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Er vi der snart?

… som det lyder fra bagsædet, når tu-
ren har været rigtigt lang. Lige om lidt, si-
ger man så. 

I KZ & V kan vi også sige ’Lige om lidt’ 
om vor bevægelse hen imod at kunne va-
retage medlemmernes interesser end-
nu bedre. 
Som det vil være de fleste bekendt, har 
vi – i løbet af de seneste 5-6 år – stille og 
roligt bevæget os hen imod, at vi selv, i 
klubregi, kan varetage de allerfleste ’for-
retninger’ i løbet af en bygge- eller restau-
reringssag. Vi kan også forestå import af 
amatørbyggede luftfartøjer, ligesom vi kan 
foretage statuskonvertering fra standard 
luftdygtighedsbevis til flyvetilladelse. 
I skrivende stund er vi nu så tæt på det 
endelige mål, at vi kun mangler at afholde 
et ’forvaltningskursus’ for medlemmerne 
af projektudvalget. Når det – forhåbentlig 
før sommerferien – er vel overstået, og et 
par nye afsnit er på plads i Byggehånd-

bogen, er vi godkendt til, på vegne af Tra-
fik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at foretage 
alle trin på vejen – inklusive endelig vej-
ning, støjmåling og endeligt syn – og der-
efter indstille til TBBST, at udstedelse af 
National Flyvetilladelse, Registreringsbe-
vis og Radiobevis finder sted. 

Ikke alene er der selvfølgelig en meget 
betragtelig omkostningsreduktion at finde 
i, at vi selv, frivilligt og ulønnet, laver ar-
bejdet, men måske vel især den tid, der 
spares undervejs i sagsbehandlingen, bli-
ver særdeles mærkbar og velkommen. 
Som den første af de danske ’unioner’ vil 
KZ & V få delegeret såkaldte afgørelses-
kompetencer i forhold til luftfartsloven. 

Samarbejdet med TBBST’s afdeling for 
luftdygtighed herom har været forbilled-
ligt. Det er en meget stor tillid, vi her bliver 
vist. Nu skal vi til gengæld vise, at vi er til-
liden værdige. 

Et andet projekt, som har været un-
dervejs i mange år og som nu er vel på 
plads, er arbejdet med scanning og re-
gistrering af alle de tegninger fra Skandi-
navisk Aero Industri, KZ & V ligger inde 
med. Efter scanning har Ejler i Canada 
brugt utallige timer på at gennemse og 
registrere de mere end tolv tusinde scan-
ninger, som biblioteket består af. Hvis du 
måtte få brug for en eller flere tegninger, 
så kontakt mig. Så finder vi sammen en 
måde at løse opgaven på. 

Begge ovenstående opgaver er løst ved 
hjælp af entusiasme og velvilje for ’sa-
gen’. Både fra klubbens medlemmer og 
fra eksterne interessenter. Det er atter en-
gang et bevis på, at når vi arbejder sam-
men, kan vi (næsten) alt. 

Rigtig god sommer. Jeg glæder mig alle-
rede, til vi ses til KZ Rally i august.  l

Af BES

Af BES

KZ VII O-618 på Karup 9. august 1961

Mens søsterflyet O-619 flyver glad rundt 
ved “Strut Nordjylland” fik O-618 en mere 
krank, om end spændende, skæbne. 
Prøvefløjet 30. juni 1948 af V. Kramme. 

Mange store og små hændelser, nær-
mest havarier et par gange, og endelig 
efter lang tjeneste ved mange enheder i 
Forsvaret: “27. april 1967: Brændt i han-

gar ved Scanaviation Kastrup – Total Tid 
4.200 timer”. Se hele historien på KZ & 
V-hjemmesiden under “KZ fly”. 
Fotos FLYHIS.    l
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Den amerikanske VII’er
Opdatering nr. 9 Af Carl-Erik Olsen

Syveren’s testflyvning efter udskiftningen 
af den utætte oliekøler med en ny blev 
relativ kort. (Se Oscar Yankee 1/2017). 
Det skyldes, at motorolien var blevet æn-
dret til semisyntetisk AeroShell 15W-50 
olie i samme omgang, og det var et dår-
ligt valg. Olietrykket kom ikke over be-
kymrende 38 psi under opstarten og ef-
terhånden som temperaturen steg, faldt 
trykket yderligere. Det endte med sølle 
27-28 psi ved en olietemperatur lige un-
der 200ºF. Med den tidligere AeroShell 
mineralsk 100 olie (SAE 50) havde olie-
trykket ligget omkring 41-42 psi ved sam-
me driftsforhold. Tilsyneladende virker 
AeroShell 15W-50 ikke helt så “tyk” som 
den mineralske SAE 50 i motoren. Det er 
bestemt nødvendigt at udskifte oliepum-
pen, hvis jeg vil skifte olietype.

Tilbage i hangaren blev olien tappet af og 
erstattet med AeroShell mineralsk SAE 
50. Oliefilteret blev ikke udskiftet. Efter 
en ny tur i luften et par dage senere steg 
olietrykket til det gamle niveau. Udskift-
ningen af oliepumpen er en stor operation. 
Motoren må klare sig med mineralsk olie 
indtil videre. Eller også må jeg se at få ta-
get mig sammen ...

Den termostatstyrede bypass-ventil fun-
gerer tilfredsstillende. Under motorprø-
ven, hvor olietemperaturen nåede 24-
25ºC, blev oliefilteret håndvarm, mens 
oliekøleren forblev koldere.
En anden god ting er, at årsagen til de 
tidligere og lidt vanskelige motorstarter 
er fundet. Benzin/luft-blandingen under 
tomgang har været stillet lidt for mager. 
Da blandingsskruen blev justeret, starte-

de motoren betydeligt lettere. Justerin-
gen har ingen indflydelse på den alminde-
lige lean af mixture under rejsefart. Efter 
yderligere finjustering og forsøg med va-
rierende startprocedurer er der fundet en 
metode, der får motoren til villigt at starte 
ved tomgang omkring 750 rpm. 

De næste flyveture kunne ikke foretages 
før i begyndelsen af marts, for resten af 
februar var mest til silende regn. Så me-
get, at tørken i Californien nu er ovre. Alle 
vandreserver er fyldte. 
Det blev til nogle gode flyvedage. Rigtige 
dejlige forårsdage. Syveren fløj som hun 
skulle, motoren opførte sig pænt, sagde 
de rigtige lyde, holdt tæt, og piloten gjor-
de ikke noget dumt.  

RPM, BENZINFORBRUG, EGT, CHT 
OG REJSEFART
Motoren er som bekendt en Rolls Royce 
(Continental) experimental IO-300-D på 
170-175 hk. Den forøgede effekt er op-
nået ved hjælp af 9:1 stempler mod 7:1 
(standard), benzinindsprøjtning, forbedret 
indsugningsmanifold (fremstillet af glat-
te aluminiumsrør og sammensvejset) og 
et tunet udstødningssystem (3-i-1 i hver 
side). Motorinstrumentet er fra Electronic 
International, model CGR-30P, og kalibre-
ret efter motorens driftsdata og grænse-
værdier.

To gange var Syveren i luften for at flyve 
på rigtigt mange modsatte kurser i 4500 
fod SL med et 180º drej efter hver stræk-
ning, der var omkring 5 NM lange. Der 
blev brugt forskellige omdrejningstal og 
varierende mixture. Ikke særligt videnska-
belige optegnelser. Meningen var at fast-
lægge en god og fornuftig “standard” for 
motorens drift under rejsefart. Hastighe-
den blev målt med GPS. Alle tallene er 
gennemsnitlige. 

Temperaturernes variationer er ret små 
efter 10-15 minutter i luften, især for 
CHT’s vedkommende, og målingen hen-
tes fra en kobberskive under de nederste 
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tændrør. (Pladserne til bajonet-CHT-følere 
er blevet brugt til injektorer for benzinind-
sprøjtningen). 

EGT-nuancerne kan kun ses med en di-
gital monitor, og måles med bajonetter i 
udstødningsrørene, og sidder i samme 
afstand fra flangemonteringen til cylindre-
ne (ca. 75 mm). 
De angivne CHT- og EGT-værdier er de 
højeste for de seks cylindre. Alle søjler-
ne ligger rimeligt ens, især for EGT’erne. 
Optegnelserne blev foretaget ved en OAT 
omkring 15ºC.

Når motoren skal operere under de mest 
optimale driftsforhold bruges mixtu-
re håndtaget. Det bedste er “vernier-ty-
pen” fremfor det simple push-pull hånd-
tag. Med vernier kan man ved at rotere 
håndtaget opnå meget små driftsjuste-
ringer ved at regulere benzinmængden i 
forhold til den tilrådelige luft (iltindholdet). 

Ved at trykke en knap ind i enden af ver-
nier-håndtaget, kan man også bruge den 
som en simpel og hurtig push-pull funk-
tion. Ved ændringer af benzin-luftblan-
dingen med mixture reagerer EGT relativt 
hurtigt, og er en god indikator for at le-
an’e motoren.

Under stigning ved 68-70 mph (110 km/t) 
lige efter takeoff ligger omdrejningstal-
let omkring 2430 rpm med træ-propellen. 
Efterhånden som farten stiger, øger mo-
toromdrejningerne til 2500 eller lidt mere. 
Fuel flow ligger på 38-39 liter per time. 
Over 1000 fod AGL justeres benzinfor-
bruget lidt ned til omkring 37-38 l/t for at 
hæve EGT’en lidt. Når den valgte flyve-
højde og vandret flyvning er opnået, re-
duceres gassen passende mens benzin-
blandingen fortsat er relativt fed. For at 
opnå det laveste benzinforbrug under rej-
sefart, starter jeg med at lade gasspjæl-
det stå. Derefter justeres mixture i meget 

små skridt og jeg holder øje med fuel flow 
og motorens omdrejningstal. Hvis man 
giver en federe blanding stiger fuel flow, 
uden at motoromdrejningerne egent-
ligt ændrer sig. Når man justerer mod en 
mere mager blanding falder fuel flow – og 
motoren holder stort set samme omdrej-
ningstal. Ved fortsat langsom reduktion af 
benzinindholdet ses motorens omdrejnin-
ger at stige en anelse (digitalt målt) med 
20-30-40 rpm og angiver en “peak” el-
ler effektspids. Instrumentet har en nøjag-
tighed på 10 rpm. Omdrejningstallet sti-
ger ganske lidt fordi blandingsforholdet 
bliver optimalt og effekten øges en smule. 
Ved at fortsætte med at dreje vernier-mix-
ture-håndtaget udefter begynder omdrej-
ningstallet at falde (fuel flow falder natur-
ligvis også), denne gang på den anden 
side af effektspidsen. Fortsættes pro-
cessen med at mindske benzinandelen 
i luftblandingen yderligere kvæles moto-
ren. Ved at justere modsat og tilbage til 

Fortsættes næste side
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den “fede” side og holder øje med om-
drejningstælleren, kan mixture stilles på 
den højeste rpm-værdi, som sås tidligere. 
Derved kan man opnå den reneste for-
brænding og det laveste benzinforbrug. 
Hvis man reducerer eller forøger omdrej-
ningstallet skal mixture-processen genta-
ges. Øvelse gør mester.

Hvis man ønsker langsomt at stige til en 
højere flyvehøjde med uændrede motor-
omdrejninger, er det helt i orden at lade 
mixture stå, for med tyndere luft fås der 
automatisk en federe blanding undervejs. 

Når den nye flyvehøjde er nået og man 
ligger i vandret flyvning, efterjusteres mix-
ture igen. Ved en nedstigning skal mixture 
trykkes passende ind, fordi luften længe-
re nede er “tykkere”, hvilket gør blandin-
gen mere mager, hvis man bare lader 
mixture stå.

Syveren har en vis luftmodstand. De eks-
tra heste har kun værdi for stigning, og 
ved rejser over 7-8000 fods højde, hvor 
man benytter fuld gas og en mixture af-
stemt efter den tyndere luft. Hvis jeg hu-
sker korrekt gav den gamle motor ved 

2450 rpm (standard 145 hk) en rejse-
fart omkring 92 knob (170 km/t) i 2.000-
2.500 fod SL med et benzinforbrug på 28 
liter i timen. Der er en tilsyneladende lil-
le forbedring i effektiviteten for den nye 
motor (og det gør jo ikke noget), men be-
sparelsen kan overhovedet ikke finansiere 
investeringen. Formålet var udelukkende 
at fjerne uheldige konsekvenser af karbu-
rator-is. Nu hvor karburatoren er udskif-
tet med benzinindsprøjtning, kan motoren 
i det mindste ikke blive kvalt af “is”. Tiden 
vil vise, om jeg i stedet har fået indbyg-
get noget andet fælt, som uventet kan 

RPM Fuel Flow  EGT CHT Knob MPH Km/t Liter total Tid ialt Liter/nm

2550 32,93 1220ºF 339ºF 100 115 185

2550 28,77 1280ºF 342ºF 102 117 189

2550 28,01 1310ºF 331ºF 102 117 189 82,4 2:56 0,275

2450 26,12 1298ºF 333ºF 98 113 181 80,0 3:04 0,267

2400 31,42 1140ºF 322ºF 97 112 180

2400 29,90 1164ºF 325ºF 96 110 178

2400 25,74 1280ºF 335ºF 94 108 174 82,1 3:11 0,274

2350 23,85 1287ºF 332ºF 92 106 170 76,8 3:16 0,256
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dukke op. Men lige nu er jeg godt tilfreds 
med resultatet. “Den Gamle Dame” fly-
ver dejligt, og min tillid til motoren er me-
get stor. Bortset fra mit tidligere oliesjov, 
og et lille forbehold over et lidt mindre 
olietryk end ønsket, kører den 6-benede 
mølle vidunderligt. Måske skal jeg ændre 
min opfattelse af olietrykket ved drifts-
betingelserne: Olietrykket ligger indenfor 
det anbefale område – punktum. Værdi-
er som 35, 42, 45 eller 48 psi er alle sam-
men gode. Kravet er, at olietrykket skal 
ligge over 30 psi, og være mindre end 60 
psi. Mit olietryk på 41-42 psi ligger inden-
for den godkendte ramme, ergo er det 
OK. Jeg skal blot undlade at bruge se-
mi-syntetisk olie.

Med lidt købmandsregning (hvor der ses 
bort fra stigning og nedstigning) og ved at 
benytte en rejsefart i 4500 fod SL over en 
strækning på 300 NM kan man beregne 
den forbrugte benzin og tid. (Jeg er nødt 
til at gå op i omkring 4500, fordi min lan-
dingsbane ligger i 1600 fod og bakker-
ne rundt om er over 2000 fod højere). Det 
mest økonomiske er at ligge på 92 knob 
ved 2350 rpm. Jeg er dog ikke overbevist 
om, at det er det bedste omdrejningstal 
for motorens “velbefindende” i længden. 
For mig ligger “the sweet spot” ved 2450 
RPM og 98 knob. Ved en økonomisk flyv-
ning på cirka 3 timers flyvning spares der 
kun 3,2 liter i forhold til de ekstra 100 rpm 
og 6 knob. Man skal ikke kun se på, hvor 

meget benzinmotoren bruger i timen: Ved 
2350 rpm tager det 12 minutter længere 
at flyve den samme strækning sammen-
lignet med 2450 rpm. Tiden er som regel 
uvæsentlig, derimod tror jeg, at motoren 
har det bedre af at blive kørt ved et høje-
re omdrejningstal. 

Min Syver har to 70 liter vingetanke. Det 
tager 5-6 minutter at nå op i 2500 fods 
AGL og koster vel 4 liter. 45 minutters re-
serve er andre 20 liter. Tilbage er der 116 
liter til 2450 rpm og 98 knob (181 km/t), 
hvilket giver en flyvetid på 4:20 med en 
rækkevidde på 425 nm (787 km). De 
eneste forhindringer i at nå så langt uden 
en mellemlanding vil være, hvis vinden el-
ler pilotens blære driller for meget.
    
EGT-værdierne ligger lige omkring 1300ºF 
og tyder på en god forbrænding. Der er 
ingen grænseværdier for EGT. 
Motorens CHT-tal er ikke kritiske. Con-
tinental’s Type Certificate angiver maxi-
malt 420ºF (215ºC) under rejsefart. Talle-
ne omkring 340ºF (171ºC) er fortrinlige. 
I begyndelsen af motorens indkøring lå 
CHT’en på 360ºF (182ºC) ved et lavere 
EGT. Min fokus på det tidspunkt var ude-
lukkende olietrykket og den meget høje 
olietemperatur.

Flere amerikanske artikler beskriver “Rich 
Of Peak” og “Lean Of Peak”, og leverer 
data om det at køre en motor med en fed 

blanding før toppen, eller en mere mager 
lige efter toppen. Det sidste vil give en 
bedre økonomi og sikrer en lavere CHT 
for at undgå, at cylindertoppen overop-
heder. Det gælder især for de store mo-
torer i 470-550 kubiktommer-klassen, 
og alle referencer i artiklerne går udeluk-
kende på dem. Der findes tilsyneladen-
de ingen artikler om min lille seksbenede 
“300” vedrørende drift omkring ROP el-
ler LOP nogen steder på internettet. Jeg 
har forsøgt at køre LOP nogle få gange, 
men afstanden efter “peak" til kvælning 
synes at være lidt for snæver. Muligvis lig-
ger årsagen i, at stemplerne og forbræn-
dingskamrene er relativt små(?). Stemp-
lerne i Continental O-200 og O-300 har 
en diameter på 4 tommer (101,6 mm). 
Tilsvarende har “big-bore” seksbenede 
470-550 motorer boringer på 5.25 tom-
mer (133,35 mm) dvs. 70% større stem-
pelareal; og samme dimension bruges i 
Lycoming’s 320-360 serie (variationer på 
volumen ligger i forskelle krumtap-slag-
længder). Forbrændingskammerets stør-
relse er måske en væsentlig forudsæt-
ning for at kunne køre en motor på den 
magre side af effektspidsen.
Syverens IO-300-D’er opererer tilsyne-
ladende godt både på den fede side af 
effektspidsen og i “peak”-området, og 
uden at CHT kommer i nærheden af kri-
tiske grænser. Motoren har en dejlig lyd, 
en vidunderlig fin og rolig gang, og både 
den og flyet passer godt sammen. l

Den amerikanske VII’ers tidligere identiteter.
D-EGAH. Stauning 13-06-1981 (Foto: EF).
OY-DTY. Randers 01-09-2002 (Foto: TBS).

7



 

Indkaldelse til generalforsamling i 
KZ & Veteranfly Klubben

Der indkaldes hermed til generalforsamling i KZ & Veteranfly Klubben.  
Generalforsamlingen finder sted på Stauning Lufthavn,  
lørdag den 12. august 2017 kl. 10:30-12:30. 
På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:

1) Valg af dirigent.

2) Aflæggelse af beretning.

3) Fremlæggelse af regnskab.

4) Fastsættelse af kontingent. 

5)  Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Flg. er på valg: Bent Esbensen, Henrik Gabs-Pedersen, Palle Christensen (alle modtager genvalg). 

Desuden skal valget af Katrine Friborg Bæk, som erstatning for Ib Bentzien, som er udtrådt i årets 

løb, 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. Bestyrelsen ønsker at fremsætte det omstående forslag til ændring 

af klubbens vedtægter for generalforsamlingen. Ændringer er markeret, som følger: Tekst, som skal 

slettes, er med rød skrift og overstregning. Ny tekst er markeret med gul fremhævning.

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 2017.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i KZ & Veteranfly Klubben

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i KZ & Veteranfly Klubben.

Generalforsamlingen finder sted på Stauning Lufthavn, lørdag den 12. august 2017,  

kl. 12:30-12:45.  

Dagsorden: 

•  Valg af dirigent

•  Afstemning om bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.
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KZ & Veteranfly Klubben
(Stiftet 31. maj 1969)

VEDTÆGTER:
§1 – Navn 
Klubbens navn er: 
KZ & Veteranfly Klubben.

§2 – Formål Klubbens formål er:
a)  at værne om de i Danmark af Skandi-

navisk Aero Industri ved V. Kramme og 
K. G. Zeuthen byggede flyvemaskiner 
og andre veteranfly.

b)  at øge interessen for stadig at holde 
flyene i god og flyvedygtig stand.

c)  at fremme amatørbygning af luftfartø-
jer i Danmark. 

§ 3 – Befordring af formål 
Klubbens formål skal fremmes ved:
a)  at der mindst en gang årligt afholdes 

et KZ-Rally.

b)  at der udgives et blad, som redigeres 
efter bestyrelsens beslutning.

c)  at klubben er behjælpelig med formid-
ling af kontakten til myndighederne og 
taler medlemmernes sag overfor disse.

d)  at facilitere import af amatørbyggede 
luftfartøjer fra udlandet, med henblik 
på drift som BL 2-2 luftfartøjer i Dan-
mark.

e)  at facilitere statuskonvertering af uden-
landsk- og danskregistrerede luftfartø-
jer fra std. luftdygtighedsbevis eller fly-
vetilladelse til national flyvetilladelse, 
med henblik på drift som BL 2-2 luft-
fartøjer i Danmark.

f)  at klubben er behjælpelig med frem-
skaffelse af tegninger, planer og beskri-
velser til egnede hjemmebyggertyper.

g)  at klubben er behjælpelig med valg, 
fremskaffelse og brug af materialer og 
evt. fremstilling af dele i forbindelse 
med flybygning, restaurering og vedli-
gehold. 

f)  at klubben efter evne skaffer medlem-
merne fordele under vedligeholdelsen 
af deres fly.

g)  at der gives medlemmer i et lokalom-
råde mulighed for at danne en lokalaf-
deling af KZ & Veteranfly Klubben.

Lokalafdelingens vedtægter skal godken-
des af KZ & Veteranfly Klubbens besty-
relse.

Efter bestyrelsens beslutning kan der, ef-
ter forelæggelse af lokalafdelingens regn-
skab til godkendelse, ydes et beløb per 
medlem i lokalafdelingen til afdelingens 
drift.

§ 4 – Forhold til andre organisationer 
Klubben kan søge samarbejde med an-
dre organisationer (inden- som udenland-
ske) indenfor flyvning.

§ 5 – Medlemmerne 
Som medlemmer af klubben kan der 
være:  
a) ordinære medlemmer 
b) passive medlemmer og b) æresmed-
lemmer.  

a)  Som ordinære medlemmer kan opta-
ges enhver uberygtet person, der er: 

1. aktivt flyvende og/eller hjemmebygger. 

2.  ikke aktivt flyvende og interesserede i 
øvrigt. 

3. ejer/medejer af et KZ fly eller andet fly.

4.  firmaer, institutioner eller organisationer 
efter bestyrelsens beslutning.  

b)  Som passive medlemmer kan opta-
ges: 

1. firmaer, institutioner eller organisationer 
efter bestyrelsens beslutning. 

2. ikke aktivt flyvende personer (fx. tidli-
gere piloter, personer uden certifikat og/
eller interesserede i øvrigt).  

c)  Som æresmedlemmer kan af gene-
ralforsamlingen udnævnes danske og 
udenlandske personer efter enstem-
mig indstilling af bestyrelsen.  

§ 6 – Stemmeret 
Ordinære medlemmer og æresmedlem-
mer har stemmeret til generalforsamlin-
gen. Intet medlem har mere end én stem-
me, og stemmeret opnås først efter at 
forfaldent kontingent er betalt. Passive 
medlemmer kan deltage, men har ikke 
stemmeret til generalforsamlingen.

§ 7 – Ophør af medlemskab 
Medlemskab ophører: 
a)  ved skriftlig udmeldelse af klubben 

med mindst tre måneders varsel forud 
for udløbet af den periode, for hvilken 
der er betalt kontingent. 

b)  ved kontingentrestance i mere end 2 
måneder trods skriftligt påkrav til sidst 
kendte adresse. 

c)  ved eksklusion, der kan finde sted, når 
et medlem har gjort sig skyldig i en 
handling, der kan skade klubbens an-
seelse og interesser. 
Bestemmelse om eksklusion kan 
træffes af bestyrelsen og kræver en-
stemmighed. Kan dette ikke opnås i 
bestyrelsen, forelægges sagen for ge-
neralforsamlingen til afgørelse. Ved op-
hør af medlemskab ophører enhver 
ejendomsret til klubbens mulige for-
mue.

§ 8 – Kontingentet
Klubkontingentets størrelse fastsættes 
på hvert års generalforsamling og er gæl-
dende umiddelbart derefter. Kontingen-
tet forfalder til betaling ved indmeldelse i 
klubben og derefter ved udløbet af hver 
12 måneders periode, for hvilken der er 
betalt kontingent. 

a)  Ordinære medlemmer betaler ud over 
klubkontingentet også kontingent til 
KDA. 

Fortsættes næste side
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b)  Passive medlemmer betaler klubkon-
tingent. 

c) Æresmedlemmer er kontingentfrie. 

d)  Alle medlemmer over 65 år har mulig-
hed for reduceret kontingent 

§ 9 – Bestyrelsen 
Klubben ledes af en bestyrelse på 7 per-
soner, som varetager klubbens interes-
ser og forvalter dens midler. Bestyrelsen 
vælges på den årlige generalforsam-
ling blandt klubbens stemmeberettigede 
medlemmer.  

De 4 og de 3 af bestyrelsen afgår skifte-
vis hvert andet år, første gang ved lod-
trækning. Genvalg kan finde sted.  

Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer skal 
være amatørbyggekyndige.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv i det før-
ste på generalforsamlingen følgende be-
styrelsesmøde med formand, næstfor-
mand, kasserer, sekretær og evt. andre 
poster.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfæl-
de af stemmelighed er formandens stem-
me afgørende. Skriftlig behandling af sa-
ger kan forekomme. 

§ 10 – Supplering i bestyrelsen
Ved vakance i bestyrelsen supplerer den-
ne sig selv med et nyt medlem, som træ-
der i det afgåede medlems sted. Supple-
ringen skal godkendes på næstfølgende 
generalforsamling.

§ 11 – Udvalgsmedlemmer 
Bestyrelsen kan blandt klubbens med-
lemmer nedsætte udvalg til behandling af 
arbejdsopgaver, der specificeres af be-
styrelsen. Bestyrelsen skal så vidt mulig 
være repræsenteret i udvalgene. 

Udvalgene refererer direkte til klubbens 
bestyrelse og har ingen besluttende myn-
dighed. Udvalgsmedlemmer deltager i 
bestyrelsens møde, når bestyrelsen finder 
dette formålstjenligt, men uden at have 
stemmeret ved møderne. Bestyrelses-
medlemmer, der er udvalgsmedlemmer, 
har stemmeret ved møderne. Udvalg op-
løses efter bestyrelsens beslutning.

§ 12 – Regnskab 
Klubbens regnskabsår løber fra 1. april 
til 31. marts det følgende år. Regnskabet 
skal efter revision af to af klubbens med-
lemmer forelægges generalforsamlingen 
til godkendelse.

§ 13 – Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er klubbens højeste 
myndighed i alle klubbens anliggender. 
Generalforsamlingen afholdes hvert år i 
forbindelse med det årlige KZ Rally.  Der 
indkaldes skriftligt, evt. ved meddelelse i 
klubbens blad, med mindst 8 dages var-
sel, med angivelse af sted, tid og dagsor-
den for generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkal-
des efter bestyrelsens beslutning eller når 
begæring skriftligt fremsættes derom af 
mindst 1/3 af klubbens medlemmer, med 
angivelse af begrundelse, til klubbens be-
styrelse.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, 
valgt blandt klubbens medlemmer. Af-
gørelse på generalforsamlingen sker ved 
simpel stemmeflerhed blandt de frem-
mødte stemmeberettigede medlemmer. 
Skriftlig afstemning kan finde sted, når 
dirigenten eller mindst ti medlemmer af 
klubben forlanger det.

§ 14 – Dagsorden 
På den ordinære generalforsamling skal 
følgende dagsorden behandles:
1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse af beretning.
3) Fremlæggelse af regnskab.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6) Valg af revisorer.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Eventuelt.

Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen for 
behandlingen af dagsordenens punkter. 
Forslag, der tilsigter at fremkalde en ge-
neralforsamlings-beslutning, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 1. maj og 
skal fremgå af den i indkaldelsen angivne 
dagsorden.

§ 15 – Vedtægtsændringer
Til ændring af klubbens vedtægter kræ-
ves, at der på generalforsamlingen er 
mindst 1/6 af klubbens medlemmer til 
stede, og at 4/5 af de fremmødte stem-
mer for ændringen.  

Er den nødvendige majoritet til en ved-
tægtsændring til stede på en generalfor-
samling, men uden at 1/6 af klubbens 
medlemmer er til stede, kan bestyrelsen 
indkalde til en ny generalforsamling med 
vedtægtsændringen for øje, og her kan 
ændringen foretages med simpel stem-
meflerhed.

§ 16 – Klubbens opløsning 
Bestemmelse om klubbens opløsning 
kan kun foretages på en til dette formål 
indkaldt generalforsamling. Mindst halv-
delen af klubbens medlemmer skal være 
mødt og mindst 3/4 af de fremmødte 
medlemmer skal stemme for opløsnin-
gen.  

Hvis ikke halvdelen af klubbens medlem-
mer er mødt, kan bestyrelsen inden 3 
måneder herefter indkalde til en ny gene-
ralforsamling, der træffer afgørelse med 
hensyn til klubbens opløsning ved simpel 
stemmeflerhed. Ved klubbens opløsning 
tilfalder den evt. formue Dansk Veteranfly-
samling Danmarks Flymuseum.

§ 17 –  Vedrørende alene funktionen 
som EAA Chapter 

I henhold til paragraf (4) indleder KZ & Ve-
teranfly Klubben samarbejde med Expe-
rimental Aircraft Association (EAA) i USA 
fra 1. marts 1979, således at klubben 
fungerer som EAA-Chapter nr. 655.

A.  I henhold til artikel 3 i EAA’s love, er 
EAA’s formål følgende:

1)  at fremme og opmuntre privatflyvning 
som hobby og rekreation

2)  at samarbejde med og assistere myn-
dighederne i udviklingen af luftfarts-
mæssige aktiviteter.

3)  at fremme og opmuntre til flyvesikker-
hed ved konstruktion, bygning og flyv-
ning med alle typer af luftfartøjer.

4)  at fremme og opmuntre den alminde-
lige mands anstrengelser (“grass roots 
efforts”) i relation til flyvemæssig forsk-
ning og udvikling.

B.  I henhold til EAA’s love gælder følgen-
de for EAA chapters (afdelinger):

1)  ti medlemmer af EAA kan danne et lo-
kalt chapter. Hvert chapter skal have et 
nummer og et navn. Der skal vælges 
en præsident, vicepræsident, samt se-
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kretær og kasserer, som alle skal være 
medlemmer af EAA.

2)  EAA-Chapteret skal ikke fungere kom-
mercielt.

3)  EAA i USA har intet ansvar for det en-
kelte chapters aktiviteter.

4)  intet chapter eller det enkelte medlem 
kan udtale sig på EAA’s vegne i nogen 
sag uden godkendelse dertil.

C.  Af praktiske grunde virker KZ & Ve-
teranfly Klubbens bestyrelse under 

klubbens funktion som EAA-Chapter 
nr. 655 i nødvendig udstrækning (jvf. 
pkt. B.1) som bestyrelse i chapteret.  

D.  KZ & Veteranfly Klubbens funktion 
som EAA Chapter 655 indskrænker 
ikke klubbens hidtidige funktion. Klub-
ben beholder sit navn uændret, og 
med undertitel: EAA Chapter 655. 

E.  Medlemskab af EAA i USA medfører 
ikke automatisk medlemskab af KZ & 
Veteranfly Klubben (EAA Chapter 655) 
uden særlig begæring derom.

(Disse vedtægter vedtaget på generalfor-
samling 9. juni 1979 i Stauning, og med 
ændring af (7b) 22. november 1980 ved 
ekstraordinær generalforsamling i Hor-
sens samt tilføjelse af (3g) 16. juni 1984 
ved generalforsamling i Stauning. 
Herudover ændret (5, 6 og 8) ved eks-
traordinær generalforsamling i Stauning 
17. september 2011 og ændret (§13) ved 
ekstraordinær generalforsamling i Stau-
ning 10. august 2013. Ændret (§2, 3, 5, 
6, 8 og 16) ved ekstraordinær generalfor-
samling i Stauning 12. august 2017). 

Foto PJC

11



Af Palle J. Christensen

“Kungliga Flygförvaltingens F lygverkstad i Stockholm” J 22.

Da 2. Verdenskrig begyndte var “Flyg-
vapnet” ikke helt på omgangshøjde. De 
havde Gloster Gladiator, J 8, men søg-
te rundt i verden efter nye fly. Sverige be-
stilte 120 Seversky P-35 (J 9) og 144 Vul-
tee P-66 Vanguard (J 10). Men efter den 
dansk/norske besættelse 9. april 1940 
og lynkrigen i Vesteuropa indførte USA 
embargo mod alle andre lande end Stor-
britannien. 

60 af de 120 Seversky J 9 nåede frem pr. 
skib via den finske havn Petsamo. Ingen 
Vultee J 10 nåede Sverige, selvom én 
blev prøvefløjet i USA i september 1940 
med svenske “tre kroner” mærker. Vultee 
havde regnet den ud og allerede solgt de 
svenske fly til RAF som trænere i Canada. 
RAF solgte dem dog videre til Kina! 

Sverige overvejede så den finske VL Myr-
sky og den Sovjetiske Polikarpov I-16. 
Mitsubishi A6M var også i spil, men det 
var nok ikke en realistisk mulighed. 

Man måtte så købe fra Italien: Fiat CR.42 
Falco (J 11) og Reggiane Re. 2000 Falco 
(J 20), men det var en midlertidig løsning. 

SAAB kørte for fuld kraft med at bygge B 
17 og B 18 og fik for øvrigt alt aluminium, 
der var til rådighed. Så “Kungliga Flygför-
valtingens Flygverkstad i Stockholm” fik 
opgaven. J 22 blev designet af Bo Lund-
berg. Han havde været på studietur i 
USA før krigen, bl.a. hos Seversky. J 22 
var en stålrørskonstruktion beklædt med 
finer. Træ og stål havde Sverige nok af! 

Motoren var en kopi af Pratt & Whit-
ney R-1830 Twin Wasp, mest kendt som 
DC-3 motoren. “Reverse engineered” – 
dvs. skilt ad og kopieret stump for stump. 
Sverige byggede 198 J 22 og det var et 
rigtigt fint lille jagerfly. Op til 13.000 fod 
kunne den snildt klare sig i luftkamp mod 
en “J 26” Mustang, som Sverige fik man-
ge af. Ved nødlandinger og købt efter kri-
gen. 

Som gode ærlige svenskere drog de til 
USA efter krigen og ville gerne betale li-
cens for de kopierede motorer. De slap 
med 1 $ pr. motor!

Der findes tre J 22 tilbage: En “Gul 
Erik”, som “Svedinos” Flyvemuseum 
har reddet og restaureret. Den blev brugt 
som “vind simulator” til træning af fald-
skærmssoldater. Den er i Frankrig for en 
mulig opbygning til “flyvende”. Men pro-
jektet er måske lidt urealistisk? 

En “Rød Ludvig” er i Linköping på Flyg-
vapenmuseet og “Rød Kalle” på F 10 
museet i Ängelholm. 

Erik, Ludvig og Kalle er fra det svenske 
fonetiske alfabet. Gul og rød er farven på 
identitetsbogstavet. 

“Rød Kalle” har kørt motoren på jorden 
ved mange lejligheder. Den har inerti-
starter, og på et tidspunkt blev den star-

12



“Kungliga Flygförvaltingens F lygverkstad i Stockholm” J 22.

tet, uden at man havde drænet al brænd-
stof/olie ud af de nederste cylindre. “Bad 

move!” To cylindre blæste i stykker og de 
finder stadig fejl på motoren. De håber, 

den kan startes igen eller at de eventuelt 
kan låne en af “Daisy” DC-3’erens reser-
vemotorer? l

Se en inertistart på You Tube: 
“J 22 – swedish WW2 fighter 
starting engine”.

Kilder: F 10 Ängelholm Flygmuseum og Michael Forslund “U.S. Military Aircraft in the Royal Swedish Air Force”, MMP Books. 
Fotos PJC.
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KZ rally 2017 
afholdes på ekvj den 11.-13. august!

Der bliver tale om et “back-to-the-roots” 
arrangement á la 2015/2016.

FORELØBIGT PROGRAM:
Fredag:
14.00 ca.:  Ølbussen ankommer, opstilling af borde mv., 

løs tilstrømning og endnu løsere snak
17.00 ca.:  Grillen tændes
20.00:   Måske et foredrag af en slags
 
Lørdag:
10.00:  Brunch
10:30:  Generalforsamling
13.00:   Sidste frist for tilmelding til flybedømmelse
19.00:  Grillgris
21.00:  Præmieoverrækkelse  flybedømmelse, 

herefter almindelig løssluppen stemning
 
Søndag:
Morgenmad, oprydning & afrejse
Mere info. om tilmelding etc. på hjemmesiden  
www.kzrally.dk/da/forside/
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Grønnessegård Gods ved Hundested 
holdt i Pinsen veterantræf. Foruden 
dampmaskiner, militærhistorie, lastvog-
ne og knallerter var der indslag af ve-
teranfly. 
Søren Pedersen ledede slagets gang på 
flyvepladsen.  l

Fotos: Morten Munkesø

Time Winder
Nostalgi til lands, til vands og i luften
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Af Palle J. Christensen

Hjemmebyggermøde 2017

Endnu en gang stor succes for arrangørerne af 
mødet i Ringsted. Og Og rammerne spændtes 
igen til bristepunktet. 

Testpilot i det danske Flyvevåben, Major Casper 
Børge Nielsen “PEL”, holdt et yderst interessant 
foredrag om F-35 programmet. 
F-35 er Danmarks næste jagerfly og han har del-
taget i udviklingen på Edwards Air Force Base i 
USA i en længere årrække. Som han tørt kon-
staterede: “Der er ikke meget, der har været 
rapporteret i pressen op til beslutningen, der har 
hold i virkeligheden.” For øvrigt tilbød han as-
sistance ved eventuelle prøveflyvninger af expe-
rimental fly. 

16



Fortsættes næste side

Bjarne Gren fra AAA fortalte om afdelin-
gens mange aktiviteter. Bl.a. hvordan re-
staureringen af KZ II Kupé skred frem. 
Det viste sig, at de værste skader havde 
med en beordret inspektion fra luftfarts-

myndighederne at gøre. Formand Bent 
Esbensen og Henrik Gabs Pedersen for-
talte om fint samarbejde med  Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen. Desuden om 
godt værktøj, der kan lånes i klubben. 

Jan Johansson fortsatte med sin fascine-
rende “serie” “Fejl i flydesign”. “Flutter” i 
rorflader ser virkelig uhyggeligt ud på vi-
deo og man forstår, det kan få katastrofal 
udgang på sekunder. 

Fortsættes næste side

17



Der var også positivt nyt fra “Strut Har-
vard” om at få et fly på vingerne igen. Et 
projekt med at ombygge en Turbulent til 

elektrisk drift pegede mod fremtiden. Det 
bliver spændende at følge. 

Megen “sparken dæk” og udveksling af 
erfaringer. Men det begynder at knibe 
med pladsen på Ringsted. l

Fotos Michael Andersen
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Hvorfor hedder tidlige
Messerschmitt fly “Bf”?
Bayerische Flugzeugwerke AG (BFW) var 
navnet på to forskellige tyske flyvemaski-
nefabrikker. 
Den første fra 1916 opstod efter Gustav 
Otto Flugmaschinenwerkes konkurs. Ef-
ter fredsslutningen i 1919 måtte Tyskland 
ikke bygge flyvemaskiner mere. 
Versaillestraktaten var for øvrigt stærkt 
medvirkende til 2. Verdenskrig. 
I 1922 blev BFW så til Bayerische Moto-
ren Werke AG (BMW). De byggede mo-
torer og senere motorcykler og biler. 
BMW-mærket med de blå og hvide felter 
symboliserer en snurrende propel.

Den anden fabrik blev grundlagt i Augs-
burg i 1923. I 1938 blev den omdøbt til 
Messerschmitt AG. De tre fly konstrueret 
af Messerschmitt og hans hold før 1938 
hedder derfor Bf 108, Bf 109 og Bf 110. 
Efterfølgende konstruktioner Me – f.eks. 
Me 262. Men der har været mange ek-
sempler på ukorrekt anvendelse. Det hed 
konsekvent fra de allieredes side “Mes-
serschmitt Me 109” under krigen.

Willy Messerschmitt fik to års fængsel ef-
ter krigen for at have brugt slavearbejdere 
i flyfabrikkerne. Indtil 1955 måtte Tyskland 

ikke bygge flyvemaskiner, så han desig-
nede Hispano HA-200 til Spanien og Hel-
wan HA-300 til Egypten. Det var hans 
sidste design.  l

En Messerschmitt 109 på Roskilde 2015. Mere i næste nr.

Fotos PJC
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Messerschmitt Bf 108B-1 Taifun

Byggenummer: 1561
Byggeår: 1937
OY-register: 1960-2003
Registreringer: RC+YZ, VH762, 
F-BBRH, OY-AIH ”RC+YZ”, 
D-EBFW / ”D-IBFW” (c/n 730253)

LOG

28.03.37: Første flyvning som Bf 108B-1 
D-IBHS fra Augsburg-Haunstetten.  
Pilot: Kahn

00.00.37: Leveret til Luftdienstkomman-
do Werneuchen (Serial ukendt)

00.00.44: Brugt ved Luftdienstkomman-
do Deining nær Nürnberg med KODE 
RC+YZ

21.03.45: Kapret af to franske krigsfan-
ger (R. Leibrandt og J.P. Gropengiesser) i 
Tyskland og fløjet til Frankrig, hvor det, af 
en Spitfire, blev tvunget til nødlanding på 
en mark ved  Stotsheim ved Benfeld nær 
Strassburg

00.00.45: Efterladt

02.07.45: Til RAF BAFO (British Air For-
ces of Occupation) No.2 Group Commu-
nications Squadron som VH762 (og kan 
med stor sansynlighed have fløjet rundt i 
Danmark)

00.04.46: Til French Armee de l’Air som 
??

00.00.45-48: Vedligeholdt af Nord. Bl.a. 
blev et nyt instrumentpanel type Nord 
1002 isat.

00.00.48: Reg. F-BBRH til

00.00.??: (der var to franske ejerskaber)

00.00.58: Købt af Peer Perch i Frankrig

00.03.59: Ankomst til Danmark, hvor det 
blev istandsat hos Scanaviation, bl.a. 
med slæbemålsudstyr

29.10.60: Reg. OY-AIH til Peer Perch, Es-
bjerg

00.00.66: TT 275t

12.10.67: Midtjysk Luftfart v/Ole Kors-
holm, Herning

20.12.67: Uffe Rantzau, Struer

Stauning i de gode gamle dage (7.6.80). Foto Michael Andersen.
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01.07.68: Stefan Hald Andersen, Fanø 
og Jens Christensen, Varde

22.09.69: Henning Bak Madsen, Ka-
strup og Henning Georg Nielsen, Kø-
benhavn

31.10.70: Henning Pouelsen, Sønder-
borg (Gedved)

00.00.??: Ommalet i tysk ør-
kencamoflage (JG53) (RC+YZ)

00.00.96: Sidste flyvning som 
OY-AIH ?

00.00.??: Transporteret fra 
Sønderborg til den hjemlige 
garage i Gedved

10.07.03: Slettet som solgt 
som D-EBFW

19.07.03: Tyske købere begyn-
der hjemtransport af flyet ad 
landevejen

21.07.03: Ankomst til den nye 
hjembase, Obermörlen

14.08.03: Reg. D-EBFW reserveret

17.12.03: Flyvetilladelse udstedt

01.01.04: Første flyvning som D-EBFW, 
Obermörlen

01.04.04: Reg. D-EBFW til Hans Jürgen 
Storck, Dietmar Hauser, Urban Kirch-
berg og Benno  Hermann, Obermörlen 
(byggenr. er noteret som 730253)

00.06.06: Ommalet hos Lufthansa i 
Hamborg i original mørkeblå farver, som 
da den blev leveret fra fabrikken i 1937
 l

Som den ser ud i dag. Foto Michael Andersen

Morian Hansen havde også en Taifun, 
OY-DMI
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Tillykke med de 90 til Jens Toft! 

“Flieger Magazin” havde denne flotte hilsen til ham.
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1-2-3 Sept 2017

Sywell Rally

www.laa.uk.comFly in arrivals strictly PPR. Must pre-book landing slot
and adhere to published AIC.  www.sywellaerodrome.co.uk

 

Britain’s Biggest 
International Fly-In Event

l 1000+ aircraft, kit-built, home-built, 
vintage, classic, microlights, gyroplanes 

l LAA Young Flyers marquee 
l ‘Speakers Corner’ presentation theatre 

l Evening entertainment l Camping l Air-side access

*A Date For Your Diary

Hold øje med  
“KZ og Veteranflyklubbens” 

facebookside og hjemmeside!  
Flere medlemmer overvejer  

en tur til Sywell.




