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Endnu et KZ Rally er passeret. Vejret var, vanen tro, ikke just 
sommerligt, men det lykkedes alligevel de fleste at nå frem. 
Rallyet forløb fantastisk; drikkevarerne var kolde, musikken 
god og maden rigelig. Det er sådan, man skaber god stem-
ning! Vi vil gerne takke Lolland Falster Airport og Lolland 
Falster Motorflyveklub for et meget, meget fint arrangement. 
Det var en stor fornøjelse at være hos jer!
En særlig tak skal lyde til Johnny og Lene, der med stor entu-
siasme greb stafetten og tilbød sig som tovholdere på rallyet. 
Tusind tak skal I have, det var et meget, meget fint rally; 
bedre arrangement skal man lede længe efter!

Generalforsamlingen forløb nogenlunde som dén slags plejer 
og det lykkedes at få valgt en ny bestyrelse.
Vi vil gerne takke Jacob Laue Petersen for kandidaturet og vi 
byder ham hjertelig velkommen i bestyrelsen.

Samtidig takker vi på det varmeste vor afgående formand 
Bent Esbensen for det enorme arbejde, han har udført for KZ 
& V i sin tid som formand. Klubben ville utvivlsomt have set 
anderledes ud i dag, havde det ikke været for Bents ildhu og 
entusiasme. Tak!

Bestyrelsens klumme

KZ Rally 2019. Det obligatoriske “kigge ud på regnen” billede.

Det deltagende antal fly var desværre beskedent

Den nye bestyrelse har efterfølgende konstitueret sig som følger:

Tim Jørgensen      Formand & chaptersekretær
Jacob Laue Petersen     Næstformand, kursus- og rallyansvarlig
Henrik Gabs-Pedersen     Formand for Projektudvalget
Troels Juhl Kristensen     Teknikansvarlig
Jan Dahl Thøgersen     IT-ansvarlig
Palle Jørgen Christensen     Redaktør
Katrine Friborg Bæk     Kasserer
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Bestyrelsen er pt temmelig godt beskæftiget, for der er 
mange ting at gøre på en stor gård.
Jan arbejder til stadighed med forbedringer af Projektportalen 
og Tim og Henrik sagsbehandler på livet løs. 
Der er, i skrivende stund, sagsbehandlet 1.528 dokumen-
ter af varierende kompleksitet, lige fra F/5´ere til komplette 
flyvehåndbøger. Projektportalen er et helt fantastisk værktøj i 
forhold til KZ & V´s administrative opgaver og der udvikles til 
stadighed på Projektportalen i takt med, at nye behov opstår. 
Der er stadig godt 100 medlemmer, der aldrig har været 
logget ind på Projektportalen. Vi opfordrer endnu en gang til, 
at man logger ind og kontrollerer at éns profiloplysninger er 
korrekte.

Jan har også arbejdet en del med klubbens nye hjemmeside, 
der hedder www.eaa655.dk. Det foreløbige resultat er blevet 
rigtig flot og hjemmesiden har fået et mere moderne og 
indbydende look. Jan efterlyser materiale til hjemmesiden, 
så hvis du har en god hjemmebyggerhistorie eller andet 
relevant materiale, bliver Jan glad, hvis du sender det til ham 
på it-ansvarlig@eaa655.dk. Husk at medsende fotos i god 
opløsning!

Jan har tilsyneladende for megen fritid, for han har også 
kastet sig over KZ-tegningerne. Tegningerne er som bekendt 
blevet skannet, men de er vanvittig datatunge, da de er skan-
net som full size scans på en kæmpestor skanner, så der ofte 
kun er indhold på få procent af en side. Jan er i gang med at 
croppe billederne, så de reduceres til dén del, der er ind-
hold på. De behandlede tegninger bliver løbende uploadet 
til Projektportalen. Indtil videre har Jan behandlet ca. 2.500 
tegninger, så han mangler stadig ca. 7.500.
Tegningerne er endvidere blevet OCR-skannet, så de kan 
fremsøges med fritekst. Hvis man fx søger på ”haleplan”, får 
man alle tegninger, der indeholder ordet ”haleplan”. Det er 
smart. Rigtig smart!
 
Jacob er, som ovenfor skrevet, bl.a blevet kursusansvarlig. 
Jacob har samlet handsken op og er klar med nogle kurser i 
løbet af vinteren. Hvis du er interesseret i at komme på kur-
sus i træ, lærred, metal, komposit eller vedligeholdelse, skal 
du sende Jacob en email på naestformand@eaa655.dk.
- Og nu, når talen alligevel falder på Jacob, så har han, i sam-
arbejde med Troels, fundet ud af, at det vil være en god idé 
at holde KZ Rally 2020 på Koldingegnens Lufthavn (EKVD). 
Datoen er ikke endelig fastlagt idet vi pt overvejer, om vi 
skal skubbe rallyet til 3. weekend i august. Årsagen er, at 2. 
weekend i august falder sammen med hovedarrangementet 
i Siljansnäs, hvilket er forklaringen på, at vi ser så få svenskere 
til KZ Rally. Det kunne være sjovt at se lidt mere til svensker-
ne; de er nogle vældig rare mennesker og de har nogle fine 
fly, der kan sparkes dæk på. Vi skal ikke undlade at bringe 
en opfordring til at besøge svenskernes hoved-event, som er 
det årlige fly-in på Fälköping Flygplats. Det foregår den første 
weekend i juni og det er et utrolig flot arrangement, ofte med 
langt over 100 deltagende fly. 

Også i forhold til TBBST går det godt. Samarbejdet kører 
upåklageligt og vi har et godt og personligt forhold til Michael 
Dela og Michael Skovgaard, som behandler de fleste af vore 
sager.
Årets mest kontante resultat må være, at vi har fået lov at 
lade constant speed propeller køre ”on condition”. Bygge-

håndbogens afsnit C/8 er derfor blevet omskrevet og teksten 
omkring constant propeller lyder nu:

Stilbar propel 
En propel, hvis bladvinkel kan ændres under flyvning, kan 
forblive i drift ud over det antal år mellem overhaling, som 
er anbefalet af designholderen, hvis den VK-kontrollant, som 
fornyer flyets flyvetilladelse hvert 3. år, inspicerer propellen 
for tilstand og fører tilsyn med nødvendig udskiftning/repara-
tion af alle dele, der er skadede eller korroderede i væsent-
ligt omfang. Inspektionen skal opfatte tegn på lækager og 
ekstern korrosion i væsentligt omfang.” 
 
Dén kan vi godt dele en kold Cola over, for vejen har været 
lang og trælsom, ligesom forslaget først har været godkendt, 
så afvist og -til sidst- godkendt alligevel.  
 
Henrik og Tim har siden haft fornøjelsen af at være til audit 
ift. den ”Delegering af afgørelseskompetencer”, KZ & V 
opererer under. Vi var selvfølgelig lettere nervøse for, hvor-
dan Projektportalen blev modtaget, men dét havde vi nu 
ikke behøvet at være, for mødet var, for alle parter, en stor 
fornøjelse. 
TBBST var, i sagens natur, imponeret over systemet og, ikke 
mindst, datakvaliteten. Man var også ovenud tilfreds ift. Per-
sondataforordningen og proceduren omkring godkendelse af 
dokumenter. Endnu en gang stor ros til Jan; det duer bare! 
 

Her trækursus i Vojens hvor Hardy Vad øser af sin store viden.
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Følgende er historien om hvordan 
jeg har importeret en Jodel DR1050, 
og har fået den konverteret til flyv-
ning på national flyvetilladelse. Det 
har allerede nu givet mig mulighed 
for en masse dejlig flyvning til nogle 
meget fornuftige priser.

I november 2015 deltog jeg i et arran-
gement i Herning, hvor KZ & Veteranfly 
Klubben fortalte om BL 2-2 ordningen. 
Bent Esbensen forklarede i detaljer om 
hvad BL 2-2 ordningen er, og hvilke 
muligheder der er for flyvning med 
hjemmebyggede- og Annex II fly. Der 
blev talt meget om spændende flytyper 
og især om hvordan man selv kan stå 
for vedligehold og eftersyn af disse fly. 
Troels Kristensen og Claus Vad delte 
erfaringer fra deres egne fly, som er på 
BL 2-2 ordningen – meget interessant.

Jeg gik hjem fra arrangementet i Her-
ning med viden om, at muligheden for 
at eje eget fly bestemt er til stede. En 
tanke som ellers var noget fjern, når 
man kender økonomien i vedligehold af 

fly på standard luftdygtighedsbevis. Jeg 
har siden barnsben skruet i motorer på 
knallerter, veteranmotorcykler, biler, ve-
terantraktorer osv., så tanken om teknisk 
vedligehold var ikke noget der skræmte 
mig – tvært imod.  

Stille og rolig gik jagten ind på et hjem-
mebygget fly, eller et Annex II fly der 
kunne statuskonverteres til national 

flyvetilladelse (BL 2-2). Mange forskel-
lige fly blev overvejet og vurderet – lige 
fra nyere til de noget ældre. Vans RV, 
Cessna 140, Emeraude, Europa og Jo-
del. Jeg er en forholdsvis høj gut (192 
cm), så det første der skulle testes var 
pladsen i kabinen. I sidste ende blev 
feltet snævret ind til en Jodel DR1050. 
Det er et firepersoners fly – i grunden 

Billig flyvning i en firepersoners Billig flyvning i en firepersoners 
flyvemaskine – kan man det?flyvemaskine – kan man det?

Efterset, tanket og klar til afgang fra Calais.
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to pladser mere end nødvendigt, men 
det gav mig den plads der skulle til.

I juli 2016 blev jeg gift med min kone 
Carina. Carina havde i al hemmelighed 
arrangeret en anpart i en hangar i bryl-
lupsgave. Hvis det ikke er den perfekte 
bryllupsgave til en flyvetosset mand, ja 
så ved jeg ikke hvad er Hangaren ligger 
i Vamdrup, ca. 10 minutter fra hvor vi 
bor. Nu stod jeg rent faktisk med plads 
til et fly, så nu var det tid til at intensi-
vere jagten på eget fly.

Planecheck, Afors og adskillige andre 
sider blev frekventeret flere gange dag-
ligt. Jeg skrev et indlæg i et fransk Jodel 
forum, om jeg søgte en Jodel til salg. 
Jeg havde en lang og konstruktiv dialog 
med en franskmand. Han overvejede 
at sælge sin egen Jodel, men henviste 
også til en som var til salg i Irland.

I december 2016 tog jeg kontakt til 
sælgeren i Irland. Den var stadig til salg. 
Sælger havde købt en RV6’er, og derfor 
var det nu tid til at skille sig af med 
Jodel’en. Timetal, beskrivelse af stand, 

detaljebilleder og logbøger så fornuftige 
ud. Det var tid til et besøg.

I starten af januar fragtede Ryanair mig 
til Irland. Erfaringer fra tidligere lærte 
mig at det er rart at have god tid. Lør-
dag var det rigtig trist Irsk møgvejr med 
regn, lave skyer og dårlig sigt. Så dagen 
blev brugt til detaljeret gennemgang af 
fly og logbøger – alt så fornuftigt ud. 
Søndag formiddag kom der tre kvarter 
med lidt huller i skylaget – perfekt til 

prøveflyvning. Sælger og jeg fløj en tur 
og lavede nogle landinger – en rigtig 
fin lille maskine. - Det skulle være det 
fly. Sælger og jeg blev enige om hvad 
vi begge synes var en fornuftig pris. Vi 
aftalte ligeledes, at sælger skulle levere 
flyet et sted på den anden side af 
kanalen – enten Holland eller Tyskland. 
Jeg var ikke meget for at skulle krydse 
længere stræk over vand, i et for mig 
nyt fly. Det giver også en eller anden 
form for ro i maven om flyets formåen, 
at sælger gerne vil begive sig ud på en 
længere tur.

Ventetiden indtil flyet kom til Danmark 
blev brugt på at starte papirarbejdet op. 
KZ & V har en færdig tjekliste over hvad 
der skal laves og hvilke formularer der 
skal udfyldes. Noget kan klares elektro-

Endelig – nu hjemme i Vamdrup.

En glad og stolt ejer efter første flyvning 
på dansk register.

Ca. tre timer forude ventet Rendsburg.

nisk mens andet f.eks. kræver ejerens 
”originale” underskrift. På alle formula-
rer skal flyets nye registrering påføres. 
Det er det første der skal bestilles, og 
det gik forbløffende nemt og hurtigt 
gennem Connie Lou hos Trafik, Bygge 
og Boligstyrelsen. Min ønskede registre-
ring var ledig og OY-LAU var født. Jeg fik 
på dette tidspunkt truffet aftale med en 
kontrollant fra KZ&V. Hardy Vad har en 
fantastisk viden om træfly og han ville 
gerne hjælpe mig igennem med at få 
mit projekt ”på vinger”.

Vi skulle helt hen til midten af februar 
før vejret blev godt nok til hjemflyvning. 
Sælger nåede dog kun lige over på den 
anden side af kanalen før vejret luk-
kede til igen. Broken clouds i 500 fod 
var ikke værd at flyve videre i, så flyet 
”strandede” i første omgang i Calais. 
Da der minimum ville gå nogle dage 
før det blev bedre, aftalte vi at sælger 
skulle sørge for sikker opbevaring i 
Calais, og at jeg selv ville flyve den re-
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sten af vejen, når vejret tillod dette. Jeg 
havde i denne periode daglig kontakt 
med brandmændene på flyvepladsen 
i Calais, for at sikre at alt var godt – det 
var det.

I slutningen af februar så vejret for-
nuftigt ud til en VFR tur fra Frankrig til 
Danmark. Jeg tog en tidlig flyafgang 
fra Billund til Bruxelles. Derfra gik det 
videre med to tog til Calais. Jeg var 
fremme ved flyvepladsen ved mid-
dagstid. Der gik en times tid med tjek 
af fly, takning og flyveplan. Flyet havde 
en ingen transponder, så flyveplanen 

gik uden om kontrollerede luftrum, og 
under 1200 fod i Belgien og Holland. 
Jeg havde planlagt fuel- og tissestop i 
Rendsburg, en tur på godt tre timer. 

Efter godt tre timer var Rendsburg i 
sigte. Den sidste halve time var i let 
regn og noget lave skyer, og det så ikke 
ud til at det blev bedre nordpå. Tank-
anlægget var oven i købet netop gået i 
stykker i Rendsburg, så det var tydeligvis 
ikke meningen jeg skulle videre den 
dag. Turen fra Rendsburg til Kolding 
blev klaret i tog. To dage efter fløj vi tre 
gutter fra Vamdrup til Rendsburg (også 
i en Jodel), og fik fløjet Jodel’en det 
sidste stykke hjem. Nu var hun endelig 
hjemme

Det er ikke kun “flagstangsflyvning” i og omkring Vamdrup Det er ikke kun “flagstangsflyvning” i og omkring Vamdrup 
Jakob flyver - fremmede himmelstrøj går han og familien ikke Jakob flyver - fremmede himmelstrøj går han og familien ikke 
af vejen foraf vejen for

Flyveferie til Sell am Zee, Østrig.

Det er ikke kun udlandet det trækker - 
camping på Endelave er så absolut heller 

ikke at kimse af.
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Nu gik arbejdet for alvor i gang med at 
få den på dansk register. Der skulle ud-
føres en IRAN (Inspection and Repair as 
Necessay) gennemgang. Denne gen-
nemgang foregår med en kontrollant fra 
KZ&V. Denne gennemgang var meget 
grundig, og resulterede i en liste over 
fejl og mangler der skulle rettes, inden 
flyet kunne godkendes. Der skulle bl.a. 
skiftes et dæk, nogle tændkabler skulle 
fikseres, en olietryksmåler skulle mon-
teres og nogle instrumenter skulle have 
farvemarkeringer. Alt sammen ganske 
fornuftige ting. 

Flyet skulle også vejes, da den forrige 
vejerapport var noget gammel. KZ&V 
har udstyr til dette, og vejningen blev 
nemt udført en aften med en KZ&V 
kontrollant. 

Der skulle laves et vedligeholdelsespro-
gram til flyet, som skal godkendes af 
kontrollanten. Dette program beskriver 
hvad der skal efterses ved de forskellige 
time intervaller. Programmet beskri-

ver også at man som ejer selv bærer 
ansvaret. KZ & V afholder i øvrigt jævnlig 
kurser i vedligehold, træarbejde, lær-
redsarbejde og lign. De er absolut værd 
at deltage i. Der skal inden godkendelse 
af flyet laves et komplet 100 timers 
eftersyn. Jeg fik god hjælp til dette, især 

Prags Letnany Airport er en af de ældste tjekkiske lufthavne med en enestående Prags Letnany Airport er en af de ældste tjekkiske lufthavne med en enestående 
betydning i den tjekkiske lufthistorie.betydning i den tjekkiske lufthistorie.

til justering af tænding og kompres-
sionstest. Det er ingen skam at kende 
egne begrænsninger – og er man i tvivl, 
så søg hjælp. 

Alt praktisk arbejde var nu klaret og de 
sidste papirer blev stemplet og sendt til 
endelig behandling hos KZ & V. Efter ca. 
14 dage, d. 21. april, kom den længe 
ventede kuvert med den midlertidige 
flyvetilladelse – en stor dag. Jodel’en 
blev naturligvis fløjet samme dag.

November 2019

I skrivende stund, november 2019, 
har frøken Jodel og jeg tilbragt ca. 250 
skønne timer i luften

– og hvor er det skønt. Der er blevet 
lavet diverse forbedringer, bl.a. godken-
delse til natflyvning, samt nyt instru-
mentpanel med mode S transponder 
og 8.33 radio. Vi har været på mange 
flyvetogter, både i ind- og udland. Et par 
af turene er gået sydpå til Slovenien og 
Venedig – mere herom senere.

Familietur til Tyskland.

Så jo – det kan lade sige gøre med billig flyvning i en firepersoners flyver.

Fakta OY-LAU

Jodel DR1050 Ambassadeur

Årgang: 1960
Konstruktion: træ og lærred - halehjul
Kapacitet: 2 + 2 (to voksne og to børn)
Tomvægt: ca. 435 kg
Maks startvægt: 750 kg
Motor: Continental O-200
Cruise: ca. 105 kt.
Brændstof: 110 liter
Forbrug: ca. 20 liter i timen

Tidslinje

2017:
7.  januar:  Besøg i Irland for gennemgang
8. januar:  Prøveflyvning med sælger
9. januar:  Salgsaftale indgået
16. februar:  Sælger påbegynder hjemflyvning 
25. februar:  Flyvning fra Calais til Rensburg
27. februar:  Flyvning fra Rendsburg til Vamdrup
28. marts:  IRAN gennemgang
21. april:  Første flyvning på dansk register
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Referat af generalforsamling i KZ & Veteranfly Klubben (EAA Chapter 655) afholdt 10. august 2019 
på Maribo Flyveplads. 
 

IInnddkkaallddeellssee  ttiill  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg  ii  KKZZ  &&  VVeetteerraannffllyy  KKlluubbbbeenn  
Der indkaldes hermed til generalforsamling i KZ & Veteranfly Klubben.  
Generalforsamlingen finder sted på 
 
MMaarriibboo  FFllyyvveeppllaaddss,,  lløørrddaagg  dd..  1100..  aauugguusstt  22001199,,  kkll..  1111::0000  ––  1133::0000.  
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: Henrik Gabs-Pedersen, Palle Christensen og Bent Esbensen 
Henrik Gabs-Pedersen og Palle Christensen modtager genvalg. Bent Esbensen 
modtager ikke genvalg. 
 
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 generalforsamlings-beslutning, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 15. juli 2019. 

 
BBeessttyyrreellsseenn  22001188//22001199  
Formand   Bent Esbensen 
Næstformand og chaptersekr. Tim Jørgensen 
Kasserer   Katrine Bæk 
Webmaster og redaktør  Palle Christensen 
PU-Formand   Henrik Gabs-Pedersen 
Rekrutteringsansvarlig  Troels Juhl Kristensen 
IT-ansvarlig   Jan Dahl Thøgersen 
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Formand Bent Esbensen bød velkommen og bad om forslag til valg af dirigent. 
 
 

11.. BBjjaarrnnee  GGrreenn  bblleevv  ffoorreessllååeett  oogg  vvaallggtt..    
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet til formanden 
for aflæggelse af beretning. 

 
22.. ÅÅrrssbbeerreettnniinngg  22001188//22001199  

BBeessttyyrreellsseessaarrbbeejjddeett..  
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som ovenfor anført.  
 
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.  
  
MMeeddlleemmssssiittuuaattiioonneenn  oogg  mmeeddlleemmsssseerrvviiccee  
Klubbens medlemstal var, ifølge projektportalen d. 9/7, 482 personer. Det er 14 mindre end 
sidste år, men i betragtning af den krise, GA befinder sig i, ikke uforklarligt.  
 
Her kan gentages fra sidste – og de forrige - år:  
Situationen er den, at de gamle falder fra og færre nye kommer til.  
 
ØØkkoonnoommii  
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.  
  
OOssccaarr  YYaannkkeeee  
Klubbladet er for første gang udkommet i form af en pdf, som medlemmerne kan hente på 
projektportalen. Det giver fuld valgfrihed for, om man ønsker at printe bladet eller om man 
ønsker at læse det på sin tablet.  
  
NNyyhheeddssbbrreevvee..  
Nyhedsbrevene fra klubben 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.   
 
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.  
  
KKlluubbbbeennss  IITT    
Projektportalen er i drift og arbejdet med en ny hjemmeside pågår. 
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MMøøddeerr  mmeedd  TTrraaffiikkssttyyrreellsseenn  
Klubbens håndtering af den delegerede afgørelseskompetence har været udsat for audit fra 
TBST i år. PU-formanden og chaptersekretæren deltog. TBST havde ikke noget at udsætte på 
KZ & Vs sagsbehandling. 
 
KKuurrsseerr  
I årets løb har vi afholdt et trækursus og et lærredskursus.  
Mange medlemmer har fået glæde af at kunne lære noget nyt til brug for eget projekt.  
 
Tak til instruktør Hardy for, at han – også i denne egenskab – stiller sin store erfaring og 
viden til rådighed.  
 
KKZZ&&VV  ssoomm  EEAAAA  CChhaapptteerr  
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 fly at have tidssvarende instrumentering og en 
funktionsdygtig autopilot. Det er derimod ikke afgørende for funtionaliteten – 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!  
 
RReessttaauurreerriinnggssffoonnddeenn  
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.  
 
RRaallllyy  
Efter sidste års rally henvendte Maribo Flyveklub sig og foreslog, at de ville lave rally på 
Maribo 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 Maribo Flyveklub for initiativet – 
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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.  
 
Jeg vil slutte denne del af beretningen med at ønske alle et godt rally.” 
 
Udover bestyrelsens beretning tilføjede formanden bemærkninger om årsagen til hans 
tilbagetræden. Det var ikke koordineret med den øvrige bestyrelse. Dette gav ikke anledning 
til yderligere debat. 
 
Der var i øvrigt ikke spørgsmål til beretningen, som blev godkendt.  

 
AAA var eneste ”strut” repræsenteret og Bjarne Gren fortalte om afdelingens aktiviteter. 

  
33.. FFrreemmllææggggeellssee  aaff  rreeggnnsskkaabb..  

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt. 
 

44.. FFaassttssæætttteellssee  aaff  kkoonnttiinnggeenntt..  
Kontingentet forblev uændret. 

 
55.. VVaallgg  aaff  mmeeddlleemmmmeerr  ttiill  bbeessttyyrreellsseenn..  

Henrik Gabs-Pedersen og Palle Christensen modtager genvalg. Bent Esbensen modtager ikke 
genvalg. Jacob Laue Petersen blev foreslået som nyt bestyrelsesmedlem. Der var ikke andre 
forslag. Henrik Gabs-Pedersen, Palle Christensen og Jacob Laue Petersen blev valgt.  

 
66.. VVaallgg  aaff  rreevviissoorreerr..  

Bjarne Gren modtog genvalg og Niels Christian Kjær blev nyvalgt. 
 

77.. BBeehhaannddlliinngg  aaff  iinnddkkoommnnee  ffoorrssllaagg..  
Der var ikke indkommet forslag. 

 
88.. EEvvtt..  

Dirigenten beklagede konflikten i bestyrelsen, men fremhævede Bent Esbensens store 
arbejde og resultater for klubben i de forløbne otte år. Forsamlingen kvitterede med stående 
klapsalver til Bent. 
 
Næste års KZ Rally. En gruppe frivillige i Vamdrup har tilbudt at afholde rallyet. 
 
Vore svenske venner inviterer på Fly-in på Landskrona flygklubb d. 31 august 2019. 

 
 
DDiirriiggeenntt::      RReeffeerreenntt::  
Bjarne Gren   Palle Jørgen Christensen 
 
BBeessttyyrreellsseenn::  
Henrik Gabs-Pedersen  Palle Jørgen Christensen 
Tim Jørgensen  Jan Dahl Thøgersen 
Troels Juhl Kristensen  Jacob Laue Petersen 
Katrine Bæk  

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: Q
PB

YQ
-W

YL
O

3-
VF

IL
4-

G
V0

AK
-IW

IZ
6-

M
Q

4E
Q



Referat

2 • 201914

KZ Veteranfly Klubben
Årsregnskab 2018/2019  -  CVR 15 73 96 49

   

Noter Navn 2018/2019 2017/2018
1 Indtægter primær drift 202.772 100% 259.514 100%
2 Omkostninger primær drift -76.239 38% -127.476 49%
3 Oscar Yankee -51.178 25% -95.046 37%
4 Drift af klubhus -32.418 16% -28.306 11%
5 Drift af hangar -9.181 5% -7.040 3%
  Resultat af primær drift 33.756 17% 1.647 1%
   
6 Resultat af projektudvalget 93.274 46% 34.795 13%
7 Kursusvirksomhed 2.263 1% 5.214 2%
  Resultat før renter 129.293 64% 41.656 16%
   

Ekstraordinære omkostninger 0 0% -35.724 14%
8 Renteindtægter 68.139 34% 57.558 22%

Kursdifferencer -25 0% 0 0%
  PERIODENS RESULTAT 197.408 97% 63.490 24%
 

NB! Procenterne er i forhold til årets kontingentindtægter

RESULTATOPGØRELSE

Side 1
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KZ Veteranfly Klubben
Årsregnskab 2018/2019  -  CVR 15 73 96 49

   

Noter Navn 31.03.2019 31.03.2018
  Anlægsaktiver  
9 Klubhus 238.586 258.468
10 Hangar 61.845 66.999
11 Værktøj og instrumenter 15.890 21.186
12 Flyprojekter 4.559 5.214
  Anlægsaktiver i alt 320.879 351.866
   
  Omsætningsaktiver  

Tilgodehavende kontingenter 3.200 4.443
Øvrige tilgodehavender 1.500 2.700
Værdipapirdepot 557.746 499.824
Bank 7670 2071 665 458.989 351.519

  Omsætningsaktiver i alt 1.021.434 858.486
  AKTIVER I ALT 1.342.313 1.210.352
 
   

Noter Navn 31.03.2019 31.03.2018
13 Egenkapital 1.112.072 914.665
   
  Gæld  

Kreditorer 600 33.261
Forudbetalt kontingent 139.144 141.929

14 Restaureringsfonden i alt 90.497 120.497
  Gæld i alt 230.241 295.687
  PASSIVER I ALT 1.342.313 1.210.352

AKTIVER

PASSIVER

Side 2
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KZ Veteranfly Klubben
Årsregnskab 2018/2019  -  CVR 15 73 96 49

1 Indtægter primær drift 2018/2019 2017/2018
Kontingenter 1/4 - 31/12 153.004 200.894
Kontingenter 1/1 - 31/3 46.381 47.310
KDA kontingenter 1.740 12.578
Donationer, klubben 1.647 3.146
Årets ej indbetalte kontingenter 0 -4.413
Indtægter primær drift i alt 202.772 259.514

   
2 Omkostninger primær drift 2018/2019 2017/2018

KDA kontingenter -7.050 -49.850
KZ Rally -13.427 -17.214
Småanskaffelser 0 -2.500
Bestyrelsesansvarsforsikring -6.486 -6.388
Kørselsgodtgørelse, diverse -3.908 -3.750
Rejseomkostninger, diverse -5.369 -790
Mødeomkostninger, diverse -5.768 -409
Kontorartikler, IT, porto mv. -18.520 -22.181
Gaver og repræsentation -200 -1.061
Kontingenter, diverse -9.559 -17.191
Mødeomkostninger, TBBST 0 -189
Afskrivninger, flyprojekter og værktøj -5.951 -5.951
Omkostninger primær drift i alt -76.239 -127.476

   
3 Oscar Yankee 2018/2019 2017/2018

Oscar Yankee - tryk -23.366 -52.509
Oscar Yankee - distribution -27.812 -42.537
Oscar Yankee i alt -51.178 -95.046

   
4 Drift af klubhus 2018/2019 2017/2018

Lejeindtægt, klubhus 300 2.700
Drift og vedligehold, klubhus -12.836 -11.124
Afskrivninger, klubhus -19.882 -19.882
Drift af klubhus i alt -32.418 -28.306

   
5 Drift af hangar 2018/2019 2017/2018

Lejeindtægt, hangar 1.500 0
Drift og vedligehold, hangar -5.527 -1.886
Afskrivninger, hangar -5.154 -5.154
Drift af hangar i alt -9.181 -7.040

   

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Side 4
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KZ Veteranfly Klubben
Årsregnskab 2018/2019  -  CVR 15 73 96 49

Maribo, den 10. august 2019

Bent Esbensen Palle Christensen

Henrik Gabs-Pedersen Tim Jørgensen

Troels Juhl Kristensen Jan Thøgersen

Katrine Bæk

Vi har revideret årsregnskabet i KZ og Veteranflyklubben for regnskabsåret 2018/2019. 
Regnskabet udviser et resultat på kr. 197.408.

BESTYRELSENS PÅTEGNING

DE INTERNE REVISORERS PÅTEGNING

Bjarne Gren Steen Seit Jespersen

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 2018/2019.

Maribo, den 10. august 2019

Side 3
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KZ Veteranfly Klubben
Årsregnskab 2018/2019  -  CVR 15 73 96 49

12 Flyprojekter og reservedele 2018/2019 2017/2018
Flyprojekter mv., anskaffelse primo 9.822 59.300
Flyprojekter mv., salg i året 0 -49.478
Flyprojekter mv., afskrivninger primo -4.608 -3.953
Flyprojekter mv., årets afskrivninger -655 -655
Flyprojekter i alt 4.559 5.214

13 Egenkapital 2018/2019 2017/2018
Kapitalkonto, primo 914.665 860.138
Overført til restaureringsfonden 0 -8.963
Periodens resultat 197.408 63.490
Egenkapital i alt 1.112.072 914.665

   
14 Restaureringsfonden 2018/2019 2017/2018

Egenkapital Restaureringsfonden 245.497 236.534
Årets bevægelser 0 8.963
Egenkapital restaureringsfonden i alt 245.497 245.497

Tilgodeh. restaureringsfonden
Lån OY-CLL Bent Esbensen -10.000 -10.000
Lån OY-AVK Jørgen Oldhøj -25.000 -25.000
Lån OY-DYZ Aeronautisk AA -30.000 -30.000
Lån OY-MGP Henrik Gabs-Pedersen -30.000 -30.000
Lån OY-DZE Strut Nordjylland -30.000 -30.000
Lån OY-RPE Bent Esbensen -30.000 0
Tilgodeh. restaureringsfonden i alt -155.000 -125.000

Restaureringsfonden i alt 90.497 120.497

Side 6
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Roskilde Roskilde 
Airshow 2019Airshow 2019

Boeing B-17G ”Sally B” G-BEDF. Danskeren Elly Sallingbo leder ”B-Boeing B-17G ”Sally B” G-BEDF. Danskeren Elly Sallingbo leder ”B-
17 Preservation”, der holder flyet i luften med opbakning fra støt-17 Preservation”, der holder flyet i luften med opbakning fra støt-
teforeningen ”Sally B Supporters Club” med over 8.000 medlemmer.teforeningen ”Sally B Supporters Club” med over 8.000 medlemmer.



Roskilde Airshow

2 • 201918

Den største civile flyveopvisning i Danmark afholdes hvert 
andet år og har ofte haft udfordringer med vejret. Det blev 
nu ikke så ringe endda. Tusmørkeshowet fredag aften havde 
helt idelle forhold til fyrværkeri fra nogle fly og meget pas-
sende “Midnight Hawks” fra Finland med røgpotter, der 
glødede, når røgen blev afbrudt.

Det historiske islæt var af høj kvalitet med den 75-årige 
DC-3’er OY-BPB I forgrunden. Den er egentlig “født” I foråret 
1944, men fejringen blev udskudt, så man også kunne få 
bogudgivelsen med og deltagelsen i 75 året for D-dag. B-17 
“Sally B” fra England var også en kærkommen gæst ligesom 

Catalina “Miss Pick up”. De er begge hjemmehørende på 
Duxford I England. Biltemas Spitfire og Mustang er også I 
luften igen. Nu med base i Norge.

En sjælden fugl var den forholdsvis nyrestaurerede Fiesler 
Storch fra Norge. Piloten Tor Nørstegård fløj en koordineret 
rutine med Martin Bech Olesen i Piper Cub. De genopli-
vede en bisar luftkamp ved Berlin i krigens sidste dage, hvor 
Storch’en blev tvunget til landing efter pistolskud fra Cub’en 
ramte motoren. Amrikanerne landede så tæt ved og tog 
tyskerne til fange.

Fiesler Storch LN-WNS. Den norske Fiesler Storch efter ”nedskydningen”.

Biltemas P-51 Mustang SE-BIL.

Biltemas Spitfire SE-BIR,
nu med base i Stavanger Sola, Norge.

Egon Møller på vej ud til display med 
Max Holste Broussard OY-SLV.

”Midnight Hawks” fra Finland med British Aerospace 
Hawk lavede flotte opvisninger alle tre dage.

Yakovlev Yak-9UM D-FIST. Et af de bedste russiske 
jagerfly under 2. Verdenskrig.

Opvisningsleder Thomas S. Damms 
RV-8 OY-RVT i fint selskab
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F-16 E-191 malet i ”Dannebrog 800 år” bag 
B-17. Flyet er et meget gammelt Block 10 
fly fra 1981. Det kan ikke opdateres til at 

sendes ud i internationale missioner og smide 
”smarte bomber”. Det kan dog anvendes til 
Afvisningsberedskabet, hvor der monteres 

skarpe Sidewinder missiler på vingetipperne. 
Og til flyveopvisninger. Den forbliver i bema-

lingen til den skal udfases.

Spitfire SE-BIR.
Opvisningsleder Thomas S. Damms 
RV-8 OY-RVT i fint selskab.

Yakovlev Yak-9UM D-FIST. Fra en serie, der 
blev ”genopbygget” i 1990’erne efter origina-
le tegninger. Klimov motoren blev dog skiftet 
ud med en tilsvarende Allison V-1710 V12.

Oliecheck på ”Sally B”. Motorerne er Wright 
R-1820 Cyklone stjernemotorer på 1.200 HK.
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Det spørgsmål er blevet stillet os flere 
gange efter hjemkomsten fra Californi-
en, hvor vi tilbragte 15 begivenhedsrige 
år og havde medbragt vores KZ VII nr. 
159. Det er vanskeligt at svare kort på 
spørgsmålet, for nogle få sætninger kan 
ikke blive fyldestgørende. Iøvrigt siger 
min kære, at jeg har svært ved at ud-
trykke mig i korthed. Så nu springer jeg 
bare ud i det og fortæller vidt og bredt 
om mine oplevelser omkring det at 
komme tilbage med min dejlige Syver:

Vejen mod dansk godkendelse 
af SAI nr. 159
Tålmodighed har aldrig været min 
stærke side, især ikke, når jeg føler mig 
magtesløs. De få og lidt lunere stun-
der i hangaren på Sydfyn Flyveplads, 
siden ex N159KZ ankom i en container 
december 2017 og nu atter skulle til at 
hedde OY-DTY, varede ikke længe nok 
til at kunne påbegynde en umiddelbar 
vingemontage efter udpakningen. Koldt 
vejr og tykke handsker er ikke foreneligt 
med arbejde og små bolte og møtrik-
ker. Sjældent er vejrprognoserne blevet 
hentet ind så ofte og har leveret så 

vedvarende nedslående udsigter. Det 
var meget vådt i de første måneder i 
2018. Vi var flyttet fra den kendte lune 
og solrige tid i airparken. Nu boede vi 
tillige i et enormt flytterod og uden et 
værksted, der først skulle bygges og 
indrettes. Der var nok at tage fat på, 
men det var et dejligt nyt sted, som vi 
med stort held havde fundet i Vindeby 
på Tåsinge. Det blev valgt, fordi vores 
danske børnebørn og deres forældre 
ønskede, at vi skulle bo relativt tæt på 
dem. Det har vist sig at være til stor 
glæde og gavn for alle.

I ugen efter Påsken dukkede omsider 
de første gode forhåbninger om mere 
tåleligt vejr til at komme i gang med 
at samle Syveren. Med hjælpsomme 
familiemedlemmer m/k blev vingerne 
omsider anbragt på kroppen i de første 
dage af april 2018. Montage af flaps, 
krængeror og haleplan krævede mere 
tid og kom først på senere, da vejret 
igen blev mere samarbejdsvilligt. 

Ved anvendelse af nogle flere og lidt 
lunere dage blev Den Gamle Dame 
omsider sig selv igen. Det var en lille 
milepæl som skabte en god følelse. 
Hatten af for Kramme og Zeuthen, der 
sammen med deres medarbejdere 
fremstillede nogle enestående fartøjer, 
som ikke blot er en fryd for øjet, men 
også har nogle vidunderlige flyveegen-
skaber. Det var umuligt for mig ikke 

Hvordan er det, at komme tilbage til Danmark . . ?
Af Carl-Erik Olsen

OY-DSB med Michael Bo Jensen ved pinden sammen med OY-DTY over 
Stauning ved Møller’nes Hangar Party. Fotograf Dieter Betz

Tur i OY-DTY over Svendborg Sund.
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bare at sidde og betragte DTY’s dejlige 
og yndefulde linier og drømme om 
nye rejser og oplevelser. Jeg indrøm-
mer gerne min stærke følelse af en 
slags forelskelse for den gamle Syver, 
der blot er 1 år yngre end jeg selv. Hun 
er vidunderlig, stadig ung og levende, 
reagerer på mit mindste vink, når hun 
bliver vækket til live. Hun smiler ofte 
drilsk og svarer omgående igen i luften, 
somme tider meget kontant, hvis jeg 
ikke behandler hende ordentligt og 
pænt. Jeg gør faktisk mit bedste og er 
i lære hele tiden. Og jeg smiler uvæ-
gerligt tilbage - silly me. Jeg indrømmer 
gerne at være lidt småtosset, og jeg er 
ligeglad med, hvad andre mener om 
mig. Min kone forstår mig og accepterer 
min besynderlige mentale tilstand.
 
Endeligt kom foråret rigtigt til Sydfyn. 
Med det gode vejr kom også Hardy Vad 
og Bent Esbensen for at kigge nærmere 
på DTY. Nu skulle hun have en om-
hyggelig inspektion med danske øjne 
og gerne atter få udstedt et Nationalt 
Flyvebevis, denne gang som Annex II fly 
gennem KZ & Veteranflyklubben.

Hardy dukkede op på flyvepladsen i 
hans hjemmebyggede og elegante KZ 
VIII. Et dejligt syn. Bent kom bilende 

med de tunge vægte til vejningen af 
DTY. Også Henrik Gabs-Petersen duk-
kede op i en RV.
De mange ændringer og montage af 
nyt udstyr til benzinindsprøjtning i Syve-
ren afslørede en vægtforøgelse på 8 kg. 
(Jeg fik ikke vejet nr. 159 i Californien 
efter genopbygningen - meget fy skam 
dig). Med fulde tanke (140 liter) er der 
nu kun små 160 kg tilbage for to perso-
ner og feriebagage. Jeg må acceptere, 
at hun har taget lidt på over årene, men 
en kur er udelukket. Der er ikke noget 
udstyr eller bekvemmeligheder, som jeg 
vil give afkald på. 
Min Syver er i dag uden tvivl den tun-
geste af alle KZ VII’ere. De ekstra heste 
og det bedre “åndedræt” giver dog en 
fordel. Hendes rejsefart ved fuld gas 
ligger mageligt ved 90-95 knob ved et 
magert mixture justeret til et benzin-
forbrug på 26-27 liter i timen, en CHT 
omkring 155 grader og et motorom-
drejningstal på 2400 (omdrejningstallet 
styres i den forbindelse af mixture-
justeringen). Under disse rejseforhold 
er benzinforbruget ca. 4 liter lavere end 
med karburator og et støbt indsugnings-
manifold. 
Hvis man kører mixture til en federe 
blanding (stadig med uændret fuld 
gas-spjæld) vil omdrejningstallet f.eks. 

stige til omkring 2550 rpm, og forbruget 
øges med 3-4 liter i timen, CHT stiger 
til 170 grader og rejsefarten øges til 
omkring 100 knob. 
Hvis blandingen gøres endnu mere 
fed stiger omdrejningstallet gerne med 
yderligere 100 rpm, hvilket giver nogle 
få knob mere. Tallene svinger naturlig-
vis med skiftende totalvægt. Når man 
er alene i cockpittet og med halvfulde 
tanke kan Den Gamle Dame i vandret 
flyvning levere 105 knob ved 2700 
rpm. Så indhalerer hun dog også 34-35 
liter per time, men kun i ganske kort tid, 
for hun får ikke lov til mere.
Mine CHT værdier er tilpas lave under 
alle driftsforhold. Iøvrigt stiger EGT, når 
CHT justeres nedad med mixture, og 
omvendt. EGT er aldrig kritisk, men CHT 
kan være det. Men jeg har også gjort 
mig umage med at effektivisere køling 
omkring ribberne og har lukket mange 
små åbninger mellem cylindrene. 
Jeg oplevede en overophedning af cy-
linder nr. 4 i 2004, året før den planlag-
te tur til Oshkosh: Misfarvning af køle-
ribber og en noget lavere kompression. 
Cylinderen blev afmonteret, honet og 
blev monteret med nye stempelringe. 
Jeg valgte efterfølgende, at afmontere 
det oprindelige luftkammer til køling af 
motoren, og byggede et lidt anderledes 

Tændt instrumentpanelet på OY-DTY. De to gule lys angiver ”low voltage” på henholdsvis el-kreds V1 og V2. Ved siden af er 2 
grønne lys der tændes, når Fuel Pumpe 1 eller Fuel Pumpe 2 er aktive. Til venstre for den røde mixture 4 pop-ud sikringer for 
vekselstrømsdynamo V1 og V2 feltstrøm, og sikringer for benzinpumperne P1 og P2.
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og forhåbentligt mere effektivt kammer, 
hvor alle mulige køleluft-smuthuller blev 
fjernet mest muligt. Det nye luftkammer 
og udformning har bestemt bestået sin 
prøve.

Den maksimale flyvevægt ifølge 
manualen for en KZ VII er 860 kg og 
de angivne data er for en Continental 
C-125 motor. Maksimalvægten blev 
aldrig korrigeret i forbindelse med mon-
teringer af en tilsvarende 145 hk motor 
(anden krumtap med større slaglæng-
de). DTY må fremover benyttes som 
2-sædet med god plads til bagage. For 
tiden har hun kun 3 sæder og et stort 
bagagerum. Nr. 159 har også ca. 175 
friske pony’er ude foran fra en RR/Con-
tinental IO-300-D Experimental motor.
Kun for en spartansk udstyret KZ VII’er 
med træpropel, uden el-udrustning og 
starter, og med fyldte standardtanke på 
2x55 liter, kan nyttelasten retfærdiggøre 
at bære 4 ikke alt for store personer. 
Oprindeligt var der heller ikke bagage-
plads bag de bagerste sæder.

Syver nr. 159’s motor og el-system
Hvis jeg havde vidst, at nr. 159 en 
dag skulle vende tilbage til Danmark, 
burde jeg have haft Hardy Vad med på 
sidelinien, da jeg genopbyggede og ud-
styrede Syveren efter mit lille uheld på 
grund af karburator-is i 2005. Reglerne 
og krav til eksperimental-fly i USA er en 
smule anderledes sammenlignet med 
EASA’s.  

En mekanisk benzinpumpe på en RR/
Continental O-300 motor kan ikke 
levere et tilstrækkeligt tryk til benzin-
indsprøjtning, som de større typer eller 
en Lycoming ofte kan. Derfor leverede 
Airflow Performance, foruden selve 
indsprøjtningsdelen, også et balanceret/
tunet indsugningsmanifold fremstillet 
og svejset af glatte aluminiumsrør, og to 
parallelle elektriske benzinpumper, der 
var bygget sammen med et stort in-line 
benzinfilter. Én pumpe kører ad gangen 
og leverer næsten 4 gange så meget 
benzin i timen, som forbruget er under 
rejsefart. De ekstra ikke-forbrugte liter 
sendes tilbage til den valgte tank via en 
duplex Andair tankvælger. Benzintryk-
ket ligger konstant omkring 40 PSI. Mit 

gamle benzinsystem med karburator 
havde en gascolator med filter anbragt 
i en lille beholder til at opsamle snavs 
og vand. Ved en henvendelse med 
spørgsmål til Airflow Performance om 
montering af en gascolator var svaret, at 
gennemstrømningen i systemet var for 
stort og trykket så højt, at en sådan ikke 
kan opsamle vand! Alt skylles direkte 
igennem! Eventuel vand vil i stedet 
blive forstøvet sammen med benzinen 
gennem dyserne og “brændes af”. Fil-
teret er både så stort og så fintmasket, 
at det kan tage alt snavs, der kunne ge-
nere dyserne, og tillader også passage 
af den store benzinmængde. 

Og så kommer EASA ind i billedet: Efter 
gældende regler skal et fly have enten 
et filter, en gascolator eller en kombi-
nation, hvor man let kan kontrollere 
for vand og urenheder i systemet. Det 
gælder vel kun for karburatorer? Men 
der lader ikke til at være undtagelser 
i regelsættet. Ergo skal en gascolator 
installeres, da mit filter ikke umiddelbart 
kan afmonteres for kontrol. (Filteret er 
stort og kræver kun et årligt eftersyn). 

Desværre har en gascolator næppe 
nogen værdi i mit system. Tankene har 
fået monteret dræn, en vigtig ting, som 
DTY ikke var født med. En gascolator 
giver mening ved brug af en karburator 
eller en motordrevet mekanisk pumpe 
i forbindelse med certificeret benzin-
indsprøjtning, hvor trykket ikke kommer 
over 20-25 psi og ingen returforbindel-
se af overflødig benzin. Iøvrigt giver de 
traditionelle (certificerede) benzinind-
sprøjtninger somme tider overordentligt 
store vanskeligheder ved en hot start 
på grund af benzinlommer. Det vil ikke 
forekomme ved et retur-system, hvor 
en el-pumpe henter kølig benzin frem 
og sender luftlommer af sted til den 
valgte tank før start. (Mange aerobatic-
konkurrencefly i USA har erstattet 
certificerede systemer netop med 
Airflow Performance af samme årsag). 
En anden ulempe ved de certificerede 
systemer kan opstå med en urolig gang 
under tomgang, fordi benzintrykket er 
for lavt ved lavere motoromdrejninger. 
Som regel er man nødt til at køre med 
en elektrisk boost-pumpe både under 
taxi, startløb og stigning, som supplering 
til den mekaniske pumpe.
Tilbage til DTY: Man kan ikke argumen-
tere med regelsættet, så en gascolator 
skal bare installeres. Basta.

Plomberet cross feed. 
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En anden ting blev, at flyet også skulle 
have monteret en mekanisk højde-
måler. DTY’s instrumenter (bortset 
fra fartmåleren og AoA) er elektriske, 
herunder en kombineret, digital  høj-
demåler med variometer. Instrumentet 
er koblet til den ene strømkreds, men 
kan også alternativt få power fra den 
anden kreds. Dertil kommer en Gizmo-
panelmonteret GPS-Map med højdeud-
læsning. Men reglerne siger, at der skal 
være en mekanisk højdemåler! (Og for-
resten også en mekanisk fartmåler, hvis 
fartøjet er bygget med moderne “glas-
cockpit”). Det “nye” instrument kunne 
kun finde plads på den anden side af 
radio-stakken. Ærgerligt, for den plads 
var ellers holdt fri til en mulig montage 
at en I-Pad med SkyDemon. Pyt, så 
må jeg finde på en anden løsning med 
I-Pad’en en anden gang. 

Konsekvensen af at montere SAI nr. 
159’s motor med benzinindsprøjtning 
havde også krævet et helt nyt el-
system. Motorens drift er afhængig af 
et kontinuerligt benzintryk fra en af de 
to el-pumper. Det medførte tillige et 
valg af to batterier og to vekselstrøms-
generatorer. Det sidste blev muligt, 
da jeg har valgt en motor O-300-D 
version, da dens udtag til en vacuum-
pumpe i stedet kan bruges til en 20 A 
vekselstrømsgenerator, der er bygget til 
formålet. 
El-diagrammet er baseret på Bob Nuck-
olls ideer og hans AeroElectric Connec-
tion Manual. Bob har i henved i halv-
treds år arbejdet indenfor små-fly (mest 
Beech) i USA med det mål at forbedre 
og udvikle mere sikre el-systemer. B&C 
Specialty i Kansas benytter Bob Nuck-
olls principper og tilbyder el-diagram-

mer og elektriske komponenter til fly, 
herunder også vekselstrømsgeneratorer 
og letvægtsstartere af eget fabrikat. Sy-
verens helt nye el-diagram er tilpasset 
efter en version med to batterier og to 
generatorer til anvendelse af elektronisk 
tænding og elektriske instrumenter. Kort 
sagt er det valgte el-diagram beregnet 
til et fly med moderne glas-cockpit og 
elektronisk tænding eller i mit tilfælde: 
benzinindsprøjtning med elektriske 
benzinpumper. Ingen strøm i nr. 159 
betyder, at der pludseligt bliver meget 
stille i cockpittet. 

Tanken i el-diagrammet er ikke alene 
at gøre det mere robust, men også 
simpelt. Pop-ud eller automat-sikringer 
har været anvendt i mere end et halvt 
århundrede. Sommetider sammen 
med smeltesikringer. Hvis en sikring 
pop’er ud, trykker man den ind igen. 
Ofte med samme resultat: At den står 
af igen. Der må vel også være en årsag 
i første omgang. Bob Nuckolls anbefaler 
spadesikringer anbragt i bakker, som 
det kendes fra automobiler. Det giver 
mening for komponenter, der ikke er 
absolut kritiske. Automatsikringer (pop-
out) er gode for funktioner, hvor piloten 
ved fejl gerne vil have et øjeblikkeligt 
“heads-up” signal i cockpittet, og som 
kræver en omgående og korrigerende 
handling.
Syveren har 22 spade-sikringer sid-
dende bag instrumentpanelet, som ikke 
kan udskiftes under flyvning, og 4 auto-
matsikringer, som piloten kan “resette” 
i cockpittet: To til el-pumperne og to til 
vekselstrømsgeneratorernes felt-strøm. 
Hvis der pludseligt ikke er strøm til 
pumperne bliver DTY bliver omgående 
til en svæveflyver med meget kort 

rækkevidde. Det er lidet sandsynligt, at 
begge el-kredse med hver deres batteri 
og vekselstrømsgenerator ikke længere 
kan levere strøm, eller at begge benzin-
pumper samtidigt ikke længere funge-
rer. Pumpernes “Mean Time Between 
Failure” er over 2000 driftstimer, så de 
skal først overhales, når flyets motor 
også skal hovedrepareres.
Hver eneste strømforbruger har sin 
egen sikring og stelledning direkte til et 
fælles punkt på motorskottet, forbundet 
til batteriernes minus-pol. Jeg vil gerne 
være helt sikker på at undgå en dårlig 
ledningsforbindelse til flyets stel på 
grund af korrosion. Hvis en smelte-spa-
desikring går, er det en isoleret hændel-
se, der ikke tager andre el-komponenter 
med sig i faldet. Motoren vil ikke gå i 
stå på grund af det. 

Kontrollanternes kommentarer
EASA siger, at piloten skal være i stand 
til at resette en sikring under flyvning. 
Mon visse regler trænger til lidt opda-
tering? Det er dog helt uden betydning, 
hvad jeg tror eller mener.

Et andet forhold dukkede også op, 
meget bekymrende, at DTY har en 
cross feed kontakt, der er beregnet 
til at sikre power fra strømkreds 1 til 
kreds 2 eller omvendt, så mindst en 
af de to el-pumper altid kan få power. 
Bekymringen gik på, at hvis den ene 
kreds fik fejl, kunne den anden måske 
også stå af, såfremt de to kredse blev 
koblet sammen. Hvorefter Syverens 
system kunne give piloten et uover-
skueligt problem med en omgående 
nødlanding til følge. Opfattelsen var, at 
sandsynligheden for det store ukendte 
problem var større end sandsynlighe-

Ankommet til Hahnweide 12/09/2019 sammen med Dieter Betz. 
Fotograf Dieter Betz.
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den for, at begge kredse ville miste 
både batteri og el-pumpe samtidigt. Så 
kontakten for cross feed skal fremover 
være plomberet i “OFF”. Desværre er 
min forestillingsevne om elsystemer 
ikke særlig stor, og jeg kan hverken 
gennemskue tanken, el-diagrammet 
eller diskutere hverken for eller imod. 
Så jeg må foretage en plombering. 
Men konsekvensen er, at plomberingen 
forhindrer, at benzinpumpe 1 kan få 
power fra el-kreds 2 eller omvendt ved 
en fejl i en vekselstrømgenerator eller 
et batteri i en af kredsene. Dertil kom 
nogle mindre overkommelige småting, 
der ikke var vanskelige at rette op på.

Vejen mod godkendelse
Det var alt sammen nogle nedslående 
udmeldinger, især omkring problemstil-
lingen med de mange sikringer, der ikke 
kunne gen-aktiveres under flyvning. Så 
hva’ nu, lille mig? 
Efter lidt kommunikation og yderligere 
opklaring, herunder at flyet kun skal 
benyttes til Dag-VFR, samt en intern 
diskussion i Projektudvalget, blev en 
løsning til det følgende: - at de to el-
kredse skal forblive adskilte, med hver 
deres vekselstrømsgenerator, batteri 
og el-pumpe; - at radioen og trans-
ponderen fremover skal være koblet 
til hver sin adskilte kreds, så man kan 
kommunikere om en eventuel fejl; - at 
motorens digitale monitor skal forsy-
nes med en omskifter, så dens vigtige 
informationer kan sikres med strøm fra 
enten kreds 1 eller fra kreds 2. 
(Den digitale motor monitor leverer alle 
oplysninger om rpm, olie- og benzin-
tryk, olie- og udetemperatur, benzinfor-
brug, volt fra hver sin kreds, amps, CHT 
og EGT på alle 6 cylindre, ur og time-
tællere for Zulu, flyvningen, motordrift 
og opsamling af driftsdata).

Med det ekstra arbejde, herunder 
ændringer i POH og el-diagram, samt 
Luftfartstyrelsens behandlingstid af 
indregistrering af OY-DTY og udstedelse 
af flyvebevis kunne jeg kun håbe på, at 
Den Gamle Dame omsider kunne lette 
fra de grønne enge på Tåsinge en gang 
i juli. Og i mange uger var foråret solrigt 
og blev varmere mod en sommer, som 
blev både uhørt lang og fantastik. 
Min forventning om en relativ let og 
mindre omstændelig sagsbehandling 
blev ikke indfriet. På den anden side var 
der ikke nogen uoverstigelige forhin-
dringer, og kontrollanterne gjorde deres 
bedste for at hjælpe til og assisterede 
mig under hele processen i en meget 

positiv indstilling. Reglerne var blot 
noget mere forskellige på hver sin side 
af Atlanterhavet. Det var ikke forven-
tet. Jeg havde måske også urealistiske 
forventninger til en hurtig behandling 
og proces på forhånd, og kunne kun 
relatere til mine erfaringer i USA. Nu 
er det altsammen historie, som andre 
forhåbentligt kan lære af:

Hvis man påtænker at importere et ex-
perimental-fly fra et land udenfor EASA-
land, kan det stærkt anbefales at have 
KZ & Veteranflyklubbens Projektudvalg 
med på banen før købet, for derved at 
formindske eventuelle overraskelser og 
skuffelser sidenhen. De gode kontrol-
lanter er anvarlige for overholdelse af 
EASA-krav vedrørende fly, der gerne 
skal have base her i landet og hvor man 
ønsker at benytte klubbens Annex II/
Experimental ordning. Kontrollanterne 
er dine venner, er meget venlige og vil 
gerne komme dig og dit projekt i møde. 
Men deres væsentlige opgave, sammen 
med regelsættet, er at minimere mest 
muligt de risici som du, dine passagerer 
og dit fly hver gang udsættes for, når 
det går i luften.

Endelig i luften
En anden udfordring omkring godken-
delser var mit PPL. Det havde været 
umuligt at vedligeholde mit danske 
flyvecertifikat i USA, da danske og ame-
rikanske flyvemyndigheder ikke accep-
terer hinandens flyvelægers medicinske 
erklæringer. Derfor måtte jeg tage et 
nyt PPL i Californien. Heldigvis havde 
jeg valgt at deponere mit danske PPL 
i stedet for at lade det udgå. Nu skulle 
det blot gen-aktiveres i EASA’s regi. Det 
krævede kun, at en instruktør ville skrive 
nogle bevingede ord, hvs jeg blev fun-
det egnet til at generhverve et certifikat. 
De øvelser kunne jeg godt have gen-
nemført i en anden maskine, mens jeg 
ventede. Men jeg kan bedst lide at flyve 
i DTY, selvom det er lettere at flyve en 
C172, som jeg ofte gjorde i CA. 
Derfor blev den første flyvning fra Syd-
fyns Flyveplads’ dejlige græs i Syveren 
med Palle Nørby som instruktør. Det var 
en vidunderlig fornemmelse d. 28. juni 
2018: Endelig i luften igen i Danmark. 
Meget fornøjeligt var også mit første 
møde med Palle Nørby. Jeg tror nok, 
at Palle var mere imponeret af Syveren 
end af min formåen gennem godt en 
times anstrengelser og 5 landinger. 
Men nu var jeg endelig klar til at blive 
sluppet fri sammen med Den Gamle 
Dame.

Nu skal der flyves
Den første tur blev til Pøl på Als, hvor 
Nordborg Flyveklub holder til. Anlednin-
gen var en af de traditionelle torsdags 
Grill-aften, som stærkt kan anbefales. 
Aase var også med. Det var dejligt igen 
at møde gamle bekendte og træffe nye. 

Det blev en bekræftelse på, at det var 
vidunderligt igen at være blandt dan-
skere i højt humør med lune bemærk-
ninger, sarkastiske eller underfundige 
jokes og møde ironiske kommentarer. 
Det kan man ikke benytte sig af i 
Californien, for det falder helt til jorden. 
Amerikanerne forstår simpelthen ikke 
vores dejlige danske humor, drillerier og 
sket ikke ironi. 
Der var langt større kulturforskelle, 
derovre langt West-på, end vi forestil-
lede os på forhånd. Og vi havde endda 
været i USA adskillige gange forinden, 
idet vores datter havde giftet sig med 
en “Californian” adskillige år tidligere.
Da vi absolut ikke interesserer os for 
sport eller amerikanske TV-soap-serier, 
kan man næsten kun tale om vejret og 
lignende “small talk”. 

Vi har levet og arbejdet sammen med 
amerikanere gennem årene, og har haft 
mange store og spændende oplevelser 
og rejser. Vi har aldrigt fortrudt, at vi rej-
ste ud. Når man fortæller amerikanere 
om Danmark og vores levevis, bliver 
man mødt med den opfattelse, at det 
må være et socialistisk land, hvis ikke 
ligefrem kommunistisk. Den danske 
samfundsmodel lyder måske meget 
godt, men er helt ubegribeligt for dem. 
Man forstår den overhovedet ikke, ej 
heller ikke det høje skattetryk, som 
virker rystende højt, uanset det fælles 
gratis sygehusvæsen, undervisning, 
arbejds- og lønforhold. I USA bryder 
man sig typisk ikke om formynderi eller 
fagforeninger og man stoler ikke på po-
litikere eller regeringen. I deres øjne har 
vi ikke frihed. Der kan ikke være frihed, 
når staten bestemmer, regulerer, tager 
dine penge og bare deler ud af dem. 
Og vores mange partier forvirrer dem. 
Politisk samarbejde og kompromis’er er 
en by i Rusland. Iøvrigt taler amerika-
nere helst kun politik med egne fæller i 
samme politiske grøft og deltager gerne 
i mudderkastning mod de andre. Ved 
et BBQ eller en familiesammenkomst 
taler man aldrig politik, med mindre alle 
deltagere tilhører den samme fløj. Der 
er som sagt en meget stor kulturforskel 
mellem det USA vi oplevede og DK, - 
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og det var vist noget af et sidespring - - 
tilbage til flyvning:

Siden første flyvning i DK er der noteret 
omkring 20 flyvetimer i logbogen for 
2018 og 50 timer i 2019 ved udgangen 
af september. 
Flere ture har været til kortbaner i Rev-
ninge ved Kerteminde og Andelslands-
byen Nyvang nær Holbæk. 
Adskillige ture til Nordborg og Holbæk, 
hvor der altid er liv og glade dage.
Deltagelse i KZ & Veteranflyklubbens 
Debriefing og flyvning til Hallandsåsen i 
et hyggeligt lag med gamle flyvevenner. 
Familiebesøg på Læsø. Hjemmebygger-
møder i Ringsted. Fly-in på Samsø og 
Veteraner på Grønhøj er andre højde-
punkter. 
Et overdådigt Hangar Party i Stauning 
hos de ustyrlige og hyggelige Møller’ere. 
TimeWinder i Pinsen på Halsnæs nær 
Hundested. Helt fantastisk, going down 
memory lane.
Mange ture skal gentages næste år og 
fremover, så ofte som muligt. 
Alle steder har vi truffet imødekom-
mende og dejlige danske flyvetosser, 
hvor man føler sig godt hjemme, med 
hygge, sjov og alvor, gode samtaler om 
mange forskellige emner, uden at man 
kan risikere at komme ind på noget, 
som ville være ømtåleligt eller kræn-
kende i USA. 
 

Og lige et par sidste ting til slut
På et tidligt tidspunkt ønskede jeg at 
flyve til Hahnweide, hvor et Old Timer 
Team arrangerer et træf nær Stuttgart 
for veteranfly og rigtigt gamle fly, som 
jeg aldrig har set. Det var en utrolig stor 
oplevelse. Dieter Betz var med som 
co-pilot i DTY og Michael Bo Jensen fløj 
i DSB. Vejret i weekenden dernede var 
det bedste, man kunne ønske sig. Der 
kommer artikler i FLYV fra Dieter’s hånd.
Derimod blev det yderst vanskeligt at 
komme hjem over Tyskland. Vi kunne 
kun flyve en smule nordpå, hvorefter vi 
måtte afvente bedre vejr. Det lykkedes 
dog et par dage senere, og turen gik 
mellem mørke CB’er i Nordtyskland og 
over Østersøen. Hver vej små 5 timer 
i luften med mellemlanding i Magde-
burg. 

I løbet af sommeren 2019 ankom et 
selskab med 11 fly fra Schweiz til Tå-
singe. Gruppen oplevede efterfølgende 
bl.a. både Endelave og Pøl. Den sidste 
tilbageværende KZ VII’er i Alpelan-
det havde også været med på turen 
nordpå, men HB-EPS fik sig en ground-
loop med en stor skade til følge i 
Bienenfarm nær Berlin. Hun blev fragtet 
tilbage hjem efter et par uger. Da det 
viste sig, at ejeren gennem 40 år, Georg 
Zueblin, ikke ønskede selv at genopbyg-
ge fartøjet, har en gruppe fly-entusiaster 
i Nordborg diskuteret videre med ejeren 
om flyets videre skæbne. Da det viste 
sig, at der kunne blive enighed om, at 

hente hende hjem til Danmark for en 
genopbygning og give hende et nyt 
hjem i Nordborg, blev jeg inviteret med 
i initiativgruppen. Alle gode kræfter er 
nu sat ind for af få EPS på benene og 
gøre hende flyvende igen. - I bedste 
fald allerede engang i 2020. Der bliver 
nok anledninger til et skrive nogle artik-
ler om EPS’ genopbygning i OY. 

Aase og jeg er i sandhed kommet 
hjem. Det er dejligt at rejse ud, at få 
nye indtryk og opleve anderledes leve-
vis, for derefter at opdage og erkende, 
at Danmark er et dejligt og vidunderligt 
land. Det er måske ikke helt perfekt, og 
meget har forandret sig over de sidste 
15-16 år, mens vi har været borte. Vo-
res Fædreland er dog det bedste sted, 
vi kender til. Vi har gennemlevet en 
stor og fantastisk amerikansk drøm, og 
den sluttede godt - for nu er vi hjemme 
igen.
En stor og varm tak til alle jer, som Aase 
og jeg har mødt siden vores hjem-
komst, - og til alle de mennesker, som 
vi endnu ikke har mødt.

Når vejret klarer helt op efter en kold-
front har passeret, med stille luft, og høj 
sol en forårsdag med grønne marker og 
skove, idylliske beboelser og drivende 
hvide skyer, står Danmark som noget 
helt enestående, og som Californien er 
ude af stand til at konkurrere med. 

Blue Skies and Happy LandingHygge i skyggen i Hahnweide. 
Med Dieter, Michael og Marcus.
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Overdommer Knud Høgh Jørgensen leder den traditionsrige 
flybedømmelse. Her er KZ VII OY-DTY under behandling. KZ Rally 2019 på EKMB

KZ III OY-DSY og Piper Cub OY-AVC. Det var faktisk fint vejr 
ind imellem. Foto Emil Hauge.

 Cessna 140 OY-EFB. Foto Emil Hauge.

Van’s RV-8 OY-RVK. Foto Emil Hauge.

”Shooting the breeze”, hangarsnak. Festlokalerne anes i 
baggrunden. Foto Emil Hauge.

Vindere af flybedømmelsen 2019

Best antique: 
Villi Seemann med Auster V, 1943, OY-EFI, engelsk 
påmalet reg. TW477

Best Classic: 
AAA Flyveklub, Avedøre med OY-ATI (FLV 616), 1947

Best kit built: 
Tim Jørgensen med Lancair 360 Gamma, OY-TIM, 
2014

Best plans built: 
Hardy Vad med KZ-VIII, OY-KZS, 1996

Best KZ fly: 
AAA Flyveklub, Avedøre med OY-ATI (FLV 616), 1947

Overdommer Knud Høgh Jørgensen leder den traditionsrige 
flybedømmelse. Her er KZ VII OY-DTY under behandling. 
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En gang imellem dukker der en bog 
op, hvor man bare ved vægten og 
for- og bagsidebillederne tænker: 
”Det her bliver godt”!  Det hjælper 
selvfølgelig også, hvis man kender 
forfatterens tidligere arbejder. 
Ole Steen Hansen har udgivet 
mange bøger. Er en af de bedste 
luftfotografer herhjemme og har 
desuden oversat talrige historiske 
bøger til dansk. 

”DC-3eren fra Roskilde” er 
selvfølgelig OY-BPB der flyver 
ved ”DC-3 Vennerne” og ”For-
eningen for Flyvende Muse-
umsfly”. Når man har kigget sig 
mæt på forsiden og side 2-3 
med et superskarpt fly, men 
slørede propelblade!, enhver 
torsk kan jo tage fantastiske 
billeder nu om dage med 
telefonen?, og stadig et 
superskarpt København som 
baggrund. Så dukker billedet 
op igen i sort/hvid på side 
130 som ”før og nu” fra 
5. maj 1945 med RAF 
Dakotas, der flyver general 
Dewing til Kastrup. Og en 
myte punkteres nænsomt 
om Morian Hansen.

Første del fortæller glim-
rende om civil flyvning 
fra brødrene Wright til 
2. Verdenskrig og og 
hvorfor DC-1, DC-2 og 
DC-3 endte i den helt rigtige løsning. Interessant 
sammenligning mellem DC-3 og Focke Wulf Condor. Og alle 
sidehistorierne, som jeg havde hørt om, men sjældent set 
dokumentation for. F.eks. DC-2 ½. 

Indsatsen i 2. Verdenskrig dækkes grundigt, også de USSR- 
og japanskbyggede versioner. Hele tiden væves de danske 
eksemplarer ind og ud af fortællingen. De har set deres del. 
Sande veteraner. Den kolde krig, ”Luftbroen til Berlin”, den 
russiske nedskydning af en svensk DC-3. 

Fine billeder af Flyvevåbnets C-47’er. Man kunne være heldig 
at flyve med K-682 på ruterne ”Shuttle Train” eller ”Ice Train”. 
Et passende navn om vinteren hvis man kom til at flyve 

“DC-3’eren 
fra Roskilde … og alle de andre.” 
Af Ole Steen Hansen

sidelæns i en af ”de grønne” som faldskærmssoldater gjorde 
uden varme- eller lydisolering.

En ”Tour de Force” og et ”Labour of Love”.  (En kraftanstren-
gelse og et yndlingsprojekt). Fantastisk bog. Og flyv en tur 
med DC-3 vennerne og K-682 så længe det varer.

349 sider. 350,- kr. Turbineforlaget.

PJC




