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Bestyrelsens klumme:
Det er et unægteligt faktum at tiden for åbne fly er ved at 
være slut for i år. Temperaturerne falder og dagene bliver 
mærkbart kortere, dog skal det ikke afholde os fra at dyrke 
vores fælles hobby. De mørke tider kan jo f.eks. benyttes til 
at får VFR nat, uden at man skal rage rundt midt om natten, 
eller deltage i et eller flere af KZ&V’s kurser.

Ser vi tilbage på de forgangne måneder var KZ Rally på 
Kolding Lufthavn (EKVD) en vigtig, om end nogt stille, be-
givenhed. Vejret havde sin helt klare indflydelse, noget selv 
formanden måtte sande da han om morgenen håbefuldt kig-
gede på EKYT’s TAF og METAR. Ligeledes var Action dagen på 
Kolding Lufthavn blevet aflyst på af de Covid-19 restriktioner 
der på det pågældende tidspunkt stadig var på plads – alt i 
alt ærgerligt, men det lykkedes dog at gennemføre general-
forsamlingen og stor tak til Søren Andersen og bestyrelsen for 
deres indsats med at få stablet Rally på benene.

Og meget apropos rallyet og generalforsamlingen, så be-
stemte den nye bestyrelse at mødes for at snakke strategi 
den 16/10. Formålet med dagen var at få planlagt hvad vi 
skal lave og gennemføre i 2021/22, en klar idé om hvad vi 
planlægger at lave i 2023/24 og hvad vi drømmer om at 
lave i 2024-26. Det var en meget engageret bestyrelse der 
deltog, med mange gode indspark, fra både bestyrelse, men 
bestemt også fra de medlemmer der benyttede muligheden 
for direkte at påvirke processen med deres indspark, ved at 
besvare det opråb der var udsendt i seneste nyhedsbrev.
Emnerne var mange og de bliver netop behandlet i skrivende 
stund, men blandt de vigtigste kan nævnes vores VK-stab og 

hvordan vi sikre dem, projektportalen og de muligheder for 
proces forbedringer der ligger i den, Young Eagles og sidst 
men ikke mindst EAA655 Multicenter. Overskyggende er dog 
at vi er afhængige af de mange gode kræfter og viden der 
er blandt vores medlemmer. Så, sidder der nu nogle derude 
med nogle gode historier, foredrag eller lignende, så sig 
endelig til, så den mørke tid bliver brugt til noget fornuftigt. Vi 
er jo alle blevet gode til webinarer, så vi kunne jo udnytte at 
vi kan dele vores budskab med et bredt publikum.

Og lad os slutte på to virkelig gode initiativer som vi kan tage 
ved læring af. Herning motorflyveklub afholdt et arrangement 
for lokal folkeskoles 7. klasser, hvor de unge mennesker fik et 
indblik i flyvningens vidunderlige verden, selvfølgelig afsluttet 
med en flyvetur for dem der havde lyst! Stærkt gået Herning! 
Ligeledes afholdt Sindal flyveklub et arrangement for syge 
børn, hvor dem der havde lyst kunne få en flyvetur, lidt i stil 
med Sports Car Event. Hvilke fantastiske initiativer og noget vi 
alle bør være en del af for at få fat i de unge mennesker og 
støtte et godt formål.

Endelig glemmer vi selvfølgelig ikke den sædvanlige bøn. 
Oscar Yankee er medlemmernes blad og skal afspejle med-
lemmernes interesser, gøren og laden. Hvis du ligger inde 
med materiale, der kunne være interessant for andre, så 
send det til Orla på redaktoer@eaa655.dk

Heldags workshop, hvor der arbejdes med en vision 
for klubben. Hvad er klubben i morgen, om 2 år, om 5 
år? Vi har heldigvis modtaget mange gode forslag fra 
medlemmer, som indgår i vores overvejelser. 
Foto: Jan Dahl Thogersen
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Generalforsamling og Årsberetning 2020/2021 
Lørdag den 28. august 2020

KZ & Veteranfly Klubben (EAA Chapter 655)

Årsberetning 2020/2021

Dirigent: Niels Kristian Kjær

Bestyrelsen 2020/2021
Formand og chaptersekretær Tim Jørgensen
Næstformand   Jacob Laue Petersen
Kasserer    Katrine Friborg Bæk
Redaktør   Orla Kragh Jensen
PU-Formand   Henrik Gabs-Pedersen
Rekrutteringsansvarlig  Troels Juhl Kristensen
IT-ansvarlig   Jan Dahl Thøgersen

Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen konstituerede sig i 2020 som ovenfor anført. 

Idet det er forbundet med store omkostninger at samle be-
styrelsen fysisk, foregår det meste af bestyrelsesarbejde ’på 
nettet’. De sager, som skal behandles af bestyrelsen, behand-
les løbende ved hjælp af e-mail og telefon. Dels fremmer det 
ekspeditionen og dels sparer det mange kørepenge. 

Medlemssituationen og medlemsservice
Klubbens medlemstal var, ifølge projektportalen d. 25/8, 457 
personer. Det er 35 færre end sidste år og skyldes primært 
en større oprydning i kontingentrestanter i løbet af efteråret 
2020. Vi kunne selvfølgelig have ønsket os en medlemsfrem-
gang, men må nok konstatere, at flyvning, hjemmebygning 
og restaurering af fly er ramt af samme skæbne som andre 
klubaktiviteter; de gamle går af og der kommer kun få nye til. 

Økonomi
Regnskabet udviser et overskud på mere end kr. 340.000,-
. Det er et resultat, vi er stolte af, men pengene får hurtigt 
ben at gå på, hvis vi gør alvor af ideen om, at bygge hangar, 
værksted, kursusfaciliteter osv. 

Halvdelen af overskuddet kommer fra klubbens værdipapirer, 
der har holdt fest under coronakrisen. 

Der har været temmelig megen aktivitet i Projektudvalget. 
Der er mange, der har ønsket at importere/statuskonvertere/
bygge og restaurere, så Projektudvalget har kunnet bidrage til 
klubbens økonomi med godt kr. 80.000,-.
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Til gengæld har kursusaktiviteten været lav, så 
indtægten herfra har været yderst beskeden.

Oscar Yankee
Det ser ud som om, medlemmerne har 
vænnet sig til, at Oscar Yankee udkommer 
som PDF-dokument, som kan hentes på 
projektportalen. Bestyrelsen har i hvert fald 
ikke modtaget protester over den nye udgivel-
sesform.

Løsningen sparer klubben for en omkostning 
på ca. kr. 100.000,- om året. Disse midler kan 
således bruges til andre formål, til gavn for 
klubbens praktiske aktiviteter. –Og her tænker 
jeg bl.a. på dét EAA Center, vi stadig ønsker 
os.

Nu da vi er ved Oscar Yankee, vil jeg gerne 
takke Orla for de fine blade, han indtil nu 
har produceret; med sådan et talent får man 
næppe lov at forlade redaktørposten igen!

Der skal også lyde en stor tak til vort medlem 
Steen Jørgensen, som layouter bladet uden 
omkostning for klubben. Det er skønt med 
medlemmer, der engagerer sig!

Endelig skal der lyde en særlig tak til Palle 
Nørby fra nabohangaren mod syd, som lader 
os bruge af hans uudtømmelige fotosamling. 
Det er fedt og vi får et rigtig pænt blad, når vi 
har noget pænt materiale. Tak, Palle!

Nyhedsbreve
Nyhedsbrevet fra klubben ønskes stadig bragt 
ca. 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.

Det har været noget tyndt med arrangemen-
ter og nyheder på det seneste, men mon ikke 
vor del af verden bliver normaliseret i løbet af 
næste år?
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Hvis man ikke får et nyhedsbrev pr. e-
mail, er det formentlig fordi ens e-mailad-
resse ikke er opdateret på Projektportalen. 
Hvis man ønsker at modtage nyhedsbre-
vene, må man selv tage initiativ til, at ens 
kontaktinfo bliver opdateret.

Klubbens IT 
Projektportalen er i drift og arbejdet 
med den nye hjemmeside pågår stadig, 
om end i snegle lavt tempo. Vi mangler 
fortsat materiale til hjemmesiden, så hvis 
nogen ligger inde med en byggelog med 
tilhørende fotos, hører vi gerne om det!
Hvis I alle i løbet af det næste fremsender 
dobbelt så meget materiale, som i gjorde 
sidste år, bliver det rigtig godt.

Hvor meget materiale skal jeg så ind-
sende, vil mange så spørge sig selv. Her 
må svaret være, at man roligt kan love at 
indsende dobbelt så meget som sidste 
år, for bestyrelsen har ikke modtaget ét 
eneste indlæg til hjemmesiden i løbet af 
de sidste 14 måneder. Det er sølle. Det 
er møj sølle, som vi siger i Sønderlylland!
Gør noget. Foreningen lever af dét, med-
lemmerne putter ind, så prøv lige at rette 
ryggen og kom med nogle bidrag. Der er 
MASSER af gode historier ude hos jer og 
det er rigtig, rigtig spændende for andre 
at læse om.

Møder med Trafikstyrelsen
TBST har fortsat ikke haft noget at ud-
sætte på KZ & Vs sagsbehandling.

Vores Delegation af Afgørelseskompeten-
cer skulle have været endeligt overdraget 
i sommeren 2020  -og i sommeren 
2021- , men det har endnu ikke været 
muligt at få et møde i stand desangåen-
de. – Men der kommer selvfølgelig flere 
somre endnu…..

Kurser
I årets løb har vi afholdt et lærredskursus 
på AAA i Avedøre og i dén forbindelse 
skal der atter en gang lyde en kæmpe tak 
til AAA, fordi vi igen måtte benytte deres 
faciliteter.

Der bliver afholdt et metalkursus i Holeby 
i oktober. Dette kursus er fuldtegnet og 
det glæder vi os selvfølgelig over. 
Til gengæld var der planlagt et trækursus 
i løbet af efteråret, men det er aflyst pga. 
tynd tilmelding.

Stor tak til de dygtige og særdeles erfarne 
instruktører, vi er glade for, I gider!
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KZ&V som EAA Chapter
Her vil jeg, både igen og atter en gang, 
gentage dét, der har været sagt de sidste 
mange år: 

Som det er de fleste bekendt, er KZ & V 
organiseret som EAA Chapter 655. Det 
har vi enorm gavn af. Vi skal huske på, at 
størstedelen af dét, vi går og foretager os, 
udspringer af noget, én eller anden fyr 
i EAA har gjort før os. I virkeligheden er 
det vel sådan, at praktisk taget alle store 
nyheder indenfor Annex I fly, kommer fra 
EAA og bunder i et stykke frivilligt arbejde, 
en klubkammerat har udført.

Derfor: Hvis du ikke allerede er medlem, 
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 eksem-
pel og det arbejde, EAA viser og udfører, 
ville ingen af os kunne flyve i BL 2-2 fly 
i dag. Igen: meld dig ind, det skylder vi 
hinanden!

Restaureringsfonden
Det bliver et kort indslag:
Restaureringsfonden lever og har det 
godt, selv om der ikke er ydet nye lån i 
det forgangne år.

Rally
Datoen for KZ Rally 2021 blev fastsat til 
27. – 29. august af hensyn til, at luft-
havnen havde planlagt actiondag d. 28. 
august.

Dét arrangement har man desværre måt-
tet aflyse pga. nogle mildt sagt urimelige 
krav til coronaafstand, flere separate ind-
gange, flere separate madsteder osv. osv.

Aflysningen betyder til gengæld, at vi har 
lufthavnen for os selv og kan flyve ind og 
ud som det passer os. Jeg erindrer om, at 
lufthavnen venligt har bevilget os fri start 
og sågar også fri landing i denne week-
end, hvilket jeg ikke skal forsømme at 
takke lufthavnens bestyrelse og lufthavns-
chef Glenn for.

Det er rart at komme på steder, hvor man 
føler sig velkommen!

I forhold til KZ Rally 2022, så har vi ingen 
planer i forhold til hverken dato eller loka-
tion. Det er derfor nu, man kan byde ind 
på afholdelse af KZ Rally 2022.

Der er masser af steder vi endnu ikke har 
været og vi elsker at komme ud i verden. 
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Derfor, hvis I er nogle stykker på samme 
flyveplads, så stik hovederne sammen 
og find ud af, om I kunne tænke jer at 
være vært ved KZ Rally. Det er slet ikke så 
farligt endda!

Initiativer og arrangementer i det 
forgangne år:
Det har været et travlt år for bestyrelsen.
Der er 138 igangværende eller flyvende 
projekter, så der har været en del sags-
behandling på Projektportalen. Vi har i 
skrivende stund behandlet ca. 2700 do-
kumenter af varierende kompleksitet, lige 
fra F/5´ere til komplette flyvehåndbøger 
med underbilag. 

Projektportalen er et helt fantastisk værk-
tøj 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 temmelig mange medlem-
mer, 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. Hvis 
profiloplysningerne er korrekte, modtager 
man også automatisk klubbens nyheds-
breve, Oscar Yankee osv., ligesom man 
får adgang til KZ tegningerne og alle de 
gamle udgaver af Oscar Yankee. Der er 
underholdning til adskillige vintre!

I forhold til støjmåling, så har Troels Juhl 
Kristensen og Claus Vad fået styr på 
procedurerne og lavet en ny aftale med 
Esbjerg Lufthavn, hvor vort kendte ansigt 
Allan Jensen i øvrigt er AFIS-mand. Det vil 
sige, at vi fortsat kan udføre støjmåling i 
Esbjerg. Hvis nogen mangler at få udført 
støjmåling, skal de derfor kontakte Claus 
Vad.

KZ & V har, som det nok er de fleste be-
kendt, oprettet sit eget brændstofselskab, 
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som importerer avgas fra Polen. Selskabet hedder Avgas.dk 
og formålet med selskabet er, som navnet kunne antyde, at 
skaffe benzin til priser, der ligger væsentligt under ”markeds-
prisen”. Brændstoffet er præcis det samme, som findes i alle 
landets tankanlæg, da det kommer fra den samme produ-
cent i den samme tankbil. Vi er kommet godt i gang og der 
kommer jævnligt nye kunder i butikken.

Hvis din flyveplads eller flyveklub mangler brændstof, skal I 
ikke forsømme at henvende jer; brændstoffet er billigt og der 
er mere, hvor det kommer fra! 
Logistikken omkring brændstofbestilling er efterhånden blevet 
noget ressourcekrævende, så der udestår en opgave med at 
få bestillingsprocessen automatiseret noget mere.
Vi har modtaget ganske få invitationer fra andre klubber i det 
forgangne år og fælles for alle større arrangementer er, at de 
er endt med at blive aflyst, alle som én. Og så er der vist ikke 
mere at sige til dén sag.
Vi tror og håber, der bliver noget mere at flyve efter næste år 
og vi giver selvfølgelig besked om dét, vi hører om.

Jeg skal ikke undlade at bringe en både sædvanlig og nød-
vendig opfordring. Arbejdet med foreningens drift hviler på 
usandsynlig få hænder, der ind imellem også er nødt til at 
udføre andre opgaver eller ligefrem forsørge deres familier. 
Derfor; hvis du nogle gange synes, du går og småkeder dig 
eller hvis du synes der er noget, KZ & V burde beskæftige 
sig med eller gøre bedre, så skal du ikke holde dig tilbage. 
Ethvert indslag bliver hilst velkommen, særlig hvis det følges 
op med en plan for, hvordan det lader sig udføre.

Jeg vil slutte denne del af beretningen med at ønske alle en 
fortsat god dag og, ikke mindst, en fortsat god flyvesæson! 

Herudover var der indlæg  fra: Strut Nordjylland og AAA 
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Noter Navn 2020/2021 2019/2020
1 Indtægter primær drift 165.201 100% 178.673 100%

2 Omkostninger primær drift -46.435 28% -48.418 27%

3 Drift af klubhus -29.098 18% -30.893 17%

4 Drift af hangar 0 0% -33.490 19%

Resultat af primær drift 89.668 54% 65.872 37%

5 Resultat af projektudvalget 83.152 50% 49.445 28%

6 Kursusvirksomhed 0 0% 880 0%

Resultat før renter 172.820 105% 116.197 65%

7 Renteindtægter 173.789 105% 13.809 8%

8 Renteudgifter -4.543 -3% -32.766 -18%

PERIODENS RESULTAT 342.066 207% 97.240 54%

Resultatopgørelse

Aktiver

Passiver

NB! Procenterne er i forhold til årets kontingentindtægter

Noter Navn 31.03.2021 31.03.2020
Anlægsaktiver
Anparter, Avgas.dk 40.000 40.000

9 Klubhus 198.821 218.703

10 Hangar 0 0

11 Værktøj og instrumenter 13.701 10.593

12 Flyprojekter 3.250 3.904

Anlægsaktiver i alt 255.771 273.201

Omsætningsaktiver
Tilgodehavende kontingenter 6.675 21.400

Mellemregning, Avgas.dk 20.311 0

Værdipapirdepot 693.439 526.270

Bank 7670 2071 665 846.868 634.582

Omsætningsaktiver i alt 1.567.293 1.182.252

Aktiver i alt 1.823.064 1.455.453

Noter Navn 31.03.2020 31.03.2019
13 Egenkapital 1.551.378 1.209.312

Gæld
Kreditorer 47.050 600

Forudbetalt kontingent 134.138 155.044

14 Restaureringsfonden i alt 90.498 90.498

Gæld i alt 271.686 246.141

PASSIVER I ALT 1.823.064 1.455.453

Årsregnskab 2020/2021Årsregnskab 2020/2021
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

1. Indtægter primær drift 2020/2021 2019/2020
Kontingenter 178.956 188.825

Donationer, klubben 245 48

Årets ej indbetalte kontingenter -14.000 -10.200

Indtægter primær drift i alt 165.201 178.673

2. Omkostninger primær drift 2020/2021 2019/2020
KZ Rally 0 -9.851

Småanskaffelser -736 0

Bestyrelsesansvarsforsikring -6.756 -6.612

Kørselsgodtgørelse, diverse -1.670 -4.764

Mødeomkostninger, diverse -2.128 -2.573

Kontorartikler, IT, porto mv. -6.305 -18.337

IT -12.053 0

Gaver og repræsentation -200 0

Kontingenter, diverse -9.702 0

Mødeomkostninger, TBBST 0 -329

Afskrivninger, flyprojekter og værktøj -6.885 -5.951

Omkostninger primær drift i alt -46.435 -48.418

3. Drift af klubhus 2020/2021 2019/2020
Lejeindtægt, klubhus 1.609 2.604

Drift og vedligehold, klubhus -10.825 -13.615

Afskrivninger, klubhus -19.882 -19.882

Drift af klubhus i alt -29.098 -30.893

4. Drift af hangar 2020/2021 2019/2020
Lejeindtægt, hangar 0 4.500

Drift og vedligehold, hangar 0 -8.845

Afskrivninger, hangar 0 -29.145

Drift af hangar i alt 0 -33.490

5. Projektudvalget 2020/2021 2019/2020
Indtægter projektudvalget 
Teknisk kontingent

27.600 26.200

Byggetilladelser, PU 42.460 15.000

Importtilladelser, PU 15.000 4.000

Statuskonverteringer, PU 10.000 20.000

Indtægter projektudvalget i alt 95.060 65.200

Omkostninger projektudvalget 
Småanskaffelser, PU

0 -1.672

Kørselsgodtgørelse, PU -7.633 -3.380

Mødeomkostninger, PU 0 -2.202

Diverse driftsudgifter, PU -4.275 -8.502

Omkostninger projektudvalget i alt -11.908 -15.755

Resultat af projektudvalget 83.152 49.445

6. Kursusvirksomhed 2020/2021 2019/2020
Lærredskursus 0 0

Vedligeholdelseskursus 0 2.339
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Trækursus 0 0

Hjemmebyggermøder 0 -1.458

Kursusvirksomhed i alt 0 880

7. Renteindtægter 2020/2021 2019/2020
Kursgevinst / udbytte, værdipapirer 173.789 13.809

Renteindtægter i alt 173.789 13.809

8. Renteudgifter 2020/2021 2019/2020
Renteudgifter, bank -4.543 -1.290

Kurstab, værdipapirer 0 -31.476

Renteudgifter i alt -4.543 -32.766

9. Klubhus 2020/2021 2019/2020
Klubhus, anskaffelse primo 298.232 298.232

Klubhus, afskrivninger primo -79.529 -59.646

Klubhus, årets afskrivninger -19.882 -19.882

Klubhus i alt 198.821 218.703

10. Hangar 2020/2021 2019/2020
Hangar, anskaffelse primo 0 77.306

Hangar, afgang i året 0 -32.700

Hangar, afskrivninger primo 0 -15.461

Hangar, årets afskrivninger 0 -29.145

Hangar i alt 0 0

11. Værktøj og instrumenter 2020/2021 2019/2020
Værktøj, anskaffelse primo 26.483 26.483

Værktøj, årets tilgang 9.338 0

Værktøj, afskrivninger primo -15.890 -10.593

Værktøj, årets afskrivninger -6.230 -5.297

Værktøj og instrumenter i alt 13.701 10.593

12. Flyprojekter og reservedele 2020/2021 2019/2020
Flyprojekter mv., anskaffelse primo 9.822 9.822

Flyprojekter mv., afskrivninger primo -5.918 -5.263

Flyprojekter mv., årets afskrivninger -655 -655

Flyprojekter i alt 3.250 3.904

13. Egenkapital 2020/2021 2019/2020
Kapitalkonto, primo 1.209.312 1.112.072

Periodens resultat 342.066 97.240

Egenkapital i alt 1.551.378 1.209.312

14. Restaureringsfonden 2020/2021 2019/2020
Egenkapital Restaureringsfonden 245.498 245.498

Egenkapital restaureringsfonden i alt 245.498 245.498

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-EPS Niels Kjær -30.000 -30.000

Tilgodeh. restaureringsfonden i alt -155.000 -155.000

Restaureringsfonden i alt 90.498 90.498
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Oprindeligt skulle der være tale om en 
serie Messerschmitt Me-109 G2. 

Efter det Tyske Luftwaffes Jagdgeschwa-
der 88 (JG-88), også kaldet ”Legion 
Condor”, havde bistået nationalisterne 
under Franco gennem hele borger-
krigen, havde man i Spanien en vis 
erfaring med Messerschmitt jagerne 
og i 1942 fik den spanske regering en 
licens fra Messerschmitt AG til fremstil-
ling af et antal Messerschmitt 109G-2 
jagere, og med Daimler Benz 605A-
motorerne, propeller, instrumenter og 
våben skulle leveres fra Tyskland. Dette 
viste sig imidlertid umuligt, da Tyskland 
var ude af stand til at opfylde sine egne 
behov. Daimler Benz DB605A motorer, 
propeller og instrumenter blev derfor 
aldrig leveret fra Tyskland!

Kun 25 Me 109G-2 fuselager (uden 
haler) og mindre end halvdelen af   de 
nødvendige tegninger blev faktisk leve-
ret. Hispano Aviación valgte at erstatte 
DB 605A-motoren med en 1.600 HK 
HS 89-12Z motor, og projektet blev 
omdøbt til Bf 109J af Messerschmitt.

HS 89-12Z-motoren udførte første 
vellykkede flyvning i en ombygget Mes-
serschmitt 109E, der blev brugt som fly-
vende testbed i Barcelona i 1944. Den 
første Spanske HA-1109-J1L foretog 
sin jomfruflyvning den 2. marts 1945 i 
Sevilla med en VDM-propel. De reste-
rende 24 fly fuselager blev færdigbyg-
get og indfløjet i løbet af 1947-49 med, 
men blev aldrig operationelle.

I maj 1951 blev en forbedret version, 
HA-1112-K1L, med en Hispano-Suiza, 
HS 17-12Z motor taget i brug og var 
udstyret med enten et eller to 12,7 mm 
Breda-maskingeværer og en Pilatus 
ottepakke med 80 mm raketter. Dens 
tre-bladede de Havilland Hydromatic 
propeller gav det øgenavnet Tripala (”tre 
blade”).

Det fløj første gang i 1951, og selvom 
der var planlagt 200 stk., blev der kun 
bygget 65. Hispano-motoren var en 
opretstående V12 motor, modsat de 
omvendte V12 Daimler-Benz DB 601 
& 605-motorer, der blev brugt i Bf 109, 
men da motoren havde et kompakt 
design, passede den til Bf 109-fusela-

gen og var så troværdig at den kunne 
repræsentere en Messerschmitt 109 i 
den tyske film, ”Der Stern von Afrika” 

Messerschmitt Me-109 Buchon, en spansk variant: 

HA-1109-J1L 1945 - De oprindelige 25 BF-109 G2 luftfartøjer produceret 
i Tyskland blev udstyret med en Hispano-Suiza 12Z-89 motor og en VDM 
eller Escher-Wyss propeller. Denne model blev ikke benyttet operationelt. 

HA-1109-K1L 1951 - Den første produktion af HA-1112-K1L blev 
udstyret med en Hispano-Suiza 12Z-17 motor med en De Havilland 
Hydromatic propeller. Denne model blev introduceret i maj 1951 og 
var bevæbnet med to Hispano HS-404 20mm kanoner og 80mm 
raketter. De oprindelige 25 stk. HA-1109-J1L blev konverterede til HA-
1109-K1L versionen. 

HA-1112-M1L var en prototype modificeret til at bruge en Rolls-Ro-
yce Merlin 500-45 motor. Prototypen var en konverteret HA-1112-
K1L model. 

Spanske varianter:

Af Orla Kragh Jensen

fra 1956, en film om Luftwaffe jagerpi-
loten Hans-Joachim Marseille.
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Uden Billeder
HA-1110-K1L
Denne model var udstyret med en 
Hispano motor og var en tosædet 
træner version. Denne blev benyt-
tet operationelt. Der blev bygget en 
HA-1110-K1L.

HA-1110-M1L
To sædet træner udstyret med en 
Rolls-Royce Merlin 500-45. Dette 
luftfartøj var kun et projekt.

HA-1111-K1L
Denne model var en tosædet træ-
ner udstyret med en Hispano motor 
med vingetip monterede tip-tanke. 
Dette luftfartøj var kun et projekt.

HA-1112-K1L “Tripala” 
(Three blades)
I 1951 blev 25 HA-1109-K1L 
konverteret til HA-1112-K1L 
udstyret med en Hispano-
Suiza, HS 17-12Z motor og 
fik øgenavnet ”Tripala”, der 
betyder tre-bladet. Der blev 
bygget 65 HA-1112-K1L 
enheder. 

HA-1112-M1L ”Buchon” (Due) 1954 - Den sidste variant havde en Rolls-Ro-
yce Merlin 500-45 motor og var bevæbnet med to Hispano HS-404 20mm 
kanoner og 80mm raketter. Benyttet operationelt. 172 stk. produceret. 

HA-1112-M4L
Rolls-Royce Merlin 500-45 
motor. To sædet træner. 
Benyttet operationelt. En 
produceret og en konverteret 
fra en HA-1110-K1L. 

Alle Spanske Me-109 varianter blev taget ud af aktiv service den 27, december 1965.
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Spanske særpræg:

De Spanske Hispano Messerschmitt jagere blev også anderledes bevæbnet 
end de oprindelige Tyske jagere. De første operationelle HA-1109-K1L jagere 
blev udstyret med to styk Hispano HS-404 20mm maskinkanoner, placeret 
længere fremme i vingen, hvilket gjorde at deres ”muzzle flare” havde en 
tendens til at aktivere vingens ”Slats” ved skydning. Når jageren fløj mod sit 
mål kunne det have en virkning på luftfartøjets stabilitet og derved ødelægge 
sigtet for piloten. Dette blev afhjulpet ved at der blev monteret en ”Flare” 
skærm på for- og oversiden af vingen således at maskinkanonens ”muzzle 
flare” ikke påvirkede Slats funktionen.

Hispano Buchon Messerschmitt jagere i film:

Hispano Aviación HA-1112-M1L 
blev benyttet i filmene ”Der Stern 
von Afrika” (1956), “Battle of Bri-
tain” (1969), ”Eagles over London” 
(1969), ”Patton” (1970). ”Memphis 
Belle” (1990), ”The Tuskegee Air-
men” (1995) og ”Dunkirk” (2017).

Marseille fløj i JG-27 i Frankrig men blev 
overført til Nord Afrika, hvor han fløj Messer-

schmitt F og G modellerne, alle med hans 
personlige fuselage kode, Gul 14.

I filmen har de enkelte fly 
fået påmalet JG-27 em-

blemet der blev benyttet i 
Nord Afrika. 

En anden ting som Hispano fabrik-
ken først opdagede senere var, at det 
originale design, der startede med ME 
109F og fortsatte i ME 109G2 model-
len, havde en asymmetrisk halefinne-
aerofoil med en venstre afbøjning for 
at modvirke drejningsmomentet fra 
Daimler-Benzen motorens rotation med 
uret. Da denne designfeature blev ef-
terladt uændret i HA-1112-M1l Buchón, 
på trods af at Hispano V12 havde en 
rotation mod uret, forårsagede ved 
både halens asymmetriske design og 
motoren moment tilsammen gav et 
kraftigt sving mod højre ved start, noget 
der var meget svært at modvirke for 
piloten hvis ikke han var bekendt med 
denne uhensigtsmæssighed.
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Hispano Aviación HA-1109-K1L blev 
benyttet i den Tyske film fra 1956, 
”Der Stern von Afrika” der handlede 
om Hans-Joachim Marseille og hans 
bedrifter i Nordafrika, der efter Tyske 
regler størst flyver es med 158 ned-
skydninger på vestfronten.

Bemærk: (I Luftwaffe skulle der på 
østfronten tre nedskydninger til for at 
de blev talt som én nedskydning på 
vestfronten. Derfor er det ikke Erich 
Hartmann, med sine 352 nedskydnin-
ger på østfronten, der efter Luftwaffes 
opfattelse er det største, flyver es!)

Den mest kendte flyverfilm hvor de Spanske Hispano Messerschmitt “Buchon” jagere blev benyttet 
er ”Battle of Britain” (1969) hvor de, med Rolls Royce udstyrede Messerschmitter, figurerede som 
Tyske Luftwaffe jagere. 

Luftwaffe “Buchon” Messerschmitt 
line-up på en fremskudt flyveplads 
i det nordlige Frankrig.

Hispano Messerschmitt jagere blev i filmen ”Eagles over London” (La 
Battaglia D’Inghilterra fra 1969) også benyttes som Engelske RAF ”Hur-
ricane” eller ”Spitfire” jagere. 
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De Spanske Hispano Messer-
schmitt jagere figurerede også 
i filmen Battle of Britain som 
”Hurricane” jagere bemalet 
som tilhørende en eskadrille 
med Polske piloter.

Hispano Messerschmitts blev også ”camoufleret” som Mustang P-51B jagere 
i filmen ”Patton” (1970). Ikke nogen elegant løsning med den kunstige køler 
svulst under bugen. 
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I filmen ”Memphis Belle” (1990), hvor der 
ellers ikke er sparet på digitale effekter, ses 
også en Hispano Messerschmitt i enkelte 
scener sammen med B-17 bomberen. 

Og i enkelte tilfælde i filmen ”Memphis Belle” 
ses en Hispano Messerschmitt Luftwaffe jager 

forfulgt af en P-51D Mustang eskortejager. 

I filmen ”The Tuskegee Airmen” (1995), 
historien om eskadrille 332, “332nd. 
Expeditionary Operations Group”, ses en 
Hispano Buchon Messerschmitt angribe med 
flammende kanoner. 

I filmen ”Dunkirk” (2017) ses en 
Hispano Buchon Messerschmitt jager 

forfølge og nedskyde en spitfire.

En Messerschmitt 109, ligegyldigt hvilken variant, Tysk, 
Spansk eller Tjekkisk, har altid været noget af en 
håndfuld at styre for piloten, specielt under start og 
landing, og under indspilningen til filmen ”Battle of 
Britain” lavede denne ”Buchon” et ground-loop på 
Duxford flyveplads den 21. maj 1968. Luftfartøjet 
blev grounded og fløj ikke under resten af tiden for 
indspilning af filmen.
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Af Carl-Erik Olsen

Reparation af KZ VII  Reparation af KZ VII  

byggenummer 188byggenummer 188

3. Del3. Del

Den forrige artikel beskrev hvorledes 
vingens bagkant fik ny birkekrydsfinér 
på undersiden, fra agterbjælken og over 
agterribberne til bagkanten. Desuden 
blev den beskadigede slat’s underlig-
gende struktur genopbygget ved at be-
nytte vingens forkantribber, idet deres 
slatsbeslag blev brugt som en bedding. 

Denne artikel vil handle om at montere 
dækfinér på slat’sens struktur, og på 
vingens forkantribber. Arbejderne kan 
heldigvis udføres parallelt og uafhæn-
gigt.
 
Arbejdet på forkantribberne lettedes en 
del ved at stille vingen lodret på bag-
kanten, og arbejdet på slats’en kunne 
fortages på det lange faste arbejdsbord 
i værkstedet.

Slat
Det var en fordel, at jeg tidligere 
havde bygget en fuldlængde bedding 
til fremstilling af to nye slats til DTY i 
Californien efter mit uheld med KZ VII, 
byggenummer 159. Desværre blev der 
ikke plads i flyttelæsset til slat-beddin-
gen i den lejede high cube 40 fods 
container. Men nogle ekstra slat-ribber 
og en stump slat fra DTY kunne der dog 
blive plads til.

Derfor var det let at bygge en ny bed-
ding for montage af yderbeklædningen 
på slat’sens ribber. Beddingens form-
stykker er fermstillet af 19 mm MDF, ko-
pieret med en fræser fra en omhyggelig 
formgivet “original”, der også angiver 
detaljer til at styre bagkanten af slat’sen, 
og mulighed for at bruge klemkraft af 
bagsidens limning til bagkanten.

Her ses beddingens basis med ribbeafstand. Bagest i billedet ses en lille rest af DTY’s 
gamle slat med beslag (blå), der benyttedes til formgivningen

Close-up billede af slat-stumpen fra DTY i beddingen
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Slat’sen ses lagt i beddingen for påligning af yderfinéren. Den nye birkekrydsfinér var på forhånd 
skarret sammen af to stykker, og blev i beddingen yderligere skarret sammen med den oprindelige 
forkantfinér fra resten af slat’sen, der blev styret på plads med MDF-ribberne i beddingen.
Med de store skruetvinger trykkes ribberne ned mod beddingen og limer forkantens birkekrydfinéren 
fast. De mindre skruetvinger på skrå limer slat´sens bagkant til krydsfinéren, og de små blå klemmer 
limer krydsfinéren fast til den langsgående bagkantliste, der allerede var fastlimet til slat’sens ribber. 
Slat’sen bagside-krydsfinér vil blive limet på i en anden proces.

Her ses resultatet efter skruetvingerne og klemmerne er blevet fjernet.
Inden bagsidefinéren bliver monteret pålimes en lille støtteklods til ribben, der har slat-beslaget 
monteret (blå klemmer), således at krydsfinéren kan blive limet fast på begge sider af beslaget, der 
vil stikke ud gennem slat’sens bagside. Endespantet med det blå beslag stammer fra DTY, som blev i 
“overskud” og gemt, da DTY’s nye slats alle fik udskiftet de gamle aluminiumsbeslag med tilsvarende 
i rustfri. Alle ribberne på billedet er “genbrug” fra DTY og EPS.
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Til slut limes bagsidekrydsfinéren fast til slat’sen ribber ved hjælp af formstykker udført i krydsfinér, (som 
heldigvis også fik plads i vores flyttelæs i 2018). De mange blå klemmer trykker krydsfinéren fast mod 
slat’sens bagkant. Både forkant- og bagsidekrydsfinéren er 3-lags og 1.2 mm tyk.

Slat’sen er næsten klar til montage af lærred
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’De gustibus non disputandum est’ 
lyder et kendt ord: ’Smag kan ikke dis-
kuteres’. Det lyder fornuftigt, og er ofte 
korrekt. Men ikke altid. Sæt 20 flyen-
tusiaster sammen, og lad dem nævne 
de 20 smukkeste fly nogensinde, eller 
de 20 grimmeste, og der vil ret sik-
kert være et pænt overlap i deres valg. 
Googler man ’Airtruk’, er der også en vis 
konsensus om dets unikke udseende 
på forskellige internet-fora. 

Herunder er så de værste af de værste, 
et udvalg som mange af Oscar Yankees 
læsere uden tvivl vil være uenige i. Så 
skriv gerne til overtegnede om hvilket 
af disse fly ser tværtimod godt ud, eller 
hvilke der burde have været med, fordi 
de er endnu værre. (Kun kommentarer 
skrevet langs kanten på 100 euro, 100 
dollar eller 500 kroner sedler accepte-
res).

Nævn dog ikke den asymmetriske 
Blohm & Voss Bv 141 eller den nuttede 
XF-95 Goblin, for de ser ikke slemme 
nok ud til at blive inkluderet her. 
   ’De gustibus etc.....’

Moderne tid
Vi starter med to moderne jetfly, det 
ene konkurrenten til Lockheed Mar-
tin X-35, forløberen for Flyvevåbnets 
nye F-35: Boeing X-32 fra 2000, hvis 
underbid alene viser, at vil man sælge 
fly til resten af verdens luftstyrker, går 
det ikke at flyet ligner noget der hører 
mere hjemme i en Pixar børnefilm. 
Marginalt værre var Northrop Tacit Blue, 
en såkaldt technology demonstrator 
fra 1982, som var med til at udvikle 
fly der ikke kunne spores med radar. 
Man kan fundere lidt over hvad testpilo-

Grimme flyGrimme fly  

tilbage til 1920tilbage til 1920

af Kim Scholer

Boeing X-32

Republic XF-91 Thunderceptor

Northrop Tacit Blue 
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terne mon tænkte, da de så den første 
gang....

Republic XF-91 Thunderceptor fra 1949  
havde vinger der trods pilform ville 
stalle som et ligevinget fly. Vingerne var 
også tyndest inde ved flyets krop, og for 
ligesom at sætte trumf på, havde den 
både en jetmotor og fire små raket-
motorer. Der blev bygget to XF-91, der 
tilsammen fuldførte 192 testflyvninger.

Civilflyene var heller ikke alle specielt 
skønne at se på, med det lille Transavia 
Airtruk sprøjtefly på museet i Stauning 
som et glimrende eksempel - men dog 
det af denne artikels fly, der blev produ-
ceret i det højeste antal (112 stk.) De 
to stk. Bennett Airtruk forgængere fra 
1960 var dog lidt grimmere, men spøjst 
nok bygget delvis af dele fra ex-militære 
Harvards. Samme Luigi Pellarini som 
designede de to typer Airtruks fra New 
Zealand, var også manden bag den 
australske Kingsford Smith PL.7 fra 
1956.
   

Omkring 2. Verdenskrig
Royal Navy’s Short Seamew fra 1953 
skulle bruges til ubådsbekæmpelse, 
hvilket var én af grundene til at besæt-
ning havde så fint et udsyn. Ingen af 
de 26 byggede kom dog i tjeneste, og 
typen blev lidt respektløst beskrevet 
som ’en kamel blandt fuldblodsheste’.

Ilyushin IL-20 fra 1948 ligner Short’en 
lidt, men havde en 3.000 hk stærk V12 
motor istedet for førnævntes turbo-
prop. Den var tænkt som afløser til det 
kendte Sturmovik nærstøttefly, men 
var langsommere end dette og moto-
ren gav problemer, så det forblev ved 
prototypen.

Et hop til kort før 2. Verdenskrig bringer 
SNCAO/Nieuport Kolko ACA-5 fra 1939 
på banen, om ikke i luften. Faktisk kom 
dette lille franske jagerfly ikke længere 
end til at blive testet i SNCAO’s vind-
tunnel. En flyvende udgave ville have 
været kun 3,6 m lang, motoren en 660 
hk Hispano-Suiza V12, og topfarten 
645 km/t. Franskmænd, altså....

De mest besynderlige
Andre nationer kunne selvfølgelig godt 
være med, som her den amerikanske 
bil Skroback’s Roadable Airplane fra 
1934, der som navnet antyder også 
skulle kunne bruges som bil. Dens tre 
sæt vinger var derfor usædvanligt korte, 

Den 2. prototype af XF-91 Thunderflash 
fløj en tid med et v-formet haleplan - 
en idé som jævnligt er afprøvet, men 
kun sjældent sat i produktion. 

Staunings Transavia Airtruk

Bennett Airtruk - 
luftfartens svar på Guds lille joke med næbdyret. 

Airtruk’en her fløj en-
gang til KZ Rally opvis-
ning, og inden opvisnin-
gen havde piloten fyldt 
500 liter vand og en 
flaske opvaskemiddel 
i tanken. Det hele blev 
læsset af over gratister-
ne, som ikke ville betale 
for at se showet, men 
havde sat sig i græsset 
på den anden side af 
landingsbanen.

Kingsford Smith PL.7

Ilyushin IL-20
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men testkørsel i 1945 viste hvad man 
burde have vidst ti år før, at idéen var 
håbløs. Der blev arbejdet på den så 
sent som i 1957, men den kom aldrig i 
luften, og befinder sig nu på et mu-
seum i Maine, USA. 

England gav os Westland-Hill Pterodac-
tyl Mk. V fra 1932, et af en serie ekspe-
rimentelle haleløse fly. Det fløj i og for 
sig udmærket, og agterskytten havde 
et usædvanligt godt skudfelt, men det 
blev den helt igennem konventionelle 
Hawker Hart, som fløj med ordrerne.

Italiens Caproni Stipa fra 1932 var byg-
get for at udnytte de samme kræfter 
som en turbofan motor nyder godt 
af, og det italienske fasciststyre under 
Mussolini - der ligesom nazisterne ville 
bruge avanceret teknik i propagande-
øjemed - beordrede flyet bygget. Det 
fløj fint, men ydelserne var ikke bedre 
end dem for tilsvarende konventionelle 
fly. En australsk 3/5 strørrelse replika 
kom i luften et par gange i 2001.

Et lignende fly var VTOL’en Collins 
Aerodyne fra 1959, som endda var helt 
uden vinger. Alexander Lippisch, som 
bl.a. skabte forgængeren til Messersch-
mitt Me 163 raketflyet, var ophavsman-
den, og man tog konceptet seriøst nok 
til at teste det i en NASA vindtunnel.   
   

’Lifting body’ designs
De brølende 20’ere så selvfølgelig sin 
andel af grimme fly. Det franske Dyle 
et Baclan DB-10 natbombefly fra 1926 
havde samme tykke centerdel som 
amerikaneren Vincent Burnelli’s andre 
lifting body designs. Burnelli RB-1 fra 
1921 var det første af disse, og efterføl-
geren RB-2 fra 1924 bygget til at kunne 
transportere en bil i kabinen. Den sidste 
efterfølger, en Cunliffe-Owen Oa-1 
bygget på licens i England, blev i 1936 
nægtet tilladelse til en transatlantisk 
flyvning, men tjente senere som Ge-
neral De Gaulle’s personlige fly under 
krigen, i Afrika. 

Franske Farman byggede en stor familie 
af højvingede to- og firemotor passager-
fly, der egentlig så ok ud. Det var først 
da man satte en tredje motor i næsen 
på Farman F.120 Jabiru fra 1923, at det 
gik galt.

Rent æstetisk lidt i samme kategori 
som de førnævnte Short og Ilyushin fly, 
var Blackburn R1 Blackburn fra 1922 
(jeps, navnet to gange...), et Royal Navy 

En pænt overlæsset Airtruk, der spillede med i filmen 
’Mad Max Beyond Thunderdome’ (den med Tina Turner)

Skroback’s Roadable Airplane

Short Seamew

Dornier Delfin

SNCAO
ACA-5
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fly, der med 44 stk. var blandt denne 
artikels få fly, man så bygget i mere end 
et enkelt eller to eksemplarer.

Et tidligt Dornier søfly var Dornier Delfin 
fra 1920. Piloten sad bag motoren, hvil-
ket gav ham et begrænset udsyn, så på 
senere udgaver havde man flyttet ham 
ned under motoren. Typen og dens 
efterfølgere opnåede en vis succes, og 
både United States Navy og Royal Navy 
anskaffede sig hver et eksemplar, da 
man var interesseret i metalkonstruk-
tionen.

Westland-Hill Pterodactyl Mk. V

Caproni Stipa

Burnelli RB-1

Collins Aerodyne

Dyle et Baclan DB-10

Caproni Stipa 
replika 

i 3/5 skala

Farman F.120 Jabiru

Blackburn R1 Blackburn
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En lang weekend der skulle vise sig at 
blive kort, men sådan kan det gå når 
man er i godt selskab.

Vi skulle oprindeligt have været 10, 
men et par aflysninger i sidste øjeblik 
blev ensbetydende med at vi ’kun’ blev 
8. Det skal dog siges, at 8 kursister 
så absolut er et mere passende antal 
dels af hensyn til pladsen, men også af 
hensyn til instruktionen og den løbende 
kontrol.

Da alle kursister kom fra alle dele af 
landet havde flere havde håbet på at 
man kunne flyve til Maribo. Vejret for 
weekenden tegnede for så vidt fint, 

men da vi kom til fredag var der tåge 
til langt op af dagen og efterfulgt af 
broken i 1000 og lavere over syd-
havsøerne. Der var derfor ikke andet at 
gøre – i stedet for at flyve i 20 minutter 
for vort vedkommende – måtte starte 
bilen og indstille sig på 4 timers kørsel 
i stedet. –Det skulle dog vise sig at 
flyvevejret allerede fra sidst på fredagen 
og resten af weekenden bare var super 
flot og med højt til loftet.

Af kursusprogrammet fremgik at kursus-
start allerede var fredag aften kl. 19 
hvor vi blev modtaget af Johnny Jensen 
på hans autoværksted i Holeby hvor 
kurset skulle afholdes. Efter at alle var 

ankommet startede vi op med kaffe og 
hjemmebag og en kort selvintroduktion 
med hvad vi hver især havde gang i 
af projekter. Kursuskompendiet, som 
vi alle selvfølgelig havde gennemlæst 
inden vi ankom – blev mere eller min-
dre periferisk gennemgået i løbet af de 
efterfølgende par timer.

Lørdag morgen kl. 8 var alle klar igen til 
at indtage et godt og solidt morgenmål-
tid inden vi gik i gang med det praktiske 
metalarbejde. Vi fandt sammen 2 og 
2 og der stod en kasse parat til hvert 
hold med det nødvendige værktøj der 
skulle til for at lave opgaven – et stykke 
vingeforkant.

Johnny har det lidt (læs: meget) som 
alle os andre – need to have og nice to 
have – når det gælder godt og brugbart 
værktøj som man ikke mener man kan 
undvære. Vi blev derfor præsenteret for 
meget ønskværdigt og nyttigt værktøj, 
men få lov at låne det til den aktuelle 
konstruktion vi var i gang med var der 
dog ikke nogen mulighed for. Som 
Johnny sagde; det skal ikke være for 
nemt for os og så lærte vi det heller 
ikke fra bunden.

Søndag morgen igen efter et solidt 
morgenmåltid skulle de sidste lige være 
færdige med deres konstruktioner og 
der blev her også plads til nogle råd og 

KZ & V Metalkursus oktober 2021 i Holeby
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Foto: Jacob Lolk og Steen Jørgensen
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vejledninger på nogle vingeelementer 
en af kursusdeltager havde medbragt. 
Sidst på formiddagen blev der tid til 
en evaluering af hele kursusforløbet 
ligesom der blev tid til lidt løst og fast 
om det at bygge et metalfly. Kurset blev 
afsluttet med en gang dejlige sandwich 
inden vi – i det fineste vejr - kunne 
vende snuden hjemad …. på 4 hjul!

I det hele taget et rigtig godt og infor-
mativt kursus hvor jeg vil påstå vi alle 
fik meget ud af, ligesom vi fik en god 

forståelse for vigtigheden af at tingene 
blev gjort rigtigt.

Af de KZ & V kurser jeg har haft fornø-
jelsen at deltage på er dette nok det 
kursus der har budt på det bedste kolo-
nariske indhold; Hjemmebagte muf-
fins, flot belagt smørebrød, kamsteg til 
aften lørdag med rødvin, hjemmebag til 
aftenkaffen og søndag dejlige sandwich.  
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KZ & Veteranfly Klubben er Trafikstyrelsens forlængede arm 
når det gælder et nyt Byggeprojekt, et Restaureringsprojekt, 
en Statuskonvertering eller et Importprojekt og det gælder 
fra første aktivitet, ansøgning om projektgodkendelse frem til 
indstilling til erhvervelse af national flyvetilladelse.

Dette er et emne der til tider dukker op hos vores medlem-
mer, og derfor vil der fremover i Oscar Yankee være et ind-

Hvad sker der ”bag kulisserne” 

i KZ & Veteranfly Klubben
læg omkring de aktiviteter der foregår i Projektudvalget (PU), 
hos vores kontrollanter (VK) og overfor Trafikstyrelsen (TS), 
alle aktiviteter der udføres som frivilligt arbejde i klubbens 
bagland.

Nedenfor finder i de aktiviteter der er foregået siden den 
1. maj 2021.

Dato Type Projekt Nyt

15.05.2021 RV-6 OY-RVG Ny vejning udført - ny vejerapport udstedt

17.05.2021 KZ VII OY-ATM 2 års syn udført - ny konformitetsflyvetilladelse udstedt

18.05.2021 Robin DR253B D-EHAY Vejning udført -  ejer stod selv som ansvarlig for vejningen

23.05.2021 Zodiac CH 601 HD OY-LKA 2 års syn udført - ny prøveflyvningstilladelse udstedt - nyt midlertidigt 
registreringsbevis fra TS modtaget.

29.05.2021 Steen Skybolt OY-LYN Støjmåling af 4 fly i Esbjerg. Udført af Claus Vad

RV-7 OY-RSB

RV-6A OY-IPA

RV-6A OY-RVM OY-RVM skal have støjmålingen udført igen.

10.06.2021 MFI-15-200A OY-JTG Hans Hammer registreret som ny ejer og projektansvarlig.

12.07.2021 RV-6 OY-IPA Endeligt syn udført - indstillet til national flyvetilladelse - national flyvetil-
ladelse modtaget fra TS.

17.07.2021 RV-8A OY-LEK 3 års syn udført - national flyvetilladelse forlænget.

29.07.2021 Lancair 320 OY-CUA 3 års syn udført - national flyvetilladelse forlænget.

28.08.2021 RV-4 OY-ERD Endelig vejning udført - vejerapport udstedt af PU.

29.08.2021 Piper J3C-65 LN-BWP Tilladelse til restaurering udstedt.

29.08.2021 Christen Eagle II OY-CPP Tilladelse til restaurering udstedt.

06.09.2021 DR-109 OY-VAD 3 års syn udført - national flyvetilladelse forlænget.

07.09.2021 RV-6A OY-RVM Nyt midlertidigt registreringsbevis - ny prøveflyvningstilladelse udstedt.

13.09.2021 Europa OY-GDS 3 års syn udført - national flyvetilladelse forlænget.

28.09.2021 SeaRey C OY-SEA National flyvetilladelse - Registreringsbevis - radiobevis luftfartøj udstedt.

01.10.2021 Kitfox S7 OY-JAN Midlertidigt registreringsbevis - radiobevis luftfartøj udstedt.

02.10.2021 RV-6A OY-RVA 3 års syn udført - national flyvetilladelse forlænget.

05.10.2021 RV-6A OY-RVB National flyvetilladelse - registreringsbevis - radiobevis luftfartøj udstedt.

07.10.2021 KZ VII OY-ATI 3 års syn udført - national flyvetilladelse forlænget.

17.10.2021 Skybolt OY-LYN Endeligt syn udført - indstillet til national flyvetilladelse
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