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Hvad du ønsker…
AF BES

ca.

ca.

Foreløbigt program:

Fredag:
14.00:  Ølbussen ankommer, opstilling af borde mv., løs til-

strømning og endnu løsere snak
18.00: Grillen tændes
20.00: Måske et foredrag af en slags
 

Lørdag:
10.00: Brunch
13.00: Sidste frist for tilmelding til flybedømmelse
13.00: Generalforsamling
18.00: Grillen tændes
19.00: Præmieoverrækkelse
20.00: Let underholdning, muligvis foredrag
21.30: Almindelig løssluppen stemning
 
Søndag:
Morgenmad, oprydning & afrejse

KZ RALLY 2016 afholdes på EKVJ d. 12.-14. august
Der bliver tale om et “back-to-the-roots” arrangement á la 2015

For ikke længe siden var det jul. Det betød for nogen, at de 
fik en (eller flere) gaver, som de måske oven i købet havde 
ønsket sig. Nogle af de yngste gavemodtagere mener at 
vide, at – i hvert fald enkelte af – gaverne blev tilvejebragt ved 
en rødklædt herre med hvidt skægs mellemkomst. 

I KZ&V vil vi også gerne opfylde ønsker, hvis vi kan. Derfor 
spørger vi undertiden, hvad medlemmerne synes om dette 
og hint. Det gjorde vi f.eks. i efteråret, hvor vi spurgte, hvad 
medlemsskaren syntes om den måde, rally’et blev afholdt på 
i 2015. Der var en så enslydende tilbagemelding, at vi laver 
rally på samme måde i år. Kig på www.kzrally.dk for info om 
rally’et. 

Vi vil også gerne opfylde ønsket fra de medlemmer, som øn-
sker sig et dejligt, amatørbygget fly, men som ikke har tiden 
eller evnerne til at bygge det selv. I samarbejde med Trafik- 
og Byggestyrelsen er formalia omkring import af amatørbyg-
gede luftfartøjer ved at være på skinner – og det ser endda 
ud som om, vi nærmer os en, for begge parter, acceptabel 
fremgangsmåde for import af amatørbyggede fly fra USA og 
Canada. Det er jo nyt og et stort ønske hos nogle. 

I øjeblikket har vi også en dialog med Trafik- og Byggesty-
relsen om, at vi selv i KZ&V overtager mange af de opgaver 

i relation til amatørbyggede 
luftfartøjer, som TBST hidtil har 
løst. Imidlertid er det jo ingen hem-
melighed, at TBST er ekstremt presset 
på personelressourcer og som følge heraf har været nødt 
til at prioritere den til rådighed værende tid. Den prioritering 
falder naturligt ud til fordel for den kommercielle luftfart, som 
har behov for hurtig betjening. Det har medført, at opgaver 
som udstedelse af byggetilladelser, støjcertifikater og natio-
nale flyvetilladelser har hængt i bremsen – længe. 

Vi har foreslået TBST, at KZ&V selv overtager disse opgaver 
og at myndighedens tilsynsforpligtelse løftes ved stikprøver. 
TBST er lydhør og pt. foregår sonderinger i bl.a. juridisk af-
deling, så vi kan finde ud af, om det kan blive til virkelighed. 
I og med at TBST’s medarbejdere fremover skal udfakturere 
al forbrugt tid (og det koster kr. 1.000 pr. time) er vi sikre på, 
at vi også på dette punkt kan give medlemmerne noget, de 
ønsker sig. 

Hvis du nu sidder og glæder dig over initiativerne, så husk at 
fortælle dine flyvevenner om det. Vis dem den artikel om BL 
2-2 ordningen, der er inde i bladet og fortæl dem om alle de 
fordele, der er ved at være medlem af KZ&V. Vi har plads til 
flere medlemmer, så dine flyvevenner skal være velkomne. n 

Hilsen 
fra 

formanden
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Indenfor de seneste år er der sket store kvantespring for KZ 
& Veteranfly Klubben og de muligheder, som tilbydes med-
lemmerne.

Det betyder, at ukompliceret, billigere, hurtigere og sjovere 
flyvning er blevet tilgængelig, hvilket resulterer i større rutine, 
bedre færdigheder og gode oplevelser for dig som pilot.

•  Billigere, fordi BL 2-2 luftfartøjer ikke skal på certifi-
ceret værksted for eftersyn - fordi eftersyn kan laves 
af ejeren iht. Byggehåndbogen.

•  Hurtigere, fordi BL 2-2 luftfartøjer ikke udelukkende 
er veteranfly, men også kan være fly med rejseha-
stighed på +300 km/t.

•  Sjovere, fordi de lave drifts- og vedligeholdelsesud-
gifter kanaliseres direkte over i flyveglæde.

Nedenfor findes en kort beskrivelse af forskellige anskaffel-
ses-scenarier for Annex II luftfartøjer.

Hvad appellerer bedst til dine “flydrømme”? Samtlige an-
skaffelses-scenarier forudsætter, at luftfartøjet ikke findes på 
EASA liste over certificerede luftfartøjer. Desuden forudsæt-
tes medlemskab af KZ & Veteranfly Klubben, hvor alt arbejde 
sker på frivillig basis. KZ & Veteranfly Klubben fører, på vegne 

af Trafik- og Byggestyrelsen, tilsyn med bygning og restaure-
ring af Annex-II luftfartøjer i Danmark.

Bemærk at det er muligt at flyve Annex II luftfartøjer på BL 
2-2 ordningen med et LAPL eller PPL certifikat.  

Definition af et Annex II luftfartøj
Annex-II betyder ’tillæg nr. 2’ og er et tillæg til EU-forordning 
nr. 216/2008.
Et “Annex-II luftfartøj” er et luftfartøj, som ikke har et EASA 
typecertifikat.
Tidligere var Annex-II luftfartøjer af EASA defineret som vete-
ranfly og ex-militære fly og helikoptere.
På EASA’s hjemmeside fandtes en liste over Annex II luft-
fartøjer. Den blev opgivet, så nu findes udelukkende en liste 
over EASA certificerede luftfartøjer på EASA’s hjemmeside. 
Hvis ikke luftfartøjet er listet her, er det at betragte som et 
Annex-II luftfartøj.
Annex-II luftfartøjer reguleres af de nationale myndigheder. 
Det er KZ &Veteranfly Klubben som, på vegne af Trafik- og 
Byggestyrelsen, fører tilsyn med bygning og restaurering af 
Annex-II luftfartøjer i Danmark. Et Annex II luftfartøj bliver i 
Danmark kategoriseret som et BL 2-2 luftfartøj, når det er 
bygget eller restaureret i KZ & Veteranfly Klubbens regi og 

ANNEX II luftfartøj PÅ BL 2-2 
ORDNINGEN
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har en national flyvetilladelse. Annex-II luftfartøjer kan godt 
have et standard luftdygtighedsbevis, men så skal flyet vedli-
geholdes af en mekaniker med AML Part 66 certifikat og skal 
synes af Trafik- og Byggestyrelsen hvert 3. år. 

Hvordan virker BL 2-2  ordningen
Med BL 2-2 ordningen har du som medlem af KZ & Veteran-
fly Klubben følgende muligheder, idet du kan:

•  Restaurére et luftfartøj.
•  Bygge et luftfartøj.
•  Statuskonvertére Annex-II luftfartøjer fra standard 

LDB (Luft Dygtigheds Bevis) til national flyvetilladel-
se.

•  Importére et luftdygtigt, fabriksbygget luftfartøj.
•  Importére et luftdygtigt, amatørbygget luftfartøj.

Fordele ved denne ordning er, at du selv vedligeholder dit 
luftfartøj og at du selv laver både 50 og 100 timers eftersyn. 
Desuden skriver du selv for såvel eftersyn som årligt syn i 
luftfartøjets tekniske journal.

Når den nationale flyvetilladelse skal fornys hvert 3. år, er det 
KZ & Veteranfly Klubben, der gør det. I praksis er det en af 
KZ & Veteranfly Klubbens kontrollanter, der syner luftfartøjet.
Ønsker du at lave ændringer, modifikationer og/eller forbed-
ringer på dit BL 2-2 luftfartøj, kan du selv udføre dette i sam-
arbejde med KZ & Veteranfly Klubben, ved at oprette en byg-
gesag og få tilknyttet en kontrollant. 

En modifikation kan eksempelvis være ændring fra fixed 
pitch propel til constant speed propel.

Efter gennemført og godkendt byggeri skal luftfartøjet støj-
måles efter reglerne i ICAO Annex 16. KZ & Veteranfly Klub-
ben er autoriseret af Trafik- og Byggestyrelsen til at foretage 
støjmåling af medlemmernes luftfartøjer. 

Ofte stillede spørgsmål
Spørgsmål: Hvad er BL 2-2 ordningen?
Svar: På KZ & Veteranflyklubbens hjemmeside kan du læse 
om BL 2-2 ordningen i detaljer. 

Spørgsmål: Er det muligt at leje et BL 2-2 luftfartøj?
Svar: Nej, det er ikke muligt at leje et BL 2-2 luftfartøj, fordi 
det ikke er tilladt at operere et BL 2-2 luftfartøj kommercielt.

Spørgsmål: Hvor mange medejere kan der være på et BL 
2-2 luftfartøj?
Svar: Der kan være det antal personer som ejerkredsen øn-
sker, dog skal én navngiven person stå som bygger i byg-
gesagen hos Trafik- og Byggestyrelsen og kan tildeles retten 
til vedligehold.

Spørgsmål: Skal man være medlem af KZ & Veteranfly Klub-
ben for at flyve et BL 2-2 luftfartøj?
Svar: Ja, fordi det er KZ & Veteranfly Klubben, som forening, 

der på vegne af Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med 
disse luftfartøjer i henhold til BL 2-2 ordningen.

Spørgsmål: Hvor lang tid tager det at bygge et BL 2-2 luft-
fartøj?
Svar: Det afhænger af størrelse og kompleksitet, byggefaci-
liteter og ikke mindst andre forpligtigelser. I Danmark og på 
nettet findes udenlandske byggeprojekter, som er fuldført på 
rekordtid 1,5-2 år, men typisk varer et byggeprojekt 6-10 år.

Spørgsmål: Er skoleflyvning muligt med et BL 2-2 luftfartøj?
Svar: Skoleflyvning er generelt ikke muligt med et BL 2-2 
luftfartøj, fordi det ikke er tilladt at operere et BL 2-2 luftfartøj 
kommercielt. Dog har Trafik- og Byggestyrelsen erklæret sig 
villig til at overveje, at man kan skole til LAPL/PPL på eget, 
amatørbygget luftfartøj.

Spørgsmål: Er det muligt at foretage videre skoling fra motor-
svæver certifikat eller UL-certifikat til LAPL/PPL på eget BL 
2-2 luftfartøj?
Svar: Hvis man som pilot og kommende LAPL/PPL elev kan 
finde en flyveskole, som accepterer, at der skoles på eget BL 
2-2 luftfartøj, skal certifikatkontoret ved Trafik- og Byggesty-
relsen ansøges om en dispensation til at skole på eget fly. 

Spørgsmål: Er IFR flyvning med BL 2-2 luftfartøj tilladt?
Svar: I lande som USA, Sverige og Belgien er det muligt at 
operere et amatørbygget luftfartøj IFR, dog er det ikke tilladt i 
Danmark. Det er ambitionen hos KZ & Veteranfly Klubben på 
sigt, i samarbejde med Trafik- og Byggestyrelsen, at beskrive 
og adoptere regler som p.t. gælder i øvrige europæiske lande.

Spørgsmål: Er BL 2-2 luftfartøj og eksperimental luftfartøj det 
samme?
Svar: Betegnelsen ’experimental luftfartøj’ stammer fra den-
gang, myndigheden udstedte et ’experimental-luftdygtig-
hedsbevis’ til amatør-restaurerede og amatør-byggede luft-
fartøjer. Betegnelsen anvendes ikke længere.

Spørgsmål: Er BL 2-2 luftfartøj og Annex II luftfartøj det sam-
me?
Svar: Et Annex II luftfartøj bliver i Danmark kategoriseret som 
et BL 2-2 luftfartøj, når det er bygget eller restaureret i KZ 
& Veteranfly Klubbens regi og har en national flyvetilladelse. 
Annex-II luftfartøjer kan godt have et standard luftdygtig-
hedsbevis, men så skal flyet vedligeholdes af en mekaniker 
med AML Part 66 certifikat og skal synes af Trafik- og Byg-
gestyrelsen hvert 3. år.

Spørgsmål: Hvad definerer – veteranfly? 
Svar: EAA’s definition på de forskellige klasser, hvori veteran-
fly kategoriseres er som følger:
•  Antique (veteranfly) defineres som luftfartøj konstrueret af 

den originale producent (eller på licens) før den 31. august 
1945. 

•  Classic (veteranfly) defineres som luftfartøj konstrueret fra 
den 01. september 1945 til og med året 1955. 

•  Contemporary (veteranfly) er luftfartøjer, som er konstrueret 
fra året 1956 til og med 1970.

››››5



Spørgsmål: Må BL 2-2 luftfartøj på OY-register krydse den 
danske FIR grænse?
Svar: Efter endt prøveflyvning (f.eks. første 50 timer) er det 
fuldt muligt at flyve til udlandet. Enkelte europæiske lande 
skal på forhånd ansøges om tilladelse til beflyvning af lan-
dets luftrum, men de såkaldte ECAC-lande (European Civil 
Aviation Conference) har vedtaget at godkende hinandens 
flyvetilladelser for amatørbyggede luftfartøjer.

Spørgsmål: Kan man ansøge projektudvalget om udførelse 
af f.eks. motormodifikation på EASA-certificeret luftfartøj fra 
traditionel Lycoming/Continental motor til dieselmotor og 
herefter betragte luftfartøjet som et Annex II luftfartøj?
Svar: Nej, det er ikke muligt at foretage ændringer på luft-
fartøjer, som er EASA-typecertificeret, via BL 2-2 ordningen.

Spørgsmål: Hvad koster det at få tilknyttet en KZ & V kontrol-
lant til et byggeprojekt?
Svar: KZ & V kontrollantens inspektionsarbejde er frivilligt og 
ulønnet, men dækning af transportudgifter samt forplejning 
i forbindelse med luftfartøjsinspektionen er normal praksis.

Spørgsmål: Hvilke færdigheder kræves af ejeren af et BL 2-2 
luftfartøj?
Svar: Som medlem af KZ & Veteranfly Klubben tilbydes kur-
ser for at forbedre og udvikle ens færdigheder. Kurserne om-
handler lærreds-, metal-, træ- og compositarbejde. Hvis man 
gennem livet har haft en teknisk og mekanisk nysgerrighed, er 
der intet at være nervøs for og desuden er der altid råd og vej-
ledning at hente fra medlemmerne af KZ & Veteranfly Klubben.

Køb af restaureringsprojekt 

Luftfartøj: Piper PA 12 Super Cruiser. 
Bygger og ejer: Bent Esbensen. 
Byggetid: 11 år.

Findes et luftfartøj uden gyldigt luftdygtighedsbevis komplet 
eller som projekt i en lade eller i dele på et værksted i DK eller 
i udlandet og drømmen om et flyvende, restaureret eksem-
plar motiverer køber, er proceduren som følger:

Er luftfartøjstypen ikke på EASA listen over certificerede luft-
fartøjer, kan luftfartøjet opnå national flyvetilladelse i Dan-
mark. Før køb konsulteres KZ & Veteranfly Klubben med 
henblik på råd og vejledning samt indhentning af erfaringer 
fra evt. fortilfælde.

Køber og sælger aftaler i forbindelse med handlen, hvordan 
man forholder sig økonomisk ved evt. nødvendige repara-
tioner/inspektioner. Luftfartøjet kan f.eks. købes som beset, 
eller med klausul om, at sælger yder garanti for diverse luft-
fartøjsdele.

Efter køb oprettes et byggeprojekt gennem ansøgning om 
byggetilladelse hos projektudvalget i KZ & Veteranluftfartøj 
Klubben. Projektet tilknyttes en kontrollant fra KZ & Veteranfly 
Klubben, som følger byggeprojektet under alle faser og sig-
nerer for inspektionsarbejdet.

Statuskonvertering fra standard-luftdygtighedsbevis til na-
tional flyvetilladelse:
Hvis luftfartøjet, som ønskes statuskonverteret, er komplet, 
udfører to kontrollanter sammen med ejerne en inspektion 
benævnt IRAN ((Inspection and Repair as Necessary). Kon-
trollanterne og ejeren gennemgår luftfartøjets struktur og sy-
stemer og laver en liste over ting, der skal rettes inden prøve-
flyvningstilladelse kan udstedes.

Statuskonverteringen sker som beskrevet i byggehåndbogen 
afsnit C/22 “Konvertering af luftfartøjets status med henblik 
på registrering og drift som BL 2-2 luftfartøj”. Der henvises 
hertil for detaljeret beskrivelse.

Efter afslutning af prøveflyvningen synes luftfartøjet af KZ & 
Veteranfly Klubbens kontrollant sammen med en repræsen-
tant for Trafik- og Byggestyrelsen, hvorefter Trafik- og Byg-
gestyrelsen udsteder en national flyvetilladelse.

Herefter er det byggeren som – efter demonstreret færdig-
hed hertil – har retten til den fremtidige vedligeholdelse af 
det restaurerede luftfartøj og selv må foretage 50/100 timers 
(samt årligt) eftersyn. Når flyvetilladelsen skal fornys, er det 
KZ & Veteranfly Klubbens kontrollant, som forestår dette. 

Byggeri efter tegning 

Luftfartøj: OY-KZS, KZ-VIII. Luftfartøj: OY-KKZ, KZ-VIII. 
Bygger og ejer: Hardy Vad.  Bygger og ejer: Herluf og 

Morten Kristensen. 
Byggetid: 8 år. Byggetid: 6,5 år.

KZ & Veteranfly Klubben konsulteres før opstart af byggepro-
jekt med henblik på råd og vejledning samt indhentning af 
erfaringer fra evt. fortilfælde.

Efter anskaffelse af tegninger samt evt. deltagelse i relevante 
kurser, oprettes et byggeprojekt gennem ansøgning om byg-
getilladelse hos projektudvalget i KZ & Veteranfly Klubben. 
Projektet tilknyttes en kontrollant fra KZ & Veteranfly Klubben, 
som følger byggeprojektet under alle faser og signerer for 
inspektionsarbejdet.

Efter endt byggeri synes luftfartøjet af to KZ & V kontrollanter. 
Hvis synet er tilfredsstillende, udsteder projektudvalgets for-
mand en prøveflyvningstilladelse. Efter afsluttet prøveflyvning 
synes luftfartøjet af KZ & V kontrollanten sammen med en 

(Foto: Alf Blume)
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repræsentant for Trafik- og Byggestyrelsen som, hvis luftfar-
tøjet godkendes, udsteder en national flyvetilladelse.

Herefter har byggeren retten til den fremtidige vedligehol-
delse af luftfartøjet og foretager selv 50/100 timers (samt år-
ligt) eftersyn. KZ&V kontrollanten inspicerer luftfartøjet hvert 
tredje år og signerer for fornyelse af flyvetilladelse for en ny 
tre års periode. 

Køb og opstart af kit byggeri

Luftfartøj: Lancair 360. 
Bygger og ejer: Tim Jørgensen. 
Byggetid: 11 år.

Hvis du brænder for byggeprocessen og har relativ god tålmo-
dighed med hensyn til gennemførelse, er kit byggeriet vejen 
at gå. Det optimale er dog, at du har adgang til et andet, til-
svarende og luftdygtigt luftfartøj, mens byggeriet står på! Dels 
som motivation, men også som inspiration til dit eget byggeri 
ved valg af løsninger. Varigheden af byggeriet hos det enkelte 
medlem af KZ & Veteranfly Klubben spænder vidt, fra livslan-
ge, ufærdige projekter til rekord byggeperiode på 1,5-2 år.

Ønsker du hurtigt at blive flyvende, bør du ikke kaste dig ud 
i et byggeprojekt, men i stedet overveje køb af et færdigt, 
luftdygtigt BL 2-2 luftfartøj i stedet.

Der findes et hav af kit producenter, som kan levere dele til dit 
byggeri. Nogle producenter tilbyder kits som er 49% færdig-
bygget, hvor du selv må lave de sidste 51%.

Før du bestiller kittet hjem til dit værksted, bør du konsultere 
KZ & Veteranfly Klubben med henblik på råd og vejledning, 
samt indhentning af erfaringer fra evt. fortilfælde.

Afhængigt af dine færdigheder har du mulighed for at del-
tage i relevante kurser afholdt af KZ & Veteranfly Klubben, 
før der oprettes et byggeprojekt gennem ansøgning om byg-
getilladelse hos projektudvalget i KZ & Veteranfly Klubben. 
Projektet tilknyttes en kontrollant fra KZ & Veteranfly Klubben, 
som følger byggeprojektet under alle faser og signerer for 
inspektionsarbejdet.

Efter gennemført byggeri synes luftfartøjet af to KZ & V kon-
trollanter, hvorefter prøveflyvningstilladelse udstedes. Med 
denne tilladelse (typisk første 50 timer), flyves et defineret pro-
gram, med henblik på udarbejdelse at luftfartøjets håndbog.

Efter endt prøveflyvning synes flyet af KZ & V kontrollanten 
sammen med en repræsentant fra Trafik- og Byggestyrelsen. 
Når luftfartøjet er godkendt udsteder Trafik- og Byggestyrel-
sen en national flyvetilladelse.

Herefter er det indehaveren (byggeren), som har retten til den 
fremtidige vedligeholdelse af luftfartøjet og som selv foreta-
ger 50/100 timers (samt årligt) eftersyn. KZ&V kontrollanten 
inspicerer luftfartøjet hvert tredje år og signerer for fornyelse 
af flyvetilladelsen for en ny tre års periode.
Følgende populære kitproducenter eksisterer på markedet:

• Vans Aircraft
• Lancair
• Glasair
• CubCrafters
• Rotorway (to personers helikopter)
• Raptor aircraft (prototype under udvikling)
• Synergy aircraft (prototype under udvikling)

 
 

Køb af opgivet dansk projekt byggesag

Luftfartøj: RV7 (halehjul), Vans Aircraft.

I KZ & Veteranfly Klubben hos projektudvalget findes en liste 
over igangværende byggeprojekter, nogle projekter har af  
“andre hensyn” været lang tid undervejs og fra tid til anden 
modtager projektudvalget meddelelse om, at igangværende 
projekter ønskes afhændet.

Det er fuldt muligt at overtage et eksisterende byggeprojekt 
og søge en byggetilladelse hertil.

Afhængig af fremtidig ejers lokalitet udpeges muligvis en an-
den kontrollant fra KZ & Veteranfly Klubben.

Før projektet overtages bør du konsultere KZ & Veteranfly 
Klubben med henblik på råd og vejledning samt indhentning 
af erfaringer fra evt. fortilfælde.

Afhængigt af dine færdigheder har du mulighed for at del-
tage i relevante kurser afholdt af KZ & Veteranfly Klubben, 
før der oprettes et byggeprojekt gennem ansøgning om byg-
getilladelse hos projektudvalget i KZ & Veteranfly Klubben. 
Projektet tilknyttes en kontrollant fra KZ & Veteranfly Klubben, 
som følger byggeprojektet under alle faser og signerer for 
inspektionsarbejdet.

Efter gennemført byggeri synes luftfartøjet af to KZ & V kon-
trollanter, hvorefter prøveflyvningstilladelse udstedes. Med 
denne tilladelse (typisk første 50 timer), flyves et defineret pro-
gram, med henblik på udarbejdelse at luftfartøjets håndbog.
Efter endt prøveflyvning synes flyet af KZ & V kontrollanten 
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sammen med en repræsentant fra Trafik- og Byggestyrelsen. 
Når luftfartøjet er godkendt, udsteder Trafik- og Byggestyrel-
sen en national flyvetilladelse.

Herefter er det indehaveren (byggeren), som har retten til den 
fremtidige vedligeholdelse af luftfartøjet og som selv foreta-
ger 50/100 timers (samt årligt) eftersyn. KZ&V kontrollanten 
inspicerer luftfartøjet hvert tredje år og signerer for fornyelse 
af flyvetilladelsen for en ny tre års periode. 

Import af opgivet byggeprojekt

Luftfartøj: RV7A (næsehjul), Vans Aircraft.

Hvis man går med tanker om at importere et opgivet byg-
geprojekt, skal man, i egen interesse, tage kontakt til KZ & 
Veteranfly klubben inden man skriver slutseddel, idet der er 
visse formalia, som skal overholdes, for at Trafik- og Bygge-
styrelsen vil acceptere import til dansk register.

Afhængigt af dine færdigheder har du mulighed for at del-
tage i relevante kurser afholdt af KZ & Veteranfly Klubben, 
før der oprettes et byggeprojekt gennem ansøgning om byg-
getilladelse hos projektudvalget i KZ & Veteranfly Klubben. 
Projektet tilknyttes en kontrollant fra KZ & Veteranfly Klubben, 
som følger byggeprojektet under alle faser og signerer for 
inspektionsarbejdet.

Efter gennemført byggeri synes luftfartøjet af to KZ & V kon-
trollanter, hvorefter prøveflyvningstilladelse udstedes. Med 
denne tilladelse (typisk første 50 timer), flyves et defineret pro-
gram, med henblik på udarbejdelse at luftfartøjets håndbog.

Efter endt prøveflyvning synes flyet af KZ & V kontrollanten 
sammen med en repræsentant fra Trafik- og Byggestyrelsen. 
Når luftfartøjet er godkendt, udsteder Trafik- og Byggestyrel-
sen en national flyvetilladelse.

Herefter er det indehaveren (byggeren) som har retten til den 
fremtidige vedligeholdelse af luftfartøjet og som selv foreta-
ger 50/100 timers (samt årligt) eftersyn. KZ & V kontrollanten 
inspicerer luftfartøjet hvert tredje år og signerer for fornyelse 
af flyvetilladelsen for en ny tre års periode. 

Byggeri med assistance på kit fabrikantens 
værksted 
Luftfartøj: Glasair Sportsman 2+2.
Byggetid: 2 uger til taxi. Til højre Kitfox.

Enkelte kit fabrikanter, typisk amerikanske, tilbyder kunderne 
at deltage i et assisteret byggeprogram i producentens faci-
liteter. Det vil kraftigt reducere byggetiden, men for at dette 
luftfartøj efter gennemført byggeri kan importeres og opere-
res på dansk register, kræves en løbende kontrol af KZ & 
Veteranfly Klubbens kontrollant.

Der må derfor indgås en aftale med en udpeget KZ&V kon-
trollant, som har mulighed for og lyst til at følge og inspicere 
et byggeprojekt i udlandet. Byggeriet er intenst og man må 
forvente et omfattende papirarbejde for dokumentationen 
efterfølgende, hvilket evt. kan laves under luftfartøjets hjem-
transport med containerskib.

Efter gennemført byggeri synes luftfartøjet af to KZ & V kon-
trollanter, hvorefter prøveflyvningstilladelse udstedes. Med 
denne tilladelse (typisk første 50 timer), flyves et defineret pro-
gram, med henblik på udarbejdelse at luftfartøjets håndbog.

Efter endt prøveflyvning synes flyet af KZ & V kontrollanten 
sammen med en repræsentant fra Trafik- og Byggestyrelsen. 
Når luftfartøjet er godkendt, udsteder Trafik- og Byggestyrel-
sen en national flyvetilladelse.

Herefter er det indehaveren (byggeren) som har retten til den 
fremtidige vedligeholdelse af luftfartøjet og som selv foreta-
ger 50/100 timers (samt årligt) eftersyn. KZ&V kontrollanten 
inspicerer luftfartøjet hvert tredje år og signerer for fornyelse 
af flyvetilladelsen for en ny tre års periode.

Da byggeprocessen er intens over kort tid kan du, som ejer 
af et BL 2-2 luftfartøj, med fordel deltage i relevante kurser 
afholdt af KZ & Veteranfly Klubben, for at forbedre og udvikle 
dine færdigheder vedr. byggeri og vedligehold.

Følgende producent tilbyder dette for et fire personers luftfar-
tøj, evt. med diesel motor:

• Glasair sportsman 2+2, to uger til taxi.

Køb af luftdygtigt amatørbygget BL 2-2 luft-
fartøj
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Luftfartøj: RV8, Vans Aircraft. 
Ejer: Troels Juhl Kristensen. 
Bygger: Jørn Møller. 
Byggetid: 2 år

Ønskes et BL 2-2 luftfartøj på dansk register købt, er proce-
duren som følger:

Ref. Byggehåndbogen (ligger på KZ og Veteranflyklubbens 
hjemmeside) afsnit C/21: “Vedligeholdelsesinstruks ved salg 
af “BL 2-2”-luftfartøj”, hvor der findes en detaljeret beskri-
velse af proceduren.

Dette er vejen for dig som gerne vil blive flyvende indenfor 
kort tid og springe byggeprocessen over. Det anbefales, at 
konsultere KZ & Veteranfly Klubben inden der skrives slut-
seddel. Især i tilfælde af manglende historik på flyet eller ved 
byggers/tidligere ejers bortgang.

Den tidligere ejer eller udpeget kontrollant må/kan instruere 
den nye ejer i vedligeholdelsen af luftfartøjet. Efter tilegnede 
færdigheder skal den nye ejer overfor KZ & Veteranfly Klub-
bens kontrollant demonstrere kompetence og viden vedr. 
luftfartøjet ved at gennemføre et 100 timers eftersyn.

Efter at ejer har demonstreret kompetence til den fremtidige 
vedligeholdelse for KZ & Veteranfly klubbens kontrollant, er 
det herefter ejer som har retten til at udføre den fremtidige 
vedligeholdelse af luftfartøjet og selv foretage 50/100 timers 
(samt årligt) eftersyn.

KZ&V kontrollanten inspicerer luftfartøjet hvert tredje år og 
signerer for fornyelse af flyvetilladelse for en ny tre års pe-
riode.

Selv om byggeprocessen er sprunget over, kan du som ejer 
af et BL 2-2 luftfartøj med fordel deltage i relevante kurser 
afholdt af KZ & Veteranfly Klubben, for at forbedre og udvikle 
dine færdigheder vedr. byggeri og vedligehold.

 
Import af luftdygtigt, fabriksbygget Annex II 
luftfartøj
Hjemtransport af dit fabriksbyggede Annex II luftfartøj sker 
via container skib fra oversøiske lande eller ved flyvning fra 
europæiske, men før ordren gennemføres, bør du konsultere 
KZ & Veteranfly Klubben med henblik på råd og vejledning 
samt indhentning af erfaringer fra evt. fortilfælde.

Efter hjemtransport og modtagelse og med henblik på Sta-
tuskonvertering fra standard-luftdygtighedsbevis til national 
flyvetilladelse, udfører to kontrollanter sammen med ejerne 
en inspektion benævnt IRAN (Inspection and Repair As Ne-
cessary). Kontrollanterne og ejeren gennemgår luftfartøjets 
struktur og systemer og laver en liste over ting, der skal rettes 
inden prøveflyvningstilladelse kan udstedes.

Når KZ & V-kontrollanten har konstateret, at anmærknings-
listens punkter er tilfredsstillende adresseret, kan projekt-

udvalgets formand udstede en prøveflyvningstilladelse for 
luftfartøjet som gælder, indtil Trafik- og Byggestyrelsens re-
præsentant i samarbejde med KZ & V-kontrollanten kan syne 
flyet, hvorefter dansk, national flyvetilladelse udstedes.

Herefter er det byggeren som – efter demonstreret færdig-
hed hertil – har retten til den fremtidige vedligeholdelse af 
det restaurerede luftfartøj og som selv må foretage 50/100 
timers (samt årligt) eftersyn. Når flyvetilladelsen skal fornys, er 
det KZ & Veteranfly Klubbens kontrollant, som forestår dette.
  

Import af luftdygtigt, amatørbygget Annex II 
luftfartøj

Luftfartøj: RV6A (tv) og RV7A (th), Vans Aircraft begge im-
porteret fra Sverige.
Ejere:  RV6A: Bent Lund og Jørgen Tørnæs,  

RV7A: Evald Nørtoft (ikke med på billedet)

Går du med tanker om at importere et amatørbygget luftfar-
tøj, skal du, i egen interesse, tage kontakt til KZ & Veteranfly 
klubben inden du skriver slutseddel, idet der er visse forma-
lia, som skal overholdes, for at Trafik- og Byggestyrelsen vil 
acceptere import til dansk register.

Den KZ & V-kontrollant, som projektudvalget udpeger til im-
portsagen, foretager, i forening med yderligere en KZ & V-
kontrollant (mindst én af kontrollanterne skal have ’systemer’ 
som speciale), en inspektion benævnt IRAN (Inspection and 
Repair As Necessary) på flyet og udarbejder en anmærk-
ningsliste, hvis punkter efterfølgende udbedres af ejeren eller 
den, som skal have retten til vedligeholdelse for luftfartøjet, i 
samarbejde med KZ & Veteranfly Klubbens kontrollant. 

Når KZ & V-kontrollanten har konstateret, at anmærknings-
listens punkter er tilfredsstillende adresseret, kan projekt-
udvalgets formand udstede en prøveflyvningstilladelse for 
luftfartøjet som gælder, indtil Trafik- og Byggestyrelsens re-
præsentant i samarbejde med KZ & V-kontrollanten kan syne 
flyet, hvorefter dansk, national flyvetilladelse udstedes.

De Annex II luftfartøjer, som KZ & Veteranfly Klubben har 
beføjelse til at sagsbehandle til import til dansk register og 
efterfølgende operation som BL 2-2 luftfartøjer, er stempel-
motordrevne luftfartøjer med propel(ler) eller rotor(er) og en 
maksimal startmasse på max. 2.730 kg.

For amatørbyggede luftfartøjer gælder tillige, at de skal være 
bygget i et EU land (eller Norge eller Schweiz), under opsyn 
af en offentlig myndighed eller en organisation, som er sam-
menlignelig med KZ & Veteranfly Klubben, og at den medføl-
gende byggedokumentation er udfærdiget på engelsk, tysk, 
norsk, svensk eller dansk.
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Afhængig af dine færdigheder har du mulighed for at deltage 
i relevante kurser afholdt af KZ & Veteranfly Klubben, før der 
oprettes et byggeprojekt gennem ansøgning om import hos 
projektudvalget i KZ & Veteranfly Klubben.

Efter at ejer har demonstreret kompetence til den fremtidige 
vedligeholdelse for KZ & Veteranfly klubbens kontrollant, er 
det herefter ejer som har retten til at udføre den fremtidige 
vedligeholdelse af luftfartøjet og selv foretage 50/100 timers 
(samt årligt) eftersyn.

KZ&V kontrollanten inspicerer luftfartøjet hvert tredje år og 
signerer for fornyelse af flyvetilladelse for en ny tre års pe-
riode.

Statuskonvertering

Luftfartøj: CP 301 C2 Emeraude. 
Ejer: Claus Vad. 
Konverteringstid: 3 måneder

Annex II luftfartøj som fortsat er på Standard luftdygtigheds-
bevis kan statuskonverteres til National Flyvetilladelse efter 

anvisning i byggehåndbogen afsnit C/22 “Konvertering af 
luftfartøjets status med henblik på registrering og drift som 
BL 2-2 luftfartøj”. Der henvises dertil for detaljeret beskri-
velse. (Byggehåndbogen ligger på KZ & Veteranflyklubbens 
hjemmeside).

Derfor, finder du et ikke EASA certificeret luftfartøj, som frem-
deles har et Standard luftdygtighedsbevis, kan det status-
konverters til en national flyvetilladelse på BL 2-2 ordningen, 
hvilket betyder, at du selv må forestå drift og vedligehold af 
dit luftfartøj.

Proceduren herved er som følger: 
Hvis luftfartøjet, som ønskes statuskonverteret, er komplet, 
udfører to kontrollanter sammen med ejerne en inspektion 
benævnt IRAN (Inspection and Repair As Necessary). Kon-
trollanterne og ejeren gennemgår luftfartøjets struktur og sy-
stemer og laver en liste over ting, der skal rettes inden prøve-
flyvningstilladelse kan udstedes.

Når KZ & V-kontrollanten har konstateret, at anmærknings-
listens punkter er tilfredsstillende adresseret, kan projekt-
udvalgets formand udstede en prøveflyvningstilladelse for 
luftfartøjet som gælder, indtil Trafik- og Byggestyrelsens re-
præsentant i samarbejde med KZ & V-kontrollanten kan syne 
flyet, hvorefter dansk, national flyvetilladelse udstedes.

Herefter er det byggeren som – efter demonstreret færdig-
hed hertil – har retten til den fremtidige vedligeholdelse af 
det restaurerede luftfartøj og som selv må foretage 50/100 
timers (samt årligt) eftersyn. Når flyvetilladelsen skal fornys, er 
det KZ & Veteranfly Klubbens kontrollant, som forestår dette.
 n

Stinson OY-EFP 

opereres  

efter reglerne i 

BL 2-2
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TUR-INITIATIV 
HVOR 

SKAL VI 
FLYVE HEN I 

DAG?
Hvis du også ofte stiller dig selv det spørgsmål, vil du blive 
glad for at læse, at KZ & Veteranfly Klubben har taget “Tur-
initiativet”, til gavn for både nuværende og kommende med-
lemmer af klubben.
Du har mulighed for at tilmelde dig på vor Facebookgruppe 
og få en notifikation om, hvor initiativtageren flyver hen i dag 
eller om to dage eller i næste weekend, alt efter, hvordan vejr-
udsigten ser ud. Så kan du – ganske uforpligtende – hænge 
på eller støde til flokken på det sted, hvor vi flyver hen. 
Jo flere vi er, jo sjovere er det….. vil du med? J
Hvis du har et godt forslag til en destination, som byder på 
noget spændende, kan du skrive en mail til kontaktadressen 
på KZ & Veteranfly Klubbens hjemmesiden eller poste det på 
KZ & Veteranfly Klubbens Facebook side. Så kommer ’din’ 
destination med på listen.
Bemærk venligst, at dette ikke er ’rejsearrangementer’ eller 
’selskabsrejser’, men udelukkende en mulighed for at flyve et 
sted hen sammen med vennerne og hygge over en frokost, 
picnic, eftermiddagskaffe eller aftensmad. Der er ingen til-
melding og ingen arrangeret service fra initiativtagerne.
De enkelte deltagere sørger selv for at “checke” notams, 
samt evt. lave flyveplan m.m.

Eksempler på interessante destinationer, 
som ikke involverer flere dages flyvetur:

Danmark
Agerskov (kro besøg)
Askemosegård (picnic/café/restaurant)
Borbjerg Mølle (kro besøg) 
Brædstrup (Hotel Pejsegården)
Drejø (café/restaurant)
Egeskov slot (bane nedlagt evt. kan etableres græsslå-
ning af mark på dagen)
Endelave (picnic /grill/café/restaurant)
Grenå (picnic ved Fornæs fyr og eller is på Fornæs cam-
ping)
Gyldensten slot, Bogense (picnic)
Femø (kro besøg)
Fur (picnic/café/restaurant)
Haderslev (Gram Slot) (picnic/café/restaurant)

Holbæk (picnic/café/restaurant)
Jerlev gård (kro besøg, i Jerlev by)
Hov (picnic/café/restaurant)
Kalundborg (grill/café) 
Læsø (picnic/café/restaurant)
Maribo (pizzeria i Holeby eller café/pizzaria i Rødby)
Møn, Koster Vig (café/restaurant)
Roskilde (café/restaurant)
Samsø (picnic/café/restaurant)
Sejerø (picnic/café/restaurant)
Skive (Benthas cafeteria)
Stagested, Dronninglund Kunstcenter  (café)
Stauning (café/restaurant, Stauning Havn)
Sønderborg (café/restaurant)
Vejrø (picnic/café/restaurant)
Vest Himmerland (grill/café) 
Wedelslund Gods (picnic) 
Tåsinge (Hotel Troense, Valdemar Slot)
Ærø (picnic/café/restaurant)

Gentagne begivenheder i DK:
Kaffe på kanden: Se DMU website: www.flyvdmu.dk.
Nordborg, EKNB: Ringridder pølser (torsdags fly-in hen-
over sommeren) 
Haderslev, EKHV: Sommer mandags grill
Revninge Pankosh (Pandekage fly-in den sidste søndag 
i måneden)
Midtjysk Flyveklub, EKHG (kaffe fly-in 1. søndag i må-
neden)

Sammenkomst i landets flyveklubber, orientering herom på 
klubbernes egne hjemmesider

Tyskland
Wyk auf Föhr
Sylt
Rendsburg-Schachtholm
Ütersen (Hamburg)
Flensburg-Schäferhaus
St. Peter-Ording
Heide Büsum
Helgoland
Wangerooge
 

Sverige
Eslöv
Höganäs
Simmelsberga
Stegeborg (Kro og Hotel)
Hässleholm
Vellinge/Söderslätt
Ljungbyhed

www.veteranflyklubben.dk/da/klubben/klubture-og-arrangementer/tur-initiativ.aspx 
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4. 
opdatering 

fra Carl-Erik 
Olsen

Den amerikanske 
VII’er
Det var planen, at KZ VII’eren skulle have været flyveklar i 
oktober 2015. Det lykkedes ikke. Med 95% arbejde bag mig 
er det sandsynligt – afhængigt af hvordan vinden blæser – at 
der stadig mangler 15% ...

Mine maleproblemer stjal nogen tid undervejs, og jeg endte 
med at ødelægge en ny forrude. Uden de ekstra udfordrin-
ger havde jeg måske ikke nået målet alligevel. Det er ikke 
usædvanligt, at en hjemmebygger underkender omfangen af 
et flyprojekt og glemmer de mange små opgaver undervejs, 
som også kræver tid. Optimisme er en god ting, og i 2016 vil 
... der nok ske noget.

I det mindste gik det meget fint med at male vingerne. Ro-
tisseri-metoden med en vinge monteret i en stor stålring på 
hjul var en drøm for en amatørmaler som mig. Det at kunne 

dreje vingen let og have den i balance i enhver ønsket vinkel 
var en umådelig hjælp. Jeg kunne række ind fra begge sider 
og dreje det nymalede areal vandret, hvis det var påkrævet. 
Resultatet blev meget nydeligt.

Den revnede forrude medførte en del konsekvenser. Den ty-
deligste er nok, at Syverens krop fortsat svæver kun få tom-
mer over gulvet. Og der bliver hun indtil den ny forrude er 
blevet fastmonteret. Det er mindst risikofyldt at tilpasse og 
montere en ny forrude, når man kan række ind fra gulvni-
veau. Desuden skal alt el-arbejde foran instrumentpanelet 
være helt færdigt, før ruden kan skrues fast. 

Jeg mangler stadig at installere det nye ADS-B system, som 
jeg bestilte for 9 måneder siden, men først har modtaget nu. 
De certificerede systemer er ret dyre. Heldigvis fremstiller 
NavWorx udstyr både til certificerede og eksperimental fly. Til 
X-fly er priserne meget lavere. Det gode er også, at deres ud-
styr kan kommunikere med min eksisterende Garmin XL250 
og den ikke-digitale transponder. Et ADS-B “out” anlæg skal 
være fastmonteret i alle fly, der fra år 2020 ønsker at operere 
indenfor en radius af 30 NM fra alle store flyvepladser i USA, 
som f.eks. San Francisco og Los Angeles, og være i stand til 
at sende flyets GPS position via jordstationer (ADS-B “out”) 
til Air Traffic Controllers skærme. Hvis man udvider systemet 
med ADS-B “in”, kan piloten også se anden trafik i området 
på en iPad via WiFi (i mit tilfælde) og modtage vejr direkte på 
skærmens digitale flyvekort. Servicen er gratis (og må være 
håndholdt). Efterhånden vil radarovervågning til brug for fly-
separering blive erstattet af ADS-B. Radar er ikke tilstræk-
keligt præcis. Det var et lille sidespring.

Understel og nye hjul ligger parat. Det var meget fristende 
at montere det hele, og så kunne jeg også hænge motoren 
på plads. Det ville være et synligt stort fremskridt. Men den 
højeste prioritet var at bygge en form til fremstillingen af en ny 
forrude. Det er et arbejde, som omfatter adskillige ventetider 
undervejs. Mellemtiden blev fyldt ud med at male vinger, ha-
leplan, sideror, motorskærme og næsecowling samt diverse 
andre småting. Også birkepanelerne og -konsoller blev lake-
ret færdige, og nogle af cockpittets indvendige sider er blevet 
monteret. 

Tilbage til forruden. Den revnede nye rude passede ikke spe-
cielt godt på Syveren. Den havde nok mistet noget af faco-

Den roterende “maler-grill” der giver profes-
sionelle resultater med sprøjtepistolen.
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nen på grund af dens lange opbevaring på loftet i hangaren. 
Måske også på grund af varmen, der i perioder kan nå 40º. 
Det er nok 6-7 år siden jeg fik den sendt over dammen. Ru-
den skulle hjælpes og presses meget for at følge bundens 
rundinger ud mod kroppens aluminium. 

Syverens vindspejl har en dobbeltkrum overflade, så det 
var vanskeligt umiddelbart at fremstille en model i træ, mit 
foretrukne materiale. Det letteste blev at bygge en model 
ved hjælp af den revnede forrude og støbe en form inden i. 
På grund af rudens mindre gode rundinger byggede jeg en 
vugge af spanter og trælister, som kunne støtte og tvinge 
forrudens bundlinje udefter til den ønskede facon. Vuggen 
kunne også bære en træramme til forrudens 
sider og top. Rammen støttede forruden og 
leverede en bred karm, så den endelige form 
kunne blive større på alle sider, for den gamle 
forrude var allerede tilpasset på mål. Over-
størrelsen er nødvendig for håndteringen un-
der fremstillingen af forruden og for at få den 
ønskede form helt ud over det færdige mål. 

Ruden blev gjort fast med undersænkede 
skruer til trækarmen, der var forsynet med en 
fals svarende til forrudens tykkelse. I bunden 
kunne overgangen glattes ud med epoxy 
spartelmasse. Efter en passende slibning af 
spartelmaterialet blev modellens indvendige 
overflade vokset nogle gange. Derefter et 
par lag PVA-slipmiddel, så den støbte form 
senere kunne trækkes ud af modellen. 
Nogle kantlister blev monteret i modellen 
langs omkredsen i en afstand af 65 mm fra 
den færdige forrudekant. Kantlisterne mar-
kerede formens ydermål. Efterfølgende kun-

ne man så gå tilbage og markere, hvor meget plexiglas der 
skulle fjernes i top og sider før den første prøvemontage i 
flykroppen. Kun bunden, der bugter sig meget, skulle mar-
keres på stedet i Syveren. Det første skridt til at fremstille 
formen var at smøre epoxy spartelmasse overalt i modellen. 
På den måde ville det være muligt senere at slutslibe formens 
overflade og gøre den helt jævn og perfekt.

Formen blev bygget i glasfiber med højtemperatur 2-kom-
ponent epoxy (HTR-212 med hærder HT-386 fra Resin Ser-
vices Inc.). Den hærdede epoxyblanding kan tåle de høje 
temperaturer, der bruges under formgivningen af plexiglas-
ruden. Spartelmassen består af nævnte epoxy blandet med 

Begge vinger klar til depot i garagen bag hangaren.

Formen bygget ved brug af den revnede forrude. De hvide klatter er 
epoxy-spartelmasse, der skal spredes ud i modellen.

››››
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cab-o-sil, et fint silica pulver. Det smøres ud 
i formen af 4-5 omgange med hærdning og 
slibning mellem lagene. Den ønskede sam-
lede tykkelse af spartelmassen er 2-3 mm. 
Hvis man smører et for tykt lag på en gang 
dannes der let store luftlommer, som under 
opvarmningen af formen kunne sprænges 
og lave mærker i det meget varme plexiglas. 

Formens samlede tykkelse blev omkring 10 
mm. Jeg havde noget materiale liggende, så 
det første lag kom til at bestå af et bi-direc-
tional kulfibervæv direkte på spartelmassen, 
dernæst 3 lag glasfiber væv, afsluttet med 
endnu et lag kulfibervæv. Et lag per dag 
med mellemslibning hver gang. Vævene blev 
lagt ud tørt og med en bred plastic spartel 
kunne epoxy’en let fordeles og trykkes ned 
i vævet. Overskydende epoxy blev fjernet. 

Før formen kunne løftes ud af modellen, fik 
den forstærkninger langs hele omkredsen af 
træ, som efterfølgende kunne blive basis for 
montering af et understel og skaffe en pas-
sende arbejdshøjde.

Umiddelbart kunne jeg ikke få formen ud af 
modellen ved hjælp af kiler. Faktisk kunne jeg 
slet ikke få en eneste kile ind. Heldigvis var 
modellens ramme omkring forruden større 
end formen. Ved brug af en donkraft og en 
stolpe på tværs kunne den buede vugge 
trykkes ud, hvorefter vedhæftningen sprang 
og formen kunne lirkes ud. 

Det var et hårdt arbejde at slibe i epoxys-
partelmassen. Alle overgange skal være helt 
jævne og det klares med et slibebånd (korn 

60) monteret på en lang, tynd, passende bred 
og smidig sål af træ. Hænderne blev brugt flit-
tigt til at fornemme den rigtige facon og jævn-
hed. For at få det ønskede resultat blev buler 
slebet ned og dale efterfyldt med epoxy-spar-
telmasse. Efter hver udspartling måtte formen 
hvile til næste dag før mere slibning. Iøvrigt 
hjælper den ru overflade til med at holde det 
filtklæde på plads, der lægges over formen, 
før den meget varme plexiglasplade kan for-
mes over den. Det afgørende er, at overfladen 
skal være helt jævn for at undgå optiske for-
styrrelser.

For at spare tid på en transport til Michigan, 
som jeg omtalte i Oscar Yankee 3/2015, un-
dersøgte jeg mulighederne for at få forruden 
fremstillet i nærheden. Der var en god mulig-
hed i Los Angeles, selvom det ikke er specielt 

Efter flere lag epoxyspartel er modellen klar til ilægning af kulfiber- 
og glasfibervævforstærkning med epoxy.

Det første lag kulfiber er lagt i. Derefter fulgte lagene med glasfiber-
væv.

Formen er ude af modellen. Her ses bagsiden af formen med det 
sidste lag kulfiber og træforstærkningen.
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tæt på. I det mindste betyder det “kun” 6-7 timers kørsel hver 
vej, som dog er noget bedre end to gange 6-7 dages UPS 
transit østpå samt risiko for transportskader. Den sparede 
transportudgift kunne i stedet bruges på benzin.

I slutningen af november mente Aircraft Windshield Company 
i Los Angeles, at de havde lidt tid til mig og min form. Så jeg 
kørte den lange tur sydpå med formen. Mindre end 3 timer 
senere kunne jeg vende snuden hjemefter igen med en flot 
og fin forrude med færdigtrimmet topkant og sider. Folkene 
dernede var glade for, at intet forarbejde fra deres side var 
nødvendigt, og det var mange år siden de sidst havde set 
en så perfekt “hjemmebygget” form. Jeg fik endog et pænt 
nedslag i den tilbudspris, som jeg havde modtaget på bag-
grund af mine billeder af arbejdet med formen.

Og i hangaren tog det kun en lille formiddag at tilpasse for-
ruden ved hjælp at en dremel-maskine og et 25 mm cut-off 
hjul beregnet til metal. Efter nogle få ilægninger og trimninger 
endte ruden med at falde let og dejligt på plads. Det var en 
umådelig lettelse, og forhåbentligt var det så den sidste store 
forhindring på vejen mod slutmålet. Men inden den endelige 
montage af forruden (og boring af huller) skal det sidste el-
arbejde udføres bag instrumentpanelet. 

Desværre blev det for koldt til at male i slutningen af novem-
ber, og der er en grænse for, hvor meget jeg kan eller vil 
opvarme teltet i hangaren for at gøre de sidste stumper fær-
dige. Det resterende arbejde omfatter at male trim på motor-

skærme, samt forskellige alu-lister og udvendige inddæknin-
ger omkring ruderne, indvendige alu-paneler og -skærme, 
lægge lærred/epoxy på trædørene og male dem. Udetem-
peraturen kommer ikke tilstrækkeligt højt op for det sidste 
malearbejde før til marts/april.

Og hvad kan man gøre ved det? Svaret blev, at jeg omkring 
årsskiftet begyndte at bygge en permanent, isoleret og op-
varmet malekabine med udsugning i et hjørne af hangaren. 
Det skulle ikke tage så lang tid, højst 4 uger. Tanken er, at 
Syveren derved gerne skulle blive flyvedygtig lidt tidligere i 
2016 end først at vente på varmere vejr. n

Den gamle forrude i trærammen til venstre (model-
len), og til højre den nye epoxy-form, da den lige 
var taget ud af modellen.

Instrumentpanel. 6-pack. Den kunstige horisont bliver ud-
skiftet med TruTrak solid state. RPM og tacho er udskiftet 
med EI’s digitale multi-instrument, der også kan vise EGT 
og CHT på alle cylindre og andre driftinformationer for mo-
toren. Højdemåleren viser også vertikal hastighed.”

Færdigslebet form, klar til at fremstille en ny forrude.

Indvendige paneler i cockpittet. Indbygget “armlæn” 
med jacks til headsets for bagsædet.

Fin spejling i overfladen af den nye rude!”
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ANNONCE

OY-CLL 
is a highly modified Piper PA-12

The aircraft came out of Germany in the 70’ies where 
it was groundlooped while towing gliders. 
In the restoration process, we made the following 
changes to the aircraft: 

New fuselage from Dakota Airframes, incorporating 
a lot of sensible safety improvements like upper fuse-
lage X-brace; cathedral brace behind rear seat; dog-
leg brace to luggage compartment; reinforced rear 
fuselage. The new fuselage was thoroughly cleaned, 
primed with 2-pack polyurethane primer and top 
coated with white 2-pack polyurethane paint. The 
control cables have been re-routed underfloor like in 
the PA-18, so there is a 65 kg. 2-storey capacity lug-
gage compartment. Leather seats with new foam. 

The wings were rebuilt with new spars, new lead-
ing edges, and mostly new ribs. STC’ed flaps were 
added along with Microair vortex generators. The 
fuel system was changed to PA-18 tanks as per 
the Cub Crafters system with no headertanks in the 
cabin and left-right-both fuel selector.

The empennage is PA-18

Engine installation is a newer Lycoming O-320, 
150HP. The propeller is a Sensenich 74” metal. Sut-
ton exhaust from ProPilots, Inc. Autofuel permit.

Everything electric is new, ie. new wiring overall; new 
solenoids. Overhauled starter and alternator. Odys-
sey AGM battery mounted on firewall. New baffling 
from Airforms Inc., Alaska.
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New gear legs.

New Grove 6” wheels with 22” Aeroclassic Tundra 
Tires and disc brakes. The Scott brake cylinders 
have been exchanged for Steve’s Aircraft Brake 
Boosters. 

New 6-pack gyro instrument panel with ICOM 
A210 com; Garmin GTX320 transponder; Sigtron-
ics SPA400 intercom, and Garmin GPSMAP 196 in 
AirGizmo dock. 

The aircraft was covered using the Superflite System 
VI. 
OY-CLL operates on a Danish permit to fly which 
means that the owner gets to do and sign for all 

maintenance. When the permit is due for renewal, 
the Danish EAA Chapter (KZ & Veteranfly Klubben) 
takes care of that. 

The aircraft possesses an impressive take-off and 
climb performance. This is probably the most get-
up-and-go Cub type aircraft you can have for this 
kind of money. 
The aircraft is available for viewing and – if the 
weather cooperates – for test flight. 

Time wasters and tire kickers are 
encouraged to look elsewhere, 
since only informed buyers 
will be entertained. 

ANNONCE

EURO 
80.000  
No VAT

17



WHILE BROWSING in a used-book store I saw a pocket 
encyclopedia of world aircraft in color. Authored by Kenneth 
Munson and titled Private Aircraft Business and General Pur-
pose, it had a number of nice color twoviews.
(Macmillan published this book in 1967. I suspect you can 
purchase it from booksellers that specialize in used aviation 
volumes.)
The price was right, so I purchased the book. Since then I 
have looked through it many times, to see whether or not any 
of the airplanes featured would ignite a creative spark.
I kept coming back to an aircraft similar to a Piper Cub. A Dan-
ish design, the Skandinavisk KZ III Laerke (Lark) looked like it 
would be a good flier and had an interesting history.
Design began on the airplane in 1943 Denmark, under Nazi 
occupation. Development was allowed to proceed because 
the KZ III was intended for use by the Danish Air Ambulance 
Service. The aircraft’s maiden flight was in 1944.
Production continued until 1947. Of the 64 Larks built, three 
were delivered to the ambulance service.
The aircraft had excellent STOL (Short Takeoff & Landing) per-
formance. The civilian version that I modeled was equipped 
with a 100-horsepower Cirrus Minor engine.

CONSTRUCTION
Fuselage: There is no way around it; lighter models fly better. 
You can use 1/16 square balsa to frame the fuselage, but I 
recommend 1/20.
A 1/20 square side brace extends from the back of the cabin 
area to the tail. Do not add it until the fuselage sides have been 
joined.
When framing the rear of the fuselage, use a spacer that you 
will remove later to enable the stabilizer to slide into position. 
Be sure to allow a little “wiggle room” for the front of the stabi-
lizer, in case you need to shim it up or down for flight-trimming.
The fuselage narrows at the nose. Joining the nose can be 
made easier by using 1/20 x 1/8 rather than 1/20 square for 
the front vertical brace.
Instead of joining the nose with 1/20 square, make a full front 
former (F1) from soft 1/8 sheet. This gives you plenty of gluing 
area and helps square the nose.
Add top and bottom formers, including the “instrument panel.” 

Select soft 1/32 sheet, and sand it a 
bit thinner so it will wrap easily around 
the top and bottom of the cowl. You do not 
need to sheet the sides of the cowl.
Once the top and bottom cowl sheeting are in place, the nose 
will be strong enough to remove the center of F1. Use a sharp 
#11 blade to cut out the center of the front former. That can be 
used as the plug for the nose block. Notice on the plans that 
you will also remove a bit of former T1 for prop shaft clearance.
The bottom formers aft of the landing gear are triangles with 
a single central spar. There is also a single central spar on top 
of the fuselage that begins at the wing spar, rides on the top 
crossbraces, and provides a mount surface for the fin.
The landing gear wire is .025 stock, and it attaches to the front 
of B3. The landing gear fairing attaches to the front of the wire 
and is not glued to the fuselage. This allows the structure to 
flex back slightly, to absorb landing shock.
When drilling the nose block for the prop shaft bearing, aim 
for 3° of right thrust and 2° of downthrust. I used a Peck-
Polymers bearing but removed part of the front of the button 
so that the propeller would not stick out so far from the nose.
The propeller is 51/2 inches in diameter, with a 7-inch pitch. 
The shaft is a round toothpick. Blades are 1/64 plywood, 
soaked in water overnight. Wrapped onto a can, the blades 
are tilted 15° to the left. Use a plastic commercial propeller if 
you prefer. The spinner is balsa.
Wing: I built the model’s wing with split rib construction, using 
a 1/16 x 3/32 LE and a 1/20 x 1/8 main spar. If you want a 
simpler approach, you could make the ribs from 1/32 balsa.
Notice that the LE angles toward the cabin near the cabin 
junction. This LE splice should be approximately 1/8 inch 
thick, to properly join the wing root rib.
The root rib is 1/20 sheet—not a split rib. Dihedral is 5/16 inch 
for each panel measured at the last rib.
Tail: The tail surfaces were laminated from 1/32 x 1/16 strips 
using Titebond. The form was made from 1/16 balsa that was 
too heavy to use for construction.
After the strips dried, I used 1/20 crossbraces to complete the 
internal framing. Then I sanded the stabilizer and fin to 1/20 
inch in thickness.
Flap hinges and aileron counterbalance weight were made 
from gray construction paper. The legs were left slightly long, 
slits were cut in the tissue, and the hinges and counterbal-
ances were glued into the slits.

By Gene Smith

A 
Peanut 

model for 
rubber fun

Skandinavisk KZ.III 

This particular model has been flown only indoors but 
should also be a good outdoor subject. The full-scale 
design was originally intended to be a STOL ambulance 
airplane for the Dutch Army, but only a few were used in 

that capacity.
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Hinges and flap counterbalance locations are shown on the 
plans. They are on the underside of the wing. The next-tolast 
outboard fixture is the counterbalance.
Covering: The Skandinavisk is yellow overall, with light-blue 
registration and trim. I simulated the wing slots with black do-
mestic tissue cut into strips and attached them with white glue.
The registration numbers and blue wing, stabilizer, and fu-
selage trim strips were cut from light-blue Japanese tissue, 
which I had sprayed with Floquil to accentuate the color. I pre-
shrunk and lightly sprayed all of the tissue covering with Floquil 
before I applied it to the model.
Flying: I anticipated flying the model to the right and built 1/16 
inch of washin into the right wing. This proved to be too much 
and induced a stalling right climb that would dampen as the 
power decreased. Flights have been much better since I re-
moved almost all washin.
Start with the CG at the back edge of the spar and adjust as 
needed. My airplane now balances 1/8 inch to the rear of the 
spar. To date, the model has been flown only indoors under a 
38-foot ceiling.
A 20-inch loop of .080-inch-diameter Tan II rubber wound to 
1,800 turns and 0.6 inchounce of torque has given a respect-
able flight of 1 minute, 42 seconds. If flying outdoors, a 16-
inch loop of .100-.125 should be a good starting point. n

Enjoy your Danish! MA
Gene Smith

grwhiskey@suddenlink.net

Gene made the muffler and pipes entirely from 
stems of grass. Also evident is the arrangement of two sets 
of landing gear braces. The black line behind the LE trim 
represents a wing slot.

30 MODEL AVIATION

Photos by the author

The author bent the tail wheel 
wire end into a loop and lami-
nated balsa on each side to make 
the tail wheel. The “knee bend” 
was made from balsa, and the 
U-strap to support the axle was 
fabricated from paper.

Hinges for flaps and ailerons are U-shaped and external. 
The next-to-last hinge on the aileron incorporates a coun-
terbalance. The hinges are simulated with gray construction 
paper.

30 MODEL AVIATION

Photos by the author

Skandinavisk KZ.III   
Type: FF Peanut Scale
Skill level: Intermediate
Wingspan: 13 inches
Wing area: 28.6 square inches
Length: 9.25 inches
Weight: 10 grams (approximate)
Motor: 20-inch loop of .080-inch Tan II rubber
Propeller:  Handmade, 5½ inches in diameter,  

7 inches of pitch
Construction: Balsa
Covering/finish: Tissue

››››
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Fin lille bog om dengang Danmark havde en privat flyproduktion. Forlaget laver også bøger deci-
deret for børn/ unge, men det helt grundlæggende er holdt i et kort afsnit til sidst med forklaring 
om flyvning generelt. Vi andre får en gennemarbejdet historie om “Kramme & Zeuthen” og alle de 
byggede fly. Projekter nævnes, men er ellers ikke beskrevet. Gamle brochurer er inddraget, som 
dengang Viggo Kramme og Thorkild Petersen fløj en KZ II Kupé til Nordafrika og retur.
Udvalget af nyere billeder er fint fra vores kendte “usual suspects”. Men de gamle superskarpe 
sort/hvide billeder er også med. Fra fabrikken i Sydhavnen f.eks. og af KZ II “107” (fra Flyvevåb-
nets Historiske Samling), der stadig flyver i Danmarks Flymuseum. n

PJC

Flyfabrikken
Historien om de danske KZ fly
Af Sven Wiggers-Jeppesen

44 sider
198,- DKR. 
Forlaget Omni Pix 
ISBN 978-87-997315-3-4

Bog- 
anmeldelse

M
ODELAVIATION
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Af Jacob Thordsen/ JAT

Som generalprøve på 70 års fejringen 22 maj 2016 , blev der 
inviteret til DHC-1 Chipmunk fly-in på Shuttleworth Collec-
tions Flyveplads Old Warden.

Shuttleworth Collection havde ikke nogen forbindelse til ar-
rangementet, men havde været så venlige at låne pladsen 
ud, nok også dels fordi primus motor på projektet var Carol 
de Solla Atkin, som er ansat ved Shuttleworth Collection.

Fruen og jeg selv var i anden anledning i Frankrig med OY-
ATO / P-129 weekenden forinden og vi besluttede os derfor 
på et relativ tidlig tidspunkt at planlægge en UK-tur mellem 
17.-22. maj. UK-turen vil jeg i denne skildring ikke gå i dyb-
den med. Vi forlod Duxford 21. maj efter en fed dag ved IWM 
og med dejligt mini air show som test for weekendens air 
show på Duxford, for at positionere flyet så det var klart til 
dagen efter.

Vi havde arrangeret at OY-ATO kunne stå på Old Warden 
fra 21/5 til 22/5, efter landing kunne vi lige nå en kage og 
en Spitfire Øl, mens vi ventede på på pick-up af fellow Chip 

Chapper Jens Kammer, som var i UK i arbejdsmæssig med-
før.

Mens vi sad og ventede, fik vi snakket med Bob Morcom og 
Peter Holloway, som vi også havde mødt tidligere på ugen. 

69 års  
fejring på  

Old Warden, UK,  
22. maj 2015

DHC-1 Chipmunk 

››››
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Peter spurgte, om vi ikke havde lyst til at komme med på en 
privat tour i Shuttleworth Collection? Peter’s navn er der nok 
nogen i DK der vil nikke genkendende til. Vi måtte dog takke 
nej tak i første omgang, men vi alle tre Chip Chapper nåede 
dog alligevel at komme med, da Jens ankom. En meget stor 
oplevelse, hvor vi måtte pille, rode, rage!

Herefter var det tid til aftensmad sammen med Jens og der-
efter tid til at se dyner, så vi kunne være friske til dagen efter.
Vi havde planlagt at være på Old Warden dagen efter kl. ca. 
0800, da vi vidste at Paul, som var en af guiderne fra aftenen 
før, skulle omskoles på DH.88 Comet, dette ville vi ikke gå 
glip af, nemlig at se dette klenodie i luften.

Nogen køn stor formation var vi ikke, 
det var vel tættere på et stort spørgs-
målstegn end noget andet ...
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Nu var det bare at nyde formiddagen og middagen og at se 
alle de andre skønne DHC-1 Chipmunks ankomme. 58-59 
havde meldt deres ankomst, men grundet vejr og teknik var 
der desværre kun 44, der nåede frem. Meget sjovt at se alle 
disse forskellige farver Chipmunks, selvfølgelig primært RAF 
farver, men ellers mange “civile” farver.
Da vi i Chip Chaps årligt drager til Abbeville i Frankrig for 
at deltage i Bull Chip Meet (omdøbt BullShitMeet!) var der 
et glædeligt gensyn med mange af de ankomne Chipmunk 
piloter og snakken gik livligt der ud af.

Det var blevet bestemt, at der skulle flyves en Balbo-forma-
tion med deltagelse af  18 DHC-1 Chipmunks. Formation 
briefing blev foretaget på græsplænen omgivet af Chip-
munks. Jeg skulle være del af forreste box og vi skulle være 
fundamentet for resten af formation, Jens Kammer havde 

fået lov til at “låne” en Chipmunk og var at finde længere 
nede i formationen.  

Efter landing fra storformationen, måtte OY-ATO og besæt-
ning sætte kurs mod DK, så vi takkede pænt for dagen og 
sagde farvel til de gode venner, vi efterhånden har blandt 
Chipmunk folket.

Derefter take-off med request om fly-by, det blev tilladt, tror 
det er første gang en Chipmunk har startet en bilalarm... Ef-
ter fly-by satte vi kurs mod Lashenden/Headcorn.

Chip Chaps planlægger at deltage i 70 års fejringen, som 
vil blive afholdt på Old Warden 22.05.2016. Vi vil forsøge at 
deltage med 5 fly, OY-AVF, OY-ALL, OY-ATF , OY-ATR og OY-
ATO. n
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PIPERS

Pipers i flok ved Stauning 
Airshow 2015. 
(fotos Michael Andersen)


