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Ny grundforordning fra EASA
Af BES
De fleste er vist enige om, at de største
udfordringer for dansk privatflyvning i nyere tid har været, at momsreglerne blev
ændret og at EASA udgav grundforordning 2008/216. I sin grundforordning stillede EASA så høje krav til små luftfartøjer,
at det – for de fleste private ejere – blev
prohibitivt dyrt at have et lille fly som f.eks.
Cessna 172. Ikke alene skulle flyet vedligeholdes næsten som en Boeing 737.
Der blev også stillet krav om, at en CAMO
skulle føre tilsyn med luftdygtigheden og
opfyldelsen af alle de vejledende servicetiltag, som producenterne, som ofte af
hensyn til risikoen for dræbende sagsanlæg, fandt det opportunt at barsle med.
Cessnas SID-inspektioner er et glimrende
eksempel.
Derfor er det glædeligt, at EASA, d. 4. juli
i år, har udgivet en ny grundforordning,
der hedder 2018/1139. Heri er der nemlig godt nyt til os, der flyver små luftfartøjer og – måske især – til os, der flyver ikke-EASA-certificerede luftfartøjer. Det var
de luftfartøjer, som, i den gamle forordning, hed Annex-II luftfartøjer. I den nye
hedder de Annex-I luftfartøjer. Ikke alene
skal vi nu til at vende os til et nyt navn, vi

kan også glæde os over, at vi nu er rykket
op på førstepladsen…
Forordningen giver en forsigtig anledning
til at vejre morgenluft i det særdeles restriktive og én-øjede regelsæt, vi hidtil har
skullet begå os i. Nu skrives der nemlig, i
de indledende betragtninger, et par sætninger, som lyder fornuftige:
4. Det er ikke hensigtsmæssigt at fastsætte fælles regler for alle luftfartøjer. I
lyset af deres begrænsede risiko for sikkerheden for den civile luftfart bør navnlig
luftfartøjer, der har en enkel konstruktion
eller hovedsageligt anvendes lokalt, eller
luftfartøjer, som er hjemmebyggede eller
meget sjældne, eller som kun eksisterer
i et begrænset antal, fortsat være underlagt tilsyn i medlemsstaterne…
6. Denne forordning bør fastsætte en
række nye værktøjer, som bør støtte gennemførelsen af enkle og forholdsmæssige
regler for sports- og fritidsflyvning.
11. For at tage hensyn til luftfartsindustriens og luftfartøjsoperatørernes interesser
og synspunkter bør medlemsstaterne
kunne meddele dispensation fra nærvæ-

Grundforordningens artikel 21, punkt 6,
slår endvidere fast, at:
Uddannelse på og erfaring med luftfartøjer, der ikke er omfattet af denne forordning, kan anerkendes med henblik på opnåelse af et pilotcertifikat som omhandlet
i denne artikels stk. 1, jf. de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 23,
stk. 1, litra c), nr. iv).
De omtalte luftfartøjer er ’vore’ Annex-I luftfartøjer. Derfor er artikel 21 punkt 6 en vigtig brik i bestyrelsens fortsatte arbejde på
at vi i Danmark får TBST godkendelse til at
bruge sit Annex-I luftfartøj til at skole på.
Det er da opløftende – og noget at stræbe efter. 
l

Ifølge EAA faldt antallet af dødsfald ved ulykker med amatørbyggede fly i 2017 til det laveste nogensinde. FAAs årlige opgørelse viser, at antallet af flyvetimer med eksperimentalfly steg
fra 890.000 i 2016 til 950.000. Men alligevel faldt antallet af
fatale ulykker fra 32 til 26 i samme periode.
Statistikkerne viser således, at sikkerheden indenfor eksperimentalflyvningen udvikles i positiv retning. Målet er en kontinuerlig forbedring på det sikkerhedsmæssige område, og som
EAAs vicepræsident på sikkerhedsområdet, Sean Elliot, udtrykker det: “Vi kan ikke tolerere sløseri med flyvesikkerheden, og
EAA vil fortsat være dybt engageret i initiativer og programmer,
som kan bidrage til at forbedre flyvesikkerheden.

Runway Incursion!

Det er en kendsgerning at antallet af rapporterede
Runway Incursions siden 2007 er steget markant.

Med Årets plakat 2010 ønsker Rådet for Større Flyvesikkerhed,
at sætte fokus på dette, i håb om at alle der arbejder med luftfart
bidrager til at reducere risikoen for havarier og alvorlige hændelser.

Flyvesikkerhedsplakaten 2010 udgives af Rådet for Større Flyvesikkerhed i samarbejde med QBE Nordic Aviaition Insurance A/S

Alle tre betragtninger lyder som om,
EASA har taget nogle af ’vore’ indvendinger ad notam og nu demonstrerer en vilje
til at give os en reel mulighed for fortsat at
kunne flyve privat.

Af Knud Høgh Jørgensen, generalsekretær i Rådet

Færre havarier for
experimentalfly i USA

QBE_ plakat runway incursion.indd 1

rende forordning for aktiviteter vedrørende konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og operation, der foretages med
hensyn til visse små luftfartøjer…

Runway incursions: Any occurrence at an aerodrome involving the
incorrect presence of an aircraft, vehicle or person on the protected
area of a surface designated for landing and take off of aircraft.

Vi i Rådet For Større Flyvesikkerhed her i Danmark glæder os
over denne rapport, og vi håber, at udviklingen herhjemme vil
følge samme positive trend i årene fremover.
l

15/11/10 11:44:02

Flyvesikkerhedsplakaten 2010 udgives af Rådet for Større Flyvesikkerhed i
samarbejde med QBE Nordic Aviaition Insurance A/S
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Referat af generalforsamling
Lørdag den 11. august 2018
Generalforsamling i KZ & Veteranfly
Klubben blev afholdt lørdag den
11. august 2018 på Nordborg
Flyveplads.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
	Generalforsamlingen valgte Niels Kristian Kjær som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt
og at de medbragte
fuldmagter var gyldige.
2) Aflæggelse af beretning.
	Formanden aflagde beretning iflg. efterstående. Generalforsamlingen antog beretningen.

ÅRSBERETNING 2017/2018
Bestyrelsen 2017/2018
Formand: Bent Esbensen
Næstformand og chaptersekretær:
Tim Jørgensen
Kasserer: Katrine Bæk
Webmaster og redaktør:
Palle Christensen
PU-Formand: Henrik Gabs-Pedersen
Rekrutteringsansvarlig:
Troels Juhl Kristensen
IT-ansvarlig: Jan Dahl Thøgersen

BESTYRELSESARBEJDET
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som ovenfor anført
med den undtagelse, at Jan i årets løb
har afløst Per Andersen på posten som
IT-ansvarlig.
Idet det er forbundet med store omkostninger at samle bestyrelsen fysisk, foregår det meste af bestyrelsesarbejde “på
nettet”. De sager, som skal behandles
af bestyrelsen, behandles løbende ved
hjælp af e-mail og telefon. Dels fremmer
det ekspeditionen og dels sparer det
mange kørepenge.

MEDLEMSSITUATIONEN OG
MEDLEMSSERVICE
Klubbens medlemstal var, den 3/8, 496
personer. Det er 4 mindre end sidste år,
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men i betragtning af den krise, GA befinder sig i, ikke uforklarligt.
Her kan gentages fra sidste – og forrige –
år: Situationen er den, at de gamle falder
fra og færre nye kommer til.
Vi skal alligevel glæde os over, at vi – i
løbet af det seneste år – har fået 27 nye
medlemmer.

staurering, import og statuskonvertering
af flyvemaskiner.

Det er som om de, der ønsker at flyve privatflyvning, i højere grad overvejer UL-vejen end ’rigtige’ luftfartøjer. Når man spørger 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.

Vi har allerede haft fornøjelsen af at importere, statuskonvertere og at foretage
endeligt syn på en række fly i klubbens
regi. Det er mit indtryk, at de fleste flyejere har været meget tilfredse med klubbens administrationspraksis og de opnåede resultater.

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 forbindelse har med at gøre – alle kyndige
udi små og gamle fly. Der har været mange henvendelser med spørgsmål om ’statuskonvertering’ 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 har KZ &
V forsøgt at informere, både på hjemmesiden og i bladet.

ØKONOMI

Vi er nu kommet i mål med vore forhandlinger om at overtage al administration
af BL 2-2 luftfartøjer fra TBST. Forløbet
herom har været (meget) langt og vi er
kommet vidt omkring. Det har bl.a. givet
anledning til at lære en masse nyt om
forvaltnings- og offentlighedslov samt om
dataforordning.
Til gengæld har vi nu fået delegering af
afgørelseskompetencer i forhold til luftfartsloven, så vi selv kan udføre alle administrative opgaver i relation til bygning, re-
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Vi kan herunder foretage den autoriserede vejning, udstedelse af nationalt
støjcertifikat, endeligt syn og indstilling til
TBST’s udstedelse af national flyvetilladelse, registreringsbevis og radiotilladelse.

Hermed er det bestyrelsens opfattelse, at
vi på bedste vis lever op til vedtægternes
bestemmelser om befordring af foreningens formål.

Klubbens primære drift løber rundt i år.
Læg mærke til, at kontingentrestancen
nu er minimal, så det virker åbenbart, at
vi har fået en ny og meget effektiv kasserer.
Ligesom sidste år har vi haft en stor aktivitet i Projektudvalget. Der er mange,
som har ønsket at importere/statuskonvertere/bygge og restaurere, så de indkomne midler herfra, sammenholdt med
et overskud af kursusafdelingen, bevirker,
at klubben har sorte tal i regnskabsåret.

OSCAR YANKEE
Foruden sit engagement som webmaster,
har Palle nu fungeret som bladredaktør i
to år. Han har produceret nogle fine blade, som det er mit indtryk, at medlemmerne og omverdenen synes om.
Tak til de skribenter, som har medvirket
til, at klubbladet er læseværdigt og interessant.
Bestyrelsen ønsker at gøre opmærksom
på, at klubben anvender halvdelen af
kontingentindtægterne på at trykke
Oscar Yankee. Det ville være meget mere
hensigtsmæssigt at sende Oscar Yankee
som en pdf, som de, der ønsker det, selv

kan printe og medbringe under udførelsen af ærinder i husets mindste rum. De
kr. 100K, der herved kunne spares, kunne bruges til meget større gavn for klubbens medlemmer.
Bestyrelsen ønsker derfor at stille forslag
om, at Oscar Yankee fra og med 2019
udsendes som pdf til print ved egen foranstaltning. Det vil vi bede om en tilkendegivelse om, under punktet indkomne
forslag.

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. invitationer til forskellige arrangementer og nyt fra verden omkring os,
bl.a. i form af nyt fra EFLEVA.
Nyhedsbrevene bliver sendt til pt. 412
e-mailadresser. Iflg. rapporten fra mailprogrammet, bliver nyhedsbrevene i gennemsnit åbnet af 63% af modtagerne og
31% 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 “systemet” ikke
har ens e-mailadresse. Hvis man ønsker
at modtage nyhedsbrevene, må man selv
tage initiativ til, at ens kontaktinfo bliver
opdateret på KZ & V’s projektportal.

KLUBBENS IT
Klubbens nye IT-ansvarlige, Jan Dahl
Thøgersen, har udviklet en projektportal,
som er grundlaget for klubbens arbejde
som TBST’s forlængede arm. Her uploader medlemmerne al info og dokumentation om deres luftfartøjer og her findes
medlemskartotektet under sikre forhold.
Portalen er i sving og de sidste afpudsninger foregår løbende. Jan vil, efter generalforsamlingen, give en præsentation
af den fabelagtige platform, han har lavet,
til gavn for alle klubbens medlemmer.
Husk at gi’ Jan et skulderklap for den
store indsats.
Jan har også lovet at opdatere klubbens
hjemmeside, så den kommer mere i
overensstemmelse med tidsånden, end
tilfældet er. Det bliver spændende at følge
arbejdet og at se den nye side gå live.

MØDER MED TRAFIKSTYRELSEN
I årets løb har der været afholdt adskillige
møder med TBST.

Vi kommer, stille og roligt, nærmere og
nærmere en fuldstændig overtagelse af
tilsyn med Annex-II luftfartøjer på flyvetilladelse, i Danmark.
Nu må vi veje, syne, støjmåle og indstille
til NFT, reg-bevis og radiotilladelse. Det er
jo fint og det har været til gavn for mange
medlemmer.
Imidlertid stopper vi naturligvis ikke her.
Vi skal have lov til at udstede tilladelse til
brug af EN228-benzin – og vi vil arbejde
på, at vi må flyve IFR og at vi må skole i
vore BL 2-2-luftfartøjer. Ganske som det
er tilfældet i både Sverige og UK.
Det vil kræve en kæmpe indsats at vende
TBST’s holdning til IFR og skoling, men
jeg er overbevist om, at det vil være indsatsen værd.
Jeg finder det på sin plads at minde om,
at klubbens medlemmer skylder Projektudvalget – og specielt formand Henrik
Gabs og chaptersekretær Tim Jørgensen – en stor tak for de mange, mange
timer der er lagt i arbejdet med at gøre
det nemmere og (meget) billigere at flyve i
eget fly i Danmark.

KURSER
I årets løb har vi afholdt såvel trækursus
som metal-, composite og lærredskursus.
Mange medlemmer har fået glæde af
at kunne lære noget nyt til brug for eget
projekt.
Det er Tim Jørgensen, der som kursuskoordinator, står for alle de praktiske ting
vedrørende planlægning og afholdelse af
kurserne. Det ville være fint, om I, der har
været på et godt kursus, husker at sige
tak til Tim, for al den tid, han anvender på
planlægningen af kurserne.

KZ&V SOM EAA CHAPTER
Her vil jeg gentage, hvad jeg sagde sidste år:
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.
Gode eksempler fra det sidste års tid er,
at EAA har fået FAA til at forstå, at det er
en sikkerhedsmæssig gevinst for ALLE
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fly at have tidssvarende instrumentering
og en funktionsdygtig autopilot. Det er
derimod ikke afgørende for funktionaliteten – og dermed sikkerhedsgevinsten –
om udstyret er TSO’et. Forhandlingernes
resultat er blevet, at FAA har godkendt
STC’er så f.eks. autopiloter, som hidtil
kun har måttet anvendes i experimental-fly, nu kan installeres i f.eks. Cessna
172.
Det er en stor sejr for fornuften og et godt
billede af, hvad man kan, hvis man står
sammen og lægger noget energi i sagen.
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 ingen af os kunne flyve i BL 2-2
fly i dag. Igen: meld dig ind, for sammen
er vi stærke!
EAA har givet præsidenterne for sine
chapters lov til at tilbyde medlemmerne et
halvt års gratis intro-medlemskab af EAA.
Hvis man sender mig en mail med navn,
adresse, telefonnummer, og fødselsdato,
sørger jeg for, at man bliver meldt ind.
Gratis er en go’ pris – selv for smånærige
danskere.

KZ&V SOM KDA UNION
Pr. 30/6 i år er KZ & V ikke længere medlem af KDA.
Vi er ikke de eneste, som har valgt at
melde os ud. Også DMU/AOPA har opsagt deres medlemskab af KDA.

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.

RALLY
På sidste års rally henvendte Nordals Flyveklub – i form af formand Niels og Claus
m.fl. – sig og foreslog, at de ville lave rally
på Nordborg Flyveplads i år.
Det er så indlysende rigtigt, at det er en
god idé at lade lokale ildsjæle arrangere

rallyet rundt om i landet, at bestyrelsen
greb forslaget med tak. Tak til Nordals
Flyveklub for initiativet – det er godt gået.
Vi glæder os alle til et godt rally og – med
torsdagsarrangementerne her på pladsen
in mente – kan vi vist roligt gøre det.
Det er Tim Jørgensen (igen, igen), som
har samlet trådene, 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 AAA VED
BJARNE GREN
Bjarne fortalte om de aktuelle gøremål
hos AAA. KZ II Kupé er ved at være klar
til maler, så nu er det restaureringsprojektet med Piper Cub L-18-C, som står
for tur.

gelse godkendte generalforsamlingen
regnskabet.
4) Fastsættelse af kontingent.
	Bestyrelsen foreslog at fortsætte med
uændrede kontingentsatser, hvilket
godkendtes af generalforsamlingen.
Næste års kontingentsatser vil derfor
uændret være kr. 400, 600 og 5.600
for hhv. standard, plus og premium.
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
	Flg. var på valg: Tim Jørgensen,
Troels Juhl Kristensen og Katrine Friborg Bæk, alle modtog genvalg og
alle blev valgt med akklamation.
	Desuden blev valget af Jan Thøgersen som erstatning for Per Andersen,
som er udtrådt i årets løb, formelt bekræftet af generalforsamlingen.

AAA lever og har det godt, selvom fremtiden for Avedøre Flyveplads er usikker.
Arealet er sat til salg og man venter i
spænding på, hvem den nye ejer bliver.

6) Valg af revisorer.
	Bjarne Gren og Steen Seit Jespersen
blev genvalgt.

3) Fremlæggelse af regnskab.
	Kassereren fremlagde årets regnskab.
Efter en grundig og kyndig fremlæg-

7) Behandling af indkomne forslag.
	Bestyrelsen stillede, med udgangspunkt i den store udgift til udgivelse

KZ
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af klubbladet Oscar Yankee på papir,
forslag om, at Oscar Yankee fra og
med udgave 1-2019 udsendes pr.
e-mail som en pdf.
	Forslaget blev diskuteret af generalforsamlingen, som med overvældende majoritet tilkendegav, at det er et
godt forslag.
	Bestyrelsen havde udarbejdet skitser
over tre mulige udformninger af et
fremtidigt EAA-Center med værksteds- og kursusfaciliteter. Generalforsamlingen gav bestyrelsen i opdrag
at fortsætte bestræbelserne på at
tilvejebringe en plan for såvel lokalitet
som finansieringsmuligheder for et
EAA-Center.
8) Eventuelt.
	Der blev ikke behandlet emner under
eventuelt.
Nordborg, den 11. august 2018
Niels Kristian Kjær, dirigent
Referatet er underskrevet digitalt af
bestyrelsen og dirigenten

KZ & VETERANFLY KLUBBEN
CVR 1573 9649

Årsregnskab 2017/18

RESULTATOPGØRELSE
Noter
1
2
3
4
5

Navn
Indtægter primær drift
Omkostninger primær drift
Oscar Yankee
Drift af klubhus
Drift af hangar
Resultat af primær drift

6
7

Resultat af projektudvalget
Kursusvirksomhed
Resultat før renter
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Ekstraordinære omkostninger
Renteindtægter
PERIODENS RESULTAT

2017/2018		
259.514
100%
-127.476
49%
-95.046
37%
-28.306
11%
-7.040
3%
1.647
1%

2016/2017
253.938
100%
-141.602
56%
-91.255
36%
-51.013
20%
-2.833
1%
-32.766
-13%

34.795
5.214
41.656

13%
2%
16%

33.355
4.484
5.073

13%
2%
2%

-35.724
57.558

14%
22%

0
17.712

0%
7%

63.490

24%

22.785

9%
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AKTIVER		
Noter Navn
31.03.2017
31.03.2016
Anlægsaktiver		
9
Klubhus
258.468 		 278.350
10
Hangar
66.999 		 72.152
11
Værktøj og instrumenter
21.186 		 0
12
Flyprojekter
5.214 		 55.347
Anlægsaktiver i alt
351.866 		 405.849
Omsætningsaktiver
Tilgodehavende kontingenter
Øvrige tilgodehavender
Værdipapirdepot
Bank 7670 2071 665
Omsætningsaktiver i alt
AKTIVER I ALT

4.443 		
2.700 		
499.824 		
351.519 		
858.486 		

15.550
0
451.836
320.572
787.958

1.210.352 		 1.193.807

PASSIVER		
Noter Navn
13
Egenkapital
Gæld
Kreditorer
Forudbetalt kontingent
14 Restaureringsfonden i alt
Gæld i alt
PASSIVER I ALT

31.03.2017		 31.03.2016
914.665		 860.138
33.261 		
141.929 		
120.497 		
295.687 		

31.991
190.144
111.534
333.669

1.210.352 		 1.193.807

BESTYRELSENS PÅTEGNING
Pøl, den 11. august 2018
Bent Esbensen Palle Christensen
Henrik Gabs-Pedersen Helge Andersen
Tim Jørgensen Troels Juhl Kristensen
Katrine Bæk
Regnskabet er underskrevet digitalt af bestyrelsen og revisorerne.

DE INTERNE REVISORERS PÅTEGNING
Vi har revideret årsregnskabet i KZ og Veteranflyklubben for regnskabsåret 2016/2017.
Regnskabet udviser et resultat på kr. 63.490.
Revisionen har omfattet en stikprøvevis gennemgang af alle bilag mm. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Vi kan derfor erklære, at regnskabet efter vores opfattelse giver et retvisende billede af foreningens drift i 2017/2018.
Pøl, den 11. august 2018

		

Bjarne Gren

Steen Seit Jespersen

7

Fortsættes næste side

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET
1

Indtægter primær drift
Kontingenter 2017
Kontingenter 2018
KDA kontingenter
Donationer, klubben
Årets ej indbetalte kontingenter
Reg. forudbetalte kontingenter
Indtægter primær drift i alt

2017/2018
200.894
47.310
12.578
3.146
-4.413
0
259.514

2016/2017
212.137
0
57.200
0
-22.600
7.201
253.938

2

Omkostninger primær drift
KDA kontingenter
KZ Rally
Småanskaffelser
Bestyrelsesansvarsforsikring
Kørselsgodtgørelse, diverse
Rejseomkostninger, diverse
Mødeomkostninger, diverse
Kontorartikler, IT, porto mv.
Gaver og repræsentation
Reklame og udstillinger
Kontingenter, diverse
Mødeomkostninger, KDA
Kørselsgodtgørelse, KDA
Mødeomkostninger, TBBST
Afskrivninger, flyprojekter og værktøj
Omkostninger primær drift i alt

2017/2018
-49.850
-17.214
-2.500
-6.388
-3.750
-790
-409
-22.181
-1.061
0
-17.191
0
0
-189
-5.951
-127.476

2016/2017
-59.200
-17.359
-9.795
-6.572
-8.362
-506
-5.918
-17.280
-1.177
0
-9.792
-456
-1.193
-40
-3.953
-141.602

3

Oscar Yankee
Oscar Yankee - tryk
Oscar Yankee - distribution
Annonceindtægter
Oscar Yankee i alt

2017/2018
-52.509
-42.537
0
-95.046

2016/2017
-62.736
-28.519
0
-91.255

4

Drift af klubhus
Lejeindtægt, klubhus
Drift og vedligehold, klubhus
Afskrivninger, klubhus
Drift af klubhus i alt

2017/2018
2.700
-11.124
-19.882
-28.306

2016/2017
4.500
-35.631
-19.882
-51.013

5

Drift af hangar
Lejeindtægt, hangar
Drift og vedligehold, hangar
Afskrivninger, hangar
Drift af hangar i alt

2017/2018
0
-1.886
-5.154 -7.040

2016/2017
3.600
-1.280
5.154
-2.833
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Projektudvalget
Indtægter projektudvalget
Teknisk kontingent
Byggetilladelser, PU
Importtilladelser, PU
Statuskonverteringer, PU
Diverse indtægter, PU
Indtægter projektudvalget i alt

2017/2018

2016/2017

24.400
14.000
15.000
12.500
2.070
67.970

21.600
29.400
4.000
5.000
0
60.000

-18.258
-5.654
-3.924

-10.838
9.257
-5.640

Omkostninger projektudvalget
Småanskaffelser, PU
Kørselsgodtgørelse, PU
Mødeomkostninger, PU
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Diverse driftsudgifter, PU
Omkostninger projektudvalget i alt
Resultat af projektudvalget

-5.339
-33.175
34.795

-911
-26.645
33.355
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Kursusvirksomhed
Vedligeholdelseskursus
Lærredskursus
Metalkursus
Compositkursus
Trækursus
Hjemmebyggermøder
Kursusvirksomhed i alt

2017/2018
0
3.694
-666
1.070
2.800
-1.684
5.214

2016/2017
8.987
-1.819
0
0
-2.439
-245
4.484

8

Renteindtægter
Kursgevinst, værdipapirer
Renteindtægter i alt

2017/2018
57.558
57.558

2016/2017
17.712
17.712

9

Klubhus
Klubhus, anskaffelse primo
Klubhus, afskrivninger primo
Klubhus, årets afskrivninger
Klubhus i alt

2017/2018
298.232
-19.882
-19.882
258.468

2016/2017
298.232
0
-19.882
278.350

10

Hangar
Hangar, anskaffelse primo
Hangar, afskrivninger primo
Hangar, årets afskrivninger
Hangar i alt

2017/2018
77.306
-5.154
-5.154
66.999

2016/2017
77.306
0
-5.154
72.152

11

Værktøj og instrumenter
Værktøj, årets tilgang
Værktøj, årets afskrivninger
Værktøj og instrumenter i alt

2017/2018
26.483
-5.297
21.186

2016/2017
0
0
0

12

Flyprojekter og reservedele
Flyprojekter mv., anskaffelse primo
Flyprojekter mv., salg i året
Flyprojekter mv., afskrivninger primo
Flyprojekter mv., årets afskrivninger Flyprojekter i alt

2017/2018
59.300
-49.478
-3.953
655
5.214

2016/2017
59.300
0
0
-3.953
55.347
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Egenkapital
Kapitalkonto, primo
Overført til restaureringsfonden
Ikke realiseret kursgevinst / tab
Periodens resultat
Egenkapital i alt

2017/2018
860.138
-8.963
0
63.490
914.665

2016/2017
837.353
0
0
22.785
860.138

14

Restaureringsfonden
2017/2018
Egenkapital Restaureringsfonden
236.534
Årets bevægelser
8.963
Egenkapital restaureringsfonden i alt 245.497

2016/2017
228.471
8.063
236.534

Tilgodeh. restaureringsfonden
Lån OY-CLL Bent Esbensen
Lån OY-AVK Jørgen Oldhøj
Lån OY-DYZ Aeronautisk AA
Lån OY-MMG Henrik Gabs-Pedersen
Lån OY-DZE Strut Nordjylland
Tilgodeh. restaureringsfonden i alt
Restaureringsfonden i alt

-10.000 -25.000
-30.000
-30.000
-30.000
-125.000
120.497

10.000
-25.000
-30.000
-30.000
-30.000
-125.000
111.534
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Et lyn fra en skyfri himmel
Af Claus Vad
“Kunne det ikke være sjovt at have
et 2-personers biplan egnet til kunstflyvning?”
Det spørgsmål gik jeg og tyggede på en
del sidste vinter uden at kunne frembringe et overbevisende “nej”.
Jeg har efterhånden i et par år, haft lyst til
at komme i gang med kunstflyvning. Det
kræver dog, at man kan disponere over
et fly, der egner sig til dette.
Efter et stykke tid luftede jeg tanken for
Morten Kristensen, der også holder til på
Ejstrupholm flyveplads. Morten var hurtigt med på idéen, og inden længe var vi i
gang med at finkæmme kongeriget efter
egnede flyveapparater.
Efter lidt søgen fandt vi ud af at Henrik
Lassen i Haderslev, stadig var i besiddelse af den Steen Skybolt, som han købte
til landet tilbage i 2008. Flyet blev desværre, kort tid efter anskaffelsen, udsat
for en hård landing, som følge af motorproblemer under takeoff.

Ved nødlandingen på banen i Haderslev,
blev bungee-røret, som affjedringen er
fastgjort i, rykket ud af bunden på kroppen, og understellet blev halvt tørret af på
landingsbanen.
Flyet blev derefter adskilt med reparation
af skaderne for øje, men arbejdet kom
aldrig rigtigt i gang. På det tidspunkt Morten og jeg tog ned for at besigtige flyet i
februar, havde det stået pænt opmagasineret i en opvarmet garage i omkring
10 år. Alle smådele og skruer var nøje
mærket op, og opbevaret i små nydeligt
ordnede poser. Lige til at gå til.
Nu var der ingen vej tilbage. Vi købte
Skybolten, og fik den fragtet hjem til Ejstrupholm.
Den største mistanke til motorproblemerne var et dårligt design af hovedtanken,
hvor flop-tuben er ført ind i tanken fra
bagenden – pegende fremad. Ved dette
design kan slangen komme til at nå over
benzinspejlet under takeoff ved stor attitude. Dette kan blive særligt kritisk, hvis

benzinbeholdning samtidig er lav.
Når først benzinslangens sugepunkt
kommer over benzinspejlet, kan motoren køre indtil benzinslangen er suget
tør, hvorefter den sætter ud. Der er ingen
garanti for, at det var årsagen, men det er
en reel risiko ved det nuværende design.
I hovedtræk kan reparationsopgaven
beskrives således:
• Reparation af stålrørskrop + grundmaling.
• Reparation og opretning af understel samt sideror og maling.
• Redesign af flop-tube arrangement i
hovedtanken.
• Nyt lærred på bagkroppen, understellet og sideroret.
• Maling af det nye lærred.
• Adskildelse, inspektion, modifikation, renovering og samling af motor.
• Anskaffelse af ny propel.
• Montagearbejde.
• Papirarbejde.

Skybolten, som den så ud før nødlandingen, og som den bliver bygget op til at komme til at se ud igen.
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Skybolten er i skrivende stund på vej ud af malekabinen, og
montagearbejdet skal til at begynde. Planen er, at montagearbejdet skal foregå i Skinderholm Skunkworks, på Herning
Flyveplads hen over vinteren. Det bliver også Herning Flyveplads, der bliver Skyboltens nye hjem, når den er bygget færdig.
Med symmetriske vingeprofiler og ingen flaps, forventer vi, at
den kommer til at kræve mere plads i forbindelse med start og
landing, end de fly vi primært flyver på (Piel Emeraude & KZ VII).
Vi håber på at have et flyveklart akro-biplan klar til den kommende flyvesæson. Det er en stor motivationsfaktor, som gør, at vi
arbejder på projektet flere gange om ugen. Om vi kan holde kadencen i de kolde måneder, må tiden vise.
Vi har reserveret registreringen, OY-LYN ved TBBST. Det er jo
trods alt en Skybolt, hvilket på dansk kan oversættes til “himmellynet”. 
l
Mavelandet flyvemaskine. Heldigvis
tog kun propel, understel, bungee og
sideror skade.
Resten er intakt.

Bungee ophæng (affjedringsbøjle) er trukket ud af bunden på
kroppen.

Som den så ud, da vi hentede den i Haderslev.
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Lycoming O-360, 180 HK.

Bøjede rør, skæve knudepunkter og ødelagt bungee. Til højre foran styrepinden er en ny bungee assembly hjemkøbt fra
Steen Aero Lab i USA.

De skæve knudepunkter er skåret væk. Rørene er rettet op
og forstærket, og den nye bungee er hæftet i.

Holdere til bundpladerne bliver svejset på igen.

De nye knudepunkter er færdigsvejset, og klar til sandblæsning.
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Understellet og kroppen er nu blevet sandblæst, og er klar til
maling.

Bungee og understel er malet og monteret.

Lærredsarbejdet er godt undevejs.

– også på bagkroppen.

Lærredet er malet og montagearbejdet kan gå i gang.

Seneste satus.

13

EAA AirVenture 2018
Af Thomas S. Damm, TOM.
Experimental Aircraft Association’s årlige
“fly-in convention” på Wittman Regional
Airport, Oshkosh, Wisconsin er, selv for

amerikanske forhold, meget stort. Der er
simpelt hen alt indenfor flyvning fra hjemmebyggede til gamle krigsfly til moderne

Et lille udsnit fra “Warbirds” afdelingen. Foto EAA.

Et hav af hjemmebyggede. Her Vans afdelingen.
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civile og militære fly. Flyveopvisninger,
også om aftenen, og så mødte TOM et
par gamle venner.
l

RV-1 i EAA’s museum. Der er over 200 historiske fly udstillet.

24 Vans RV i luften. En RV 12 blev bygget fra
bunden af i løbet af ugen med hjælp fra publikum.

Gloster Meteor T.Mk.VII.
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Hiller UH12C med 6 cylinders Franklin
motor. Militær betegnelse OH-23 Raven.

Piper TG-8 Training Glider på basis af Piper Cub.

TOM foran et udsnit af de nu 10.000 Vans der er bygget. I baggrunden verdens tavleste kontroltårn.
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Glen D. Owen i en Douglas AC-47. Han fløj først som Wea-pons
Systems Officer (“Wizzo”) på F-4 Phantom II i USAF med udstationeringer i bl.a. Sydkorea og Holland (32 TFS Soesterberg
AB). Efter USAF tog han imod et fuldtidsjob som instruktør hos
Kansas Air National Guard på McConnell AFB, som da trænede
stort set alle besætninger på F-4. Nok ikke uden grund at han
fik callsign “Magic”! Da 184th TFGs 56 F-4D afløstes af F-16,
fik Glen valget imellem at blive simulatorinstruktør på den eller
tage et længere kursus og blive Wingens Intelligence Officer.
Han valgte det sidste og blev forfremmet fra Major til Oberstløjtnant og fungerede som sådan frem til sin pensionering efter ca.
22 års militær tjeneste. Dernæst blev han civilt ansat hos USAF
Intelligence Center på Wright Patterson AFB, Ohio og var bl.a.
stærkt involveret i at briefe besætninger om elektroniske trusler
og våbensystemer, når de skulle udsendes til konfliktområder eller øvelser som f.eks. “Red Flag” på Nellis AFB, Nevada.
Sidste år blev han så “rigtigt” pensioneret og nyder nu bl.a. at
kunne rejse med sin søde hustru Doni samt arbejde som frivillig
på National Museum of USAF på W-P AFB. Jeg lærte ham at
kende i 1986, da LEGO sendte mig på King Air kursus og var på
besøg på McConnell AFB, Wichita, Kansas, ikke langt fra Flight
Safety og Beechcraft fabrikken. Det udviklede sig til et langt og
varmt venskab mellem os og vore to familier.

Oberstløjtnant Martin “Tintin” Tesli er til daglig chef
for den Norske del af F-35-skolingen på Luke AFB.
Han står foran den F-35, han fløj ind til Oshkosh.
Inden da fløj han i mange år F-16 fra Bodø og var
til slut Eskadrillechef der. “Tintin” er også ivrig på
veteranflyfronten idet han ejer en CT-33N som
han flyver når han er hjemme i Norge foruden
bl.a. Vampire som han også fløj under Danish
Airshow 2018 på ATW Aalborg i juni 2018.
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For 35 år siden
Af Bent Lund
Da jeg skulle skrive om de første år i Strut
Nordjylland, gik jeg i mine gamle fotoalbum for at se, om jeg havde noget fra
den tid, og faldt over disse billeder fra
1983.
Historien bag dem er, at jeg har en fortid
som skiltemaler, og havde påtaget mig
at lave bemalingen på ambulanceflyet
OY-DZA (doktor Magnus havde gode
overtalelses evner). Flyet var blevet malet
i Hangar 5, og det passede så med, at
jeg kunne lave bemalingen i min sommerferie.
Min kone Else og min yngste søn var
med, og vi camperede uden for museet i

den uge det tog. Jeg havde nok at gøre,
men Else og vores søn Bjarne havde ikke
den helt store sommerferieoplevelse af
at sidde og se på kornmarken udenfor i
8 dage. Drengen i den stribede trøje er i
dag 50 og far til tre teenage børn.
Den mest markante oplevelse i den uge
stod et tysk filmhold for. En aften ved halv
otte tiden landede en Stearman. De eneste levende væsner der var i miles omkreds, var os. Så besætningen kørte frisk
over vejen og rullede op foran vores campingvogn. De var fløjet fra Frankfurt i eet
stræk og skulle mødes med et filmhold,
der skulle komme kørende .
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Piloterne var totalt bundfrosne, så vi
måtte jo tø dem op, og jeg tog proppen
af en flaske Gammel Dansk. Og det fornægtede de sig ikke. Et par timer senere kom filmholdet så, og Stearman’en
skulle køres over i lufthavnen. Piloten gav
den i hvert fald ikke for lidt gas, for udstødningsflammerne nåede haleplanet.
Et spektakulært syn i nattemørket. Jeg
ved ikke hvad piloten var, men min flaske
Gammel Dansk var TOM.
Men når jeg i dag ser på OY-DZA, fatter
jeg godt nok ikke, at det er femogtredive
år siden. Den ser i dag ud nøjagtig som
dengang. Det kan jeg nok ikke prale af.l
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Lærredskursus
Af Knud Høgh Jørgensen
Billeder fra det seneste lærredskursus afviklet i Avedøre hos AAA.

Ivrige elever syer og limer Ceconite på
rorflader, godt instrueret af Bent Esbensen.
l
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Lars Olsens KZ-modeller
Af PJC
På Sydsjælland bor en mand, der laver
utroligt flotte hjemmebyggede modeller
af Kramme & Zeuthen flyene. Han arbejdede i mange år på Flyvestation Avnø og

det var jo et herligt sted for en flyinteresseret. Modellerne er i skala 1:4 og fotograferet rigtigt ligner de bare den “ægte
vare”. Her er en serie billeder af KZ III og

21

det næste projekt KZ X. Og logoet på halefinnen skal nok komme på, når det helt
perfekte er fremstillet. 
l
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Glædelig Jul
og godt nytår

Strut Nordjylland: Gløgg
og æbleskiver og aeronautisk julepynt ved Bent Lund.
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Fotos: TBS

