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The Times They Are A ’Changin’

KZ III OY-DYZ i luften

… som Bob Dylan sang, helt tilbage i 1964. Go’e gamle Bob 
havde næppe EASA i tankerne, da han skrev sangen, men 
det kunne han næsten have haft: “Hvis ikke du begynder at 
svømme, går du ned som en sten”. Det synes jeg passer ret 
godt på det arbejde, vi har præsteret i løbet af de seneste 
fem år. KZ & V har svømmet som rasende!

For fem år siden begyndte arbejdet med at modernisere og 
reformere klubbens raison d’etre, BL 2-2-ordningen, for al-
vor. 
Visionerne om at kunne gøre andet og mere end det, som 
allerede var sat i værk, for at redde de små og gamle fly 
fra St. Hans bålet, samt for at justere og tune procedurerne 
for hjemmebygning af luftfartøjer, var mange. Ønskerne om 
justeringer af gældende praksis vedr. import af amatørbyg-
gede luftfartøjer var tilstede i stort omfang, men blev den-
gang ikke opfyldt. 

(Næsten) alt er i dag ændret. I løbet af de seneste fem år har 
KZ & V udviklet samarbejdet med myndigheden, som i dag 
hedder Trafik- og Byggestyrelsen. Vi har lagt os i selen for 
at blive accepteret som en seriøs samarbejdspartner, hvil-
ket vi må sige er lykkedes. Samarbejdet med styrelsen, især 
personificeret ved Michael Skovgaard og Michael Dela, er i 
dag så godt som nogen sinde. Vi nyder godt af en uhindret 
adgang til beslutningstagerne, som gør hvad de kan, for at 
imødekomme vore ønsker og behov. 
Vi har nu de facto overtaget hele sagsbehandlingen, så vi 
selv kan udstede de fleste af de tilladelser, der er brug for. 
Der resterer stadig et stykke arbejde om udstedelsen af de 
nationale flyvetilladelser, men vi er godt på vej og håber at nå 
helt i mål i år. 

Vore ønsker om mulighed for 
at konvertere ældre fly fra std. 
luftdygtighedsbevis til national fly-
vetilladelse samt om mulighed for at 
importere amatørbyggede luftfartøjer fra udlandet – inkl. fra 
USA – er opfyldt. 

Det seneste nye er, at KZ & V har fået grønt lys fra Trafik- og 
Byggestyrelsen til at gennemføre et forsøg med brug af al-
mindelig 95-oktan benzin (EN228) i fly med Continental- og 
Lycomingmotorer. Forsøget er sat i gang og løber foreløbig 
over tre måneder. Vi vil løbende rapportere om de indhø-
stede erfaringer i klubbens nyhedsbreve. Det er sigtet, at det 
skal blive muligt for os at udstede en tilladelse til drift af BL 
2-2-luftfartøjer på EN228 benzin, med det indhold af ethanol 
og methanol, vi kender i dag.

Efter bestyrelsens mening er KZ & V nået langt ad den vej, 
vi ønsker at gå. Det skal være så nemt og billigt som muligt 
at komme op at flyve i sit eget, økonomisk overkommelige, 
luftfartøj. Desuden kan alle os med en ’almindelig’ indkomst 
flyve i meget mere spændende, ydedygtige og/eller historisk 
interessante fly, end vi ville have haft mulighed for, om ikke vi 
havde haft et projektudvalg og en flok VK-kontrollanter, som 
arbejder ganske frivilligt og ulønnet, for at DU kan komme op 
at flyve. 
Husk at sige tak til din kontrollant næste gang I ses – og husk 
at omgås dit fly og flyvereglerne, så du er en god og værdig 
repræsentant for KZ & Veteranfly Klubben. 

Jeg håber, at vi ses til KZ Rally i Stauning den 12.-14. 
august.  n 

Hilsen 
fra 

formanden

AAA har efter 2 ½ års restaurering fået KZ lll OY-DYZ i luften 9/6-2016. 
Sidst flyet var i luften var den 1/6-2009. Foto Poul Eberhardt.
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Den amerikanske VII’er

Nu begynder Syveren omsider at ligne en flyver. Da forru-
den og cockpittaget af plexiglas omsider var færdigmonteret 
med nye og malede aluminiumsdele, nåede jeg endeligt til 
nogle betragtelige fremskridt, som kun tog nogle få dage: 
“NX159KZ” fik understel, hjul, vinger og motor sat på plads. 

Og alle de store begivenheder forløb meget glat. Forinden 
blev den nye permanente malerkabine færdig, malerteltet 
fjernet, og der blev meget bedre plads i hangaren.

De næste skridt blev at montere næsecowlingen og motor-

Montage af understel.

5. 
opdatering 

fra Carl-Erik 
Olsen

Nye fælge fra Tost, Tyskland. Monteret med kugle-
lejer. (Den forrige ejer foretog ændringen. De gamle 
fælge tog skade under min nødlanding).

En mindre modificering er foretaget for få plads til 
bremsearmen
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skærmene. Skærmene skulle mærkes af, så det blå trim kan 
blive lagt på. Dejligt med en malerkabine. 

Alle benzinrørføringer og slanger er monteret og det elektri-
ske er færdigt. Instrumenterne, wing leveler og radio/GPS 
ser ud til at fungere, når batterierne bliver tilsluttet og diverse 
afbrydere afprøves. Propellen blev hængt på, og motoren sat 
til at rotere med starteren (uden tændrør) for at bygge olietryk 

op. Efter 25 sekunder skiftede displayets 0’et til 1, til 2 og 3, 
hvorefter jeg slap startknappen. Den nye letvægtstarter var 
kun godt håndvarm. Efter et par minutters hvile trykkede jeg 
på starteren igen og olietrykket fortsatte med at stige umid-
delbart fra 0. Da trykket nåede 20 psi, 25 sekunder senere, 
fik starteren fred. Nu var den også så varm, at jeg ikke kunne 
beholde hånden på den bageste del af kappen. Til historien 
hører, at motoren har et nyt oliefilter, som først skulle fyldes. 
Det var et godt og nyt skridt.

Haleplan, højderor, flaps og krængeror er blevet monteret. 
Der blev hældt 5 gallon 100LL i hver tank, og så fik de elektri-
ske benzinpumper lov til at køre en ad gangen. Øv, jeg fik kun 
3 psi, og skulle gerne have fået mindst 25 psi, det niveau, 
som relief ventilen er sat til. Der var også nogle få læk-steder 
i nogle rør-fittings. Det sidste var hurtigt klaret og eftertestet. 
Men hvad med det manglende benzintryk? Efter have sendt 
nogle billeder og beskrivelser af systemet til “Airflow Perfor-
mance”, fik jeg hurtigt et svar og anbefalinger, hvorefter jeg 
kunne gå i gang med at revidere rørføringen og flytte relief 

Et godt fremskridt. Omsider motor på.

Benzinindsprøjtning fra “Airflow Performance”. Tunet 
udstødning fra “Experimental Aircraft Exhaust”.

Forberedelser til færdiggørelse af bemaling.
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ventilen. Ikke meget, men væsentligt. Det krævede også æn-
dringer af nogle benzinslanger, – “no big deal”. Da jeg endelig 
blev klar, fik jeg 36 psi. “So far so good”, nu er jeg klar til den 
første motorprøve en af dagene.

Men der er stadig et par udeståender: Et gammelt hænge-
parti med at gøre dørene helt færdige. Det omfatter at fær-
digmale udvendigt, sætte vinduer i og fremstille rudernes 
trimlister i træ. (Man kan sikkert flyve helt uden). Jeg over-
vejer også at lydisolere forenden af cockpittet, og de sidste 
færdige paneler mv. skal monteres. Alt sammen simple ting, 
der blot tager lidt tid, men nogle få uger kan gøre meget . . . 
lad os sige henved en 4-5 stykker . . . n

Næsecowlingen og propellen er spændt fast.
Propellen er fra Sensenich, diameteren er på 73” 
og stigningen 54. Det er en rejsepropel fremstillet 
efter et gæt på ca. 170 HK ved 2700 RPM. Snart vil 
jeg vide, om den vil passe godt til den gamle dame. 
Hvis stigningen er for stor, eller der skulle være 
færre heste end først antaget, kan den ”høvles lidt 
ned” i pitch, siger Sensenich. Den omvendte vej er 
ikke mulig. Valget på en træpropel skyldes, at den 
var betydeligt billigere end metal, er lettere, og træet 
kan ikke gå i svingninger, som en metalpropel kan 
gøre under visse omstændigheder. Det hjalp også, 
at jeg havde gemt en Wood Adapter, som sad på 
maskinen, da jeg købte flyet i Tyskland i 1998. Før 
da har hun i mange år trukket svævefly op i Kiel og 
brugte en ultra-stigepropel af mærket Hoffman.

Den første vinge næsten færdigmonteret.

Den 28. maj 2016.
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den 
9. april 

2016

KZ&V havde den 9. april premiere på det nye vedligeholdel-
seskursus. 
Kurset fokuserer hovedsageligt på firewall forward, da ma-
skinrummet er relativt universelt for vore medlemmers fly. 
Endvidere er netop maskinrummet noget, der sjældent gøres 
særlig meget ud af i en byggemanual, formentlig fordi byg-
geren forventes at vide alt om dette eller fordi der er mange 
forskellige motoralternativer til et givent projekt.  
Niels Søndergaard Jensen, Flysyn.dk, havde venligt tilbudt 
sig som instruktør og Bent Iversen, Air Service Vamdrup, 
havde lige så venligt tilbudt at vi måtte afholde kurset i Air 
Service´s lokaler på EKVD. Rammerne kunne ikke have væ-
ret bedre, særligt fordi der på dagen var et større udvalg 
af adskilte stempelmotorfly i værkstedet. Endvidere havde 
Vasu, værkstedets motordoktor, udstillet et større antal dele 
fra mere eller mindre havarerede motorer, så der var rigeligt 
med eksempler på, hvad manglende eller forkert vedligehol-
delse kan føre til.

Dagen indledtes med rundstykker og kaffe, hvorunder Bent 
Esbensen og Niels forklarede om reglerne for vedligehold un-
der BL 2.2 og, ikke mindst, det ansvar, der følger med, når 

man selv vedligeholder sit Annex II fly. Det siger sig selv, at 
situationen er ulykkelig for dén, der parkerer sit fly på næsen 
i en mark, men situationen er så sandelig også ulykkelig for 
alle vi andre. Det har taget mange års god uheldsstatistik at 
opnå den grad af frihed, vi har idag, og den skulle vi gerne 
beholde! 

Herefter fortrak vi til værkstedet, hvor hands-on delen fandt 
sted. Det stod hurtigt klart, at det ville være fint med en hjæl-
peinstruktør, så el-ekvilibrist Rasmus Thorsen, der var at 
finde blandt kursisterne, fik efter en lynforfremmelse denne 
titel. Rasmus blev så glad for opgaven, at han tilbød at være 
hjælpeinstruktør i fremtiden. Tusind tak, Rasmus, det bliver vi 
glade for! Ved middagstid var der grillpølser med tilbehør, før 
vi atter gik i værkstedet. Kurset sluttede med udlevering af 
deltagerbeviser kl. ca. 16.

Kursusinitiativet må siges at have været en stor succes; kur-
set var overtegnet få dage efter der blev åbnet for tilmelding. 
Faktisk har vi allerede nu fuldt deltagerantal til det næste 
vedligeholdelseskursus, som forventes afholdt i det tidlige 
efterår. n

Vedligeholdelseskursus
den 

9. april 
2016

Vedligeholdelseskursus
 Af Tim Jørgensen

Foto: Thorbjørn B. Sund
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Indkaldelse til generalforsamling 
i KZ & Veteranfly Klubben

Der indkaldes hermed til generalforsamling i KZ & Veteranfly 

Klubben. 

Generalforsamlingen finder sted på

Stauning Lufthavn, lørdag den 13. august 2016, kl. 13:00-15:00. 

På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden be-

handles:

1) Valg af dirigent.

2) Aflæggelse af beretning.

3) Fremlæggelse af regnskab.

4)  Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår, at den meget lave kontingentsats for medlemmer over 65 år afskaffes frem-

over; sådan at forstå, at de medlemmer, som nu betaler ’pensionistkontingent’, vedbliver hermed. 

Der vil ikke blive tegnet nye medlemskaber til kr. 275 i fremtiden og de medlemmer, som fremover 

fylder 65 år, vil fortsat skulle betale det ordinære kontingent. 

Bestyrelsens motivation for forslaget er, at den nuværende sats på kr. 275 kun lige netop dækker 

4 blade + porto. Ved en forhøjelse af portosatsen eller af omkostningerne til bladfremstillingen, vil 

’pensionistkontingentet’ medføre underskud for klubben.

5)  Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Flg. er på valg: Helge Andersen. Desuden skal sidste års valg ’uden for tur’ af Troels Juhl Kristen-

sen og Tim Jørgensen formelt bekræftes af generalforsamlingen. 

6)  Valg af revisorer. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Steen Seit Jespersen og Bjarne Gren som revisorer

7) Behandling af indkomne forslag.

8) Eventuelt.

Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen for behandlingen af dagsordenens punkter.

Forslag, der tilsigter at fremkalde en generalforsamlingsbeslutning, skal være bestyrelsen i hænde 

senest den 1. juli 2016. 
n

Den 
13. aug. 

2016
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OY-ALA  70 år 70 år

Midt i vinterens mulm, den 21. februar, var det 70 år siden 
Aeronca 7AC, serienummer 7AC-1024, senere kendt som 
OY-ALA, kom til verden. Mette og Bent Esbensen holdt fød-
selsdagsgilde på Varde Flyveplads, hvor en af de få flyven-

de gæster var OY-BSA, en Champion Citabria. Også med 
“Aeronca” gener, men kun 47 år gammel. Billedet af OY-ALA 
i luften er fra en sommerdag. 
(Fotos Thorbjørn Brunander Sund og Bent Esbensen). n
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2  VFR-PILOT INFO

VFR-pilot info

Denne information er udarbejdet af 

Naviair for at sætte fokus på flyvesik-

kerheden og belyse områder, der er 

vigtige at være opmærksom på som 

VFR pilot for at undgå uautoriseret 

indtrængen i luftrum.

 Luftrums-klasser 

I Danmark er luftrummet under FL195 

delt op i fire forskellige luftrums-klas-

ser, nemlig luftrumsklasse C, D, E og 

G, hvor luftrumsklasse C er det mest 

restriktive luftrum, og luftrums-klasse 

G det mindst restriktive.

Luftrums-klasse G

Generelt er luftrummet i Danmark, 

uden for kontrolzoner og TMA’er, 

luftrums-klasse G fra jorden (GND) op 

til 3500 fod.

Over Nordsøen er det luftrums-klasse 

G op til FL 195.

Både IFR og VFR trafik er muligt.

Luftrumsklasse G er ukontrolleret 

luftrum og både IFR og VFR modtager 

udelukkende flyveinformationstjene-

ste, herunder trafikinformation om 

anden lufttrafik. 

Der er hverken krav om 2-vejs radio-

forbindelse eller transponder for VFR. 

Bemærk dog, at selvom TIZ og TIA er 

luftrumsklasse G, er der alligevel krav 

om tovejs radioforbindelse. 

Luftrums-klasse E

Luftrummet i Danmark uden for 

TMA’er er luftrumsklasse E fra 3500 

fod og til FL195.

Både IFR og VFR trafik er muligt.

Luftrumsklasse E er kontrolleret luft-

rum, men VFR flyvninger kræver ikke 

klarering. Kendt VFR trafik modtager 

flyveinformationstjeneste, herunder 

trafikinformation om anden kendt 

trafik, IFR såvel som VFR.

Der er hverken krav om 2-vejs radio-

forbindelse eller transponder. 

Luftrums-klasse D

Alle kontrolzoner, CTR, og nogle 

TMA’er i Danmark (Århus, Rønne, 

Ålborg, Karup og Skrydstrup) er luft-

rumsklasse D.

Både IFR og VFR trafik er muligt.

Luftrumsklasse D er kontrolleret luft-

rum, og kræver en klarering at flyve i. 

VFR trafik modtager trafikinformation 

om anden trafik, både IFR og VFR.

Transponder er ikke et krav, men der 

skal opretholdes 2-vejs radioforbin-

delse. 

Luftrums-klasse C

Billund TMA samt Copenhagen Area, 

som består af Roskilde og Kastrup 

TMA, er luftrums-klasse C. 

Både IFR og VFR trafik er muligt.

Luftrums-klasse C er kontrolleret luft-

rum, og kræver en klarering at flyve i.

I modsætning til luftrumsklasse D, 

skal VFR trafik adskilles fra IFR trafik. 

Dette gør luftrummet lidt mere 

restriktivt og komplekst end luft-

rumsklasse D. VFR trafik modtager 

trafikinformation om anden VFR 

trafik.

Transponder med mode A og C er et 

krav, og der skal opretholdes tovejs 

radioforbindelse. 

Flysik. Er du opdateret om 

VFR-flyvning i Danmark?
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››››
VFR-PILOT INFO   3

Nedenfor vises en skematisk oversigt 

over, hvordan luftrummet er bygget 

op i Danmark, brug et VFR kort og AIP/

VFG for at få et præcist billede.

ATC’s radarudstyr har forskellige 

sikkerhedsnet indbygget, der giver 

alarmer, hvis to luftfartøjer vil komme 

for tæt på hinanden, et luftfartøj er 

ved at komme for tæt på jorden eller 

et luftfartøj er på vej ind i kontrolleret 

luftrum uden tilladelse. Alle disse 

alarmer, samt andre luftfartøjers 

advarsels system, bruger mode A og C 

til deres beregninger, og virker derfor 

udelukkende hvis transponderen er 

tændt med mode A og C.

Derudover giver en tændt transpon-

der (med mode A og C), ATC mulighed 

for at give hurtig og præcis trafikin-

formation til andre piloter

 Brug af transponder 

Hvis luftfartøjet er udstyret med 

transponder skal den altid være 

tændt under flyvning. 

I store dele af luftrummet i Danmark 

er der ikke krav om brug af transpon-

der. Forstået således, at der er luft-

rumsklasser, hvor flyvning i luftfartø-

jer uden transponder er tilladt.
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4  VFR-PILOT INFO

 Copenhagen Area  

Copenhagen Area består af Roskil-

de og Kastrups TMA’er og er luft-

rumsklasse C. Luftrummet er opbyg-

get med henblik på at beskytte IFR 

starter og landinger i Kastrup og Ros-

kilde. Derfor bliver bunden af TMA’et 

lavere, jo tættere man kommer på 

disse lufthavne. 

På kortet ovenfor er de to kontrolzo-

ner markeret, disse kræver altid 

klarering. Udenfor kontrolzonerne, 

indenfor den røde stiplede linie, er det 

luftrumsklasse G fra GND til 1500 fod 

og luftrumsklasse C ovenover. Mellem 

den stiplede røde og den stiplede 

gule linie er det luftrumklasse G fra 

GND til 2500 fod og luftrumsklasse C 

ovenover.  

Du kan altid bede om tilladelse til at 

flyve i Roskilde og Kastrup TMA, men 

spørg i god tid, og vær indstillet på, at 

det muligvis ikke kan lade sig gøre, så 

det skal være muligt at nå ned under 

TMA’et i tilfælde af et afslag. 

Bemærk hvis du flyver fra Sverige, 

mellem Falsterbo og Helsingborg, 

imod Sjælland, at Copenhagen Area 

allerede starter over Sverige. 

Vær desuden opmærksom på, at 

reglerne generelt er lidt anderle-

des i Sverige. I Sverige er der ingen 

Information enhed, så det er altid 

flyveledere, der passer en sektor med 

IFR trafik, der snakker med VFR trafik, 

selvom det er udenfor kontrolleret 

luftrum. Derfor er det meget vigtigt at 

huske at tænde transponderen med 

både mode A og C, så flyvelederen kan 

se, hvor du befinder dig og i hvilken 

højde.
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4  VFR-PILOT INFO

 Copenhagen Area  
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 Billund LTA  
 (Local ATS Area)/TMA  

Billund er delt op i flere forskellige 

luftrums-klasser og højdegrænser, 

men ligesom i Copenhagen Area 

bliver bunden af TMA’et lavere ind 

imod lufthavnen. Kontrolzonen er 

luftrumsklasse D og går op til 1500’. 

Over kontrolzonen er TMA’et, der er 

luftrumsklasse C. Tættest på lufthav-

nen er bunden på TMA’et 1500 fod. 

TMA’et består af flere lag (se neden-

stående illustration) med øverste 

grænse i FL 105 . Desuden har Billund 

ovenpå TMA’et et LTA, som går fra 

FL105 til FL125 og er luftrumsklasse E.

Konsulter altid VFR kort og AIP/VFG 

inden du flyver i Billund LTA.

Det kræver klarering at flyve i både 

TMA og kontrolzone i Billund. Husk at 

bede om tilladelse i god tid. 

I TMA’et er tovejs radioforbindelse og 

transponder et krav.

Udenfor TMA og CTR er det ikke et 

krav med tovejs radioforbindelse og 

transponder, men begge dele er en 

rigtig god idé, af hensyn til trafikinfor-

mationer.

Stauning TIZ og Esbjerg TIZ/TIA 

ligger under Billund TMA og er luft-

rums-klasse G, men der skal holdes 

tovejs radioforbindelse.

GND

1500 D

2500 D

3500 D

FL 45

FL 105

FL 75

Billund TMA • FL 105/75 C

Billund TMA • FL 75/45 C

Billund TMA • FL 45/2500’ C

Billund TMA • 2500’/1500’ C
Esbjerg TIA

Billund CTR •1500’/GND DEsbjerg TIZ
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VFR-PILOT INFO   7

 Generelle råd til VFR trafik 

Det er altid dit ansvar som pilot, at få 

en klarering i god tid, når du ønsker 

at flyve i luftrum, der kræver klarering 

(luftrum C og D). Også selvom du er 

i kontakt med Copenhagen Informa-

tion. 

Copenhagen Information har ikke 

ansvar for at indhente klarering på 

dine vegne.

Der er en grund til, at luftrummet i 

Danmark er bygget op, som det er. 

TMA’erne giver IFR trafik ind og ud af 

de større lufthavne, mulighed for at 

flyve i kontrolleret luftrum, hvor ATC 

kan give trafikinformation eller sørge 

for adskillelse til VFR trafik. Derfor er 

der i luftrumsklasse C og D stor sand-

synlighed for, at der høj trafik intensi-

tet, herunder IFR. Det er derfor meget 

vigtigt, at du har modtaget klarering, 

inden du flyver ind i luftrumsklasse C 

og D, ellers kan ATC ikke sikre adskil-

lelse og give trafikinformationer.

Lige meget hvilken luftrumsklasse, du 

flyver i, skal du altid holde godt øje, 

når du flyver VFR.

Transponderen skal altid være tændt 

under flyvning.

Det er en rigtig god idé at holde 

tovejs radioforbindelse med Copen-

hagen Information eller anden 

relevant ATS-enhed, når du flyver i 

luftrumsklasse E eller G. Så modtager 

du relevant trafikinformation, og kan 

hurtigt få hjælp, hvis du får behov.

Kommer du for tæt på større luftfar-

tøjer, så sørg hurtigst muligt for at 

øge afstanden og vær opmærksom 

på randhvirvler, der kan være meget 

kraftige. 

Sørg for at være ”mentalt med” på 

hele flyvningen, selvom flyvningen 

er lagt ind i GPS. Følg med i naviga-

tionen, så du på ethvert tidspunkt 

kender din nøjagtige position, hvis der 

skulle opstå behov for hjælp.

”Flyv, når du flyver”. Hold fokus på 

hele flyvningen, både med henblik 

på relevante checks af luftfartøjet 

inden start, men også med fokus på 

ATC, for at undgå at køre på banen 

uden tilladelse, at flyve i luftrum uden 

tilladelse osv.

Spørg, hvis du er i tvivl om noget. 

Og husk at du kan bede om at få ATIS 

læst op på dansk, hvis du ikke forstår 

den på engelsk.

 Benyttede forkortelser 

FL = Flightlevel/Flyveniveau

CTR = Kontrolzone

GND = Ground/ Jordniveau

TIZ = Traffic Information Zone/ Trafik 

informations zone

TIA = Traffic Information Area/ Trafik 

informations område

Klarering = Tilladelse. F.eks til at flyve 

i et afgrænset luftrum, f.eks en kon-

trolzone, tilladelse til at starte eller 

tilladelse til at lande.

TMA = Terminal Control Area/ Termi-

nalområde

LTA = Local ATS Area, Lokalt lufttrafik-

service område

ATS = Air Traffic service/ Lufttrafiktje-

neste

ATC = Air Traffic control/ Lufttrafik-

kontrol = flyveledelse

FIS = Flight Information Service = 

Flyve informations service

AFIS = Aerodrome Flight Information 

Service = Flyvepladsinformationstje-

neste

PIC = Pilot in command = Luftfartøjs-

chefen

COIF = Copenhagen Information
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KZ RALLY 2016 AFHOLDES PÅ EKVJ 

DER BLIVER TALE OM ET  

“BACK-TO-THE-ROOTS” ARRANGEMENT  

Á LA 2015

FORELØBIGT PROGRAM:

Fredag:

14.00 ca.:  Ølbussen ankommer, opstilling af borde 

mv., løs tilstrømning og endnu løsere snak

18.00 ca.: 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

Tilmelding og flere oplysninger på hjemmesiden “KZ 

Rally”: www.kzrally.dk n

Den  
12.-14.  

august
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Som ophavsmand til det karton-model byggesæt til KZ III, 
der blev solgt i museets butik i slutningen af halvfjerdserne, 
så jeg tegningen i det sidste Oscar Yankee af KZ III som pea-
nut model som en udfordring.

På forunderlig vis fandt jeg propel med montering og motor-
gummi i mine gemmer. Så var der vel ikke nogen undskyld-
ning for ikke at bygge den.

Nu er peanut-modeller i sig selv en udfordring. For selvom 
Gene Smith bruger tommemål til materialerne, er vi altså 
nede i småtingsafdelingen med 1,2 x 1,2 mm. balsalister til 
konstruktionen! Ikke alene skal man først have fingrene i bly-
antsspidseren for at arbejde med den størrelse, men når man 
så er helt færdig med en fin-fin modelkrop og kommer til at 
klemme lidt mere end den kraft, man bruger til at holde et 
frimærke, knuses hele mollevitten på et splitsekund.

Først skulle tegningen sættes op til de opgivne 13 tommer 
i spændvidde. Det er efter fru Jensen regnebog ca. 32 cm i 
normal-menneskemål. Jeg havde ikke lyst til at lave en ligeså 
spinkel model som Gene. Og jeg har ikke en idrætshal på 
min matrikel til indendørs flyvning. Så der vil nok ikke blive 
fløjet med den.

Derfor har jeg dimensioneret min model lidt tungere og brugt 
1 x 2 mm lister af blød balsa til kroppen og beklædt forkrop-
pen med karton for at stive konstruktionen af. En 3 x 5 mm 
liste af hård balsa til hovedbjælken, og vingeforkanter af 6 x 
10 mm balsa, der er pudset til.

Gene opgiver modellens vægt til ca. 10 gram, og min er uden 
beklædning, men med plasticpropel på, ca. 15 gram. I øvrigt 
syntes jeg modellen så forkert ud, og satte tegningen fra KZ 
III instruktionsbogen op til samme størrelse. Det var sideroret 
der var 20-25% for lille, og vinduesrammer i sidevinduer der 
var placeret forkert. Men det var ikke de store ændringer.

Jeg er betaget af den spinkle konstruktion, og synes faktisk 
det er synd at gemme den under beklædning. Så jeg tror den 
bliver hængt op uden. Ved siden af et andet balsa byggesæt 
uden beklædning i samme størrelse.

Kartonbyggesættet af III’erne, der blev solgt i museet, blev 
kritiseret af forældre, hvis “lille Hansemand” på 8 år havde 
fået noget bulet, krøllet og forvredet makværk ud af sættet. 
Der er ikke meget nyt i denne verden. Jeg mindes min barn-
doms julekalendere i 40erne, der skulle bygges i karton som 
slotte, tårne, karruseller og møller. Langt de fleste fik samme 
kranke skæbne. n

Af Bent Lund

KZ IIIPeanutmodellen af

Gene Smiths KZ III tegninger i sidste nummer fik Bent Lund i det nostalgiske hjørne. 
1.  Gene Smiths model i min version.

➊
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2.  “Den er da nuttet!” 

3.   Kartonmodellen der blev solgt i museets 
butik, bygget som vejledningen.

4.  Kartonmodellen i videreforarbejdet udgave.

➋

➌

➍
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Af Palle J. Christensen

Med Orla Kragh Jensen som primus motor blev der 21. maj 
afholdt hjemmebyggermøde for at inspirere og dele erfarin-
ger. 
Poul Münsberg berettede grundigt om, hvor mange ressour-
cer det kan koste at bygge et fly som “Ultimate 10-200”. Ikke 
bare i tid! Måske skal der et helt andet hus til med passende 
værksted? Som afsluttende bemærkning: “Min kone havde 
herredømmet over TV-fjernbetjeningen i de 6 år.”

Orla Kragh Jensen er i gang med at bygge en “Fokker 
D.XXI”.  Det bedste danske jagerfly ved besættelsen den 9. 
april 1940. Efter at være blevet beskadiget på Værløse, for-
svandt alle de danske D 21 under krigen. Han berettede om 
svejsning af kroppens rørstel, og hvordan Fokkers filosofi gik 
på at producere mange fly hurtigt. Om samme type var helt 
ens på millimeter var ikke så vigtigt.

Der blev også tid til at “sparke dæk”. Her er Ringsted en 
ideel plads. Men det behøver jo ikke være samme sted hvert 
år. Orla kunne også godt bruge en mand eller tre mere til 
planlægning og praktisk arbejde, hvis han skal stå for det 
næste år.

En inspirerende dag og man forstår nytten af at rende sam-
men med ligesindede, hvis man ikke skal løbe sur i bygge-
projekter. n

Den  
21. maj 
2016

Hjemmebyggermøde i Ringsted
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››››

Orla Kragh Jensen fortæller om hans Fokker D.XXI-projekt.

Poul Münsberg om det ressourcekrævende job at bygge en “Ultimate 10-200”.
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Af Palle J. Christensen

Den  
19. juni 

2016
Danish Airshow – Skydstrup

KZ & Veteranflyklubben var repræsenteret på Danmarks 
største enkeltbegivenhed, Flyvevåbnets udstilling og opvis-
ning, der afholdes hvert andet år. Flyvestation Skrydstrup, 

“Fighter Wing”, havde anslået 140.000 besøgende søndag 
den 19. juni. Både på jorden, i luften og for og bag kulisserne 
var mange medlemmer aktive. n
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››››

I næste nummer:
Hvordan man importerer en Vans RV6A fra Spanien. I mellemtiden kan man nyde videoen på 
“You Tube”:
“Flying a Vans RV6A from Madrid to Copenhagen.”

KZ flyenes historie kan findes 
på hjemmesiden www.vete-
ranflyklubben.dk, hvor Mi-
chael Andersen er den store 
autoritet bag. 
Alle kendte billeder er med. 

Tak til en vågen læser, Jør-
gen Gottliebsen, der faldt 
over dette ukendte avis-
klip fra Politiken den 11. 
marts 1960.
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KZ-VII, OY-D B

PRIS: 
195.000  

DKR.

Til salg:

KONTAKT:

Kræn Hjortlund
“Vanggård” Stenum
Vanggårdsvej 25, 9700 Brønderslev

FAKTA:

Byggeår: 1947.
Motor: Continental, 145 Hk.

Flyet står flyveklar, men har ikke haft “LDB” siden 
2012.

Oplagt emne til den nye mulighed: 
“Statuskonvertering til BL 2-2 luftfartøj”. 
Så kan man selv stå for drift og vedligehold.
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Måske Danmarks smukkeste og bedst 
restaurerede KZ III sælges

KONTAKT:

Mogens Pedersen på 
tlf.: 2753 5051 eller på 
mail: mop@braatenpedersen.com for pris
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