling. Nogle piloter (med 
relativt korte ben?) har klaget 
over manglende plads til tå
spidserne, der havde kontakt 
med nederste skærm under 
instrumentbrættet. Generelt 
skal man nok, ligesom i næs
ten alle andre svævefly, finde 
det lettere fodtøj frem ... 

Pedalerne kan indstilles/ju
steres under flyvning med et 
gråt håndtag lige til højre for 
styrepinden. Ryglænet kan 
kun justeres på jorden - et til
bageskridt i forhold til ASW 27; 
den helt rigtige siddestilling 
skal altså findes inden start. 
Ryglænet kan som sådan ikke 
indstilles i bunden; men i 10 
forskellige positioner med to 
højdeniveauer i toppen, der så 
giver forskellig hældning og 
placering i bunden. 

Nakkestøtten er en del af 
ryglænet; men kan klappes 
frem i forbindelse med adskil
lelse, samling og montering af 
batterier i "bagagerummet". 
Nakkestøttens hældning kan 
justeres vha. to skruer. 

Alle håndtag er lette at nå 
og anbragt som de plejer at 
være. 
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På venstre konsol sidder 
trimindikator/-knap. Ovenover 
findes luftbremsehåndtaget 
og udløserhåndtaget til koblin
gerne. Trimsystemet består af 
et udløserhåndtag monteret 
foran på styrepinden, der fri
gør og grovindstiller trimknap
pen på venstre cockpitkonsol. 

På højre konsol sidder hjul
håndtaget, og betjeningshånd
taget til vandballastsystemet er 
placeret ved siden af ud mod 
cockpitvæggen. Oppe tæt på 
hoodrammen sidder en frisk
luftsdyse. 

Instrumentpanelet er stort 
og rummeligt med god plads 
til benene. 

Starten 

Der findes både en bundkob
ling og en bugkobling. Bund
koblingen til spilstart sidder 
meget dybt i hjulbrønden og 
dækkes af hjullemmene, når 
hovedhjulet er optrukket. Bug
koblingen til flyslæb er place
ret ca. 65 cm bag næsen og 
dækket af et ret kraftigt styk
ke plastic, der godt kan gøre 
kobling lidt besværlig. 

I starten holdes halehjulet i 
jorden for at give en bedre 
retningskontrol. Man kan i for
bindelse med tothaling i fly
slæb holde flyet lidt på hjul
bremsen, dvs. med fulde luft
bremser, hvilket også forbed
rer krængerorenes virkning. 
Jeg valgte dog at forsøge mig 
uden bremser for bedre at kun
ne føle rorvirkningerne-og der 
var absolut ingen problemer. 

I flyslæbet ligger ASW 28'e
ren meget stabilt, den er let at 
styre og udsynet er rigtig godt. 
Understellet kan trækkes op 
under flyslæbet, da man jo be
nytter bugkoblingen. 

Optræk af understellet vir
kede godt, selvom jeg havde 
lidt pladsproblemer ved albu
en. 

Stabilitet 

Flyvestillingen er "normal" 
med et aldeles fremragende 
udsyn hele vejen rundt. 

Mit umiddelbare indtryk var, 
at ASW 28 er hurtig på rorene 
med en fin rorharmoni; og at 
den flyver meget stabilt med 
noget pindtryk især på kræn
gerorene, der virker dæmpede 
og midtsøgende. Det med 
pindtrykket mærkede jeg også 
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Højre cockpitside. De to hjul er til vingernes "flueskrabere" (som dog ikke var monteret i Arnborg). 

på ASW 27, og jeg har det 
indtryk at det faktisk er lavet 
med vilje fra Waibels side, fordi 
han foretrækker det sådan. 

-Måske har man efter pro
duktionsophøret af skoleflyet 
ASK 23 tænkt endnu mere i 
ukomplicerede flyveegenska
ber, og derfor også "stabilise
ret" ASW 28'eren en tand til 
(for meget?). Stabiliteten hjæl
pes nok også på vej af de ret 
store, 50 cm høje, winglets. 
Der er ikke noget nervøst over 
ASW 28 ... 

ASW 28 kan trimmes fra 
stall til ca. 195 km/t. Trimknap
pen sidder som før nævnt for
an på styrepinden, hvormed 
man udløser og trimmer med 
mulighed for finjustering på 

trimknap/-indikatoren på ven
stre konsol. Systemet virkede 
godt, næsten uden behov for 
finjustering . 

Også under kurveflyvning 
kan flyet trimmes ud og flyves 
"uden hænder", hvis et kort 
skal foldes el.lign. 

Kurvehastigheden ligger 
bedst omkring 85-90 km/t af
hængigt af krængningen. Fø
lingen med termikken er-efter 
lidt tilvænning - udmærket; 
men ikke helt på højde med 
f.eks. ASW 27, synes jeg. 

Korrektioner i termikken 
udføres let og koordineret, og 
jeg synes man har rimelig kon
trol over urolige bobler. 45° til 
45 ° kurveskift er udmærkede 
uden dog at imponere med 

tider omkring 3,75 sek. Jeg 
havde forventet bedre tider; 
men kunne ikke presse dem 
længere ned. 

Komforten i ASW 28 er 
rigtig god. Det er let at nå det 
hele. Styrepinden sidder dog 
tæt på i forhold til, hvad jeg er 
vant til, og den er ret høj med 
et kæmpestort håndtag; men 
det vænner man sig hurtigt til. 

Støjniveauet er lavt over 
hele registret. Der er gjort me
get ud af at tætne ASW 28 i ror
spalter, stødstangsforbindel
ser, luftbremsekasser, hjulkas
sen o.lign. De to venti lations
udtag, et over instrumentbræt
tet og et på højre cockpitside, 
er effektive og ligeledes støj
svage. 

Haleplanet monteres ved at stikke højderoret ind i et par styrebeslag, hvorefter det skubbes på to 
tappe og fastgøres foran med en bolt. Rummet til trimvægt eller batteri ses også - det er meningen 
at man gennem det lille "vindue" skal kunne checke om der er monteret ballast. 



Godmodig 

Langsomflyvningsegenska
berne er uden overraskelser. 

Nærmer man sig etstall un
der ligeudflyvning, aftager 
krængerorsvirkningen(I), man 
mærker en let pendling og der 
advares med svage vibratio
ner ved ca. 65 km/t (og højt 
trukket næse). Selve stall'et 
kommer umiddelbart efter (fart
målervisningen forsvinder helt). 
Er man forsigtig kan ASW 28'e
ren flyves med pinden helt i 
maven i et "deep stall", hvor 
der kan styres med op til halve 
krængerorsudslag. Udretning 
fra stall sker straks at pinden 
slækkes. Ved fuldvægt skal 
stallhastigheden være ca. 83 
km/t. Med luftbremser og 
understel ude ligger stallhas
tigheden ca. 6-7 km/t højere. 

Ryglænets 10 indstillingsmuligheder i to højdeniveauer. 

Ved stall under drej advares 
der endnu bedre, og udret
ningen er helt konventionel. 

ASW 28 kan bringes i spind, 
hvis der lige før stall gives fuldt 
ben og styrepinden trækkes i 
maven. Udretningen sker hur
tigt så snart modsat sideror er 
lagt ind og pinden "aflastet". Li
gesom på andre moderne fly 
skal der rettes. hurtigt op, da 
også ASW 28 accelererer hur
tigt i udretningsfasen. Forsø
ges spind, hvortyngdepunktet 
ligger godt fremme, kommer 
man enten direkte eller ret 
hurtigt i spiraldyk. 

Anflyvning og landing er 
der kun få bemærkninger til. 
De harmløse flyveegenska
ber skinner tydeligt igennem. 
Indflyvningsfarten er normalt 
90-95 km/t. De dobbelte 
Schempp-Hirth luftbremser er 
meget effektive og lette at 
dosere. 

\ L 
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ASW 28-18 

Rigtig stejle indflyvninger 
kan laves vha. sideglidning. 
Ind- og udgang til og fra side
glidningen skal foregå stille og 
roligt, da sideroret har stor au-

Automatisk kobling af rorforbindelser og vandballastsystem i 
vingeroden. 
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toritet; men ellers er sideglid
ningen meget let at udføre. In
strumentbrættet kommer al
drig højere end horisonten. 

Udfladning og sætning på 
de to hjul er let. Man skal passe 
på ikke at lande med fulde luft
bremser, for så er den meget 
effektive hjulbremse nemlig 
trukket, hvilket hurtigt vil blive 
rigeligt spændende. Flyet er let 
at styre på jorden. Efter lan
ding holdes halen i jorden, da 
det giver bedst retningsstabi
litet - og man kan bedre ud
nytte hjulets hydrauliske skive
bremse om nødvendigt. 

En vanskelig klasse 

Standardklassen har været 
den sværeste for Schleicher
flyene i moderne tid, hvilket 
måske er en af grundene til, 
at man nu er oppe på fjerde 

generation i klassen. Pletsku
dene har manglet lidt på det 
sidste. 

Flyene har været - eller er 
blevet (ASW 24) - gode nok; 
men timingen er ligesom lidt 
ude af fase. Andre fabrikanter 
er kommet først med gode fly 
og har stort set mættet marke
det før Schleichers fly var klar. 

Der har været meget om
tale af ASW 28 i forbindelse 
med projekteringen og de 
første flyvninger. Forventnin
gerne og kravene til ASW 28 
er meget store-og timingen? 

ASW 28 er et udmærket og 
letfløjet fly med gode flyve
egenskaber og præstationer, 
der også kan håndteres af den 
mindre erfarne pilot; men er 
det godt nok? 

Vi har endnu ikke set noget 
stort i konkurrencesammen
hæng; om det skyldes flyet el-
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ler piloterne er imidlertid altid 
det store spørgsmål. Præsta
tionerne er endnu kun fa
briksoplysninger og ikke målt. 
Endelig er flyveegenskaberne 
altid præget af personlige op
fattelser og "opdragelse" ... 

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 km/t 

Det er svært at være ASW 
28. Den er kommet sidst og 
har to meget kompetente kon
kurrenter, og - sidste fly på 
markedet skal være det bed
ste både præstations- og fly
vemæssigt - ellers sælger det 
ikkel 
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ASW 28 vs. Discus 2 og LS8 ~ 
- en hurtig opremsning 
- LS8 har 0, 1 m2 større vin-
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geareal end ASW 28, og 
Discus 2 det største side
forhold. 

- ASW 28 er 2 og 3 cm bred
de re i kroppen end hhv. 
Discus 2b og LS8. 

- Alle tre fly er tungere end 
planlagt. Discus 2b er 5-6 
kg lettere end ASW 28, der 
igen er 1-3 kg lettere end 
LS8. 

Data ASW 28 (-18m) 
Spændvidde: ..................................................... 15,0 (18,0) m 
Længde: ....................................................................... 6,58 m 
Vingeareal: .................................................... 10,50 (11,88) m2 

Sideforhold: ....................................................... 21,43 (27,27) 
Tornvægt: ......................................................... 258,3 (269) kg 
Min./Max. vægt i førersæde: .............. ("28": 85 kg) 70/115 kg 
Kropsbredde: ............................................................... 0,64 m 
Vandballast: ............................................................... 2 x 100 I 
Vandballast i (evt.) haletank: ............................................ 6,0 I 
Fuldvægt (og max. landingsvægt): .................... 525 (575) kg 
Vingebelastning (pilot 80 kg): ..................... 32,2 (29,4) kg/m2 

Do. (max.): ................................... ............... 50,0 (48,4) kg/m2 

Største tilladte fart (rolig luft): ................................... 270 km/t 
Do. (urolig luft/manøvrehastighed): .......................... 200 km/t 
Do. (spilstart): ....................................... .................... 140 km/t 
Do. (flyslæb): ................................. .. ......................... 170 km/t 
0o. (understel): ......................................................... 200 km/t 
Mindste synk ved (32,2 kg/m2): ............ 0,55 m/s ved 85 km/t 
Do. (50,0 kg/m2): .................................. 0,70 m/s ved 110 km/t 
Bedste glidetal (ved 32,2 kg/m2): ... 45 ved 95 km/t (49 v. 85) 
Do. (ved 50,0 kg/m2): .................. 45 ved 122 km/t (49 v. 115) 

Pris (excl. moms): ............................... ASW 28: DM 96.700 
........................................................... ASW 28-18: ? 

Schleicher markedsfører også andre typer: 

- Det tosædede skolefly ASK 21 til 109.000 DM. 
- 15 meter klasse flyet ASW 278 til 108.500 DM. 
- 18 meter klasse flyet ASH 26 (E) til 121.000 (1 n.500) DM 
- Det tosædede åben klasse fly ASH 25 (Ml) til 204.100 

(282.000) DM. 
- Åben klasse flyet ASW 22BL (E) til 208.500 (281.200) DM. 

Der er en leveringstid på ca. 3 år for ASW 28. 

Forhandler: Erik Holten, Geelsvej 21 B, 2840 Holte. 
Tlf: 4242 0105. E-mail: eh@image.dk 
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'· ml$ = 30.95 kg/m' m=325kg \ I', 
m/S = 38.10 kg/m' m=400kg 

m/S = 50,00 kg/m' m=S2Skg 

- ASW 28 og Discus 2 kan 
slæbe 1 0 kg mere vandbal
last end LS8. 

- LS8 kan presses ned i den 
laveste vingebelastning 
(32,0 kg/m2; ASW 28: 32,2 
og D2: 32,7). 

- Discus 2 kan til gengæld 
have den højeste vingebe
lastning (51,7 kg/m2 mod to 
gange 50,0). 

I\ ' ' 

- LS8 kan skyde den største 
fart i rolig luft (280 km/t; 
ASW 28: 270 og D2: 250). 

- ASW 28 og Discus 2'eren 
må flyve hurtigst i urolig luft 
(200 km/t mod LS8's 190). 

- Vil man flyve 18 meter, så 
kan ASW 28 leveres med 
ekstra ydervinger, LS8 
med tipforlængere, mens 
Discus 2 ikke giver denne 
mulighed. • 

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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Flyveskræk 
Af psykoanalytiker og pilot Bjarne E. Hammer 

Af og til spekulerer du - som 
enhver pilot formentlig - på, 
hvorfor så mange mennesker 
er mere eller mindre skræk
slagne blot ved tanken om at 
flyve. 

Du kan forklare de skræmte 
alt om hvilke fysiske love, der 
gør at et fly kan holde sig i luf
ten. Du kan tegne og fortælle 
dem - og underbygge med 
statistikker, at flyvning er en af 
de sikreste - om ikke den 
sikreste - af alle transportfor
mer. 

At pilot og fly nøje overvå
ges af kontroltårne og sikker
hedszoner, at et fly ikke bare 
styrter ned, men kan lande 
uden motor. 

Og så alligevel, det hjælper 
ikke, de er nøjagtig lige bange. 
Skrækken persisterer, dvs. æn
dre sig ikke en tøddel. 

Selv har jeg i årenes løb 
behandlet adskillige menne
sker for flyskræk. Som regel 
med udmærket resultat. Ikke 
mindst forretningsfolk og em-

bedsmænd i ministerierne, der 
nødvendigvis og flere gange 
månedligt, var tvunget ud på 
lange flyrejser, men såmænd 
også ganske almindelige char
terrejsende har i dagene op til 
afrejsen været i behandling. 
Den kan strække sig fra gan
ske få konsultationer til en hel 
række, men så får vi også bugt 
med angsten. 

Er du blevet nysgerrig. Vil 
du vide hvad årsagen er? 

Jo, nu skal du høre. Men 
hold ørerne stive, for vi skal 
lige slå et par psykoanalytiske 
svinkeærinder for at fatte det. 

Angst er noget af det vær
ste et menneske kan komme 
ud for. Angst er frit florerende 
up in the air - det vil sige, at 
den ikke kan hæftes på noget 
bestemt, den er der bare. 

Den kan optræde i mange 
forskellige forklædninger. 
F.eks. som "sommerfugle i ma
ven", kvalme, hovedpine, stor 
træthed, migræne, tyndsk .. , 
hold i lænden, svedanfald, 

VI ØNSKER ALLE 
VORE KUNDER OG 
FORRETNINGSFOR

BINDELSER EN 
RIGTIG GLÆDELIG 
JUL SAMT ET GODT 

NYTÅR 
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synsforstyrrelser, svimmel
hed, nedsat hørelse, ondt i 
skuldre og arme, selv de så
kaldte museskader kan skyl
des angst. 

Når angsten giver den 
slags fysiske symptomer kal-

"Angst er frit flore
rende up in the air -
det vil sige, at den 
ikke kan hæftes pd 
noget bestemt, den 
er der bare." 

der mange på lægen og støtter 
sig hellere end gerne til hjem
mets medicinkasse m.v. Andre 
gange er angsten "bare" frit flo
rerende, en lammende følelse 
uden navn, men ualmindelig 
ubehagelig, netop fordi der in
tet kan gøres ved den og virker 
så uforståelig. 

Nu har du en basal viden, 
som grundlag for at forstå det 
næste. 

Det er nemlig meget, meget 
dejligere at have ondt et eller 
andet sted og kunne tage piller 
for det end at have fri angst. 

Den fri angst kan ingen gø
re noget radikalt ved uden at 
besøge sin psykoanalytiker. 
Men manifesterer den sig som 
mavekneb eller hovedpine, 
kender vi jo midler. Hvad bru
ger du selv? Panodil? 

Et angst menneske vil altid 
forsøge at konvertere sin 
angst til noget forståeligt. No
get han eller hun kan gøre no
get ved, fx. tage en pille. 

Eller ... og nu kommer vi til 
det: konvertere angsten til fly
veskræk. Basta! Nu kan den 
angste nemlig gøre noget. 
Tage sine forholdsregler: und
lade at flyve! 

Når embedsmænd dukker 
op i min konsultation og beder 
om hjælp for flyskræk, så taler 
vi - til deres første store forun
dring - næsten ikke om fly
skræk, men om deres liv i øv
rigt. Selvfølgelig, hævder han 
eller hun, har han helt klart in
gen angst, og der er såmænd 
ikke noget i hans liv, der er u
forståeligt og som skulle kunne 
medføre angst. 

På en måde har vedkom
mende ret. Fordi sagens rette 
sammenhæng er uforståelig 
for ham selv. Angsten er jo 
ubevidst og konverteret til no
get andet. Her er den blevet til 
flyskræk. 

Og så alligevel: til hans an
den store forundring lykkes det 
selvfølgelig den erfarne psy
koanalytiker at vise ham noget 
andet. At trænge ind til sagens 
kerne. Og har han først set 
sammenhængen i øjnene - og 
har nogle rappe psykoanaly
tiske bemærkninger fået ham 
til at justere et og andet, voila!, 
så er flyveskrækken forsvun
det. Næsten uden vi har talt 
om den. 

Som et biprodukt bliver han 
nu ikke nær så hurtig træt som 
før. Hovedpine er der heller 
ikke så meget af mere. De an
dre symptomer, der kan have 
plaget ham og krævet piller og 
lægehjælp begynder at for
svinde i tågen. 

Det lyder fristende nemt. 
Alligevel kræver det stor mo
denhed og indsigt at søge den 
rette hjælp i stedet for at få 
fysioterapi, piller og sygemel
dinger. 

Hvis du tænker efter, har 
jeg her foræret dig en forkla
ring på noget andet, der sikkert 
har forundret dig. Alle har vi 
hørt om piloter, der endog har 
fløjet rutefly i mange år uden 
problemer. Men pludselig en 
dag - tilsyneladende uden 
grund eller på en meget lille og 
uanseelig foranledning- bliver 
de så bange for at flyve, at de 
må groundes. Ikke så få af 
dem tvinges i stedet til søge 
andetarbejde. Skønt de kunne 
være hjulpet. 

Hvad skyldes det? Jamen, 
det ved du nu. De er ikke ang
sten for at flyve. De har godt 
nok angst, men for at styre den 
angst finder de det nødvendigt 
at konverterer den - til fly
skræk. 

Og så til allersidst hånden på 
hjertet: har du min kære læser, 
som selv har siddet ved roret i 
et fly og det i adskillige timer -
har du aldrig og ganske umoti
veret følt det mindste anstrøg 
af angst? Hvorfor det? • 
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Embraer 170 

Den 29. oktober rullede den 
brasilianske flyfabrik Embraer 
sit nyeste fly ud af hangarpor
tene. 

Flyet er et lawinget tomo
toret jetfly i stil med Boeing 
737. Det er udstyret med Ge
neral Electric CF34-motorer 
og er bygget til operere fra 
korte baner, fx London City Air
port med 1.200 m. 

Projektet blev startet i juni 
1999, og på blot 28 måneder 
er det lykkedes Embraer at 
komme fra streger på en com
puterskærm til et færdigt flyl 

Prototypens første flyvning 
forventes inden dette års ud
gang. Fabrikken har allerede 
112 faste ordrer og 202 optio
ner. Schweiziske Crossair er 
første kunde. 

Embraer 170 er første del i 
en flyf amilie med navne 170/ 
175/190/195, hvor de sidste 
cifre omtrentlig angiver sæde
tallet i flyet. 

~=-.-~•~ 
JFlliglbtt Acsidlemy 

Informationsmøde 
Roskilde den 20. januar kl. 14.00 
Karup den 13. januar kl. 14.00 

JAR FCL ATPL teori 
Modulart dagkursus med start i februar 2002 

med tilmelding senest 15. januar 2002. 

Roskilde start 4. februar 2002 
og Karup start 11.februar 2002. 

IR Instrument Rating 
Løbende opstart, ring for info. 

GEN radiokursus 
Løbende opstart, ring for info. 

Fl(A) Flight lnstructor teori 
Løbende opstart, ring for info 

Distance Learning 
Hvis du ikke har mulighed for 

at deltage på vore dag- eller aftenkurser. 
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Roskilde / Karup - Tlf. 70 111 555 
www.jetair.dk - E-mail: jetair@jetair.dk 

Embraer 170 ruller ud af han
garen i Sao Jose dos Campos. 
Foto: Embraer. 

Brasiliens fungerende præsi
dent Marco Maciel, staten Sao 
Pau/o's guvernør Geraldo 
Alckmin og Embraer's adm. 
direktør Mauricio Botelho dø
ber den nye Embraer 170. 
Foto: Embraer. 

0 

IC-BROKERS ApS 

Vi har stor erfaring med forsikringer: 

• Flykasko 
• Ansvar 
• Passagerulykke 
• Hangar Keeper 
• Loss of license 

Kontakt os for et uforpligtende møde. 

/C-Brokers, forsikringsmæglere ApS 
Bredvigvej 12, Postboks 119, 4050 Skibby 

Telefon: 7020 0353, e-mail:icbroker@image.dk 
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DATE DEP 
(dd/mm/yy) (place) 

l'lyeste bog fra ASA! 
Uvuderlig støtte ved 
Multi-Engine træning. 
Rigt illustreret. 202 sider. 
Julepris kun kr. 247,50 

Captain Speaking 
"Velkommen om bord" 

Så er den her, en helt unik add-on til Flight Slm,..2000. 
37 ATC kontrollerede flyruter med over Zt_OO0"farskelllge 
ATC optagelser med accent, afhæng· af 'hvor • er. 
Desuden får du: 
• Autentisk approach procedure, incl. 
• Realistisk ATC request alternate ai 
• Squawk og flightlevel. 
Julepris kun kr. 269,00 

Real Airports 
Oplev 7 af verdens mest travle og 
lufthavne London Gatwick, Houston, 2: 
Milan, Cologne og Paris Orly. 
Få realistisk ATC og 5 bonus fly med i 
Julepris kun kr. 299,00 

Nævnte priser gælder så længe lager haves og med forbehold for prisstigninger m.v. 
Ved forsendelse tillægges efterkravsporto og gebyr. 

i 

GENERAL DUAL FLIGHT TIME 
OFF 

BLOCK 
(UTC) 

ARA 
(place) 

ON 
BLOCK 
(UTC) 

TYPE OF AEGISTRA· 
AIRCRAFT OR TION 

SYNTHETIC 
TRAINING DEV. 

NAME OF INSTRUCTOR TOTAL DUAL 
Transf. to 
pllot log, 

DUAL column 

NIGHT SINGLE SINGLE 
ENGINE VFR ENGINE IFA 



~dende 
urich, 

købet. 

747-400 
Simpelthe den bedste adtt-on til MS FS2000 der 
overhovedet findes I Læs manualen eg du vil vlde 
hvordan det er at være kaptajn på »the real thing«. 

Pressen skrev: 
PC Pilot:" tæt på en 7 4 7 uden at være det." 
Top karakter. 
Avsim.com.: "Den bedste add-on de 
hovedet. Ptmktum" 
Flightsim.com.:"96 ud af 100" 
Julepris kun kr. 335,00 

/Yy pilotlogbog fra KDA 

En helt ny logbog for motorflyvere - som opfylder JAR/FCL kravene til dokumentation af fly
vetid - er nu klar på hylderne. Logbogen har plads til 750 indførsler og koster for medlemmer 
af KDA kr. 270,00 og for ikke-medlemmer kr. 300,00. Logbogen er meget brugervenlig og 
udviklet for KDA af Finn Hovgaard fra SAS og Kasper Ludvigsen fra CAT. 

Bogen har såvel engelsk som dansk udførlig brugsanvisning, men det særlige ved logbogen 
er, at man nu er i stand til at opdele sin flyvetid direkte i f.eks. »single engine« og »multi
engine« tid, ligesom den er lige anvendelig for PPL-eleven som for SAS-instruktøren og 
enhver airline-pilot. 

Indbundet i stift, sort lærredsbind med guldtryk, dimensioner 26,6 x 15,8 x 1,2 cm.« 

OTHER 

MULTI 
ENGINEVFR 

MULTI 
ENGINEIFR 

MULTI PILOT SYNTHETIC 
TRAINING 
DEVICE 

DAV NIGHT REMARKS AND ENOORSEMENTS 
LANDINGS LANDINGS 



Der var nogen spæn
ding i bestyrelsen før 
starten. Kunne suc
cesen fra de to fore
gående år viderefø
res? Allerede i tilmel
dingerne havde man 
dog set positive tegn 
herpå. 
Foruden de gamle 
garvede deltagere fra 
foregående år var der 
en masse nye delta
gere, hvilket vi tog 
som et godt tegn. Så 
måtte vi bare se om 
tidligere års specielle 
omgangstone kunne 
videreføres. 

Lad mig slå fast med det sam
me at på trods af vejrgudernes 
vrangvillighed så havde vi en 
bragende god Tour. Vi startede 
i strålende sommervejr i Aars, 
hvor Aalborg Svæveflyveklub 
uegennyttigt knoklede løs hele 
dagen for at få vore fly op at 
hænge. Desværre lykkedes 
det ikke, hvilket var så meget 
mere ærgerligt som at vi kunne 
se at termikken bragede for 
fuldt drøn ca. 15 km længere 
sydpå. Det mindede meget om 

Tour de Danmark 2001 
Tekst: Ib Overgaard 
Bi/lederne er fra Tour de Danmark CD-ROM med tekster af Lars Kristensen 

Inden og under starten fra Aviator vrimlede det med pressefolk. Her er det Per Ottesen, FFF, der 
bliver interviewet til T\I. 

situationen i 1999. Vi fik dog to 
fly af sted til Skinderholm. Et 
fly i et langt flyslæb og et andet 
som pakkede sin medbragte 
knallertmotor ud og tøffede ned 
til termikken, som så sørgede 
for videretransport sydpå. 

Vi andre tog landevejen og 
vel ankomne til Skinderholm 
kunne vi konstatere at det des
værre kneb for Herning Svæ
veflyveklub at levere noget or
dentligt flyvevejr. Til gengæld 
overgik klubben vore dristigste 

Tour/ede/sen 2001 (+Lars Kristensen, fotografen) Michael Olsen, 
Torsten Christensen, Ib Overgaard og Ole Kaas tilrettelægger 
de sidste detaljer inden velkomsten hos Aviator. 

Fox 6's smukke hjælper-team nyder i godt selskab den uover
trufne mad på Herning. Stine i forgrunden blev under Touren så 
bidt at svæveflyvningens glæder, at hun startede som elev i Her
ning umiddelbart efter Touren. Hun er nu på Al og glæder sig til 
vinterens teori. 

forventninger om levering af 
kalorier. Herningenserne fyre
de op i luksusgrillen, pakkede 
bøfferne ud og serverede et 
kulinarisk festmåltid. Man skul
le tro at klubbens motto er -

"Kan vi ikke flyve godt, så kan 
vi spise godt". 

Efter de første par dage 
havde vi fået kigget holdene 
lidt efter i sømmene og kunne 
konstatere at de i år var mere 
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Da veteranflyet Stampe desvære ikke kunne give opvisning til 
det vellykkede arrangement på Vestjylland, måtte tourens 
chiefpilot Michael få K-spjætter'n op på naglerne, hvilket han da 
også gjorde ganske rimeligt. 

rutinerede end tidligere. Alle 
deltagerne skal have ros for 
særdeles ansvarsbevidst og 
sikker afvikling af de få flyve
dage vi havde. Det er dejligt 
når man kan opleve at havari
statistikken ikke skal regne 
med vor deltagelse. 

Blæst og mere blæst 

Tourens tredje dag startede 
fra Ejstruphede flyveplads , 
som er anlagt med vor natio
nalsang som forbillede - den 
bugter sig i bakke dal etc. Ef
ter den obligatoriske byge be
gyndte vi heldigvis at se at det 
ene fly efter det andet for
svandt på en østlig kurs mod 
Arnborg. Det var bare lykke at 
vi næste morgen til briefingen 
kunne uddele de gule fører
trøjer for første gang. De live
de vældigt op blandt alle de 
grå trøjer. 

Næste dag blæste det en 
halv pelikan på Arnborg. Da de 
tosædede fly havde haft nogle 
wirebrud, afblæste vi i ordets 

egentlige forstand den dags 
konkurrence. De eneste der 
glædede sig herover var inde
haverne af de gule trøjer, som 
de nu var sikre på at kunne 
bære en dag mere. 

Det blev igen en tur på lan
devejen til Vejstrup, hvor Fyns 
Svæveflyveklub havde tændt 
op i grillen og dækket bord i 
hangaren. 

På Tourens femte dag blæ
ste det endnu mere, hvilket vi 
rigtigt ærgrede os over for der 
stod nemlig nogle meget smuk
ke skygader, som sagtens 
kunne have båret os sikkert og 
godt over Storebælt. Det blev 
i stedet "Broen" som kom til at 
bære os over. 

Touren med politieskorte 

En løs bemærkning fra en af 
deltagerne blev omgående 
sat i handling. Nu skulle vi 
nemlig køre i kortege over 
broen. Alle 12 transportvogne 
på række efter hinanden plus 
alt det løse. Nyborg Politi blev 

Så kom Tourens første resultater i hus, de stolte indehavere af 
de gule førertrøjer, overrakt på Arnborg, er "Søbrisen" med kamp
råbet "Ask, Ventus og Twin - Søbrisen flyver point'ne ind/" 

Da det jo efter Tourdeltagernes opfattelse altid regner i Herning, 
måtte der findes på alternative måde at kurve, stalle og spinne 
på i det midtjyske. Der blev "fløjet" 448 meget lave kilometre. 

kontaktet og viste sig særde
les positive over for vort ønske 
om at få en politieskorte over 
broen. Vore flinke politifolk 
satte kulør på kortegen med 
deres blå blink. Ikke nok med 
det. Statens Luftfartsvæsen 
var også meget imødekom
mende, så vor KZ-VII fik tilla
delse til at fotografere korte
gen på nært hold, når den var 
ude på selve broen. Flot så 
det ud, og vi fandt ud af at vi 
fyldte en halv brolængde lige 
midt mellem pylonerne. 

De eneste der ikke fik ros 
den dag var de mennesker, 
der stod for broens administra
tion. Deres opførsel var under 
al kritik og totalt blottet for en
hver imødekommenhed og 
hjælpsomhed. Dette på trods 
af at broens ledelse var blevet 
adviseret om vor kortege. 

Mod målet 

Nå, dem om det. Vi trillede vi
dere ad landevejen til Slaglille, 
hvor Midtsjællands Svævefly
veklub indskrev sig i Tourens 
annaler som verdensmestre i 
at servere gryderet. Næste 
dag var sidste chance for at få 
en flyvedag, så vi var jo alle ret 
spændte på hvordan vejret 
ville udvikle sig. Forinden star
ten fik vi en meget grundig og 
omhyggelig briefing om luft
rumstorholdene, og man så 
specielt de jyske deltagere gø
re mange notater. 

Vi fik spændt flyene op og 
ventede så kun på hvordan 
vejret ville arte sig. Starterne 
kom i gang, og pludselig hørte 
vi, at der var to fly der var dam
pet af sted mod Kongsted. 
Godt for de kække piloter at de 

Tourdeltagerne fik startet fra 
Arnborg, men da den meget 
kraftige blæst kom fra sydvest, 
og det var jo lige den vej touren 
gik, så det blev til elastikflyv
ninger fra Arnborg. Men flot så 
det ud på pladsen. 

tog chancen for det var des
værre dagens eneste. Vi an
dre mere jordbundne fik vores 
daglige vandration i hovedet, 
og endelig hen på eftermidda
gen sagde vi farvel til Slaglil
lerne og kørte til Kongsted, 
hvor Øst-sjællands Flyveklub 
havde påtaget sig at holde 
festmiddag for os. 

Man startede festligheder
ne med at demonstrere for os, 
hvordan man affyrede en "ap
pelsinkanon". For de ikke-ind
viede kan oplyses, at man be
høver nogle elektriske lednin
ger, et spil, en appelsin og nog
le afløbsrør samt endelig ikke 
at forglemme noget lightergas. 
Rigtigt sat sammen giver det et 
herligt drøn og med meget held 
skulle det være muligt at træffe 
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Det samlede tourfelt på vej over Storebæltsbroen med polities
korten i front. Vejret ser dejligt flyvebart ud, men der var en ca. 40 
knobs vind fra sydvest. 

Sasha fra Lolland-Falster Svæveflyveklub får overrakt "Good 
Airmanship" hæderen af Tourens flyvechef Ib Overgaard. Sasha 
delte med det samme hæderen med sin co-pilot, Johannes 
Ramme, idet han havde en stor del af æren for at finde egnede 
udelandingsmarker. 

Der var ca. 50 deltagere, som 
til hver briefing sagde godmor
gen med et stort smil. 

Det håber vi også vi får til 
Tour de Danmark 2002. At der 
skal laves en Tour er der ingen 
tvivl om. Bestyrelsen er alle
rede gået i gang med planlæg
ningen for år 2002, så I kan 
allerede godt reservere uge 28 
til deltagelse i Touren. 

Medlehit 

Vinderholdet blev "Svæve HOFF". Holdet tog på målstregen førertrøjerne fra "Søbrisen" og fik 
fortjent applaus under den flotte og vellykkede afslutningsmiddag på Kongsted. 

Det skal også nævnes, at Tour 
de Danmark er den svævefly
vebegivenhed i Danmark, der 
skaber mest opmærksomhed 
om vor sport. I dag er det såle
des at enhver pressemand 
med respekt for sig selv og sit 
medie stiller op på de pladser, 
hvor Touren kommer frem. 
Avisfolk, TV-journalister og ra· 
diointerviewere står i kø for at 
komme til at tale med vores 
pressefolk. 

en forbiflyvende KZ-VII med 
appelsinen. Til alles beroligel
se skal blot nævnes at be
meldte fly fløj forbi 30 sekun
der senere, men tanken ... 

Efter forestillingen var alle 
klar til at bænke sig i det hyg
gelige klubhus og lade Birthes 

mad vederfares al retfærdig
hed, godt skyllet ned med rød
vin fra Bagerens depot. 

Også næste år 

Der skete det lykkelige på sid
ste flyvedag, at de gule trøjer 

Det var ikke uden problemer at få hele tourfeltet gennem Store
bæltsbroens betalingsanlæg. 

skiftede ejermænd. Til stor for
trydelse for nogle og til glæde 
for andre. 

Det var med stor tilfreds
hed, at bestyrelsen for Touren 
kunne konstatere at formålet 
med Touren var lykkedes til ful
de. Der blev knyttet forbindel
ser på kryds og tværs af landet 
og etableret nogle gode ven
skaber. Man fandt ud af at ver
denen uden for ens egen fly
veplads i grunden har temme
lig meget at byde på. 

I år havde vi 12 fly af blan
det oprindelse med på Touren. 

Det er et produkt som Tau
ren har skabt og som fortjener 
enhver form for støtte fra 
unionens hovedbestyrelse. 

Må jeg slutte med at sige 
tak til alle deltagere i Touren 
og i klubberne rundt omkring 
for det kolossale arbejde som 
I lægger i arbejdet med at gø re 
Tour de Danmark til en stor 
oplevelse for alle. • 

Se tidligere års "Toure" på hjemmesiden 
www.tourdedanmark.dk. 
Her kan du også være på forkant med Tour de 
Danmark 2002, idet alle oplysninger om næste års 
Tour vil være at finde på hjemmesiden, som et af de 
første steder. 
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LUFTFARTSSKOLEN 
INTEGREREDE KURSER 

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 kravene til 
første typeomskoling til flermandsbetjente fly. 
Næste ledige kursus starter primo februar 2002, kursusprisen alt ind. kr. 650.000,
Optagelsesprøverne til kurserne afholdes af Forsvarets Værnepligt og Rekruttering på Flyvestation 
Værløse. Lægeprøverne afholdes af flyvemedicinsk klinik på Rigshospitalet. Prøverne vil være 
uden omkostninger for ansøgerne. Informationsmateriale indeholdende optagelsesbetingelser og 
tilmeldningsblanket til optagelsesprøverne kan rekvireres på skolen. 
Der afholdes løbende informationsmøder på skolen omkring uddannelsen. Nærmere information herom 
kan fås ved henvendelse til skolen. 

MODUIAR KURSER 

PPLTeori 

Billund starter PPL teori den 14. januar 2001, med mulighed for efterfølgende flyvning både i (A) og (H). 
Pris og yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skolen. 

ATPLTeori 

For at kunne deltage, skal man være indehaver af et PPL certifikat. Kurset indeholder i henhold til JAR
FCL 1470 (a), Air Law, Aircraft General Knowledge, Flight Performance and Planning, Human Performan
ce and Limitations, Meteorology, Navigation, Operational Procecdures, Principles of Flight, Communica
tions. Kursets afholdelse forudsætter tilstrækkelig tilmelding. Pris oplyses ved henvendelse til skolen. 

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. Kursuspris pr. deltager inkl. alle materialer kr. 38.000,-. 

Modulare JAR-FCL 

Flyvekurser til CPL, IR, FI, ME/ CR og ME/ IR vil løbende blive udbudt, kontakt skolen. 

TYPE KURSER 

Type Rating BE 200 

Type Rating BE 200 i henhold til JAR-FCL 1.240 (a)(2). Kurserne er opdelt i to blokke. Blok 1 indeholder 
den tekniske del og varer 26 timer fordelt på 4 dage. Blok 2 indeholder 7 timers aero-plane performance 
og mass and balance og 8 timers flyvning fordelt på 7 dage. 
For at kunne deltage skal man være indehaver af en Multi-Engine/Instrument Rating og minimum CPL/IR 
teori. Kursuspris pr. deltager kr. 100.000,-. Kursets afholdelse forudsætter tilstrækkelige tilmeldinger. 
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Rekvirering af yderligere materiale og information om ovenstående kurser 
kan fås ved henvendelse til: 

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 
Lufthavnsvej 60 . 4000 Roskilde . T1f 32 82 80 63 
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Nordiske Mesterskaber i kunstfl 
Tekst: Kirsten Rungholm 

Sidste år blev mester
skaberne afholdt i 
Odense. I år skulle 
arrangementet løbe af 
stablen i Vastervik, en 
hyggelig mindre 
plads på Sveriges 
østkyst syd for Stok
holm. 

Det udviklede sig til det per
fekte stævne, perfekt vejr, per
fekte rammer og en dejlig 
kammeratlig og humoristisk 
stemning blandt piloter, dom
mere og officials. Contest di
rector var L.G. Arvidsson, Sve
rige og Jiri Kobrle, Tjekkiet var 
Chief Judge. 

Der var tilmeldt 33 piloter 
fordelt på tre klasser, Advan
ced, lntermediate og Sports
man. Fire nordiske lande var 
repræsenteret. Vi var seks pi
loter og en dommer fra Dan
mark. Vi kom i to YAK-52, to 
YAK-55, en Extra 300 og en 
Ultimate. Bedste danske pla
cering var Søren Dolriis i YAK 
55, han opnåede en 2. plads i 
lntermediate. Spændingen 
her var stor lige til det sidste, 
forskellen i point mellem 1. og 

2. pladsen var ganske ubety
delig. Peter Wraa, også i YAK 
55, opnåede en fjerde plads i 
Sportsman, her var konkur
rencen også meget tæt på de 
første fire pladser. 

Fine forhold 

De fleste piloter og fly ankom 
til Våstervik i løbet af onsda
gen. Her blev der lejlighed til 
at hilse på vore nordiske ven
ner og konkurrenter. Det var 
meget hyggeligt og sjovt at 
gense dem, som vi kender fra 
sidste og tidligere år og ikke har 
haft så meget kontakt til siden 
da. 

Der blev også lejlighed til at 
prøve boksen af. Boksen er et 
kvadrat på en gange en kilome
ter hvor i alle fløjne manøvre 
skal ligge indenfor. Boksens 
begrænsninger er markeret på 
jorden med hvide mærker. Hvis 
ikke det lykkes at holde alle 
manøvrer inden for den "meget 
lille" firkant får man strafpoints. 

Vejret var varmt og solrigt 
med en varmedis hængende i 
horisonten. Ikke helt perfekt 
kunstflyvningsvejr, da en god 
og tydelig horisont er det vig
tigste pejlemærke at vurdere si
ne øvelser efter. Vejret blev dog 

Søren Dolriis i sin YAK-55 OY-AVM blev bedste dansker. 

bedre og bedre de næste par 
dage, hvor konkurrencerne 
blev afviklet. Sigtbarheden blev 
øget, og temperaturen var alle 
dage på ca. 28-30 grader C 
med fuld styrke på solen. Godt, 
også for tilskuerne, som der 
kom en del af. 

De fleste blev indlogeret på 
hotel; vi danskere havde dog 
valgt at bo i campingvogn på 

pladsen hvilket var meget hyg
geligt. Både flyvepladsledel
sen, den lokale flyveklub og 
den svenske kunstflyvnings
union havde lagt meget og 
godt arbejde i at lave et rigtig 
fint arrangement. En hangar 
var indrettet til cafeteria og 
briefingrum; mad kunne købes 
hele dagen. 

Konkurrencen 

Den første konkurrencedag 
startede med briefing kl. 12.00, 
og flyvningen startede umid
delbart derefter. Denne første 
dag nåede alle deltagere i alle 
tre klasser at gennemflyve det 
kendte program en gang. Vi 
var færdige ved ottetiden om 
aftenen. 

I Sportsman skal det kend
te program gennemflyves to 
gange, derefter fik vi udleveret 
et ukendt program, som man 
ikke har lejlighed til at øve 
inden det skal flyves foran 
dommerne. I lntermediate og 
Advanced skal der gennemfly
ves et kendt, et frit og til sidst 
et ukendt program. 

På anden og tredje dagen 
begyndte konkurrencerne om 
morgenen, og begge dage nå
ede alle klasser at afvikle alle 
flyvningerne inden aften. 
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lyvning 

I mellem flyvningerne hav
de vi god tid til at ligge i græs
set og se vore konkurrenter fly
ve. Det gav os en ide om hvor 
gode de var, og også om hvor
dan vinden i højden var. Det 
er vigtigt at tage højde for vin
den for at blive inden for bok
sens begrænsninger. 

Lørdag aften var der fest
middag og præmieoverræk
kelse. Vi blev i mindre mo
torbåde sejlet ud til en lille bitte 
ø i den svenske skærgård. Ved 
opstillede borde langs bredden 
fik vi røget fisk og kold hvidvin. 
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Vejret var varmt, og solen stod 
efterhånden lavt på himlen. Det 
var som at sidde midt i en 
glitrende turistbrochure. 

Familiedag 

Søndag var der free-style 
konkurrence, ikke som en del 
af NM, men mere lagt op til 
publikumsvenlig opvisning. 
Her blev deltagerne bedømt af 
publikum, og der var lagt op 
til en familiedag på flyveplad
sen. Der kom ca. 4.000 tilsku
ere, der også så modelflyv-

Peter Wraa er kampklar i sin Yak-55. 

ning, politihelikopter, rundflyv
ning med Antonov 2 m.v. 

Søndag var også hjemrej
sedag, og vi fløj hjem om ef
termiddagen hver især med 
mange dejlige oplevelser, ind
tryk og nye bekendtskaber i 
bagagen . Vi havde genset 

mange piloter og dommere 
som tidligere har været delta
gere i NM og flere nye delta
gere havde vi lært at kende og 
dem glæder vi os også til at se 
igen næste år .. ... 

Se resultaterne på organi-
sationssiderne. • 

AIRBP 

ønsker sine kunder 

og forretningsforbindelser 

en glædelig jul 

og et godt nytår, 

og ser frem til 

et fortsat godt 

samarbejde i 2002! 
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Der er kun få stk. eller . I stk. _gf hver titel, og tilbudet 
gælder fra I 0. dec ti19gj [Tl.~11 1. dec.200 I, ell_er 

så _læn_~~-·•!~~~!:J,.~cjye~. 

The Glider Pilot's Manual, 3 stk. 
FØR 300.00/285.00 - NU 200,00 

Aircra~ Fabric Covering, Jeppesen, I stk. 
FØR 137,50/126,50 - NU 85,00 

Advanced Com posites, Jeppesen, I stk. 
FØR 302,50/286,00 - NU 210,00 

Emergency, crisis on the Flight Deck, I stk. 

FØR 247.50/220.00 - NU 190,00 

. . •f 

Air Crashes, 2 stk. 
FØR 302.50/281,25 - NU 210,0 

1 The Microlight Flying Manual, 3 stk. 
FØR 275.00/264.00 - NU 195,00 

Aircra~ Corrosion Control, Jeppesen, I stk. 
FØR 126,50/ I I 0,00 - NU 75,00 

How to Survive on land and sea, I stk. 
FØR 220,00/200,00 - NU I 50,00 

Basic Electronics and Radio Installation, I stk. 

FØR 126.50/ 121.00 - NU 85 ,00 

Cockpittet, pilotens arbejdsplads 

FØR 302.50/324.50 - NU 249.00 

KDA Service ApS • Lufthavnsvej 28 • 4000 Roskilde • Tlf.: 4614 I 507 • Hjemmeside: www.kda .dk • E-mail: butik@kda.dk 

V, 

~ 
m 
r 
V1 
m 
-i 

~ 
"' )> 
V1 



l 
1 

1 

Concorde 
flyver igen 

Tekst: Knud Larsen 
Foto: Du Pont og Air France 

Den 7. november genoptog 
både Air France og British Air
ways flyvninger med Concor
de til USA. 

Air France startede kl. 1047 
fra Paris-Charles de Gaulle luft
havnen med kurs mod John F. 
Kennedy Airport i New York på 
den tre timer 55 minutter lange 
tur. 

British Airways' Concorde 
startede en time senere fra 
London-Heathrow med sam
me destination. 

indsats fremstillet af Kevlar®. 
Flyene har fået nye special
dæk fremstillet af Michelin. 
NZG-dækkene {Near Zero 
Growth) er af en blødere op
bygning og fremstillet så de 
næsten er umulige at få til at 
eksplodere {det er ikke lykke
des under afprøvningerne 
med hastigheder over 210 kt). 

De elektriske ledninger i 
hjulbrøndene er armeret. og 
den automatiske dæktryksmå
ling incl. advarselssystem og 

blæserne, der skal skal køle 
hjulbremserne. er ændret. 

Air France har foreløbig 
modificeret tre af deres fem fly. 
der flyver fem gang om ugen 
til New York. mens British Air
ways har modificeret tre fly. BA 

har benyttet ventepausen til 
også at give flyene nyt interiør. 

Billetprisen Paris - New 
York er ca. 60.000 kr .• men så 
er det også en returbillet man 
får. 

Jim O'Sulliava, British Airways Quality/Technical Director og 
kaptajn Mike Bannister, Concorde Flight Manager med en sektion 
af Kevlar® foringen til brændstoftankene. 

Foringen monteres indvendig i Concordens brændstoftanke i 
vingerne. 

Flyvningerne med Concor
de har været indstillet siden 
ulykken den 25. juli 2000, hvor 
en Air France Concorde hava
rerede lige efter start. Alle 1 09 
ombord samt fire på jorden 
omkom. Årsagen til ulykken 
var, at et metalstykke. der var 
tabt af et tidligere startende fly, 
ødelagde et dæk, der blev 
slynget op i brændstoftanken 
og det udfossende brændstof 
blev antændt. 

Siden ulykken har både Air 
France, British Airways og 
flyfabrikken {nu EADS) arbej
det på en løsning. For at få 
Concorden godkendt af de bri
tiske og franske luftfartsmyn
digheder er der udført en ræk
ke modifikationer. 

Brændstoftankene over ho
vedhjulene er foret med en 
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Naples Air Center Ine. - Florida 
JAR godkendt CAA UK/FT0-211 

* * * * * * * * * * • CAA/JAA godkendte kurser starter dagligt - PPL, IMC, Night, Multi Engine. 
> IAR PPL på 4 uger - året rundt. 

* • 2 CAA/JAA eksaminatorer fast tilknyttet. 
• Fra nul til ATP FAA part 141 og 61 kurser starter dagligt. 
> Prima instruktion med meget erfarne instruktører. 
> Intensive 4 dages kurser for at bestå teoretiske prøver. 
• Time building på C152, C172, PA-24, PA-28, PA-28R, PA-31 og PA-44. 
> 90% af flyparken er udstyret med King GPS nmoving map display". 
> Eget flyværksted af højeste standard. 
> Færdiggør din PPL i en ny C172. 
• Naples Airport valgt som HThe best little airport in USAH i 1998. 

M1 visa tilbydes. 

Naples Air Center leverer kvalitet og din sikkerhed er vores højeste prioritet! 

Grundig undervisning /flg. JAR-FCL uden kompromis. Pilot uddannelse bør Ikke være 
den billigste du kan finde, men den bedste - for livet er værdifuldt. 

Naples Air Center Ine. 230 Aviation Drive South, Naples, Florida 34104 USA repræsenteret I Skandina
vien ved Go Fly US - J. Christiansen, Violvej 155, DK-8700 Horsens, Telefon + 45 75 64 03 43, 

e-mail: flying@ofir.dk, Internet: www.goflyus.subnet.dk/nac.htm eller www.naples-air-center.com 

Naples Air Center siden 1975 ,Y- Learn to fly ... with the best of both worlds 
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Årsregnskab Cimber Air A/S 
Cimber Air havde i charter for at opnå bedst mulig ter var passagertallet stort set lufthavnsafgifter i Københavns 

kapacitetsudnyttelse. uændret i forhold til året før. lufthavn og højere USD kurs. 
regnskabnret2000/ I august festligholdt selska- Resultatet indeholder også 
01 (I. maj 2000 til 30. 

Væsentlige begivenheder 
bet sit 50-års jubilæum. betydelige engangsomkost-

april 2001) 890.000 ninger til forberedelse af ope-

passagerer, 2% flere I juli og august 2000 fik selska-
Årets resultat 

rationen af de to nye regionale 
bet leveret to Bombardier jetfly bl.a. til ansættelse og ud-

end året før. Omsæt- CRJ200LR regionale jetfly Cimber Air A/S har i regn- dannelse af besætninger og 
ningen steg med 8% med plads til 50 passagerer. skabsåret 2000/2001 realise- tekniske medarbejdere. 
til 746 mio. kr. og det De blev umiddelbart efter le- ret en omsætning på 7 45,5 Den højere USD kurs har 

ordinære resultat før vering sat i produktion på uden- mio. kr. mod 687,7 mio. kr. året en negativ resultatvirkning på 

renter udgjorde 28 rigsruter for Lufthansa City- før svarende til en vækst på ca. 13 mio. kr. på driftsomkost-

mio kr., en stigning p 
Line med udgangspunkt i Ber- 8,4%. I løbet af de sidste to ni ngerne i forhold til året før og 
lin under Team Lufthansa part- regnskabsår er omsætningen den højere gennemsnitlige 

55% i forhold til 1999/ nerskabet. forøget med 27,5%. brændstofpris har ligeledes en 
2000. Året har i øvrigt fortsat væ- Det samlede antal beford- negativ resultatvirkning på ca. 

Arets nettoresultat ret præget af det langvarige rede passagerer inkl. charter 13 mio. kr. 

efter skat udgør fald i passagertallet, der fulgte udgjorde ca. 890.000, svaren- Startafgifterne i Køben-

-10,4 mio. kr. 
de væsentlige ændringer i kon- de til en forøgelse på 2,2% i havns Lufthavn blev pr. 1. ok-
kurrencevilkårene på det dan- forhold til året før. Målt i solgte tober 1999 forhøjet med 13,40 

Der er altn fortsat ske marked siden den faste passagerkilometer (RPK) kr. pr. ton (+moms) svarende 
underskud, men Storebæltsforbindelse åbnede steg trafikken med 8,0%, til 32% pga. af harmonisering 

væsentligt mindre i 1997. samtidig med at kapaciteten af afgifterne for udenrigs- og 

end sidste år, hvor Virkningen forstærkedes af målt i udbudte sædekilometer indenrigsflyvning. Derudover 

resultatet udgjorde -
konkurrenceforvridende stats- (ASK) steg med 8,9%. Den forhøjedes samtlige afgifter i 
afgifter på indenrigsflypassa- gennemsnitlige belægning er Københavns Lufthavn med 

14,8 mio. kr. gerer, uforholdsmæssigt høje således faldet fra 58,7% til 13% pr. 1. januar 2000. Dette 
stigninger i lufthavnsafgifterne 58,2%. har for startafgifternes ved-
i Københavns Lufthavn fra et- Flyflåden er udvidet fra · kommende bevirket en samlet 

Aktiviteter teråret 1999, en fortsat stigen- gennemsnitlig 14,5 enheder meromkostning på over 4 mio. 
Cimber Airs hovedaktivitet er de USD kurs og en næsten tre- ATR42/72 i 1999/2000 til gen- kr. for regnskabsåret. 
regional ruteflyvning i Europa dobling af priserne på jet fuel nemsnitlig 15,0 enheder ATR I nettoresultatet indgår end-
i samarbejde med selskabets fra begyndelsen af 1999 til ef- 42/72 og CRJ200 i 2000/2001. videre urealiserede kursregu-
to partnere SAS og Lufthansa. teråret 2000, som det ikke har Udnyttelsen af flyflåden målt i leringer af USD flyfinansiering 

Samarbejdet med SAS om- været muligt at opnå kom pen- antal flyvetimer pr. enhed er med ca. 13 mio. kr. Til sam-
fatter danske indenrigsruter og sation for i billetpriserne. øget med 6, 1 % i forhold til året menligning er værdien af sel-
udenrigsruter ud af Køben- Som følge heraf samt på før. skabets flyflåde baseret på ba-
havn og samarbejdet med grund af øget konkurrence fra Omkostningerne pr. udbudt lancedagens USD kurs ca. 20 
Lufthansa omfatter tyske in- SAS på ruterne til Ålborg og sædekilometer (ASK) er redu- mio. kr. højere end ved regn-
denrigsruter og europæiske re- Århus faldt selskabets passa- ceret med 1,6% i forhold til året skabsårets start, uden at disse 
gionalruter ud af Berlin, Ham- gertal på danske ruter med før, og den tilsvarende omsæt- merværdier er medtaget som 
borg og Dortmund. 15,9%. Passagertallet på ning pr. udbudt sædekilometer opskrivninger i resultat eller 

Det danske indenrigsrute- samtlige danske indenrigsru- (ASK) er faldet med 0,5% i balance. 
net omfatter forbindelser mel- ter faldt i samme periode med forhold til året før. Omsætnin- Årets nettoresultat efter 
lem København og provinsluft- ca. 4,7% så Cimber Airs mar- gen pr. solgt passagerkilome- skat udgør -10,4 mio. kr., hvor 
havnene i Sønderborg, Karup, kedsandel på danske ruter er ter (yielden) er 0,4% højere end sidste års resultat udgjorde -
Århus og Ålborg. faldet fra ca. 24% til ca. 21 %. året før samtidig med at om- 14,8 mio. kr. 

Det tyske indenrigsrutenet På det tyske marked skete kastningerne pr. solgt sædeki-
består af ruter mellem selska- der den væsentlige ændring at lometer er 0,8% lavere end året 
bets hjemmebase i Kiel og Lufthansa i starten af 2001 før. 
Berlin, Frankfurt, M0nchen og overtog en aktiepost på 24,9% Årets resultat før renter, ek- Forventninger til det 
Køln samt mellem Berlin og i Eurowings og fik option på straordinære poster, avancer kommende år 
Bremen og mellem Berlin og yderligere 24, 1 %. Eurowings, ved salg af anlægsaktiver m.v. Forventningerne til 2001 /2002 
Hamborg. som samarbejdede med KLM, (EBIT) er et overskud på 27,5 er i høj grad påvirket af den 

Udenrigsnettet omfatter Alitalia og Air France var indtil mio. kr., hvor sidste års resultat usikkerhed der har ramt luft-
forbindelser mellem Køben- da en væsentlig konkurrent for var et overskud på 17, 7 mio. fartsindustrien efter tragedien 
havn og Berlin, Dortmund, Lu- Cimber Air. kr. svarende til en stigning på den 11 . september 2001. 
xembourg og Montpellier, mel- Samarbejdet mellem Luft- 55,3%. I begyndelsen af det nye 
lem Berlin og Bruxelles, Nice hansa og Eurowings har med- De positive elementer i den- regnskabsår er der gennem-
og Dublin, mellem Hamborg ført at Cimber Air har flyttet ka- ne udvikling er den ovenfor ført et tværorganisatorisk re-
og Helsinki og mellem Sønder- pacitet fra ruten Berlin-N0rn- nævnte udvikling i enhedsom- sultatforbedringsprogram, der 
borg og Montpellier. berg til ruterne Kiel-M0nchen kastninger og -indtægter. De for regnskabså,ret 2001/2002 

Ud over den faste ruteflyv- og Dortmund-København. På negative elementer er især giver omkostningsreduktioner 
ning flyves ad hoc- og serie- Cimber Airs tyske indenrigsru- højere brændstofpriser, højere på over 1 0 mio. kr. og som for-
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venteligt har en fremtidig hel
årsvirkning på ca. 25 mio. kr. 

Gaven til ham ... 

CARLTON 
KABINE TROLLEY 

CARLTON 
BUSINESS TASKE 

med mange anvendelses
muligheder. Mange 

rum med plads til alt: 

i slidstærk polyester, 
rum til bærbar PC, 
Organizer og mange rum 

NU kr. 799,-
Beklædning, laptop m.m. 

kr. 599,-

CARLTON 
PC-SKULDERTASKE 

Rummelig i slidstærk polyester. 
Med plads til PC og flere 

anvendelige rum/Organizer. 
Med håndtag og skulderrem 

NU kr. 379,

Selskabet vurderer løben
de muligheder for at indsætte 
flyflåden bedst muligt, herun
der udlejning med og uden be
sætninger. For det kommende 
år var det planlagt at selskabet 
skulle indlede forhandlinger 
om en ekspansion i det nord
tyske marked, hvor selskabets 
kompetence på turboprop- og 
jetfly ville blive anvendt. Disse 
planer er udskudt på ubestemt 
tid, da konsekvenserne for 
Cimber Air af tragedien den 11 . 
september 2001 endnu er u
overskuelige. • 

•1, 11, 1 d, rl<111, o<lt 

'. 1l ) l \ 1. l, ,', 111 
Storcenter Nord • 8200 Århus N ti~ 
8610 8812 • www.laedervare.dk ~ 

VI tilbyder Flyv's læsere 10% rabat på alle Ikke nedsatte varer mod medbrlngelse af denne annonce. 

Hele 1.000 DKK 2000/2001 1999/2000 1998/99 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 745.514 687.663 584.661 

Resultat før renter 27.474 17.687 43.028 
Finansposter, netto (49.462) (33.885) 343 
Ordinært resultat før skat (21.988) (16.198) 43.371 
Resultat før skat (20.866) (22.238} 65.344 
Årets resultat (efter skat) (10.379} (14.758} 46.566 

llaylbeanAircraft Autoriseret 
SERVICE CENTER 

Business Flight Services A/S tilbyder 
Professionel assistance til ejere/operatører 

af Beech-, Cessna- og Piperfly m.fl., 
når det gælder vedligeholdelse og reservedele. 

Sindal afdeling: tlf. 96 78 02 04 
Roskilde afdeling: tlf. 46 14 17 02 
Staunlng afdeling: tlf. 97 36 90 55 
Reservedele: tlf. 96 78 02 05 

Business-Services "" 
Sindal Alrport DK 9870 Sindal - Denmark 

• Sindal 
• Roskilde 
• Stauning 

Tel. +45 96 78 02 00 - Fax +45 96 78 02 08 M ~no.SI.V0l4 
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Hele 1.000 DKK 2000/2001 1999/2000 1998/99 

Balancen 
Anlægsaktiver 790.500 621.723 458.729 
Omsætningsaktiver 214.464 258.966 239.510 
Aktiver i alt 1.004.964 880.689 698.239 
Egenkapital 125.816 136.194 150.949 
Antal medarbejdere 366 345 293 

Når DU har tid - der du er! 

Modulbasert flygerutdanning 
luftfartsskolen tilbyr alle PPI.- piloter videreutdanning frem til 

JAR-FCL Trafikldlygersertifikat 

Teoriutdanningen - vårt fleksible utdanningssystem består av 
"Distance Leaming" og ldasseromundervisning. luftfartsskolen 
driver sin egen lntemettslcole der du selv velger dato for ATPL 

kursstart. 

Praktisk utdanntng - treningsprogrammert til CPL + IR + MCC 
gfennomlører du hos en av våre to høyst profesjoneØe samar-

beidspartnere: Norwegian Aviation College og British Aerospace LUFTFARTSSKOLEN 
Right Training Europa, med base i N01ge og Syd-Spania. PB 383, sentrum, N-0102 Oslo 

Tel: 00 47 23 10 29 04 
Dette er trolig Skandinavias mest kosleffektive trafikldlygerut- fa,: 00 47 23 1 o 29 01 

dannlng. V~ dtJ vite mer. 1a kontakt eller besøk våre intemettsider. e-post: luftfartsskolen@nak.no 

www.luftfartsskolen .no 
--~ - ------------ - -
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ØGER 
Mayday, Mayday 
Ottar Sweinsson og Carsten 
Berthe/sen: Mayday, Mayday! 
- En fantastisk redningsaktion 
på Atlanterhavet. PP Forlag, 
2001. 155 s. 23 x 16 cm. 56 
illustr. kr. 169,00. ISBN 87-
90799-09-7. 

Julenat 1986 forliste det island
ske fragtskib SUDERLAND 
mellem Island og Norge, over 
600 km nord for Færøerne. 
Seks mand omkom, mens fem 
på mirakuløs vis blev reddet af 
Lynx helikopteren på Søvær
nets inspektionsskib VÆDDE
REN. 

De overlevende havde stå
et i 2-3 grader koldt vand i et 
halvt døgn i en redningsflåde 

. med hul i bunden. De blev dybt 
forbavsede over pludselig at 
se så lille en helikopter midt på 
oceanet. 

Den islandske journalist og 
forfatter Ottar Sveinsson har, 
med hjælp af den danske 
forfatter Carsten Berthelsen, 
skrevet bogen som på omsla
get betegnes som en doku
mentarroman. O.S. har også le
veret stof til TV-serien Rescue 
911 og stilen i bogen er den 
samme. Nok ikke alles kop te. 

I et afsluttende afsnit spe
kuleres der over hvorvidt og 
hvor meget en sovjetisk og en 
britisk U-båd var involveret i 
forliset. Tendensen i dette af
snit er nærmest i retning af 
"Strengt fortroligt/X-files". Do
kumentationen er her temme
lig tynd. 

Bogen, der er oversat fra is
landsk, har en del irriterende 
fejl : "Der er ikke indbygget 
gummibåd i flyverdragten", i 
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Danmark hedder det Flyve
våbnet, ikke Luftvåbnet (to af 
helikopterbesætningen var i 
øvrigt fra Flyvevåbnet). At 
farvandet mellem Grønland og 
Norge var "den sovjetiske del 
af Nordatlanten" er ikke almin
deligt anerkendt. 

Besætningen på helikopte
ren og VÆDDEREN fik velfor
tjent hæder for redningsaktio
nen, og det er velkomment at 
det ikke går i glemmebogen. 
Men historien behøver slet 
ikke blive "poppet" op med u
både mm. Den er såmænd 
spændende nok endda. 

PJC 

Danske Militærfly 

Per Thorup Pedersen: Danske 
Militærfly 2001. Eget forlag 
2001. 206 s. 32 x 27 cm (A4) i 
ringbind. Pris: kr. 300,00. Fås 
kun hos udgiveren på tlf. 98 80 
1330. 

Med 2001 udgaven foreligger 
en ajourført version af et godt 
opslagsværk. Bogen er en 
oversigt over samtlige fly, der 
har været anvendt af alle dele 
af forsvaret. For hver flytype er 
anført hvert enkelt flys regi
strering, modtagelsesdato etc. 
Under bemærkninger til flyet 
er anført dets skæbne (havari, 
salg e.l.). Nyt er listen med Hæ
rens ubemandede fly (UAV). 
Værkets sidste 50 sider er en 
kronologisk oversigt over ha
varier siden 1912. Et vældig 
godt værk som det er svært at 
undvære, når man skal helt 
ned i det enkelte flys historie. 

K.L. 

Flyvevåbnet 
Hans A. Schrøder: Det danske 
flyvevåben. Tøjhusmuseet 
2001. 70 s. 17 x 22 cm. Pris 
kr. 70,00. ISBN 87-89022-31-
9. Fås hos Flyvevåbnets Bib
liotek, tlf. 44 89 37 02. 

Hæftet er en komprimeret ud
gave af Flyvevåbnets og 
dansk militærflyvnings histo
rie, der egentlig startede den 
14. december 1911 på Kløver
marken i København. Der er 
afsnit om flyvevåbnets rolle 
under den kolde krig, dets di
mensionering og om opgaver 
som de til rådighed værende 
fly ikke var egnet til at løse. 

I afsnittet om Luftværns
gruppen og dens uendelige 
omstruktureringer skal man 
holde tungen lige munden for 
at følge med i hvilke NIKE eller 
HAWK eskadriller der nu er 
nedlagt eller oprettet eller blot 
flyttet eller lagt sammen med 
andre. Det er imponerende, at 
flyvevåbnets personel har 
kunnet følge med i dette. 

De sidste 1 O sider er en 
glimrende oversigt over alle fly 
siden 1912, hvor der for hvert 
fly er oplysninger om type, 
navn, besætning, motor, be
væbning etc. Hæftet er frem
tidssikret, idet forfatteren har 
medtaget fly, der er bestilt men 
endnu ikke leveret. Det gælder 
de nye C-130 og EH 101 heli
koptere, der leveres i 2003-
2004. 

Der er hverken stikordsre
gister eller indholdsfortegnel
se, især det sidste ville have 
været rart. 

Hæftets billeder er i sort/ 
hvid, kun omslagets to billeder 
med flotte motiver er i farve -
ærgerligt er det, at gengivel
sen her er så dårlig. 

K.L. 

Eskadrille 721 
Bent Jørgensen: Fra træsko
flyver til VIP-jet. Flyvevåbnets 
Bibliotek 2001. 287s. 25x 18 
cm. Pris kr. 300,00. ISBN 87-
987748-3-2. Fås hos Flyve
våbnets Bibliotek, tlf. 44 89 37 
02. _ _..,. 

Eskadrille 721 fyldte den 12. 
oktober 2001 75 år selv om 
det kun er 50 år siden at Fly
vevåbnet blev oprettet. Eska
drillen kan imidlertid før histo
rien tilbage til den 12. oktober 
1926, da 1. Luftflotille blev op
rettet. Forfatteren begynder 
dog helt tilbage ved militær
flyvningens start i 1911 for at 
få det hele i perspektiv. 

Bogen er beretningen om 
flyene, opgaverne og perso
nellet i snart sagt alle ender af 
verden. En væsentlig del af es
kadrillens opgaver er foregået 
på Grønland, men i nyere tid 
er også opgaver som nød
hjælpsflyvninger, havmiljø
overvågning og flyvninger for 
FN og NATO med. 

Den kronologiske gennem
gang er meget fint suppleret 
med personlige beretninger 
fra besætningsmedlemmer el
ler fx uddrag af Luftgruppe 
Vest's dagbog. 

Atforfatteren har været om
hyggelig i udarbejdelsen af 
indholdet viser et 28 sider stort 
tillæg med tabeller, flydata, kil
der og noter. 

K.L. 
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Luftwaffes 
endeligt 
George Løwe: Tilintetgørelsen 
af Lufwaffe i Danmark 1945. 
Udgivet af Flyvevåbnets Biblio
tek. Ballerup 2000. 163 sider, 
25 x 18 cm, indb. ISBN87-
987748-2-4. Pris 248,00 kr. 

Kan købes gennem boghan
delen eller fra Flyvevåbnets 
bibliotek. Tlf. 44 89 37 02. 

Ved den tyske kapitulation 
den 5. maj 1945 var der over 
1 .1 00 Luftwaffe fly i Danmark. 

Royal Air Force sørgede for 
at næsten alle blev sprængt/ 
skrottet i løbet af efteråret 
1945. Detsammevartilfældet 
med reservedele, jordmateri
el, radio- og radarudstyr m.v. 

Denne bog, der er baseret 
på omfattende studier i engel
ske arkiver, skildrer detaljeret 
denne masseødelæggelse. 
Det er en faktafyldt bog om et 
hidtil næsten ukendt kapitel i 
dansk flyvnings historie. Hvilke 
tyske enheder, der leverede fly 
til det store bang, fremgår dog 
ikke, og der står kun lidt om de 
fly, som blev fløjet til England 
til evaluering. 

Det menneskelige islæt 
savnes totalt. Der må da stadig 
findes folk - fra begge sider -
der var med den gang og som 
kunne fortælle noget herom. 

Desværre er fremstillingen 
temmelig tør (for nu at sige det 
pænt), men hold ud ...... det 
er et interessant emnel 

HK 
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Polarflyvning 
Anders Odbjerg: Genvej over 
Nordpolen. 
Træk af polarflyvningens his
torie. Aschehoug, København 
1999. 238 sider, 27 x 19 cm, 
indb. ISBN87-11-12841-0. 
Pris 269, 00 kr. 

Udforskningen fra luften af 
den nordligste del af jordklo
den er i meget høj grad fore
gået ved brug af luftfartøjer, ik
ke bare fly, men også luftskibe 
og balloner. Mange af de im
plicerede personer var stejle 
naturer, mens andre nok må 
karakteriseres som eventyre
re eller ligefrem charlataner. 

Denne kombinationen af 
barsk natur, teknik og farverige 
personligheder er taget under 
behandling af en forfatter, der 
har et indgående kendskab til 
arktiske forhold. Resultatet er 
blevet en velskrevet, ja lige
frem spændende bog. Men 
også en informativfagbog (der 
er stikordsregister). 

Den handler bl.a. om sven
skeren S.A. Andre, der i 1897 
forsøgte at nå Nordpolen i bal
lon, om nordmanden Roald 
Amundsen (første mand på 
Sydpolen), der i 1926 fløj over 
Nordpolen i luftskibet NORGE 
og om italieneren Umberto 
Nobile og prestigeluftskibet 
ITALIA, der havarerede i 1928. 

Særdeles interessant er af
snittet om den flyvning til Nord
polen, amerikanerne Floyd 
Bennett og Richard E. Byrd 
udførte i 1926 med en Fokker 
F VII. Meget tyder på, at de 
manglede et par hundrede ki
lometer i at nå Nordpolen. 

Bogen omhandler ikke kun 
de her nævnte flyvninger. Den 
følger udviklingen frem til 
1950'erne, da SAS indledte ru
teflyvninger om ikke ligefrem 
over Nordpolen, så i hvert fald 
tæt på. 

HK 

Krigen i luften 
Williamson Murray: Krigen i 
luften 1914-1945. Gyldendal 
2001 . 223 s. 27 x 20 cm, indb. 
Pris: kr. 279,00. ISBN 87-00-
75672-5. 

Bogen er en del af en ny serie 
bøger om Anden Verdenskrig. 
Forfatteren er historieprofes
sor ved Ohio State University 
med speciale i flyvningens hi
storie. Bogen beskriver den 
teknologiske udvikling og de 
helt forskellige roller luftvåbnet 
spillede under de to verdens
krige. Ud over billeder og far
velagte treplanstegninger af 
flyene indeholder bogen gode 
grafiske fremstillinger af fx 
Dambuster-angrebet, japa
nernes angreb på Hawaii mm. 

Bogen kan naturligvis ikke 
være altdækkende for tover
denskriges luftaktiviteter, men 
er en god opslagsbog med 
stikordsregister. 

K.L. 

NYE UDGAVER 

The Complete Book 
of Fighters 
An illustrated Encyclopedia 
of Every Fighter Aircraft 
Built and Flown 
William Green & Gordon 
Swanborough 

This new and updated 
edition contains descriptions 
of nearly 1700 fighter 
aircraft, inclucling the 
development history and 
production details. 
It is illustrated with rare 
historical photographs, 
profile paintings and 
cutaway drawings. 

608 s. stort format 26 x 34 
cm, gennemi/1. i farver og 
sort/hvid, indbundet, 
kr.850,-. 

SEGELFLUG 
Bildkalender 2002 
Er nu udkommet. 
Begrænset antal nu 
på/ager. 

Den flotte klassiske 
farvekalender med tekniske 
oplysninger og ledsagende 
tekstbeskrivelser om de 
viste svævefly. 
Tekst på tysk, engelsk 
og fransk. 
Format: 29 x 48 cm, 
kr.248,-

~ 
NYBODER BOGHANDEL 
St. Kongensgade 114 
1264 København K 
Tit. 33 32 33 20 
Telefax 33 32 33 62 
E-mail: nyboder@bogpost.dk 

Nu også på 
www.nyboderbog.dk 
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Flyvende sjældenheder 
Jochen Ewald, Rainer Niedree 
og Peter F. Selinger (redaktø
rer): Oldtimer Segelflugzeuge. 
Aviatic Verlag GmbH. 175 s. 28 
x 20 cm. Indbundet DM 58,00. 
ISBN 3-925505-58-X. 

Oldtimer Segelflugzeuge 
med undertitlen "Fliegende 
Raritåten aus der Pionierzeit 
des Segelflugs" er et fornemt 
bogværk hvor forfatterne med 
stor kompetence præsenterer 
44 af de mest bemærkelses
værdige og stadig aktive 
svævefly fra perioden 1929-
52. 

Flytyperne som er med i 
bogen spænder bredt fra 
nogle få skoleglidere via øvel
sesfly til deciderede rekordfly. 
Også når det gælder typernes 
oprindelse, er bogen mangfol
dig. Der er fly fra mere end 10 
lande, hvilket giver en usæd
vanlig farverigdom. Hvor fin
der man tilsvarende flotte 
beretninger om f.eks. Scud li, 
H0tter 17, Avia 40P, Spalinger 
S 25a, Orlik 2, Lunak eller for 
den sags skyld vores egen 
danske 2G ? Og så i tillæg en 
række af de fineste tyske typer 
gennem tiden som bl.a. M0-
13d, der nu er så sjælden, at 
det danske eksemplar, OY
MUX måtte lægge krop til en 
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opmåling, for at bogens tre
planstegning kunne blive helt 
perfekt. 

Hver typeomtale indbefat
ter typisk 4-6 sublime farvebil
leder i perfekt gengivelse og 
er ledsaget af en præcis og 
skarp treplanstegning i skala 
1:100. Desuden erdertabeller 
med de vigtigste tekniske data 
og sidst men ikke mindst en 
god bid tekst. Bogens layout 
er spændende og stilrent, hvil
ket gør det til en ekstra ny
delse at bladre sig gennem 
siderne. 

Bogens tekster er klare, 
informative og interessan
te. Der er beretninger om 
flytypens skabelse, dens 
betydning i svæveflyvnin
gens historie og det en
kelte flys livsforløb. At fly
ene som bogen skildrer 
stadig er i drift og dan
ner kernen i den ver
densomspændende 
Vintage Glider Club er 
tydeligvis en afgøren-

de inspirationskilde for bogens 
ophavsmænd. De farvestrå
lende billeder rum-mer i sig 
selv en betydelig "risiko" for at 
læseren må overgive sig og 
rives med i beundring af de en
tusiaster der ved ligeholder og 
præsenterer flyene , mens 
nogle af verdens bedste foto
grafer fastholder de næsten 
guddommelige øjeblikke! 

Første udgave af bogen er 
desværre ikke helt fejlfri. Mest 
er der tale om banale stavefejl 
og tre tilfælde af fejlplacerede 
flag, men værst er det, at to 
spalter med tekst er ude af 
sammenhæng. Det er specielt 
ærgerligt at netop den fejl op
træder i omtalen af den dan
ske 2G. Korrektionsblad med
følger. 

Bogens sande kvaliteter 
lader sig imidlertid ikke skjule 
og jeg tror, at bogen og dens 
pragtfulde billeder vil medvirke 
til at holde gang i den histori
ske svæveflyvning i årevis 
fremover. 

N.E. Gjørup 

De danske militære flyverstyrkers 
udvikling 1940-1945 
Paul E. Ancker: De danske 
militære flyverstyrkers udvik
ling 1940-1945 Bind li (første 
halvbind). Odense Universi
tetstor/ag, Odense2001.476s. 
25 x 18 cm. ISBN 87 7838 368 
4. Kr. 300,00. 

Tidligere major i Flyvevåbnet, 
cand.phil. Paul E.Ancker, i Fly
vevåbnet og blandt flyvehi
storisk interesserede kendt 
ved sit flyvernavn POL, har nu 
på Odense Universitetsforlag 
fået udgivet andet bind af sit 
omfangsrige værk om dansk 
militærflyvnings historie. Det 
vil sige, under arbejdet med 
stoffet fra perioden 1940 til 
1950 viste dette sig at antage 
et sådant omfang, at det fo
religgende bind "kun" er første 
halvbind af andet bind. 

Forfatteren har ganske na
turligt ladet dette bind omfatte 
perioden fra Danmarks besæt
telse og til befrielsen. 

Når man nu ved, at tysker
ne allerede fra den 9. april 1940 
forbød al militærflyvning, så er 
det umiddelbart ubegribeligt, at 
forfatteren har kunnet skrive 
476 sider om de danske mili
tære flyverstyrker, som reelt 
var nedlagt i denne periode. 

Men når de ikke kunne fly
ve, hvad lavede de så? Ja, se 
det er jo det, som der er kom
met ikke blot et lærd værk ud 
af, men også en meget spæn
dende beretning om de danske 
militærflyveres og marineflyve
res meritter under besættelsen. 

Som ung officer i Flyvevåb
net i 1950'eme havde jeg per
sonligt ikke det mod eller den 
frækhed at henvende mig til 
væsentligt ældre kolleger og 
spørge, hvor de havde fået alle 
deres dekorationer fra. Nu har 
jeg fået forklaringerne. 

Takket være at forfatteren 
har arbejdet med dette værk i 
mange år, er det lykkedes for 
ham at få både mundtlig og 
skriftlig dokumentation - her
under fotos - fra mange nu af
døde flyverofficerer. 

Begivenhederne den 9. ap
ril 1940 danner den psykologis
ke baggrund for de frustrerede 
militærflyveres og marinefly
veres handlinger. Nogle var 
straks opsat på at komme til at 
flyve i allieret tjeneste. For nog
le lykkedes det, for andre ikke. 

Enkelte flyvere meldte sig til 
Luftwaffe; også dem møder vi. 

Efter den 29. august 1943 
trådte mange ind i modstands
bevægelsen, andre flygtede til 
Sverige. For enkelte af flyver
ne lykkedes det at komme 
videre til England, medens an
dre meldte sig til Den danske 
Brigade, hvor en del af dem 
kom til at flyve. 

Som man kan forstå, er det 
en broget skare af frustrerede 
og mere eller mindre handle
kraftige flyvere, man møder, 
men forfatteren er ikke histori
ker for ingenting. Alt er overor
dentligt veldokumenteret, og 
det er tydeligt, at han som in
terviewer har anlagt en meget 
kritisk holdning over for vete
ranernes mulige efterrationa
liseringer. 

Nu skal man imidlertid ikke 
tro, at hele dette værk kun hand
ler om flyverne og deres op
levelser under besættelsen. 
Værket er nemlig samtidig et 
vægtigt bidrag til besættelses
tidens historie, idet denne hele 
tiden danner den veldokumen
terede ramme om begivenhe
derne. 

Dette bind henvender sig 
således til alle med interesse 
ikke bare for den militære flyv
nings, men også for besættel
sestidens historie, således 
som den reflekterer sig i de en
kelte flyveres handlinger. 

Efter et kort resume på en
gelsk indeholder de sidste 137 
siderafdettebinddokumentation, 
noter og fortegnelser, herunderen 
oversigt over de ikke mindre end 
165 spændende illustrationer, 
hvoraf mange stammerfraprivate 
samlinger og derfor ikke har væ
ret publiceret før. Man bør i øvrigt 
ikke snyde sig selv for også at 
læse noterne, som i mange 
tilfælde er mindst lige så spæn
dende som selve teksten. 

Personligt kan jeg kun glæ
de mig over, at Flyvevåbnets Bi
bliotek ved denne udgivelse at
ter har fået et lødigt, videnska
beligt, men bestemt også un
derholdende værk om dansk 
militærflyvnings historie af stor 
blivende værdi; og det er med 
store forventninger, at jeg ser 
frem til andet halvbind af bind 
li. 

Hans A.Schrøder, chef for 
FlyvevAbnets Bibliotek 
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Kommentarer 
Det mest interessante af flye
ne i rubrikken tilgang er nok 
OY-ODA, den første Europa i 
Danmark, der er blevet helt 
færdig og har fået luftdygtig
hedsbevis(i experimental ka
tegorien). Se også rubrikken 
Kort sagt. 

R44 OY-HLN er bygget i år, 
men er importeret via England 
(ex G-CBBE). 

Learjet OY-LJM er fra 1995, 
ex N209FX. 

De to Boeing'er opereres 
på natfragtruter for UPS, Uni
ted Parcel Service Co., der og
så ejer dem. 

727-200 OY-UPC fløj første 
gang den 9. april 1987 og blev 
leveret den 2. maj samme år 
til TWA, Trans World Airlines, 
som N891 TW. 11982 blev flyet 
solgt til UPS, der lod det om
bygge til fragtly. I forbindelse 
hermed ændredes registre
ringsbetegnelsen til N925UP. 

OY-USA er det første Boe
ing 757 fragtfly på dansk regi
ster. Den er bygget som fragt
fly, fløj første gang den 23. juli 
1993 og blev afleveret den 12. 
august til UPS som N431 UP. 

Tilgang 

OY- Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

OY-HLN Robinson R44 1088 29.9. Lei Kurt Dyce Nielsen, Assens 
OY-LAG Piper PA-28-181 2843464 12.9. Air Alpha, Odense 
OY-LAZ Piper PA-34-220T 3449225 18.10. Jan Peter Nicolaisen, Charlottenlund 
OY-LJM Learjet 60 60-060 25.7. Flexjet Operations, Nærum 
OY-ODA Europa Classic 9408 27.9. Niels Aage Kock, Blommenslyst 
OY-PMA Piper PA-34-220T 3449222 18.10. I. og P. Andreassen, Viborg 
OY-UPC Boeing 727-200 19230 28.9. Star Air, Kastrup 
OY-USA Boeing 757-200 19230 25.9. Star Air, Kastrup 

Slettet 

OY- Type Dato Ejer/bruger Årsag 

OY-XPJ Schleicher ASK-13 25.9. Frederikssund-Frederiksværk Solgt til England 
OY-XSM Schempp-Hirth Ventus 17.9. Kai Fredsø, Herning+ Solgt til USA 

Ejerskifte 

OY- Type Reg.dato Nuværende ejer/bruger Tldllgere ejer/bruger 

OY-AGL Cessna F 172H 18.9. 
OY-BFW Cessna F 172M 18.9. 

OY-EGJ Cessna F 150G 18.10. 

OY-JAE PA-28-181 4.10. 
OY-POE Cessna 182P 24.9. 
OY-VXG LS1-f 17.10. 

Per Brusgaard, Thisted + 
Profil Luftfoto v/Gert Broxgaard, 
Odense 
Steff Aviation v/forben Steffensen, 
Greve 
Air Alpha, Odense 
Hans Erik Jensen, Nexø 
Klaus Høeg-Hagensen, Bryrup 

OY-XPT Standard Libelle 8.10. Jens Dancker-Jensen, Ålborg 

Maiken Bjerre, Esbjerg 
Hans Erik Jensen, Nexø 

Cimber Advisor, Hadsund 

JPN Finans, Charlottenlund 
Hans Lodberg, Ringkøbing 
Lars Chr. Tjørnholm, Silke
borg+ 
Thomas Møller, Odense + 

UPS' Boeing 757 fotograferet den 26. september i Karup Lufthavn af Palle J. Christensen. 
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Måling af atmosfærisk is 
Etter flere års udvik
lingsarbejde og for
søg er det danske 
firma DAN-ICE AJS 
klar til at sende en is
detektor på det inter
nationale marked. 
Is-detektoren kan 

opsamle og måle 
mængden af atmosfæ
risk is i en højde af to 
m over jordoverfladen. 
Det er hermed for før
ste gang blevet muligt 
at få en nøjagtig må
ling af den is som sæt
ter sig pA fly, der op
holder sig pA jorden. 

Overisning af fly på jorden har 
i årenes løb været en medvir• 
kende årsag til mange ulykker 
og som oftest var piloterne ikke 
klar over hvor store mængder 
is, der var opsamlet før man 
påbegyndte starten. 

Med de seneste reduktio
ner af Hold Over Times og re
striktioner i forbindelse med 
brugen af visse typer afis
ningsvæsker, er det blevet end· 
nu vigtigere, at piloter og afis
ningspersonel kan få et nøjag
tigt mål for den mængde ishol-

Nye farver 
Atlantic Airways' Bell 212 OY
HMB har tilbragt sommeren i 
England, dels for at få foreta
get et hovedeftersyn, dels for 
at blive malet om i firmaets 
nye farver. Maskinen blev flø-
jet hjem til Færøerne den 5. i 
september og indgik atter i tje- j 
neste den 9. september. 1!-

OY-H MB indgår i øvrigt ~ 
sammen med Bell 412 EP, OY- ~ 

HSR, der er udrustet specielt !i 
il:: til eftersøgnings- og rednings-

opgaver, i de daglige flyvnin
ger i Tyrlatænasten (Atlantic 
Airways' Helikoptertjeneste) 
med bl.a. rutetaxa, charter og 
slingoperationer. Helikopteren 
kan udstyres med en kraftig 
projektør og en en flytbar hoist, 
der på kort tid kan monteres i 
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dig nedbør, der er faldet inden
for et givet tidsrum. 

Is-detektoren skal placeres 
et centralt sted på lufthavnen, 
hvorfra den hvert 15. min. ud
sender en isfaktor, som bliver 
givet på en skala fra O til 9 med 
9 repræsenterende severe 
icing, hvor al flyvning frarådes. 

Et fly, som har forladt afis
ningsplatformen med en Hold 
Over Time på 20- 45 min, kan 
nu få et nøjagtigt mål på den 
is, der eventuel fortsat falder, 
mens man afventer starttilla
delse. Dermed fjernes et stort 
usikkerhedsmoment specielt i 
forbindelse med aften- og nat
operationer. 

Is-detektorens målinger 
sendes til en eller flere data
skærme, som kan placeres i 
Briefing, hos De-icing koordi
natoren, hos ATC, hos vejrtje
nesten og hos de enkelte sel
skabers Flight Operations. 

Sidste vinter var der opstil
let fire is-detektorer på for
søgsbasis i henholdsvis Aal
borg, Gardermoen, Sundsvall 
og Nuuk. Der blev registreret 
mere end 30.000 målinger og 
i intet tilfælde blev der rappor
teret om isholdig nedbør, som 
ikke var blevet registreret af is
detektorerne. 

Is-detektoren er fuld auto-

-y-

-----·-. -

OYf-lMB i ny IJcmaling, Vagar Lufthavne-----

maskinen til brug ved redning 
og andre opgaver om natten. 

I tidens løb har OY-HMB ud
ført mange forskellige opgaver, 
hvoraf en af de mere "unorma
le" var et job som storm og 
blæst under optagelserne af 
Niels Malmros' film Barbara. 

Derudover blev maskinen selv
følgelig også brugt til alminde
lige transportopgaver, ligesom 
mange scener blev filmet fra 
helikopteren. 

Helikopteren blev i 1981 ta
get i brug som et supplement til 
bus- og færgedriften på Færø-

matisk og forventes afsat til 
lufthavne. Det må forventes at 
man fremover vil stille krav om, 
at en lufthavn skal kunne måle 
en nøjagtig isfaktor i lighed med 
at man kan måle en bremseko
efficient på en isbelagt bane. 

Is-detektorsystemet blev i 
november for første gang præ
senteret for en større gruppe 
fagfolk i forbindelse med en 
"lcing Workshop", som arran
geres af European Regions 
Airline Association i Dortmund. 

Projektet har fået teknisk 
støtte fra Teknologisk Institut i 
Århus og København, OMi, 
Lyngsø Industri og Global 
Weighing og har finansiel støt
te fra EU og Erhvervsfrem
mestyrelsen. Se også: 
www.dan-ice.dk. 

• 

erne, og med det seneste ho
vedeftersyn er den klar til at 
indgå i den kollektive trafik i 
mange år fremover. Se mere 
om de mange opgaver på 
www.atlantic.to. 
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Udnævnelse 
Flyvechef 
Klaus Ren 

Maersk Air har pr. 1. oktober 
udnævnt Klaus Ren til flyve
chef. Han er 41 år, begyndte 
at svæveflyve i 1975 og blev 
trafikflyver i 1981. Efter fire år i 
almenflyvning kom han til 
Maersk Air i 1985 og blev kap
tajn i 1994.1 Maersk Air har flø
jet Dash Seven, Fokker 50 og 
Boeing 737-200, -300, -400, -
500 og-700, i alt 10.500 timer. 

Postfly i Grønland 

Cessna 208 Grand Caravan I har registreringen OY.. TPG (Tele 
- Post - Grønland). Den er fra 2000 og har tidligere haft den 
tyske registrering 0-FROG. Foto: via Air Alpha AIS. 

Post er blevet transporteret 
med fly i mange år i et sam
arbejde med de selskaber der 
har stået for driften af fly
trafikken i Grønland. Senest 
har det været Grønlandsfly A/S 
der har sørget for luftbeford
ringen. 

Ved årsskiftet 2000/2001 
skete der ændringer i beflyv
ningen af Grønland og dermed 
for transport af post. 

POST Greenland har ind
gået en aftale med Air Alpha 
Greenland A/S om at indsætte 
et fly af typen Cessna Grand 
Caravan I til at flyve postruten 
til en række byer i Midt- og 
Nordgrønland. 

Flyet, der har fået navnet 
"Paartoq" (kajakpostbud), fløj 
den første tur den 2. juli 2001 
på ruten Kangerlussuaq -
Nuuk - llulissat. 

(iivJJ,,11 
III fr1111tit/ 

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. centnm. nær strøget) har vi 
et ekstra stort udvalg af kort og 

u'r:i~ark 
UNICEF Plads ~~ 
2100 København~ 

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 

Han har de sidste par år stu
deret ved University of London 
og afsluttede i foråret 2001 med 
MSc i Air Transport Management. 

Stillingsannonce unicefO 

One sky for Europe 
Air traffic management is our business 

Become an (m/Ø 

Air Traffic Controller 
(Ref. BO/053/FLYV) 

at the European Organization for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL) 

• Are you at least 18 or younger than 25 • in possession of a certificate of advanced secondary education 
• a national of one of the Eurocontrol member states • medically fit and have a good command 

ofEnglish • then an exciting and rewarding career awaits you! 

Tra111111g will last± 21/2 years (during which you receive a phased net salary between € 960 and€ 2978 
excl. allowances such as expatriate, family, shift work, ATC). On successful completion of the training 

progratrune, an air traffic controller will receive anet salary of approx. € 3391 (excl. the above 
mentioned allowances) and be employed in one of the most advanced control centres in Europe: 

the Maastricht UAC. 

We are looking for mature, confident young people with commonsense and dedication, who are capable 
of applying themselves to intensive trammg. 

Application fonns and further details may be obtained from EUROCONTROL. Hwnan Resources 
Section, Horsterweg 11, 6199 AC MAASTRICHT AIRPORT, the Netherlands, 

or on our website: www.eurocontrol.int. Requests for these documents may be sent 
by telefax to (31) 43 366 14 63. 

t:J f!Jt!JJH:l~Jl Lltg;~Ili:i~!i!JIJ for fill.8 -..:·,~~, 
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giver dig internetadgang til de nyeste tilgængelige 

NavData med e-hastighed. Hele tiden. ove('.~lt i 

verden, indsæt, log på og download. Du vil have 

modtaget de seneste data, når Du har færdiggjort 

din flyveplanlægning. 

Som en drøm, der går i opfyldelse, tjener Skybound 
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Få mere information om Skybound 

besøg os på Internettet på 

www.jeppesen.com 
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~ Havarikommissionen for Civil Luftfart søger 

: en operationel og en teknisk havariinspektør 
I Havarikommissionen for Civil Luftfart, som er en 
institution under Trafikministeriet, er to nyoprettede 
stillinger som havariinspektører ledige til besættelse 
pr. 1. januar 2002 eller snarest derefter. 

Stillingsindhold 
Havariinspektørerne varetager følgende opgaver: 

Generelt 
• Undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og 

flyvehændelser ved at indsamle og analysere data, 
klarlægge årsager og anbefale forebyggende tiltag 

• Ledelse af undersøgelser ved indtrufne flyve
havarier og flyvehændelser, herunder større 
katastrofeagtige flyvehavarier 

• Ledelse af eksterne specialister og gruppers 
arbejde i forbindelse med specialundersøgelser 

• Udarbejdelse af detaljerede rapporter om flyve
havarier og flyvehændelser på højt niveau 

• Repræsentation af den danske stat som akkredi
teret repræsentant ved flyvehavarier og flyve
hændelser, som indtræffer med dansk registreret 
luftfartøj på en anden stats territorium 

• Deltagelse i et bredt samarbejde med andre 
staters havarikommissioner og danske såvel som 
udenlandske luftfartsmyndigheder, flyfabrikanter, 
eksterne undersøgelses institutioner, værksteder 
og luftfartsselskaber 

• Deltagelse i vagtordning, som indebærer hurtig 
udrykning, såvel nationalt som internationalt 

• Deltage i den løbende kvalitetssikring og effek
tivisering af Havarikommissionens arbejds
metoder og værktøjer 

Specielt for den operative havariinspektør 
• Lede og gennemføre undersøgelser af lufttrafik

hændelser 

K valitikationskrav til stillingen som operativ 
havariinspektør 
• Trafikflyver/flyveleder med operationel erfaring 

fra en større luftfartsvirksomhed eller lufttrafik
tjeneste. Eventuelt manglende opfyldelse af krav 
til operationel status er ikke en hindring, når 
blot årsagen hertil ikke vil have indflydelse på 
havariinspektørens arbejdsopgaver 

• Bred erfaring med luftfartsvirksomhed herunder 
de operationelle elementer 

• Indgående kendskab til arbejde vedrørende 
flyvesikkerhed herunder "human factors" 

• Bredt kendskab til luftfartøjers systemer 

K valitikationskrav til stillingen som teknisk 
havariinspektør 
• Ingeniør eller flymekaniker med en bred og 

indgående viden om luftfartøjers systemer, kon
struktion og opbygning og med flere års erfaring 
fra en større luftfartsvirksomhed 

• Teknisk viden om helikoptersystemer er 
ønskeligt 

• Det er endvidere ønskeligt, at ansøgeren har 
flyvecertifikat 

Generelt for begge stillinger 
• Indgående kendskab til aerodynamik, meteorologi, 

navigation samt relevante love og bestemmelser 
• Kendskab til JAR/FAR regelsæt 
• Erfaring fra samarbejde med luftfartsmyndigheder, 

flyfabrikanter og luftfartsselskaber 

Personlige kvalifikationer 
For begge stillinger gælder, at ansøgeren skal have 
• evne til at skabe overblik og systematisk kunne 

analysere komplekse problemstillinger 
• erfaring i ledelse og gode lederegenskaber 

• evne til at arbejde selvstændigt, målrettet, fleksibelt 
og kreativt 

• en høj stresstærskel, stærk psyke og god fysisk 
form 

• et godt kendskab til edb på brugerniveau 
• gode kommunikations- og fremstillingsevner på 

dansk og engelsk i såvel skrift som tale 
• kørekort til personbil 

Løn- og ansættelsesforhold 
Stillingen - som er en tjenestemandsstilling - er 
klassificeret i lønramme 34, hvor lønnen for tiden 
udgør kr. 348.800 årligt. Hertil kommer ved del
tagelse i rådighedsvagt et årligt tillæg på kr. 85 .177 
samt kompensation i henhold til gældende regler for 
udkald i forbindelse med vagttjeneste. Den pligtige 
af gangsalder for stillingen er 63 år. 

Nærmere oplysninger 
om stillingen kan fås ved henvendelse til chefen for 
Havarikommissionen, Steen Halvorsen på telefon 
38 71 10 66. 

Ansøgningsfrist 
Frist for modtagelse af ansøgning er mandag den 
10. december 2001, kl. 12.00. 

Ansøgning med oplysning om kvalifikationer, 
herunder uddannelse, tidligere beskæftigelse samt 
eventuelle referencer, skal stiles til Trafikministeren 
og sendes til: 

Havarikommissionen for Civil Luftfart 
Jernbane Alle 45, 1. sal 
2720 Vanløse 

Havarikommissionen undersøger flyhavarier og flyvehænde/ser med henblik på at forebygge sådanne. Kommissionens geografiske ansvarsområder dækker Danmark, 
Grønland og Færøerne. Kommissionen udarbejder rapporter og års-beretninger, og kan pålægges opgaver, som i øvrigt har til formål at forbedre flyvesikkerheden . 
Kommisssionen har kontor i Vanløse , hangar i Københavns Lufthavn Kastrup, og der er for tiden otte ansatte (ingeniører.flymekanikere, piloter og kontor-lsprog
uddannede). 

Trafikministeriet 
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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 

KDA huset 
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 1415 07 

E-mail 
butik@kda.dk 

Thomas B. Sylvest 461415 01 
Telefax 46 19 13 16 

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

96 96 96 96 +98 29 36 36 
86441133 
48175058 
86424918 
86 67 40 48 

AnsvarsomrtJde 
Internationalt 
Uddannelse 
Teknik 
Miljø 
PR 

KDA i oktober 
1. oktober. Støj 
Miljømøde i KDA med deltagel
se af Per BrOel, Ricard Matzen, 
H. N. Knudtzon og Jørn Vinther 
for at koordinere FAI indsats 
vedr. støjberegninger for mo
torfly. 

2. oktober. Miljø 
Miljømøde i Odense med mil
jøamtsrepræsentanterne i 
KDA. Bent Holgersen gav til
sagn om at søge besvarelser
ne til miljødatabasen fra klub
ber og flyvepladser forbedret. 
Besvarelserne er n!,J begyndt 
at strømme ind, og hermed bli
ver miljødatabasen anvende
lig. Fuldstændigt mødereferat 
findes på www.kda.dk under 
.,Sekretariat". 

4. oktober. Foredrag 
. Besøg og foredragsaften på 

Holbæk Flyveplads. 

8. oktober. FSF 
Møde i KDA-huset med Flyve
våbnets Soldaterforening og 
Slagelsetryk om et muligt frem
tidigt samarbejde PropeVFlyv. 
Et eventuelt samarbejde vil 
kunne starte fra januar 2003. 

11. oktober. Havarikommis
sionen 
Møde i Trafikministeriet vedr. 
HCL. Mødet forløb godt idet 
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den nye chef Steen Halvorsen 
udtrykte ønske om samarbej
de med vore unioner. HCL vil 
nu udarbejde et forslag til 
standardkontrakt- som forhå
bentlig vil forbedre vort arbej
de med flyvesikkerhed. Unio
nerne bliver indkaldt til møde 
hos HCL. 

12. oktober. Forsikring 
Møde med Alm. Brand Forsik
ring om KDA's forsikringer. 

19. oktober. Barsel 
Personalemøde i KDA. En 
fælles indstilling til bestyrelsen 
vedrørende løsning af bar
selsvikariat i KDA-butikken 
blev udarbejdet. 

26. oktober. Formøde 
Bestyrelsesmøde i Vejle som 
forberedelse til formandsmø
det den 27. oktober. 

27. oktober. Formandsmøde 
Formålet med mødet er at 
forelægge budget for næste 
kalenderår til drøftelse og 
forhåndsgodkendelse. Mødet 
forløb godt, idet der var almin
delig tilfredshed med KDA's 
arbejde. Butikken kommer ud 
med et pænt overskud, mens 
FLYV og KDA balancerer som 
planlagt. Til næste år planlæg
ges et nul-resultat også for bu-

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 : formand@ny-post.dk 

Dansk Dragaflyver Union 
Christa Texler 
Kieiersvej 3, 1., 9000 Aalborg 
Telefon 98 12 45 26 
E-mail : ddu@image.dk 
WEB-adr. : www.danskdragefiyverunion.dk 
Mandag: 13.00-16.00 
Tirsdag og torsdag: 17.00·19.00 

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

Dansk Kunstflyver Union 
Poul Erik Nielsen 

Ellesletten 12, Trørød 
2950 Vedbæk 
Telefon 45 66 12 21 
E-mail : pen@gnnetcom.dk 

tikken, idet butikschefen går 
på barselsorlov. En mindre 
årlig kontingentstigning på syv 
kr. pr. unionsmedlem er bud-

Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 
Småiodsvej 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 

Fritflyvnings-Unionen 
Tom Oxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 56 39 85 95 
WEB-adr.: www.ffu.dk 
E-mail: oxager@vip.cybercity.dk 

Linestyrings-Unionen 
Niels Lyhne Hansen 
Gormsvej 14, 7080 Børkop 
Telefon 75 86 62 19 
Internet adr.: www.modeiflyvning.dk 
E-mail: lyhne@get2net.dk 

RC Sport Danmark 
Svend Plougstrup 
Kærmindevej 13, 7100 Vejle 
Telefon 75 82 73 69, mob. 40 19 13 77 
WEB-adr.: www.rc-unionen. dk 
E-mail: svend@post6.tele.dk 

getteret. Mødereferat findes 
på www.kda.dk under "Sekre• 
tariat". 

KALENDER 
Svæveflyvning 
18-31 /12 VM, Mafeking, Sydafrika 
23/2-2002 Repræsentantskabsmøde, Århus 
9-20/5 Danmarksmesterskaber, Arnborg 
25/5 Nordisk svæveflyvedag 
6-27/7 EM, Ungarn 
17-27/7 Sun-Air Cup, Arnborg 
10-24/8 Klubklasse VM, Musbach, Tyskland 
13/9 Nordisk svæveflyvemøde, Helsingfors 

Faldskærmsspring 
16/3 
25/7-3/8 
25/7-3/8 
5-9/10 

5-9/10 

5-9/10 
9-13/10 

Repræsentantskabsmøde 
2. junior VM i Stil og Præcision, Slovakiet 
11 . World Cup i Stil og Præcision, Slovakiet 
4. World Cup og 3. EM i Freestyle og Skysurfing, 
Madeira, Portugal 
2. World Cup og 1. EM i Freeflying, Madeira, 
Portugal 
6. World Cup og 1. EM i CFS, Madeira, Portugal 
12. World Cup og 5. EM i FS, Madeira, Portugal 

Motorflyvning 
13/4 
9-12/5 

DMU Repræsentantskabsmøde, Odense Lufthavn 
DMU-tur til Augsburg/MOnchen 
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Rådet for 
Større Flyvesikkerhed 

Formand: Kai Frederiksen 

Generalsekretær: Jørn Vinther 

Sekretariat: 
KDA, Lufthavnsvej 28, 

4000 Roskilde 
Telefon: 4614 1503 
TelefaJ<: 4619 1316 

e-mail: kai.f@mobilixnet.dk 
og jv@kda.dk 

UL-klubben Albatros inviterede 
Rådet for Større Flyvesikker
hed til klubaften onsdag den 7. 
november med flyvesikkerhed 
som aftenens emne. Forman
den Freddy Adelvard bød vel
kommen til den nye formand 
for UL-Unionen Henrik Feldt 
Rasmussen, som havde taget 
turen fra Viborg til klubloka
lerne i Måløv. Aftenen havde 
samlet ca. 35 klubmedlemmer 
som oplagt viste hangarer og 
fly frem inden mødet begyndte. 

Rådets formand Kai Frede
riksen indledte med omtale 
Rådets virke. Derefter tog che
fen for Havarikommissionen 
for Civil Luftfart Steen Halvor
sen over med gennemgang af 
havarikommissionens arbejde 
og den fremtidige struktur. 
Halvarsen fremhævede sam
·arbejdet med UL-Unionen, 
hvor man ville søge viden og 
støtte til undersøgelser af 
havarier, hvorved man kunne 
drage nytte af hinandens viden 
til at finde frem til skadesårsa
gerne. De færdige havarirap
porterne kunne danne grund
lag for andre UL-piloter, såle
des at tilsvarende havarier 
kunne undgås. 

Havariinspektør Peter Thu
eisen gennemgik statistikker og 
et par meget interessante ha
varier. 

Generalsekretær Jørn Vint
her præsenterede den kata
strofeplan som Rådet har ud
færdiget til brug for unionerne, 
således at denne kan være et 
værktøj for klubber og den en
kelte pilot, når et havari finder 
sted. Præsentationen blev 
fremført med et praktisk ek
sempel, således at klubmed
lemmerne kunne få et indtryk 
af hvordan en aktuel situation 
ville forekomme med presse, 
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politi, redningsoperation, og 
kontakt til havarikommissio
nen. Alle de tilstedeværende 
ved nu, at der er en skuespiller 
i Jørn Vinther, så levende blev 
"budskabet" afleveret. 

Til slut var der diskussion 
om flyvesikkerheden, og hvor
dan man hele tiden får denne 
aktualiseret og hvordan græs
rødderne kan bidrage med 
tiltag. Albatros klubben havde 
selv udfærdiget et fantastisk 
materiale som er til rådighed på 
www og på papir. Et flot ma
teriale som UL-unionen her har 
til rådighed. Efter en lang aften 
afsluttede Rådet med et tilsagn 
om at være til rådighed for den 
videre opfølgning og udvikling 
af flyvesikkerheden for UL. 

Nyt 
Siden sidste rådsmøde den 
19. september har Rådet væ
ret i Trafikministeriet, hvor der 
var en afslutningsrunde på de 
forhold som havarikommissio
nen har været igennem sidste 
år. Det materiale Rådet har 
afleveret til Trafikministeriet i 
denne sag kan ses på 
www.flightsafety.dk. 

Human Factor Udvalget har 
ønsket at være medlem af Rå
det og bliver inviteret til det næ
ste rådsmøde den 19. novem
ber. Human Factor Udvalget 
har eksisteret i mere end 25 år 
og finder, at det kan virke i Rå
det til fælles fremme af flyvesik
kerheden. Rådet er seMølgelig 
meget glad for dette initiativ. 

KZ& Veteteranflyklubben 
stiller ligeledes på næste mø
de med en repræsentant, og 
Rådet repræsenterer herefter 
et meget bredt udsnit af interes
segrupper som har flyvesik
kerhed som et vigtigt punkt på 
dagsordenen. Det kan oplyses 
at medlemskredsen I foråret 
blev udvidet med ADF - Auto
riserede Danske Flyværkste
der, som er repræsenteret med 
formanden Kaj Jensen. 

I forbindelse med Rådets 
flytning til vore nye lokaler i Ros
kilde Lufthavn hos KDA - og 
med en hel ny etablering af kon
toret med møbler mm.· har Rå
det lånt en PC-laptop af den tid
ligere generalsekretærs søn 
Klaus Nørby Jacobsen. Denne 
vil blive brugt bl.a. til brug ved 
storskærmspræsentationer 
ved klubmøder m.v. Lånet vir
ker indtil Rådet for råd til at købe 
PC'en. 

Foreningen Danske Flyvere 
Proluktor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 
Generalsekretø: luf1kaptajn Erik Thrane 

Sekrvtariat: Vester Farimagsgade 7,4., 1606 København V, tlf. 33 13 78 79 

Foreningens sæson 2001-
2002 blev den 9. oktober 
indledt med et højaktuelt 
emne for aftenens foredrag: 
"Valget af helikopter til det 
danske forsvar". Foreningens 
formand, forsvarschefen , 
general Christian Hvidt, bød 
velkommen og indledte med 
et kort resume af de mange 
tragiske hændelser med fly og 
piloter, som den sidste tid 
havde budt på og foreslog et 
minut i andægtig tavshed. 

Formanden præsenterede 
derefter aftenens panel med 
Chef for Flyvematerielkom
mandoen, generalmajor Lars 
Fynbo i spidsen for de to der 
primært havde været involve
ret i helikoptertesten, Flight 
Test Ingeniør Hans Rasmus
sen og testpilot, kaptajn Cas
per P. Nielsen. General Hvidt 
ridsede kort baggrunden op for 
det usædvanlige forsøg, der 
var blevet gjort på at koordine
re helikopterindkøbet for Nor
ge, Sverige, Finland og Dan
mark. Der havde været et fæl
les behov for at skifte gamle 
helikoptere ud - i alt ca. 75 til 
en pris omkring 15 milliarder
men de enkelte landes speci
fikke behov havde umuliggjort 
et fælles indkøb. 

GM Fynbo redegjorde i de
taljer om hændelsesforløbet 
lige fra starten i 1999. Alt i alt 
havde der været 4.500 speci
fikke krav til de fire helikoptere, 
der fra begyndelsen var med. 
Cougar var ret hurtigt ude af 
billedet, hvorefter NH90, S-92 
og EH 101 skulle evalueres. 

Denne bedømmelse beret
tede de to fra Test-gruppen 
om, supplerende hinanden på 
forbilledlig vis så alle fik et godt 

indblik i den omfattende pro
cedure, der var gået forud for 
det endelige valg. . 

S-92 var endnu ikke i mili
tær anvendelse i noget land. 
NH 90 og EH 101 kom stort set 
ud fra testen med ligeværdige 
resultater. Dog var sidst
nævnte lldt bedre på løfteev
ne, rækkevidde-og så "havde 
den erfaring med SAR-tjene
ste". Netop dette punkt: an
vendeligheden til search and 
rescue var vigtigt for os. Des
uden havde den tre motorer. 
NH90 var lidt hurtigere. 

General Hvidt afsluttede 
med at opsummere, hvorfor 
valget var EH 101. Prisen var 
næsten den samme. Den 
kunne leveres før NH90. Den 
havde bedre løfteevne og 
rækkevidde og var allerede i 
brug til SAR i andre lande, 
hvorfor der var lille "projektrl
s i ko". Et minus var drifts
omkostninger, som var lidt 
højere end i dag for S-61 . 

Et af spørgsmålene gik på, 
om de andre lande ikke var 
sure på os? Det var de ikke, 
for det havde hele tiden været 
klart, at den endelige beslut
ning havde hvert land. At de ik
ke blevetfællesindkøb, skyld
tes at Norge ville have en min
dre "flådehelikopter", Sverige 
en "ubådsjager" og Finland var 
mest interesseret i transport
opgaverne. 

At det var et godt valg af 
emne blev bekræftet af delta
gerantallet. Over 90 var mødt 
og mange blev til flyversnak
ken over smørrebrødet bagef
ter. 

Næste arrangement er an
despillet den 4. december 
2001 . 

KDA-huset er lukket fra og med lørdag ~ u 

den 22. december til og med onsdag 
den 2. januar 2002. 
Tiden bruges til Juleferie og lageroptæ/1/ng. 
Medlemmer og kunder ønskes en glædelig Jul 
og et godt nyt~r! --
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PROFESSIONEL PILOT? 
Sælges PA 28-140 B (160 HP) 1969 

TT 5120 timer. Eng. TSO 780 TIMER. 
Prop. Sensenic TT 20 Timer, 2 mdr. 
since new. Tidligere IFR. King Nav/ 
Com, Gps Garmin 150. Opfylder ikke 
nye Fm-imkivnity krav. Eng. TS Shockl
oad/internalinsp. - 20 Timer. 10 år til 
næste indv. insp. Nyt 3 års LOB, kan 
godkendes til kommerciel brug. Står i 
hangar på EKHG. Pris 220.000,00 DKR. 

Cessna 150 årg.1963, TT 
1537 timer. Pris kr. 75.000,-. 
Tlf. 8681 2314 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 

- optagelse i A-kasse. 
el. 75772728 - at være med i det gode selskab. 

Tlf. +45 9713 2502 el. +45 97161787 

FLY TIL SALG WWW. 
C206/207 /182P/PA28/PA38 
CITATION & METRO II 

www.aeroceuter.dk 
Kommissionssalg tilbydes 

Tel: 40362277 Fax: 70252217 

Er du under uddannelse, husk da indmeldelse i A-kasse 
indenfor 14 dage efter du er færdig. 

KRl Experimentol 
1 sædet . Wv motor . 3 bl.prop. 
ca 90 % færdigbygget. priside kr 
58.000, - kan beses EKRK. 
Henv. Preben Rofn-lorsen. 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. Ø, tlf. 35 47 34 10 

fif 39641500/ 40lll 500 
moil: preben r@oostl.tele.dk 

TAMPICO TB-9 
1980, TT 1700. 
Meget flot stand. 
Altid hangar i Roskilde. 
Kr. 275.000,-. 
Frank Hansen tlf. 43 42 23 13. 
Mai/: FKH@cvkelsmeden.dk 

DMI 
13.30 Velkomst 

Mooney M-20A 
Årgang 1960 - 1 /6 andel ti I 
salg. Nyistandsat. 1 medejer er 
flymekaniker med Mooney 
check. Flyet står i hangar i 
Roskilde. Pris kr. 37.500,-. 
For mere info: www.oy-adr.dk 
Til 4640 3808 el. 2423 4354 

• 

zl z I RO EQUIPMENT I Skovvej 40 . 4622 Havdrup 
Telefax 46 18 68 46 

o 46186909 
Simulatorteknologi - I dag og i morgen 

Premiere på Distribueret Interaktiv Simulering 
Tirsdag, den 11. december 2001 hos: 

----- ------ - ---- - -- -. ----- - - ------ --IBM Danmark NS, Auditorium B 
Nymøllevej 85, Lyngby 

____ ,_ 
13.35 IBM's forventninger til fremtidens computer

teknologi v/ Frank Stolt 

15.30 Udviklingen indenfor tog simulation v/ (anfø
res senere) 

16.00 Pause 
14.05 Udviklingen indenfor flysimulatorer 

v/Michael Renous, Simware Simulations 
14.35 Kaffepause 

16.15 Distribueret simulering. Præsentation af Nor
dunet projektet og praktisk demonstration 
af distribueret simulation v/Hans Andersen, 
ISØ og Peter Jensen, OMi 15.00 Udviklingen indenfor simulator effekter for 

skibssimuleringer v /Peter K. Sørensen, OMi 
fm;. 

16.45 Afrunding 

Gratis for medlemmer 125,- pr. person for ikke-medlemmer 
TIimeiding: 

Jette Madsen, Dansk Maritimt Institut 
Tlf.: 45 87 93 25 • Fax: 45 87 93 33 

Senest fredag. den 7. december 2001 E-mail: jm@danmar.dk • Giro: 0407402 SimTrans 
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Cessna 172, 1968, TT7260 hrs. MotorTSOH 800 hrs, VFR 
Cessna 421, 1969, TT 3453 hrs. LH/RH TSOH 52/259 hrs, IFR 
Plper Cherokee PA28-140, 1974. TT 1866 hrs, MotorTSOH 120 hrs. VFR 
Plper Arraw PA28R-201, 1979, TT 6319 hrs, Motor TSOH O hrs. IFR 
Plper Seneca III PA34-220T, 1988. TT 1025 hrs. LH/RH TT 1025 hrs. IF,R 
Plper Seneca I PA34-200, 1973. TT 51,71 hrs. LH/RH TSOH 2134/0 hrs, IFR 
Plper Navajo PA31, 1974, TT 10400 hrs, LH/RH TSOH 3301150 hrs, IFR 
•Plper Cheftaln PA31, 1978, TT 7392 hrs. LH/RH TSOH 900/1750 hrs, IFR 

Fly-forsikring. Flere års erfaring med forsikring til fly-branchen 
i ~-~--Hæsumvej 67.i · DK æ30 OlØYTlflU · llf. +45 7023 4820 , Fax: +45 9837 2424 

www~.dk · avlatlonOcool.dk 

PILOT SØGER JOB! 
Eriaring: CPL Twin/1-Turb.prop (Be 
90-100-200-300) 
Mere end 4000 timer. Alt har 
interesse. 
Billetmrk. "Pilotjob" til: 
Flyv's annonceafd. 
V/Jakob Tornvig 
Vongevej 38, 7150 Tørring 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY ELLER HELIKOPTER 
I USA 

Hellcopter Achentures, Ine (HAJ) 

• 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 ~øj kvalitet på 

uddannelsen 
• Ingen forudbetaling 
• Fordelagtige priser og skoleoplæg 
• Skolen sørger for lejligheder 

til eleverne 
• Meget gode jobmuligheder i USA 
• Internet: www.beU.com 

Comair Avlatlon Academy, Ine 
Ødaudo - Florida 

• Ejes og drives af Comair Airlines/ 
Delta Air Lines 

• En af verdens ledende "airline" 
tlyskoler 

• FAR Part 14 I skole 
• J-1 Visa (2 år) og M-1 Visa 
• Privat pilot - ATPL 
• Meget høj kvalitet på 

uddannelsen 
• "Airline" orienteret uddannelse 
• "Intemship" progarn på 1000 

flytimer med betalt instruktørjob 
på skolen efter uddannelsen 

• Meget gode jobmuligheder i USA 
• Egne lejligheder til eleverne 
• Internet: 

www.comairacademy.com 

Scandinavisk repræsentant for 
HAi og Comalr: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4309 Sandnes, Norge 
Tif & Fax:+ 47 - 51 62 08 96 
E-mail: scglend@online.no 

FLYV • DEC. 2001 



TRAFIKFLYVE'RSKOLING 

MCC KURSUS 

JAR FCLATPL 
Teori 

Flight lnstructor (A) 
Teori + praktik 

Type Ratings 

Næste Trafikflyverhold 
Starter primo januar 2002 

Ring for nærmere lnfo/tllmeldlng 
Telefon 4619 1919 

-$~NTER ATR 
Lufthavnsvej 44, 4000 Roskilde 

Tlf. 46 19 08 37 / 46 19 19 19 • www.centerair.dk 

Du behøver ikke vælge mellem forretning og fornøjelse 
TBIVl700 er det l1urtigste single engine fly i vcrde11 og et al de me1t 
komfortable, herrnccl har clu d0t perfekte fly for siivel passagerer som 
pilot. Forrest har clu det sidste 11ye i avionics i11clenfor r.t!kkeviclde. l'decl 
det professionelle cockpit layout er TBtvl 700 en perfekt losning for pilo
ten. I kabinen kan passagerne nye komforten ved en pre11urcri1ed k,11Ji 
ne, slappe at 09 str,1:kkc benene. 

EADS Socata, en ilfclelin9 af Aerospaticlc, er et af de rnc;t vclrc11omc:e
cle navne i luften og er rneget focuscret P" at yde vore kunde, rlen illler• 
bedste servrce. Nar clu vælger en T[ltv1700, far du ikke kun et fly, men 
ogsa en sarnarbejrlspartrwr. 

Hvorfor gå på kompromis? 
Ring til Capenhagen Aviation Traclrng og f<1 yclerliqerc oplysninc1cr om 
TBIVI 700 og hvorfor clen er verdens mest respektcrclc 1i119lc enqi11e 

turbo prop. 

FLYV • DEC. 2001 

Lufthavnsvej 34-38 . 4000 Roskilde 
Tlf.: 46191114 . cat@aircat.dk 

li 

Fl(A) Flight Instructor teori+pratik 
Kursus start 4. februar 2002 

*** 

/ 
ATPLteori 

Hold starter årligt I .februar, I .juni & 1. oktober 
Næste ledige hold 1. juni 2002 

*** 

Trafikflyveruddannelse ATP-integreret 
/ 

Kontakt os·for et uforbindende møde om uddannelsen samt 
en rundvisning på skolen! 

*** 

www.billundaircenter.dk 

BILLUND AIR CENTER A/S 
Lufthavnsvej 47, DK-7190 BIiiund. Tlf. (+45) 75 33 89 07 

E-mail: bac@pc.dk . www.blllundalrcenter.dk .. 

JAR FCL ATPLTeori 
Modular aftenkursus med start november 2001 (uge 48) 

Undervisning 3 til 4 gange pr. uge. 

FI (A) Flight lnstructor Teori 
Daghold med start 9. januar 2002. 
Eksamen 25. og 26. februar 2002. 

PPL (A) PrivatDyvercertifikat 
Teori 

Aftenhold med start 9. januar 2002. 
Eksamen april 2002. 

Undervisning 2 til 3 aftener pr. uge. 

Traflld1yveruddannelse 
Integreret ATPL (A) 

Næste daghold start 15. januar 2002. 

Skolen for dv/1 , z7F 
Pilot Uddannelse' 
Ccllogo.,, _ pllat-Oonmorl< 

Københavns Lufthavn Roskilde - Lufthavnsvej 34 - 38 - 4000 Roskilde 
Telefon 46 19 1114 - Fax 46 19 1115 • www.aircat.dk • e-mail cat@aircat.dk 
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PRIS KR. 35,

Postbesørget blad 0900 KHC 

Center Air ApS Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn, 
4000 Roskilde TIi. 4619 08 37 / 46191919, 
fax 46 19 18 37, Internet: www.centerair.dk 
E-mail: centerair@post.tele.dk 

PPL, GPL, I-Rating (SE/ME), Flight lnstructor, MCC 
Teori: Center Air Ground School ApS 
PPL, GPL, IR, ATP, Communicalion 

a7rrai-1-
COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Til.46191114, Fax46191115 
E-mail:cat@aircat.dk,www.aircat.dk 

PPL, GPL, I-Rating (SE-ME) ATPL-integrated, MCC 
kursus, Flight lnstructor, Communicalion, Class Ratings, 
Proficiency check. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
Tif. 54 60 62 37, Fax 46 191115 
PPL, Klasserettigheder, Proficiency check. 

IKAROSApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Uf. 46 19 10 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. 

:,æ-.-,.•n 
Right Academy 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde, TIi. 4619 15 55 
E-maff: jetair@jetair.dk, Internet: www.jetair.dk 

Karup Lufthavn, 7 4 70 Karup, TIi. 97 1 O 01 55 
E-mail: jetalr@jetair.dk, lntemetwww.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 
Learning, hvis du ikke har mulighed for at deltage på 
vore dag- eller aftenkurser. 

FL 'r'VEVftBNETS BI BL I 0TEK 
BIRTE K0RSGRRRD 
~IONSTRUPVE-1 240., ~IONSTRUP 
2?50 BALLERUP 2750 o 

Skolen for civil , i 
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, 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 
Communicalion: N-BEG/BEG VHF 

TIi. 48 17 7915, fax 4814 01 48 

Email: ekal@post5.tele.dk, Internet: www.ekal.dk 

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 

LUFTFARTSSKOLEN(SLU) 
Lufthavnsvej 60, 4000 Roskilde 
TIi. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 

Ellehammers Alle, 2. sal, 7190 Billund 
TIi. 75 33 23 88, fax 75 33 29 01 

kw@ffight-training.dk • www.lultfartsskolen.dk 

VI udbyder følgende: Integreret ATP-uddannelse, 
MCC-kurser, GPL, ME-CR, ME-IR, FI og IRl-kurser, 
Flyveklarereruddannelse, AFIS-operatøruddannelse. 

BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lufthavnsvej 4 7 
7190 Billund 
TIi. 7533 8907 
Fax 7535 3966 
email: bac@pc.dk 
www.billundaircenter.dk 

ATP(A)lntegrated, 
PPL, GPL, IR SE/ME, 
Class Ratings, Night Qualifications, 
FI, ATPL-lheory, Proficiency Check. 

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

Skoleflyvning til privalflyvercertifikaVPPL, Proficiency 
check, Træningsflyvning, Differences training, 
Familiarisation training på alle enmotorede. 
Teori til: PPL, N-BEG. 
Speciale: Veteranfly, Halehjulstræning. 

benair 
Benalr a/s 
Staunlng Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6900 Skjern, 
Ill. 96 814447 

PPL, GPL, INSTRUMENT, TWIN 
Teori JAR-FCL-PPL (privatflyvercertifikat) 
PFC, typeuddannelse Jet og Turboprop 

'l(ar[og .91.ir ~<::>: 
KARLOG AIR T ~ 
Sønderborg Lufthavn, 6400 Sønderbog ~ 
TIi. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Ring 74 42 22 85 for kontakt til vores afdelinger i: 
Billund Lufthavn, Esbjerg Lufthavn, Randers Flyveplads 
Roskilde Lufthavn, Tønder Flyveplads 

Internet: www.karlog-alr.dk 

PPL, GPL, Type and Class rating, SPA, SE and ME, IR, 
IRI, ATPL, FI, slæb. BEG, N-BEG, GEN 

Ring til flyveskolerne 
og få gode råd 
og vejledning 

om pilot
uddannelserne! 

asse. l=instrumentbevis. VFR=Siglflyvning. PFT =periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. BEG=begrænset certifikat som luH
~kat som luftfarts-ratiotelefonist. GEN=generell certifikat som luftfarts-radiotelefonist. INSTRUKTØR=flyverinstruktøruddannelse. 

392000123574 
;ense. ATPL=Alrtine Transport License. IR=lnstrument rating. Nlght QualHicatlon=Rettighed til VFR-nat. Class Ratlng=Klasse
aration Course. Proficlency Check=Praklisk prøve for forlængelse af rettighed. 




