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››››

Det gode eksempel

Fra slap magnet til solid-state elektronik

I vor kultur får vi at vide, at vi skal lede med det gode ek-
sempel. Vi er så heldige, at vi, flere steder i vor forening, har 
eksempler på det. 
Et af de gode eksempler, som går foran og får ting til at 
ske, er Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre. Ikke alene har 
AAA reddet en historisk bygning fra undergang, bygningen 
er også fyldt med liv og hyggelig aktivitet, centreret omkring 
restaurering og drift af gode, gamle fly. For nærværende er 
AAA ’forældre’ til en stribe fly – heraf seks KZ fly – som, på 
grund af det gode eksempel, AAA viser, er reddet fra forta-
belse og sikret en fremtid, der hvor de hører hjemme. 
Det er selvklart ikke gratis at køre en sådan forening. AAA 
har brug for medlemmernes støtte, så det gode arbejde kan 
fortsætte og så der er penge til råmaterialer og reservedele 
til at restaurere de gamle fly og holde dem flyvende. Her kan 
du hjælpe: Et medlemskab af AAA koster kun kr. 350 pr. år. 
Det er ikke meget for den enkelte, men for sagen kan det 
være afgørende. Hvis du indsætter kr. 175 på konto 1551-
3139294629, er du medlem resten af året. Hvis du er pilot, 
kan du endvidere komme til at flyve på AAA’s fly, hvis du 
opfylder betingelserne herfor. Skriv til formand Bjarne Gren 
på gren@mail.tele.dk hvis du har spørgsmål.

Det blad, du har foran dig, er et meget dyrt blad. Som det 
fremgår af klubbens regnskab, lægger bladet beslag på 
55% af klubbens indtægter fra kontingenter, i og med, at 

vi er nødt til at købe os til op-
sætning. Det er svært at se, at 
det kan fortsætte, i og med, at 
midlerne kunne være anvendt meget 
bedre til klubbens primære formål, nemlig administration og 
udvikling af BL 2-2 ordningen. 
Derfor taler bestyrelsen pt. om, at vi kunne tilbyde en an-
den ordning mht. bladet: De, som fortsat ønsker et trykt 
blad, leveret af et (nu blåt) postbud, kan melde til en sådan 
service. Resten af medlemmerne vil få bladet som en pdf. 
direkte i deres elektroniske postkasse. Så sparer vi trykning 
af de fleste eksemplarer plus en porto, som tilsyneladende 
bare stiger og stiger. 
Hvad synes du om den idé? Lad os høre fra dig – send en 
mail til mig på besbensen@gmail.com – så kan du være 
med til at påvirke udviklingen. 

Når vi taler om udvikling, er det værd at bemærke, at Tra-
fik- og Byggestyrelsen, på et nyligt afholdt møde, har givet 
udtryk for, at krav om organisation, persondatasikkerhed 
og adminstrationskvalitet vil blive præciseret for de unioner, 
til hvilke TBST har delegeret rettigheder. 
Vi fik så at vide, at KZ & Veteranfly Klubben vil blive holdt 
frem som det gode eksempel, hvis niveau resten skal op 
på. 
Der var den igen, med det gode eksempel.  n 

Hilsen 
fra 

formanden

Af Claus Vad

På en frostklar solskinsdag i februar var jeg taget ud til flyve-
pladsen i Herning (EKHG) for at svinge OY-DEY en tur over 
lokalområdet. DEY er en Piel Emeraude, Type CP-301-C2, 
som jeg købte af Christian Jul Vang, også kendt som Kesse, 
i foråret 2014. Flyet var netop klargjort efter noget kosmetisk 
arbejde på cowling og finnerod hen over vinteren, og skulle 
nu ud og have årets første flyvetur. Jeg fik skubbet hangar-
portene til side og det lave vinterlys står pænt ind i hangaren, 

hvor jeg lavede mine checks – alt OK. Der dunkedes op med 
benzin til ca. 1,5 times flyvning, og så var jeg klar til afgang. 
Motorprøven gik fint, så jeg kørte ned på bane 09 og fik linet 
op. De sidste tjeks blev lavet og så gik det ellers ned ad ba-
nen som normalt – men i cirka 400 fods højde over banens 
modsatte ende begyndte motoren pludselig at hakke og ru-
ske i motorfundamentet. Jeg fik noget af en forskrækkelse 
og da karburatorvarme ikke lod til at løse noget, reducerede 
jeg straks manifoldtrykket, hvilket fik motoren til at gå no-
genlunde som normalt igen. Jeg husker ikke de nøjagtige 
detaljer omkring motorens opførsel, da jeg fokuserede på at 
få Emerauden rundt på en fornuftig måde og tilbage ned på 
banen igen – det gik heldigvis uden problemer.

Godt nede på jorden igen begyndte fejlsøgningsarbejdet, og 
efter at have skilt magneterne ad kunne det konstateres, at 
de interne komponenter ikke holdt rating længere. Det er vel 
egentlig også flot, at de har kunnet holde sikkert siden mo-
toren var ny i 1961..! Det må så have været kombinationen 
af den tykke kolde vinterluft, fuldt manifoldtryk og det lette 

OY-DEY udenfor hangaren på Herning flyveplads.
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overtryk på luftindsugningen, da flyet var kommet i fart, der 
tilsammen var blevet mere end, hvad magneten kunne banke 
gnister igennem. Nå – jamen så skulle der jo findes erstat-
ningskomponenter til de dele, der var uden for rating. På et 
tidspunkt under navigationen i tilgængelige tændingsdele på 
internettet og orienteringen om disses prisleje, kom jeg til at 
gruble lidt. Gad vide hvor meget margin til en hændelse, som 
den jeg havde oplevet, jeg ville få ved at købe disse kompo-
nenter. Magnetens harness var jo heller ikke ny længere, og 
sådan var der flere ting. 

Efter noget konfereren med senior (Hardy Vad) blev vi enige 
om at siden flyet er på BL2-2 ordningen, så var der ikke no-
get i vejen for at lave sit eget tændingssystem fra bunden af. 
De følgende måneder gik med at afprøve forskellige koncep-
ter – hele tiden med fokus på at reducere antal komponenter, 
og at anvende velafprøvede dele fra bil-industrien. I april blev 
OY-KZS (KZ-VIII Replica) startet op med det færdige produkt, 

og det er siden da blevet test-fløjet uden problemer og er 
i skrivende stund installeret på OY-DEY, OY-KZS, OY-VAD 
(DR-109) og OY-RVS (RV-8).

OY-DEY letter fra Herning flyveplads.

CVI-4 tændingssystemet monteret på Emeraudens bagsektion – elektronisk tændspole til venstre under de to orange 
ledninger. Delco starter-motoren i midten og i dybden lige til højre for den, kan en almindelig Bendix magnet anes (alumi-
niums-farvet hus med rødt skilt).

CVI-4 tændingssystemet, overblik: Fra venstre mod højre: Permanente magneter til aftastning, sensor, styreenhed, 
tændspole, tændkabler, tændrørsadaptere og bil-tændrør.
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Sensor til kontaktløs aftastning på OY-KZS
Systemet kræver en 12V forsyning (batteri) og fungerer 
ved at permanente magneter installeret på propel-flan-
chen eller start-krans aftaster en sensor uden berøring. 
Sensoren sender disse taste-pulser til en styreenhed, der 
så viderekommunikerer til en solid-state tændspole, som 
kan findes på enhver moderne benzinbil. Tændspolen 
køres efter wasted-spark princippet, hvilket forsimpler 
opgaven med at fordele gnisterne til den rette cylinder. 
Blandt fordelene ved dette system, frem for den konven-
tionelle magnet, kan nævnes at det ikke skal indstilles el-
ler vedligeholdes efter installation, og at det kører med 
variabelt fortændingstidspunkt. Den variable fortænding 
sikrer en optimal forbrænding ved alle motorhastigheder, 
og ikke kun i nærheden af fuld ydelse, som magneterne 
gør. Man oplever således en markant jævnere tomgang 
og drift af motoren på jorden.

Efter udviklingen af systemet, og med henblik på, at an-
dre måske også døjer med magneter af ældre dato, eller 
bare ønsker at lette vedligeholdelsesopgaven ved efter-
syn, har jeg besluttet at markedsføre disse tændingssy-
stemer, så andre også får muligheden for at få glæde af 
det. Så hvis du har en BL-2-2 flyvemaskine, og overvejer 
alternativer til de gamle magneter, så prøv at kigge ind på 
www.clavaco.dk.

Så sådan gik det til, at en dårlig oplevelse med en slap 
magnet førte til udviklingen af et nyt, simpelt og let elek-
tronisk tændingssystem, der nu også er tilgængeligt for 
andre interesserede. n 

For flere billeder kig evt. under “cases” på  
clavaco.dk
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Den amerikanske VII’er
6. 

opdatering 
fra Carl-Erik 

Olsen

Det blev en spændende dag, da N159KZ blev trukket ud 
af hangaren og en gammel ankerkæde blev gjort fast i hen-
des halehjul med en sjækkel. Kædens anden ende var lagt 
omkring en brandhane. Ud over at blive godt forankret fik 
hun også lagt træklodser for hjulene og bremserne sat. Mine 
hjælpere var Knud Jørgen, der også bor i “airparken”, og Pe-
ter, der ligeledes er dansker og pilot. De var udstyret med en 
pulverslukker hver, og skulle holde øje med mulige uønskede 
anormaliteter omkring motoren.

Motorens cylindervægge fik en chrome-overfladebehand-
ling i forbindelse med en hovedreparation hos en mekaniker 
i Arkansas. Han blev valgt på grund af hans store erfaring 
i renovering af Continental O-300 typer, hans villighed til at 
montere motoren med det indkøbte benzinindsprøjtningssy-
stem og teste kombinationen. Jeg sendte den gamle og be-

skadigede motor over til ham, sammen med en anden brugt 
motor, som jeg havde fundet på barnstormers.com. Den har 
siddet i en C172 og stod i Østrig. De bedste dele blev brugt 
til Syverens nye “IO-300-D-Experimental” motor. Mange 
komponenter blev sendt ud til specialværksteder og fik spe-
cifikationer som ny. Arbejdet omfattede desuden inspektion 
og flugtboring af krumtaphuset, inspektion og afbalancering 
af krumtappen, udvælgelse af plejlstænger indenfor en 2 
grams variation, nye stempler, nye udstødningsventiler og 
ventilstyr, lejer, magneter og ledninger, tændrør (fine wire), og 
meget andet. Desuden har motoren kørt godt to timer i en 
testcelle, så den første del af indkøringen er blevet foretaget 
– for næsten syv år siden.

Tilbage til den første motorstart i Syveren. Motoren kørte 
meget længe på starteren, afbrudt af pauser med vantro og 
nye forsøg med diverse stillinger af gashåndtag og mixture – 
både med eller uden brug af benzinpumpe. Der var absolut 
ingen indikationer på selv den mindste lille prut. På et tids-
punkt sagde Knud Jørgen, at det måske var en god idé at 
slukke for det ene sæt magneter, de kunne være koblet for-
kert(!). Med et nyt startforsøg og en magnet stillet i “afbrudt” 
begyndte motoren at hoste, hvilket tydede på, at jeg med 
fordel også burde “slukke” for den anden magnet. Derefter 
forsøgte motoren at slå ordentligt i gang, men havde det 
svært på grund af lommer af overskudsbenzin, der lå i hver 
indsugningsmanifold og i vinkelrøret bag benzinregulerings-
kammeret. Efter nogle øvelser med gashåndtaget og slukket 
benzinpumpe var bøvlet overstået, hvorefter maskinen gik 
meget fint. Pragtfuldt og vidunderligt. Hvad var så forklarin-
gen? Problemet med magneterne var, at de aktiveres ved 
hjælp af vippekontakter. De to MAG-kontakter fungerede 

Klar til den første motorprøve. Bemærk kæde og brandhane.

Klar til den første morgenflyvning.
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Klar til den første morgenflyvning.

››››

desværre modsat af de øvrige kontakter på panelet, så når 
jeg troede at sætte dem på “ON” ved at vippe op (hvilket 
er den modsatte vej i USA af, hvad man benytter i DK), var 
de i virkeligheden “OFF”. Den amerikanske tankegang er at 
“down’ betyder “OFF” og “up” er “ON”. Alle certificerede fly 
har vippekontakter monteret på den måde. 

Alle samlinger synes tætte og efter en passende opvarm-
ning fik motoren fuld gas. De maksimale omdrejninger nå-
ede op omkring 2215-2230 i henhold til motorinstrumentet. 
Niveauet ligger måske i underkanten for en rejsepropel. Det 
kan være at propellen skal ændres til en lidt mindre stigning. 
Benzinforbruget var på 10.4 GPH under static-testen. Ved 
at manipulere mixture-håndtaget en smule faldt forbruget til 
9.2 GPH og omdrejningerne steg til 2250 RPM. I den anden 
ende af skalaen kunne motoren gå helt ned til 550 RPM, før 
gangen blev ujævn. Fra 600 RPM og op til de maximale om-
drejninger spandt de seks cylindre vidunderligt. Aase mente, 

at udstødningen larmede voldsomt. En uforståelig 
kommentar og helt uvedkommende, jeg kunne 

kun høre nogle dejlige toner af varierende styr-
ke. Støj? - næh, det var den store “Happy 
Jazz” ved fuld udblæsning!

Den eneste malurt i 
bægeret var, at lade-

lampen for den store vekselstrømsgenerator ikke ville slukke. 
Den lille generator kørte som den skulle. Det samme gjorde 
det kombinerede digitale motorinstrumentet. Det var en for-
nøjelse at kunne læse RPM og benzinforbruget samtidigt, for 
under justering af mixture kunne instrumentet fortælle omgå-
ende, hvor motoren gik bedst. Udover at meddele RPM og 
benzinforbrug på den primære side viser motorinstrumentet 
desuden benzintryk, olietryk og -temperatur samt 6 søjler for 
EGT og for CHT samt henholdsvise tal for de højeste tem-
peraturværdier. Sekundære sider kan vælges til at oplyse om 
volt for begge batterier, ampere for den store vekselstrøms-
generator, udendørstemperatur, resterende flyvetimer ved 
det gældende forbrug og hvor meget benzin, der er tilbage i 
tankene, motorens gangtid, lokal tid og Zulu-tid.

Efter en mail til “Airflow Performance” med de opnåede 
data blev der svaret, at jeg skulle justere den faste mixture 
stilling en smule, så blandingen af luft/benzin blev lidt mindre 
fed. Da jeg gik i gang med det, viste det sig, at mixture-armen 
på benzinreguleringskammeret stødte på benzin-retur-slan-
gen og blokerede for den sidste fjerdedel af vandringen mod 
WOT (Wide Open Throttle). Det var et resultat af en tidligere 
modificering, som ikke var blevet checket tilstrækkeligt om-
hyggeligt. Efter en lille ændring af returforbindelsen og nogle 
justeringer af mixture blandingen og motorprøvninger endte 
resultatet med en static-test på 2300 RPM ved WOT, og en 
tomgang på 700 RPM, når gashåndtaget var trukket helt til-
bage. Meget tilfredsstillende. Når Syveren kommer i luften 
skal motoren, under vandret flyvning og WOT, meget gerne 
nå tæt på 2700 RPM, men ikke over. Hvis tallet bliver for 
lavt kan/skal træpropellen “høvles lidt ned i pitch”. Men mon 
ikke det kommer til at passe. Hvis det gør det, vil motoren 
formentligt levere omkring 170 HK mod de sædvanlige 145 
HK ved 2700 RPM på grund af den højere kompression (9:1 
mod 7:1). Indtil videre ser det ud til, at Sensenich har regnet 
rigtigt ved fremstillingen af propellen. 

Efter en samtale med “Plane Power”, der har leveret 
spændingsregulatoren, blev det oplyst, at der skulle efter-
monteres en “jumper” mellem to terminaler. Ved en efterføl-
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gende motorprøve sluttede ladelampen som den skulle, og 
dyret ladede med næsten 60 A, svarende til mærkepladen.

I forbindelse med at færdiggøre elsystemet, mens forruden 
ikke var monteret, blev alle instrumenter, radio, transponder, 
navigationslys og strobelys testet. Dog ikke landings- og ta-
xilys, for lamperne var ikke installeret endnu. Det var jo en 
simpel ledningsføring, så det kunne vente. Men man skal be-
nytte sig af rettidig omhu!

Da lamperne omsider blev anbragt og forbundet, og bat-
teri 1 blev aktiveret, lyste begge blus lystigt op – uanset hvil-
ken stilling de tilhørende afbrydere blev anbragt i! En under-
søgelse afslørede, at sikringerne var monteret på plussiden 
og afbryderne på minussiden, set fra lamperne. Diagrammet 
anviste, at afbryderne og sikringerne begge skulle monteres 
på plussiden. Det kunne jeg også læse på min egen teg-
ning, som jeg lige der ikke havde fulgt. Men er det ikke lige 
meget (?), det er jo bare en kreds. Da nogle løse ledninger 
blev monteret i henhold til anvisningerne virkede systemet 
korrekt. Den eneste forklaring må være, at flyets stel har kun-
net forbinde lysene med batteriet, selvom systemet havde en 
dedikeret minus-forbindelse til batteriet. Somme tider løber 
strømmen ikke derhen, man har ønsket.

Taxi- og landingslysene blev indkøbt for omkring 9 år si-
den, da jeg besluttede, at Syveren, når hun engang blev fly-
vedygtig, skulle kunne ses på afstand ved hjælp af strobelys 
og landingslys. “Safety first”! Desuden, med lys, er det tilladt 
i USA at flyve nat-VFR uden et tillæg i certifikatet. (Det er et 
krav for amerikanske PPL certifikater, at man gennemfører 
mindst 4 timers flyvning om natten og 10 landinger, – og det 
har jeg klaret). Det er rart, at man må lande i tusmørke uden 
at få problemer med flyvemyndighederne. Egentlig natflyv-
ning er dog ikke noget, som jeg vil planlægge efter. Købet 
af lysene skete på et tidspunkt, hvor jeg var i gang med at 
bygge vinger og slats. Det var tanken at bygge dem ind i en 
vinges forkant. Imidlertid blev det opgivet, for det ville medfø-
re et betydeligt merarbejde. At sætte dem i næsecowlingen, 
var en anden mulighed, men der var ikke plads på grund af 
et indsugnings-KN-filter, der var en del af benzinindsprøjtnin-
gen. I dag ville det have været meget lettere, da de nye LED-
lys både fylder og vejer meget mindre. I stedet blev lysene 
forberedt til at sidde i hver side under kroppen lige indenfor 
understellets montering. Det letteste var at svejse et stykke 
dråberør på stellet under maven på damen. Den beslutning 

har jeg siden fortrudt, men det må jeg leve med indtil videre. 
Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå.

Tilbage til projektørerne. Taxi- og landingslysenes led-
ningsføringer bag instrumentpanelet skulle ændres. Det var 
ikke let, da forruden nu var monteret. Radioen, transpon-
deren og halvdelen af instrumenterne skulle ud for at nå til 
ledningerne. Især det at trække nye ledninger og gøre dem 
fast var vanskelig. Det kostede en hel dags arbejde i nogle 
besynderlige og akavede arbejdsstillinger, der gav rifter på 
både arme og hænder. Men problemet blev løst. Nu afventer 
jeg blot, om eventuelle andre besynderlige fænomener duk-
ker op. Der er ingen garantier mere.

Der er to ting, som skal være “under kontrol” før den før-
ste flyvning. Den ene er Syveren, og den anden er piloten. 
Mit seneste “Flight Review” er fra februar 2015, og det var 
den eneste flyvetime i logbogen for de sidste 2 år. Det er 
ikke godt. Hvad endnu værre er, at min sidste halehjulslan-
ding skete for snart 11 år siden. Den sidste landing med Den 
Gamle Dame gik så godt, at både Jesper Kjær Hansen og 
jeg kunne gå derfra, men 7’eren var et sørgeligt syn. 

For mig er det utænkeligt, at en fremmed testpilot skul-
le flyve den nyrenoverede Syver for første gang. Opgaven 
kræver ydmyghed, respekt og god forberedelse. Jeg ser det 
som en stor udfordring og må sørge for at være helt klar, fly-
vemæssigt, mentalt, både i krop og sjæl. Internettet fortalte 
mig, at den nærmeste halehjulsflyver med instruktør lå inden-
for en rækkevidde af 45 minutter i bil. Der var kun to mulig-
heder, enten en Cessna 140 med 100 HK eller en Citabria 
med 150 HK. Den sidste løsning var mest tiltalende, for den 
har, ud over de flere heste, også en styrepind. Til min store 
glæde viste det sig at typen, en Bellanca 7KCAB, endog hav-
de benzinindsprøjtning. Så jeg kontaktede “Sunshine Flyers”. 
Instruktøren, Michael Duncan, viste sig at være virkelig god. 

Mit “air work” var udmærket og jeg fik nogen føling med 
maskinen, før der skulle gennemføres landingsøvelser. Graden 
af rust blev afsløret under landingerne, for de fleste krævede 
mere eller mindre hjælp fra bagsædet. Den næste flyvetime gik 
straks lidt bedre. Den tredje lektion bestod kun af landinger, og 
i den fjerde gik det så godt, at Michael ville sættes af, hvorefter 
5 gode landinger blev klaret solo. Derefter blev jeg checket ud 
på en Citabria. Det er ikke en Syver, men landingsprocedu-
rerne og håndteringen ligner hinanden meget.

Bemærk benzinmåler øverst
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Den anden ting er, hvordan Syveren igen kan blive flyve-
dygtig. Ikke at få hende klar og færdig, men lovliggjort. Hun er 
registreret. Der skal blot skrives noget passende i logbogen, 
så må hun må lette igen. Juridisk er det “kun” en reparation, 
der har stået på i mange år. Enten skal jeg have en A&P me-
kaniker med IA bemyndigelse (“Airframe & Power mekaniker 
med Inspection Authority”) til at inspicere og skrive i flyets log-
bog, eller at jeg selv går til FAA og beder om at få udstedt 
et “Repairman Certificate”, hvorefter jeg selv kan inspicere, 
vedligeholde, reparere og notere i logbøgerne. Imidlertid er 
det væsentligt under alle omstændigheder, at tage en A&P 
IA til at gennemgå maskinen med et andet sæt øjne for at få 
kontrolleret mit arbejde. Hvis jeg ikke gider eller ikke kan få 
et Repairman Certificate må jeg gerne vedligeholde og re-
parere mit experimental fartøj selv og skrive for det, men jeg 
må ikke signere for det 100 timers/årlige eftersyn, det må kun 
en certificeret mekaniker. For at starte et sted ringede jeg til 
en IA-mekaniker, Mike, der har 
speciale i “warbirds”. Jeg kender 
ham lidt, for jeg har truffet ham 
hos naboer i “airparken”, hvor 
han fra tid til anden foretager re-
parationer og inspektioner. Jeg 
ville gerne, at han kunne komme 
forbi og udføre en del-inspektion 
på Syveren, så jeg for eksempel 
kunne lægge dørken på plads, 
anbringe skærmene foran sæ-
derne, og montere benzinpum-
pernes kølekappe i motorrum-
met. Pumperne, benzinfilter og 
rørføring kan kun inspiceres, 
når kølekappen er demonteret – 
hvilket kræver, at højre sidepanel 
mellem top- og bundcowlingen 
ligeledes bliver afmonteret. På 
det tidspunkt manglede der sta-
dig maling og montage af det 
justerbare trim på højderoret, 
færdiggørelse af vindueslister i 
dørene, montere dørene, og forskellige andre mindre ting. 

Mike kunne godt lide, hvad han så, og der var mange roser 
undervejs, især motorrummet og ledningsføringerne. Der var 
også nogle få ting, som kunne forbedres, og han opdagede 
to bolte inden i halen (til haleplanjusteringen), der manglede 
møtrikker. Min forglemmelse. Pludseligt stak Mike hånden 
frem og sagde “Congratulation, I can sign off your Logbook, 
where is it?” Jeg fandt omgående logbogen og dokumen-
terne for motoren. Han var ikke i tvivl om, at jeg kunne klare 
resten selv. Vidunderligt, nu kunne jeg færdiggøre Syveren i 
mit eget tempo og i den mest hensigtsmæssige rækkefølge.

Da jeg omsider blev færdig med dørene og trimmaling af 
motorskærmene var Syveren klar til at taxi lidt rundt, og tage 
et par ture ned ad landingsbanen med løftet haleplan. Alt 
fungerede fint. Damen er meget mere kvik og reaktionsvil-
lig på alle manøvreinput end Citabrien, så det var virkelig en 
fornøjelse. Som afslutning fik hun yderligere 70 liter benzin i 
tankene oven i de 20 liter, der var der i forvejen. Det måtte 
være mere end nok til næste dags morgen for at gå i luften 

en times tid for første gang. Vejrmæssigt er det højsommer 
de næste mange uger med temperaturer om eftermiddagen 
på mindst 35º. Tidligt om morgenen ligger temperaturerne 
omkring 16º-18º – og ingen vind. Så jeg var klar, men det 
viste sig, at det var damen ikke. Da hun kom tilbage i han-
garen, lugtede det af benzin, og der var synlige striber og 
fugtigt ned over venstre sidevindue. Der var tilsyneladende 
en utæthed et sted mellem vingeroden og kabinen. Efter en 
nærmere undersøgelse måtte det være en lækage ved tan-
kens skueglas for benzinstanden. Altså, vingen skulle afmon-
teres! I store træk betød det, at benzinen skulle ud, kontrolli-
nerne afmonteres, flap og krængeror ned, vingen klodses op 
på et par wienerstiger, boltene ud på stræberen og vingen, 
benzinforbindelserne skilles ad, og vingen blev lagt på et par 
bukke. Nedtagningen tog resten af dagen – en meget varm 
en. Skueglassets pakning var synderen, eller rettere mig selv. 
Den højre vingetank og dens forbindelser synes at være tæt-

te, men den skal bestemt holdes meget under opsyn. Den 
har en korkpakning magen til.

Hele operationen med venstre vinge tog 3 dage. Omsider 
kom Den Gamle Dame i luften den 28. juli 2016. Èn dag før 
11 årsdagen siden sidst. Det forløb utroligt godt, for denne 
gang kunne hun bruges igen, men et par nye forhindringer 
opstod undervejs. Det var min plan at flyve i en time for at 
begynde “tilpasningen” af stempelringene mod cylindervæg-
gene. Samtidigt ville jeg gerne være indenfor glideafstand af 
en flyveplads, hvis, “you know, just in case!” Idéen var at flyve 
turen mellem Cameron Park og Placerville 5 gange, og derfor 
ville jeg gerne op i godt 5000 fod AGL. Det var min prioritet. 
Med en stigning på 700 fod/min eller mere gik det meget fint 
under full power og omkring 2350 RPM. Hastigheden var 
beskedne 80-90 mph. Det var nok ikke smart. Jeg bemær-
kede ikke i tide, at olietemperaturen begyndte at stige en del. 
Curseren nåede op i det røde felt på mellem 225º og 240ºF. 
(212ºF er kogepunktet for vand). Ved 233ºF besluttede jeg at 
gå ned og lande, så turen varede kun 15 minutter. Jeg nåede 
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aldrig en fornuftig rejsefart, der måske kunne have reduceret 
eller stabiliseret oliesituationen. Det ærgrer mig, at jeg ikke 
fulgte de råd, som jeg havde læst, som blandt andet sagde, 
at man i begyndelsen af motorindkøringen skal holde en lav 
stigning og stor hastighed for maksimal køling.

Tilbage i hangaren checkede jeg oliestanden igen. Den lå 
lige under 7 quarts (en kvart gallon eller ca. 0,95 liter), der 
svarer til det niveau, som jeg altid har brugt. Erfaringen siger, 
at en ekstra liter meget hurtigt bliver ekspederet over bord 
igen. Men jeg ved ikke, om pejlestokken er beregnet til ha-
lehjul eller næsehjul. Det viste sig, at jeg kun havde hældt 6 
quarts i (ved at tælle de tomme dunke) og specifikationerne 
anviser, at en O-300 som udgangspunkt skal have 8 quarts. 
En lav oliestand kan være med til at give en forhøjet olietem-
peratur. Så yderlige 2 quarts olie blev hældt på og damen 
blev klar til “A’ prøv’r sgu’ igen.”

Men det blev ikke lige med det samme. En anden under-
søgelse afslørede, at der var en minimal duft af benzin fra 
højre vinge over døren, og skueglassets kant mod korkpak-
ningen viste spor af udsivende benzin. Så Syveren blev igen 
“jordet” for de næste 3 dage for en gentagelse af en “vinge-
operation”, denne gang i højre side.

Syveren kom i luften igen den 1. august. Morgentempera-
turen lå omkring 19º-21ºC. Begge vingers skueglas viste sig 
nu helt tætte med nye og lidt modificerede korkpakninger. 
Motoren startede op med et olietryk omkring 60 psi og jeg 
gik på vingerne så hurtigt som muligt. Olietemperaturen skal 
bare være over 75ºF ved takeoff (23ºC). 

Fartøjet ville gerne stige med 7-800 ft/min eller mere, så 
jeg trimmede ned til 3-400 ft/min. Fuld power lå på 2350 
RPM med et forbrug på 10.7 GPH. Airspeed omkring 85 
mph. Cameron Park ligger i 1280 fod og jeg gik kun op i 
1500 fod over pladsen, og langsomt under cruise endte jeg i 
omkring 3.500 fod. Turen bestod kun af store og lange 8-tal-
ler, maksimalt 2-3 mil fra landingsbanen. 

For omkring 30 minutter var farten omkring 95 mph ved 
2450 RPM. Det var nok lidt for lavt, og AOA instrumentet (Ang-
le Of Attack) viste en pil i midten af det grønne felt. Fartøjet nok 
nærmest “slæbte sig af sted” med for lav halestilling. Jeg skul-
le have have ladet farten stige noget mere under udfladningen, 
før jeg trak gassen lidt tilbage. Jeg kiggede for meget på olie-

temperaturen, der hele tiden steg, mens olietrykket faldt. Det 
anbefalede driftsområde er 30-60 psi olietryk.

Da jeg skiftede lufttilførselen fra KN-filteret bag næsecow-
lingen til direkte steg omdrejningstallet med 30 RPM. Olie-
temperaturen forsatte med at stige og fladede ud ved 240º. 
Olietryksfaldet standsede ved 17 psi og steg til 18 psi ved 
2500 RPM. Mixture justering gav mig 9.6-9.7 GPH. Det bil-
lede var uændret for yderligere 15 minutter ved 2500 RPM 
med en airspeed på 105 mph, og AOA viste maksimal opdrift 
helt til højre i det grønne felt. Efter en time vendte jeg tilbage til 
hangaren, inspicerede og tænkte nærmere over situationen. 

Olietemperaturen var for høj, og olietrykket for lavt ved nor-
mal drift. Begge dele vil forekomme under indkøringen og den 
anbefalede brug af mineralsk olie, SAE 50. Når stempelringe-
ne har sat sig, vil olieforbruget blive lavere, driftstemperaturen 
vil også falde, og ved brug af multiolie fremover vil olietrykket 
ikke falde så meget, når olien bliver driftsvarm. Men hvad 
bør jeg gøre lige nu? Umiddelbart tror jeg, at min nye bund-
cowling (måske) frembringer en turbulens, der mindsker eller 
forstyrrer luftstrømningen ud fra motorrummet og hen under 
kroppen lige bag ved brandskottet. Den anden udfordring er 
olietrykket, der gerne skulle være lidt højere. Det ser ud til, 
at der nu skal betales for at bede motoren om at præstere 
16-17% flere pony’er end den gør i standard figurationen. Du 
kan ikke få flere hypper uden at generere mere varme. En ting 
som man nødvendigvis skal have fjernet.

Jeg har kommunikeret lidt med min mekaniker, Larkin 
Floyd i Arkansas, der byggede og testede motoren. 240ºF 
er den maksimale tilladelige olietemperatur for en O-300 og 
det ideelle niveau er 210ºF +/- 15ºF. Motoren er kendt for at 
have en høj driftstemperatur, men den kan klare det. Hans 
svar på forholdene og mine mange spørgsmål bundede ud i 
følgende: “Fortsæt med at indflyve motoren. Kør den lidt hår-
dere. Mange fly har en ekstra bukket kant på bundcowlingen 
til at forøge luftgennemstrømningen, det kan muligvis hjælpe. 
Læg en spændeskive under fjederen, der styrer olietrykket. 
Skiven kan forøge olietrykket med ca. 10 psi. Du kan med 
fordel fjerne varme ved at køle et oliefilter. Propellen vurderes 
til at være passende.” 

Jeg skuede olietryksventilen ud og opdagede, at der lå 6 
stk. AN-4 spændeskiver (de tykke) under fjederen. En op-

Oliefilter med køleribber og en ændring af lufttilførslen. Effek-
tiviteten er desværre endnu ukendt.

Under olietemperaturføleren ses en sort halvmåne af gum-
mipakningen trykket ud til højre.
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ringning til mekanikeren gav en oplysning om, at det var me-
get normalt – der må anbringes op til 8 skiver under fjederen 
for justering af trykket. Så nu har fjederen 7 skiver under sig.
Desuden blev der fremstillet og monteret en kant på bund-
cowlingen til en mulig forbedring af kølingen.

Den 3. august: Den næste flyvning afslørede, at begge dele 
forbedrede situationen en smule. Motoren fik lov til at ligge 
på 2550-2570 RPM hele tiden med et forbrug omkring 8.7 
GPH. Farten lå omkring 110 mph. I begyndelsen lå olietrykket 
lidt over 60 psi, og efterhånden som olietemperaturen steg, 
faldt olietrykket ned til 27-28 psi som det laveste. Den ekstra 
spændeskive løste det tidligere problem. Olietemperaturen 
kom ikke over 237ºF på noget tidspunkt, og efter godt en halv 
time i luften faldt den meget langsomt ned til 234ºF. Det be-
væger sig i den rigtige retning. Mekanikeren havde også sagt, 
at jeg kunne forvente et samlet temperaturfald på 10ºF efter 
endt indkøring, måske endog 15ºF. For en kort periode med 
fuld gas under vandret flyvning nåede motoren 2700-2720 
RPM og en rejsehastighed på 125 mph ved et forbrug på 12 
GPH. For en cruise prop er det meget fint og det tyder også 
på, at motoren yder tæt på 170 HK ved max. omdrejninger.

Desværre ville Cylinder #1 ikke vise CHT. Dog viste alle 6 
cylindre et rimeligt ensartet EGT, så fejlen må enten være en 
ledning eller en føler. Ellers lå alle respektive søjler rimeligt 
jævnt omkring 1300ºF EGT og 355ºF CHT for 5 cylindre. Me-
get tilfredstillende. Det tyder på, at trykkammeret er god til af 
køle cylindrene effektivt. En undersøgelse afslørede en dårlig 
ledningsforbindelse til #1 CHT. Det kunne let rettes. 
Der blev fremstillet et rør med en påsvejset skærm og beslag 
til at lede luft hen over oliefilteret. Luften blev hentet fra moto-
rens trykkammer via en 1” SCAT slange.

Den 6. august: Morgentemperaturerne ligger nu på be-
hagelige 17º-18ºC. Desværre blev det kun til 50 minutter i 
luften, for jeg havde ikke benzin til mere. Under de mange 
8-taller i 3000 fods højde lå omdrejningstallet på 2570 RPM 
+/- 10 RPM det meste af tiden. Forbruget var justeret til 8.1 
GPH og oliesituationen artede sig lidt bedre: Temperaturen 
kom ikke over 230ºF, og trykket ikke lavere end 30 psi. Det 
mærkelige var, at ved motorstarten lå olietrykket kortvarigt på 
noget over 300 psi, men faldt hurtigt ned til mere fornuftige 
70 psi før takeoff. Mærkeligt.

Den 7. august: Denne gang var tankene fulde, humø-
ret højt, lufttemperaturen omkring 16º og solen ville meget 
snart komme op over bakkekammen. En time og et kvarter 
blev det til før morgenkaffen. Et kvarter efter takeoff nåede 
olietemperaturen 230ºF og trykket faldt til 26 psi. Motorens 
omdrejninger varierede mellem 2560 RPM og 2580 RPM. 
Højden omkring 4.500 fod SL. I løbet af de næste 15-20 
minutter faldt olietemperaturen gradvist til 226ºF og trykket 
steg til 29 psi. Og det billede forblev uændret den næste 
halve time indtil nedstigningen. Ikke så dårligt. Og dog – ved 
motorstarten tidligere på dagen røg olietrykket kortvarigt igen 
op over 400 psi, men faldt til et fornuftigt niveau før takeoff. 
Stadig mærkeligt.

Senere på dagen kom Ted forbi, der har en højvinget Ze-
nith CH701 med en Continental O-200 motor. Da han hørte 

om mine udfordringer om olietemperaturer, tilbød han mig 
et sæt kølefinner fra Airwolf, der kan monteres på oliefiltre til 
at nedsætte temperaturen. De kunne anbringes ret let, og 
med ekstra lufttilførsel kunne løsningen måske gøre en stor 
forskel. Jeg kunne altid gå tilbage, hvis det ikke var svaret på 
mine ønsker. Oliestanden blev også justeret med 1 quart olie 
for morgendagens flyvning.

Den 8. august: Starten forløb fint uden et for højt olietryk – 
men den begyndte at falde unaturligt – og blev ved med at 
falde – i løbet af blot 100 meter hen ad Boeing Road. Der er 
noget galt så vend om NU, og efter en 180º taxi-drejning så 
jeg en lang strime af olie, der førte hele vejen ned til startste-
det, der er det laveste sted på vejen. Motoren blev standset 
omgående (ved omkring 5 psi) og jeg trillede tilbage. En stor 
del af olien lå i en pøl foran hangaren. Sikken en rengøring 
resten af formiddagen. Det var godt, at jeg havde en masse 
opsamlet savsmuld stående. Men hvad var årsagen???

Da undercowlingen blev taget af var det tydeligt at se, hvor 
olie var kommet ud. Oliefilterets gummipakning var trykket ud 
et enkelt sted. Den er sikkert blevet belastet hårdt af enorme 
og kortvarede olietryk, som skete to gange ved de tidligere 
starter, og formodentligt var de viste informationer faktisk de 
målte olietryk. Stadig hvorfor? I det mindste var det dejligt, at 
den uheldige hændelse ikke havde vist sig i luften. 

Syveren fik lov at stå i et par dage. Jeg kunne ikke få fat i 
mekanikeren. I mellemtiden gik jeg i gang med at færdiggøre 
noget arbejde på campingvognen, for der er dømt ferie for 
de næste 14 dage med en planlagt tur op langs Stillehavsky-
sten og rundt i Oregon.

Men forinden ville jeg gerne vide, om det er muligt at finde 
en synder ved at undersøge olietryksventilen. Så den blev 
skruet ud og undersøgt, men intet afgørende viste sig. Også 
oliefilteret blev udskiftet, og fartøjet gjort rent. Når vi kommer 
tilbage fra ferie, skal papirfilteret inspiceres og en forklaring 
(og udbedring) på de alt for høje olietryk skal findes.

Men ellers opfører Syveren sig fint, flyver dejligt, og ind-
til videre fornemmer jeg ikke andet, end at rigningen er helt 
rigtig. Friskluftdyserne til ansigtet er en stor forbedring. Det 
samme er klappen, der kan give luft til fødderne på tværs 
over pedalerne. Når alt olie-bøvlet er overstået, bliver der vel 
tid til finjusteringer og andre fornøjelser.  n 

Benzinmåler med forbedret pakning.
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Referat af generalforsamling i  
KZ & Veteranfly Klubben

Den 
13. aug. 

2016

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 
behandles:

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 fremover; sådan at forstå, at 
de medlemmer, som nu betaler ’pensionistkontingent’, ved-
bliver 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 forhø-
jelse 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 Kristensen og Tim Jørgensen for-
melt bekræftes af generalforsamlingen. 

6) Valg af revisorer. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Steen Seit Jespersen og Bjar-
ne Gren som revisorer.

7) Behandling af indkomne forslag.

8) Eventuelt.

Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen for behandlingen af 
dagsordenens punkter.

Forslag, der tilsigter at fremkalde en generalforsamlings-
beslutning, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. juli 2016.
Formanden bød velkommen og foreslog Kræn Hjortlund som 
dirigent. Kræn blev valgt og konstaterede at generalforsam-
lingen var lovligt indvarslet.

Før den egentlige dagsorden gjorde Kræn opmærksom på, 
at Formand Bent Esbensen var blevet tildelt den fornemme 
“Major Achievement Award” af Experimental Aircraft As-
sociation under dette års Oshkosh “AirVenture”. Forsamlin-
gen kvitterede med stående klapsalver.

Indkaldelse til generalforsamling i KZ & Veteranfly Klubben
KZ

DANMARK
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Formanden aflagde beretning:

ÅRSBERETNING 2015/2016

Bestyrelsen 2015/2016
Formand: Bent Esbensen
Næstformand: Tim Jørgensen
Sekretær: Helge Andersen   
Kasserer: Ib Bentzien
Webmaster: Palle Christensen
PU-Formand Henrik Gabs-Pedersen
Rekrutteringsansvarlig: Troels Juhl Kristensen

Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som 
ovenfor anført. 

I årets løb har der været afholdt ét bestyrelsesmøde.
 
Idet det er forbundet med store omkostninger at samle be-
styrelsen fysisk, foregår det meste af bestyrelsesarbejde ’på 
nettet’. De sager, som skal behandles af bestyrelsen, be-
handles løbende ved hjælp af e-mail og telefon. Dels frem-
mer det ekspeditionen og dels sparer det mange kørepenge. 

Medlemssituationen og medlemsservice
Klubbens medlemstal var, ved regnskabsårets udløb 30/4, 514 
personer. Der er kommet et par nye medlemmer til siden da. 

Situationen er den, at de gamle falder fra og få nye kom-
mer til. Det er som om de, der ønsker at flyve privatflyvning, 
i højere grad overvejer UL-vejen (som nu i øvrigt har fået en 
MTOW på 600 kg i DK) end ’rigtige’ luftfartøjer. Når man spør-
ger ind til årsagen, er det næsten altid de vanvittige udgifter til 
erhvervelse af PPL og de høje vedligeholdelsesomkostninger 
til EASA-certificerede fly. Det kan vi, i fællesskab, gøre noget 
ved. Hjælp Troels i hans bestræbelser på at fortælle om os 
og BL 2-2 ordningen, ved at I fortæller så mange som muligt 
om de bedre forhold, privatflyvningen har fået hos os. 
Det synes at være tilfældet, at mange potentielle flyejere har 
fået øje på den fordel det er at operere et fly på BL 2-2 status. 
Dels er både vedligehold og papirarbejde ’gratis’ i og med, at 
man laver det selv – og dels er de mennesker, man i den for-
bindelse har med at gøre – alle kyndige udi små og gamle fly. 
Der har været mange henvendelser med spørgsmål om ’sta-
tuskonvertering’ af fly til BL 2-2 ordningen. Fælles for mange 
af spørgsmålene har været, at der lader til at herske en del 
tvivl om, hvad Annex-II fly er og hvad BL 2-2 ordningen er for 
noget. Her KZ & V forsøgt at informere, både på hjemmesi-
den og i bladet. 

Bestyrelsen har, i det forløbne år, besluttet at indkøbe et 
sæt vægte, så medlemmerne kan få vejet deres fly uden at 
skulle betale et værksted for det. Trafik- og Byggestyrelsen 
har godkendt, at vi kan foretage endelig vejning på grejet. 

I denne forbindelse er det relevant at meddele, at Trafik- og 
Byggestyrelsen har godkendt, at vi ’statuskonverterer fly på 
standard luftdygtighedsbevis’ og at vi importerer flyveklare, 
amatørbyggede fly – herunder fra USA – til drift som BL 2-2 
fly i Danmark. Derfor kan I, som velinformerede medlemmer, 
bede de udenforstående, som måtte mene noget andet, om 
at stikke piben ind!

Økonomi
Klubbens primære drift giver underskud i år. Det vidste vi 
godt sidste år, da vi besluttede os for en ny måde at holde 
KZ Rally på. De mange positive tilkendegivelser efter sidste 
års rally – sammen med, at bestyrelsen bestemt også syn-
tes, at det var en hyggelig weekend gør, at vi holder det på 
samme måde i år. 

Det kan synes, at tallet under stregen – et minus på kr. 
70.000 – er et skræmmende underskud i en lille forening. 
Til det må vi sige, at klubhuset sidste år lagde beslag på 
kr. 9.500 i direkte underskud samt kr. 30.500 for maling af 
vinduer og øvrigt træværk. Det sidste er et resultat af mange 
års undladt vedligehold og at det ikke har været muligt at få 
frivillige hænder til at gøre arbejdet. 

Som man vil bemærke, hvis man kigger på huset nu, er 
der også kommet et nyt skilt op, så huset ser alt i alt pænt ud 
og kan nu holde til mange flere års brug. 

Vi har også valgt at afskrive investeringen på godt 25.000 
til vægte på én gang. Så er det overstået – men det ser selv-
følgelig dramatisk ud i regnskabet i det år, hvor man gør det. 

Oscar Yankee
Foruden sit engagement som webmaster, har Palle nu fun-
geret som bladredaktør i et år. Han har stået fadder til en fin 
årgang blade, som det er mit indtryk, at medlemmerne og 
omverdenen synes om. 

Her skal i øvrigt lyde en opfordring til ikke at smide OY i pa-
pirkurven, når det er læst. Tag det med til tandlægen, frisøren 
eller lægen og læg det i venteværelset. Det kan måske give 
et par nye medlemmer hen ad vejen. 

Nyhedsbreve
Det nyhedsbrev, som formanden sender, forsøges stadig 
bragt en gang om måneden. Det indeholder bl.a. nyt fra EAA 
og nyheder fra Trafikstyrelsen og anden info, f.eks. invitatio-
ner til forskellige arrangementer og nyt fra verden omkring 
os, bl.a. i form af KDA’s bulletiner. 

Nyhedsbrevene bliver sendt til pt. 423 e-mailadresser. Iflg. 
rapporten fra mailprogrammet, bliver nyhedsbrevene i gen-
nemsnit åbnet af 61,7% af modtagerne og 21,6% klikker på 
et eller flere af de links, som findes i nyhedsbrevet.

Hvis man ikke får et nyhedsbrev pr. e-mail, er det nok fordi 
kassereren ikke har ens e-mailadresse. Hvis man ønsker at 
modtage nyhedsbrevene, må man selv tage initiativ til, at ens 
e-mailadresse bliver kendt af klubben. 

Klubbens hjemmeside
Klubbens ansigt udadtil, i form af hjemmesiden, er nu teknisk 
velfunderet og professionelt drevet. Siden er velfungerende 
og byder bl.a. på en altid opdateret byggehåndbog og på 
medlemmernes annoncer om stort og småt.

Vi har været så heldige, at Palle Christensen har påtaget 
sig opgaven som webmaster og som sådan er det Palle, 
man skal henvende sig til, hvis man har ønsker og/eller for-
slag til indhold eller funktioner på hjemmesiden. 

Møder med Trafikstyrelsen
Igen i år har der været afholdt flere møder med TRS. 

Samarbejdsklimaet er stadig rigtig godt og bliver, med de 

13



nøglepersoner, vi har kontakt med, stadig bedre. Trafikstyrel-
sen er meget plaget af personalemangel og -flugt. Den nye 
chef for afd. for luftdygtighed hedder Michael Dela og har vist 
sig at være en meget samarbejdsvillig og positiv person. 

I samarbejde med ham og Michael Skovgaard har vi –  
i årets løb – opnået følgende: 
•  Vi har fået en formel godkendelse til at kunne udstede til-

ladelser til bygning, statuskonvertering, import og restaure-
ring på vegne af TBST.

•  Vi har fået en formel godkendelse til at måtte foretage en-
delig vejning af BL 2-2 luftfartøjer på klubbens vægte.

•  Vi må også importere amatørbyggede fly fra USA og Ca-
nada, blot de har opnået en flyvetid på 100 timer før im-
porten.

•  Vi har fået vort projekt om forsøg med ethanol-holdig auto-
benzin godkendt og forsøget er i gang. 

I bestyrelsen synes vi selv, at arbejdet med at lette og fremme 
adgangen til at flyve med veteranfly og hjemmebyggede fly i 
Danmark skrider godt fremad. Det er bestyrelsens helt klare 
prioritet, at klubbens vedtægter på dette område efterleves 
så godt som overhovedet muligt. 

Klubbens medlemmer skylder Projektudvalgets formand 
Henrik en stor tak for de mange, mange timer der er lagt i 
arbejdet med at kreere og vedligeholde en fornyelse af byg-
gehåndbogen og med at holde møder i Trafikstyrelsen. 

Palle Skovgaard har nu ’overlevet’ sit første år som chapter-
sekretær. I den tid er ’papirarbejdet’ nu blevet totalt omkalfa-
tret så der ikke længere er tale om papirarbejde, men – med 
et par undtagelser – kun elektroniske formularer. 

Kurser
I årets løb har vi afholdt det første vedligholdelseskursus på 
Vamdrup Flyveplads. I takt med, at flere og flere ønsker at 
købe og importere færdigbyggede luftfartøjer, bliver det en 
forudsætning for at kunne overtage vedligeholdelsesretten, 
at man deltager i et af klubben arrangeret vedligholdelses-
kursus. 

Vi er så heldige, at Niels fra Flysyn i Vamdrup (næsten) 
frivilligt har meldt sig som instruktør og at Bent Iversen, som 
ejer Air Service Vamdrup, gratis stiller sit værksted og øvrige 
faciliteter til rådighed. 

Det skylder medlemmerne dem stor tak for. 

KZ&V som EAA Chapter
Som det vil være de fleste bekendt, er KZ & V organiseret 
som EAA Chapter 655. Det har vi enorm gavn af. EAA og 
AOPA er meget store og handlekraftige organisationer, som 
opnår kæmpe politiske resultater. Det sidste eksempel er, 
at ’Third Class Medical Reform’ er en kendsgerning i USA, 
hvorefter almindelige privatpiloter ikke længere skal spilde tid 
og penge hos en flyvelæge, men kan nøjes med de samme 
krav, der stilles for at bevare sit kørekort. Allersidste nyt er, 
at IAOPA indstiller til ICAO, at man ændrer sin vejledning til 

PPL’ers Medicals, så vi ikke længere skal have en sådan, 
men kan nøjes med den samme helbredsmæssige godken-
delse, som er gældende for kørekort. Det giver en masse 
mening for os. 

Derfor: Hvis du ikke allerede er det, så meld dig ind i EAA. 
Det er en fantastisk ressourcestærk organisation, som bl.a. 
arrangerer AirVenture i Oshkosh og som har en åre med i 
vandet på de allerfleste områder. Hvis det ikke var for det 
eksempel og det arbejde, EAA hhv. viser og udfører, ville in-
gen af os kunne flyve i BL 2-2 fly i dag. Igen: Meld dig ind, for 
sammen er vi stærke! 

Restaureringsfonden
Restaureringsfonden lever og har det godt. Til forskel fra før, 
har fonden antaget den gode idé fra Træskibsfonden, at der 
ydes rente- og afdragsfrie lån, som først forfalder, hvis flyet 
sælges eller hvis det havarerer. 

Fonden har for nylig modtaget en ansøgning fra Strut 
Nordjylland om støtte til genopbygning af deres KZ III, som 
i mange år har ligget i mølpose. Bestyrelsen er glade for at 
kunne støtte projektet og har besluttet at yde et lån på kr. 
30.000 til restaureringen. 

Rally
Tilbagemeldingerne fra sidste års rally var mange og positive, 
så vi prøver på samme måde i år. 
Det er Tim Jørgensen, som har stået for arrangementet, men 
det er medlemmerne, der laver den gode stemning, så jeg 
vil slutte denne del af beretningen med at ønske alle et godt 
rally. 

Indlæg fra projektudvalget ved Henrik Gabs:
Arbejdet er dækket i beretningen. Det kan tilføjes, at der ikke 
er begrænsninger vedr. import af hjemmebyggede fly. Dog 
skal fly, som er bygget i USA og Canada, have overstået en 
karensperiode på 100 timers flyvetid. 

Import- og byggetilladelser til kendte typer kan klubben 
umiddelbart udstede. Nye, eller kendte, modificerede, typer 
skal have tilladelsen kontrasigneret af Trafik- og Byggesty-
relsen.

Indlæg fra Strut Nordjylland ved Kræn Hjortlund:
26 medlemmer, hovedsageligt i alderen 60-80! år er beskæf-
tiget med tre fly. Der flyves med Chipmunk og KZ VII og en 
KZ III er under restaurering. (Nu med tilskud fra “Restaure-
ringsfonden”). Pga. “Security” er det besværligt at hangaren 
ligger indenfor hegnet på Aalborg Lufthavn. Der søges efter 
alternativer.

Indlæg fra AAA ved Knud Høgh Jørgensen:
Der er godt gang i aktiviteterne med tirsdagshold og diverse 
foredragsaftener. Hangaren fra 1917 er færdigrestaureret. I 
Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk er der en hangar og 
startbane, så KZ III Zone ambulanceflyet OY-DYZ kan vises i 
luften. KZ II Coupe OY-DHK og Hærens Piper Cub OY-AZZ 
er under restaurering. Der flyves fra Ringsted med grillafte-
ner. AAA er med i Værløses Flyvehistoriske Hangar, hvor der 
med tiden måske kan stationeres nogle af flyene. OY-DVA 
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var desværre ude for en nødlanding, hvor et understelsben 
brækkede.

Spørgsmål til beretningen:
•  Er der en tidshorisont for at de lempeligere lægekrav fra 

USA kommer til Europa? Det er ikke til at sige, men IAPA 
m.fl. bearbejder ICAO.

•  Helge Andersen fortalte om de foreløbige erfaringer med 
forsøgene med ethanolholdig autobenzin i UL-fly med glas-
fibertanke bl.a.

•  Hvordan går det med at KZ & V. kan udstede Nationale fly-
vetilladelser? Et godt råd – vent! (Trafik- og Byggestyrelsen 
tager som udgangspunkt 1.000,- kr. i timen for behandling 
af sager). KZ & V. planlægger på 2.500,- kr. ved starten af 
et byggeprojekt. Og 2.500,- kr. ved afslutning, inkl. vejning. 
De 5.000,- kr. skal sættes op mod den hidtige pris på ca. 
25.000,- kr.  

Regnskab
Kassereren var forhindret. Det reviderede regnskab blev god-
kendt. Af store poster er som nævnt bladet “Oscar Yankee”, 
flyvægte og vinduer i klubhuset. Vi har valgt at afskrive vægte 
og vinduer i dette regnskabsår. 

Kontingent
Samme som sidste år: 400,- kr. KDA-medlemskab + 200,- 
kr. Man kan vælge at betale KDA-kontingent gennem en an-
den union, f.eks. DMU eller DULFU. Pensionistmedlemskab 
på 275,- kr. afskaffes fremadrettet.

Valg
Helge Andersen på valg. Valgt for to år (- 2018). Troels Juhl 
Kristensen og Tim Jørgensen var trådt ind og valgt i 2015. 
Bekræftet valgt til 2017. 
Valg af revisor
Steen Seit Jespersen og Bjarne Green valgt.

Forslag
Der var ikke indkommet forslag udover bestyrelsens vedr. 
kontingent.

Evt.
Nicolai Engel foreslog, da kontingentet for pensionister knapt 
dækker blad og udsendelse, at tilbyde de nuværende “pen-
sionister” at overgå til almindeligt kontingent. 

Yrsa Stenild foreslog helt at droppe pensionistmedlem-
skab fra næste år.

Mens regnen hamrede mod teltet, var der også forslag om 
at flytte Rallyet tilbage til første weekend i juni. Der er høst at 
tænke på for nogle og mange andre aktiviteter hjemme og i 
udlandet i august. Flere var stemt for juni og bestyrelsen vil 
lodde stemningen vha. spørgeskema.

Der blev spurgt til de tidligere udlandsture? Der har ikke 
været overtagere af arrangementet, men Tim J. nævnte at 
Facebook-siden nu var stedet, man smed en idé op: “Sylt i 
weekenden”? eller “Morgenmad på Pøl”? Der havde været 
god aktivitet på denne måde. n

Ref. PJC
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Foreningens driftsudgifter Note  2014/15
Oscar Yankee  1 -91.345 -54.888
Øvrige ordinære driftsomkostninger 2 -45.767 -41.229
Projektudvalget  3 -9.395  17.385
Klubhus  4 -9.443  -7.465
Reservedelslager   0  -10.373
Hangar  5 2.926  0
Medlemsaktiviteter 6 0  1.128
KZ Rally  7 -43.005  1.635
Renter og bankgebyrer     2.686  18.086
Årets samlede omkostninger  -193.343  -75.721
Kontingenter og donationer 8  165.873  201.730
Årets driftsresultat   -27.470  126.009
Donering til Restaureringsfonden   -35.000
Ekstraordinære udgifter
Nye vinduer i klubhuset  -30.413 
Årets netto resultat  -57.883  91.009

Balance
Kontanter og bankkonti  341.594
Tilgodehavender   0
Værdipapirer   451.836
Klubhus   298.232
Klubhangar   77.306
   1.168.968
Gældsposter   -197.345
Moms tilsvar   -799
Restaureringsfonden - Egenkapital 10 -133.471
Klubbens egenkapital 31. marts 2016 9 837.353

Stauning, august 2016
Bestyrelsen

De Interne revisorers påtegning
Vi har revideret årsregnskabet i KZ og Veteranfly Klubben for regnskabsåret 2015/16. Regnskabet udviser et resultat på 
kr. -57.883.
Revisionen har omfattet en stikprøvevis gennemgang af alle bilag m.m.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Vi kan derfor erklære, at regnskabet efter vores opfattelse giver et korrekt billede af foreningens drift i 2015/16.

Stauning, den   august 2016

Bjarne Gren           Steen Seit Jespersen

Noter
Note 1 - Oscar Yankee
Fremstilling og trykning  -52.804 -27.368
Forsendelse   -40.091 -29.845
   -92.895 -57.213
Annonceindtægter   1.550 2.325
   -91.345 -54.888

KZ

DANMARK

KZ & Veteranfly Klubben
CVR 1573 9649

Årsregnskab 2015/16
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Note 2 - Øvrige ordinære driftsomkostninger
Bestyrelsesmøder   -12.443 -8.796
Edb og webside   -5.339 -7.323
Kontoromkostninger  0 -3.847
Repræsentation og gaver  -705 -2.697
Forsikringer   -6.219 -6.572
Samarbejde med andre foreninger  -9.928 -8.311
Samarbejde med trafikstyrelsen  -252 -1.549 
Reklame og udstillinger  -9.032 0
Diverse   -1.850 -2.134
   -45.767 -41.229

Note 3 - Projektudvalget
Hjemmebyggere   27.400  23.810
Indkøb af vejeudstyr   -23.813  0
Diverse    -12.982  -6.425
   -9.395  17.385
Note 4 - Klubhus
Lejeindtægt    1.450  2.925
Elektricitet, vand, forsikring m.m.   -10.317  -8.257
Diverse    -577  -2.133
   -9.443  -7.465
Note 5 - Klubhangar
Lejeudgift    -1.874  -10.000
Lejeindtægt    4.800  4.800
Diverse    0 -5.173
   2.926  -10.373
Note 6 - Medlemsaktiviteter
Metalkursus    0  1.128
Lærredskursus    0  0
Diverse    0  0
   0  1.128
Note 7 - Rally
Indtægter og sponsorater   16.260  137.000
Opvisning    0  -35.066
Øvrige rallyudgifter    -59.265  -100.299
   -43.005  1.635
Note 8 - Kontingenter og donationer
Kontingenter indbetalt i 2015/2016   227.281  247.134
Kontingenter overført 2014/15   183.000  198.000
Heraf hensat til 2-4 kvartal 2016   -183.000  -183.000
KDA andel    -55.795  -55.408
Kontingent opkrævnings omkostninger   -5.613  -4.996
   165.873  201.730
Note 9 - Egenkapital
Egenkapital ved årets begyndelse   944.475  830.656
Regulering af egenkapitalen ved årets begyndelse   -13.355
Resultat i årets løb    -57.883  91.009
Ikke realiseret kursgevinst/tab   -35.883  22.810
Egenkapital ultimo    837.353  944.475

Note 10 - Restaureringsfondens Egenkapital
Egenkapital ved årets begyndelse  131.535
Bidrag fra medlemmer  1.937
Fondens egenkapital pr. 31. marts 2015  133.471

Der ydet rente- og afdragsfrit lån til de disse fly
Ydet i 2013/14:
OY-CLL – Bent Esbensen  10.000
OY-AVK – Jørgen Oldhøj   25.000
OY-DYZ – Aeronautisk Aktvitetscenter, Avedøre  30.000
Ydet i 2014/15:
OY –  Henrik Gabs-Pedersen  30.000
   95.000

Støtten ydes som et rente- og afdragsfrit lån, som forfalder til fuld og hel indfrielse, hvis luftfartøjet sælges eller hvis luftfartøjet 
havarerer og forsikringssummen udbetales til ejer eller dennes efterladte.
Ligeledes forfalder lånet til fuld og hel indfrielse, hvis luftfartøjet ikke er luftdygtigt 5 år efter udbetaling af lånet samt hvis luftfar-
tøjet, efter at luftdygtighed er etableret, efterfølgende fortaber sin luftdygtighed i en periode på mere end 5 år.
Det påhviler låner at dokumentere luftfartøjets luftdygtighed.
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KZ Rally 2016 Fotos:
Sven 

Hansen
Endnu en gang var vejrguderne bestemt ikke med rallyet! 
Det regnede og stormede mere end solen skinnede. Et par 
sjældne fly var dukket op til “Vintage Aerobatic World Cham-
pionship”, en Zlin Z 126 fra Tjekkiet og en Focke Wulf 44 fra 
Tyskland. Til gengæld blev der mere tid til hyggeligt samvær 
og, som i Asterix, fortæring af (vild)svin. n
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Aeronautisk DagFotos:
Sven 

Hansen
Hvert andet år inviteres der indenfor på Avedøre til mange 
forskellige aktiviteter. Sven Hansen har taget de fine stem-
ningsbilleder.  n
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Det meste af mit tidlige liv har jeg boet lige nord for Flyvestation Karup. Et godt sted at være “flyve-
tosset”! En pragtfuld efterårsdag sidst i 60’erne var der gevaldig jetstøj fra nordøst. Tre fly dukkede 
op over hustagene i et par sekunder, under 1.000 fod? En stor “grim” camoufleret F-4 fra USAF 
med sort røg fra udstødningen drejede fra side til side forfulgt af to af Eskadrille 727’s sølvblanke 
F-100 med de røde næser, der skiftedes til at fyre 20 mm. projektiler efter den (simuleret). Meget 
senere lærte jeg, de var på “Rat Patrol”, rottepatrulje, som nærforsvar af Flyvestationen. “Terrierne” 
vandt den dag. Som de som regel gør, når de er “to mod en”. 

Det var et af de gode minder, der dukkede op ved en gennemgang af bogen. Og der er helt ærligt 
stof nok til mange vinteraftner endnu.

Flytyperne gennemgås med et væld af sort/hvide billeder og farvebil-
leder, hvis de findes. Men det er tegningerne, der er det store “clou”. 
Siden 1968 har forfatteren med assistance fra Flyvevåbnet og de to 
andre værn målt militærfly op. De er tegnet med AutoCad set fra alle 
sider med millimeters nøjagtighed. Farvelagt i Photoshop med for-
bavsende effekt. Læg mærke til bagkroppen på F-100 tegningen. 
Det er ikke alle forundt at få realistisk “liv” i varm titanium! 

Forhåbentlig bliver der solgt nok af denne bog, så vi kan få alle støt-
teflyene at i se en kommende udgivelse. Formatet må nok blive lidt 
anderledes pga. størrelsesforholdene? Men helt klart en anbefaling 
til nye som gamle “flyvetosser”. n

PJC

Danmarks Jagerfly
Fra Spitfire til F-16

Af Ole Rossel

Over 308 sider
275 x 240 mm
349,95 DKR. 
Forlaget Gyldendal 

Bog- 
anmeldelse

Ole Rossel (f. 1946) er 
arkitekt MAA MDD. Han 
har et livslangt engage-
ment i dansk militærflyv-
nings historie.
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››››

Så er der “Debriefing”!

Hvor medlemmerne mødes til en lille udflugt, hyggeligt sam-
vær samt deling af billeder og oplevelser fra året der gik.

Program:

LØRDAG DEN 5. NOVEMBER
12:45: Først ”en tur i spjældet”! 
  i det nu nedlagte Horsens statsfængsel, 
 Fussingsvej 8, 8700 Horsens. 
 Entré og guided tur: 135,- pr. næse. 

Overnatning: Ankomst den 5. november kl. 16:?? CET.
Sted:  Jørgensens Hotel, Søndergade 17-19, 
 8700 Horsens.

Arrangement:
16:??: Kaffe/the med kage.
19:00: 3-retters menu (drikkevarer for egen regning).
21:00: Kaffe/the med sødt.

Pris pr. person: 
825,- kr. i delt dobbeltværelse (inkl. morgenmad søndag).

1.025,- kr. i enkeltværelse (inkl. morgenmad søndag).
 
SØNDAG DEN 6. NOVEMBER
Besøg på Danmarks Industrimuseum. 
Entré: 70,- kr., 50,- kr. ved grupperabat.
Guided tur – max. 25 pers.: 400,- kr.
 
 
Tilmelding inden 20. oktober! 
til Willie Seemann på: villi@seecom.dk 

(Ret til ændringer i dato, tid, sted, arrangement, underbrin-
gelse, forplejning og priser forbeholdes!) n

5.-6.  
november i 

Horsens
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DC-3 vennerne fylder 25 år
Douglas C-47 OY-BPB har gået en del igennem i sine over 
75 år. Bl.a. røg der igen en motor først på sæsonen. Hun er 
heldigvis flyvende igen i rette tid til støtteforeningens 25 års 
dag. Flere KZ og veteranfly kom forbi Roskilde for at ønske 
tillykke. n

Fotos:
Palle Nørby Christensen

22



Morten Munkesø på pilgrimsfærd
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Her er lidt billeder fra min pilgrimsfærd til Hahnweide. Både 
den meget smukke tur igennem Tyskland og de tyske flyve-
pladser var en oplevelse – for ikke at tale om den gæstfrihed, 
man møder hos det tyske folk på vejen. 7½ tachotimer hver 
vej giver een rigtig meget tid til at tænke over livet, så det kan 
kun anbefales at tage turen derned til Hahnweide i en Piper 
Cub. 

Heldigvis mødte jeg nogle danskere på turen, blandt andre 
Jakob Graungaard Møller og Kaj G. Hansen. Vi talte om at 
lave en tur næste år igen. Er der nogen der vil med – et eller 
andet sted hen? n
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