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Som de fleste læsere er bekendt med, 
fik FLYV problemer med ”brændstof-
tilførslen” i efteråret 2012, hvorefter 
det gamle blad ”nødlandede” og blev 
slæbt ind i KDAs hangar i Roskilde. 
Efter måneder på jorden har ”tek-
nikere” fremskaffet reservedele og 
arbejdet i døgndrift på at få liv i det 
gamle blad, og som du ser er det lyk-
kedes!

FLYV har siden 1928 spillet en vigtig 
rolle som bindeled mellem piloter, 
teknikere og en masse andre men-
nesker, der på den ene eller den 
anden måde beskæftiger sig med 
flyvning. For gennem FLYV har vi i 
85 år kunnet fortælle hinanden om 
vore flyveoplevelser, udover at vi 
også har kunnet fortælle omverdenen 
om, hvad vi foretager os, når vi flyver, 
eller på anden måde beskæftiger os 
med flyvning.

Vinteren 2000-2001 rejste jeg rundt 
i New Zealand i et halvt år, hviket 
blandt andet førte til  en masse artik-
ler i FLYV om flyvning i det skønne 
land Down Under. 

I det sydligste af landet mødte jeg 
en pilot, der kort tid inden var flø-
jet turen fra sydenden af Sydøen til 
”Auckland Island” og hjem igen. På 
spørgsmålet om hvorfor han dog fløj 
seks timer ud over åbent hav i en lille 
flyvemaskine for at tage billeder af 

påtog sig opgaven at finpudse på 
layoutet, hvilket letter mit arbejde 
ENORMT, fordi jeg så kan koncentre-
re mig om at skrive, fotografere samt 
”grov-layoute”, og overlade den ende-
lige færdiggørelse af FLYV til  kyndige 
hænder.

Dette nummer af FLYV
Jeg håber, I bliver så glade for, hvad I 
ser i denne appetitvækker, at I bakker 
op om denne og kommende udgivel-
ser. Det kan I gøre ved at abonnere 
på FLYV og ved at skrive til mig med 
ris, ros, kommentarer og forslag til 
emner, I ønsker at læse om i FLYV. 
(redaktion@flyv.dk)

Løssalgsprisen bliver 58,50 kr. pr. stk. 
og et års abonnement med otte udgi-
velser koster 390 kr. Magasinet kan 
købes hos www.aeropartner.dk

Jeg vil til slut i denne indgangsbøn 
takke KDA’s generalsekretær Anders 
Madsen og bestyrelsen i KDA, samt 
en lang række positive medlemmer i 
KDA-unionerne, for opbakning til at 
få FLYV i luften igen.
    
God læselyst!

 
 

  Rune Balle

- kommer på vingerne igen

en øde ø, der var så lille, at der ikke 
engang kunne lande et fly, lød svaret: 
”Because I can”. 

På samme måde kan man med rette 
spørge: Hvorfor genoplive FLYV? Mit 
svar er det samme: Fordi vi kan! 

At genoplive et magasin som FLYV er 
lidt af en mundfuld,  og der er da også 
kastet rigtigt mange timer i projektet 
siden november 2012. Men når re-
daktion og trykning er ”outsourcet” 
til en halveksotisk ø i det sydlige 
Kattegat, og en masse læsere af FLYV 
bidrager med inspiration til spæn-
dende artikler og flotte billeder, (eller 
færdige artikler og billeder), så har 
FLYV gode chancer for at overleve.

Professionel hjælp
Når man kaster sig ud i en opgave 
som denne, opstår der af og til mulig-
heder, man ikke havde forestillet sig. 
Gennem årene på Samsø Flyveplads 
har jeg samarbejdet med fotojour-
nalist Casper Tybjerg og hans kone 
Karina, når de har afholdt fotokurser 
på Samsø. 

Sammen har Casper og Karina skre-
vet masser af artikler og bøger, og da 
jeg ringede til dem omkring et par 
spørgsmål til det computerprogram 
FLYV strikkes sammen i, blev jeg 
inviteret til at besøge dem i Aarhus. 
Enden på det besøg blev, at Karina 

Rune Balle
Redaktør og udgiver af FLYV fra 2013

Født i Odense 1967A-cert. / PPL 1991 Cand. scient. i antropologi Kbh. 1999CPL i New Zealand 2003CPL i Danmark 2004Flyvepladschef på Samsø siden 2004 Flyveinstruktør 2005Søfly rating Canada 2012 

1. feb. 201
3: 

 
fLYV præsenteres 

og saLg starter på

  www.aeropartner.dk

11. feb
. 2013:

 

 
fLYV går i trYkken.

8.feb. 2013: 
 
fLYV afLeVeres tiL 
trYkkeriet.

18.feb. 2013:  
fLYV sendes ud tiL abonnenterne.

Husk: 
 
køb fLYV Hos:
www.aeropartner.dk

ArbejdesplAn:

5. feb. 2013:  
sidste frist for annoncer.
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Disse år står i forandringens tid. Der 
er næsten ikke noget der er som det 
plejer at være. Masser af ting, masser 
af regler og forhold bliver ændret. 
Også flyvningens rammebetingelser 
og kommunikationsformen. En af de 
helt håndgribelige ting, som er foran-
dret, sidder du med i hånden – FLYV. 
FLYV er jo genopstået efter en tur ”på 
værksted”, som redaktøren forklarer. 
Den nye redaktør er en ildsjæl ved 
navn Rune Balle, som mange jo sik-
kert allerede er bekendt med. Det er 
en dejligt at se, hvordan ”den hellige 
ild” kan brænde for en idé – og til 
sidste ende med at realisere den. 
I det moderne samfund, hvor der er 
rigtig mange mennesker og organisa-
tioner der har til opgave at informere, 
og hvor produktet reelt er informa-
tion – dér er det vigtigt med et sted 
hvor informationerne kan placeres 
og gøre gavn – både som nyttig viden, 
men også som fornøjelse. Og det”nye” 
FLYV kan forhåbentlig være ét sådant 
sted der indeholder begge dele. Og 
uanset om det kommer til dig på pa-
pir eller som en digital publikation.
I forandringens tegn står også masser 
af medlemmers certifikater. De nye 
EASA FCL (Flight Crew Licensing) 
regler træder i kraft i Danmark den 
8. april i år. Det betyder, at alle i løbet 
at tre år skal have alle rettigheder og 
certifikater konverteret til EASA-ret-
tigheder og certifikater. En kæmpe 
opgave for Trafikstyrelsen – og en 
stor ændring for mange certifikatin-
dehavere. De nye regler strammer 
vilkårene for f.eks. kunstflyvning, 
som fremover kræver en tilladelse el-
ler rating – ligesom bjergflyvning. Til 
gengæld indføres der også et Euro-
pæisk certifikat for mindre fly, det 
såkaldte LAPL (Light Aircraft Pilot 
License), der dækker fly op til 2000 

testdokumenter fra hele Danmark i 
disse uger, hvor KDA’s frivillige spro-
gassessorer nu gennemfører mange 
sprogtest på medlemmerne – og det 
”koster gratis”. Det skal forstås på den 
måde, at sprogassessorerne naturlig-
vis forventer at blive vel modtaget, 
når de kommer ud i klubberne og 
på flyvepladserne – og måske endda 
få dækket deres rejseomkostninger, 
men det er altså en stor frivillig ar-
bejdsindsats der bliver givet. Så en 
sprogtest for et KDA-medlem er der-
for billig eller helt gratis. I flere Euro-
pæiske lande ved vi at en sprogtest 
koster mellem 1200 kr. og 2.500 kr. 
Så det samlede beløb medlemskred-
sen, der har brug for radiocertifika-
ter og dermed en sprogtest, sparer 
ihvertfald har passeret én million 
kroner for KDA’s medlemmer. Og 
overstiger KDA’s samlede kontingen-
tindtægter på et helt år.
Derfor er det naturligvis ærgerligt, 
hvis debatten om vores organisation 
handler om betaling og kontingent-
kroner. Uden en vis økonomi og kon-
tingentindtægter kan KDA ikke fun-
gere – og hvis opgavemængden der 
skal løses også stiger, så kan det ikke 
undgås at udgifterne følger med. Men 
det er et politisk anliggende, som jeg 
vil lade ligge og trygt overlade til dem 
der beslutter det, nemlig KDA’s med-
lemmer og deres valgte bestyrelser. 
Til sidst skal der lyde et stort tillykke 
til Rune Balle med det nye FLYV, som 
i stor grad vil beskæftige sig med de 
nære ting og vore venner i luften – 
uanset hvad der holder dem oppe. 

Anders Madsen
Generalsekretær
Kongelig Dansk Aeroklub 
Danmarks Luftsports-Forbund

DRIvkRaFTEN 
ER ILDSjæLE 

kg MTOM. Men hvor det er muligt, på 
en enklere måde at gå fra en kategori 
til en anden – f.eks. fra motorfly til 
svævefly eller omvendt. Der gives 
nemlig merit (overførsel af erfaring) 
for opnået erfaring på en betydelig 
bedre måde end tidligere. Derudover 
indføres en LAPL-medical, som har 
lempeligere krav på nogle punkter. 
Og som har længere intervaller mel-
lem fornyelser. Til gengæld giver den 
nye LAPL-medical ikke mulighed for 
at udvide rettighederne til f.eks. PPL, 
SPL eller BPL, som stadig kræves en 
ICAO Class II medical, som vi kender 
det i dag.
Vi hilser generelt de nye regler vel-
kommen. Men, for fortsat at kunne 
uddanne piloter kræves nu en god-
kendelse som Approved Training 
Organization (ATO). For at få en god-
kendelse skal der foreligge forskellige 
dokumenter eller håndbøger. Én for 
uddannelse, den såkaldte Training 
Manual (TM), én Operations Manual 
(OM) og én Organisation´s Mana-
gement Manual (OMM). Den sidst-
nævnte findes ikke hos alle organi-
sationer som sådan. Det kunne være 
en ”showstopper” for flere af med-
lemsorganisationerne og det kunne 
være en hindring for at kunne fort-
sætte med at uddanne piloter. Derfor 
besluttede KDA’s uddannelsesudvalg 
at udvikle en sådan håndbog. Dette 
arbejde er nu udført og den såkaldte 
ATO-håndbog (OMM) stilles til rådig-
hed for KDA’s medlemsorganisatio-
ner, når Trafikstyrelsen har godkendt 
den. Igen et stykke arbejde, som for 
størstedelen er udført af frivillige, 
med administrativ assistance fra 
sekretariatet. Men det forventes at 
den generiske håndbog kommer til at 
spare medlemsorganisationerne for 
megen tid og mange penge til en nød-
vendig godkendelse. 
Og på endnu et sted har de frivillige 
slået til. Det er på sprogtestområdet. 
Det strømmer nemlig ind med sprog-

Anders Madsen

Generalsekretær

Kongelig Dansk Aeroklub 

Danmarks Luftsports-Forbund

Forsidebillede: DC3 N-18121 ”The Great Silver Fleet” 
starter motorer på Pitt Meadows Airport øst for 
Vancouver i Canada.
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I efteråret 2012 blev det besluttet at 
lukke FLYV pga. økonomi, og fordi et 
flertal af beslutningstagerne var af 
den overbevisning, at tiden var løbet 
fra FLYV, fordi hjemmesider, SMS’er 
og e-mails kan udbrede de nødvendi-
ge informationer billigere end FLYV. 

Der er ingen tvivl om, at informationer 
kan udveksles langt hurtigere med en 
e-mail eller SMS, end når de skal skri-
ves, redigeres og udgives i et blad. 

Grunden til, at FLYV genopstår, er 
derfor ikke, at elektronikken ikke 
er god nok til at viderebringe infor-
mationer, men at et blad som FLYV 
kan andet og mere end nyhedsbreve, 
e-mails og SMS’er: 

FLYV kan skabe samhørighed 
og give oplevelser på tværs af 
”faggrænser”!

En meget stor andel af FLYVs læsere 
har flyvning som en fritidsinteresse, 
og vi flyver eller beskæftiger os med 
flyvning, fordi flyvning er en interes-
se, vi dyrker, når vi har tid til det. 

Med andre ord afsætter langt de fle-
ste af FLYVs læsere tid til at beskæf-
tige sig med interessen, og derfor er 
det ikke strengt nødvendigt at alle 
informationer leveres i form af korte 
nyhedsbreve. For formålet med at 
beskæftige sig med flyvning handler  
ikke om at opnå effektivitet, som i en 
virksomhed, men om OPLEVELSER!

På samme måde som der er stor for-
skel på i al hast at snuppe en pizza og 
en sodavand, og i ro og mag at nyde 
et veltilberedt måltid og en flaske 
god vin, er der stor forskel på at få 
nødvendige informationer gennem 
korte nyhedsbreve, og på at få OPLE-
VELSER gennem at tage del i andres 
oplevelser.

På trods af at vi omgiver os med et 
væld af TV-kanaler og hjemmesider, 
udgives der et utal af blade og maga-
siner om alt fra pleje af akvariefisk 
til astronomi. Alle disse blade og ma-
gasiner udgives, fordi vi mennesker 
ikke kun har brug for mad og drikke 
samt tag over hovedet og en seng at 
sove i, men også OPLEVELSER.

Fantastiske oplevelser
Flyvning er fantastisk! Det er fan-
tastisk at kunne sætte sig i et fly 
og starte motoren for at rulle ud til 
en startbane, give motoren gas og 
lette fra jorden. Det er fantastisk at 
sidde i et svævefly og mærke wiren 
strammes, mærke accelerationen og 
at stige mod himlen, for et øjeblik 
senere at udløse wiren og svæve. 
Det er fantastisk at opleve døren gå 
op, for et par sekunder senere at se 
det fly man sad i forsvinde over sig, 
for øjeblikke senere at svæve i en 
faldskærm. Det er fantastisk at sidde i 
en helikopter og lande på en klippeaf-
sats, hvor ingen andre flyvemaskiner 
kan lande. Det er fantastisk at bruge 
en kold og våd vinterdag på at op-
leve fantastiske flymuseer, og det er 
fantastisk at sidde i aftensolen på en 
flyveplads og nyde en grillet bøf og et 
glas rødvin, imens der ævles flyvning 
med gode venner.

Alt det – og meget meget meget mere 
– er fantastisk, og det er fantastisk 
spændende at tage del i andres ople-
velser og blive inspireret.

Det er lige nøjagtig, hvor FLYV kan 
gøre en kæmpe forskel. For gennem 
FLYV kan vi dele oplevelser, som vi al-
drig ville dele dem gennem hjemme-
sider eller e-mails, fordi historierne 
præsenteres, så det er en helt speciel 
oplevelse at sidde og læse dem i et 
gennemarbejdet  blad.

Inspiration
Formålet med det nye FLYV er derfor, 
at alle vi, der interesserer os for 
flyvning, skal kunne finde noget der 
er interessant i FLYV, både om vores 
egne specialinteresser, men også om 
”de andre”. 
Med andre ord skal jeg som motorfly-
ver have ”aha’oplevelser” af at læse 
om ballonflyvning, svæveflyvning, 
paragliding osv osv, mens ”de andre” 
også gerne skulle have ”aha-oplevel-
ser” af at læse om motorflyvning.  Vi 
deler alle luften, vi flyver i, og derfor 
skal vi kunne glæde os over hinan-
dens oplevelser, der kan inspirere os, 
ligesom vi kan inspirere de andre.

FLYV er uundværlig
Netop det – at kommunikere på tværs 
af interessesfærer eller ”fag-grænser” 
- kan og skal de enkelte klubber og 

unioners hjemmesider ikke, og netop 
derfor er FLYV så uundværlig, hvad 
enten man vælger at få den bragt til 
postkassen af et postbud i fin uni-
form, eller man - på lidt længere sigt 
- vælger at spare papir og porto, for 
at få FLYV tilsendt med lysets hastig-
hed og læse det på ”lesebrett”, som de 
siger i Norge.

Præsentation
Når vi nu starter helt forfra med det 
nye FLYV, er det interessant at se på, 
hvem der er aktive inden for flyvning, 
og hvem der derfor er målgrupper for 
FLYV.  

Så HVEM er vi, os der har vores sær-
interesser . . . eller sære interesser . . . 
inden for svæveflyvning, hanggliding 
og paragliding, ultraletflyvning, bal-
lonflyvning, motorflyvning, helikop-
terflyvning og modelflyvning? 

Det synes jeg som redaktør er rele-
vant i første udgave af det nye FLYV. 
Derfor har jeg stillet 10 mere
eller mindre skarpe spørgsmål, der 
naturligvis giver mere eller mindre 
mening, men også viser ligheder og 
forskelligheder.

Hvem er vi - 
...alle os der interesserer os for flyvning, 
og hvad kan vi gøre for hinanden?

FLYV spurgte unionerne:

1. Hvor længe har I eksisteret? 

2. Hvor mange medlemmer er I? 

3. Hvordan er kønsfordelingen? 

4. Hvordan er aldersfordelingen? 

5. Hvad koster et medlemskab? 

6. Hvad koster et certifikat ca.? 

7. Hvad koster en flyvetime? 

8. Hvilke vinteraktiviteter har I? 

9. Bliver medlemmerne i årevis,  
eller er der mange korttids-
medlemmer? 

10. Hvad kan det nye FLYV gøre for 
netop jeres aktivitet?

Se svarene i FLYV ! 
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En Redbird simulator er beregnet til 
både VFR og instrumentflyvning, og 
den første Redbird, der er certificeret 
i Europa, står på en flyveskole i Polen. 
Da der flyves på samme regler i Polen 
som i Danmark forventer Ikaros Fly, 
at simulatoren også vil blive certifice-
ret i Danmark. Det kunne medføre, at 
op til 35 timers simuleret ”full flight” 
skoleflyvning vil kunne logges i for-
bindelse med instrumentskoling. For 
flyveelever vil det give en betragtelig 
besparelse i forhold til at flyve en 
”rigtig” flyvemaskine . . . og som en 
ekstra bonus slipper man for aflys-
ninger på grund af tåge, kraftig vind 
eller is i skyerne!

Flyveinstruktør Stig Kristensen (th) viser den nye Redbird simulator 
frem for en elev inden prøvelektion. 

Med kamera på stativ og en lukkertid på 20. sekunder, kan man se 
hvor meget simulatoren bevæger sig i ”take -off”.

man trykker gashåndtaget i bund, for 
accelerationen mærkes næsten som i 
virkeligheden, og der skal højreben i 
for at kompensere for de bevægelser, 
man mærker.

Alt efter, hvordan simulatoren er 
programmeret, kan man opleve mere 
eller mindre turbolens, men vælger 
man moderat til kraftig turbolens, er 
det en god ide at spænde sikkerheds-
selen! Med lidt hjælp fra en instruk-
tør (eller ved at pause simulatoren), 
kan man ændre vejrforholdene under 
flyvningen, og da FLYV prøvefløj si-
mulatoren, ændrede instruktøren på 
vejret, så det pludseligt blev så dår-
ligt, at det var rart med radarvektors 
tilbage til en ILS-anflyvning til bane 
22L i Kastrup Lufthavn. 

Modsat simulatorer, der ikke bevæger 
sig, giver det at Redbird-simulatoren 
bevæger sig temmelig meget mere at 
arbejde med, og i kampens hede kan 
man let glemme, at der ”kun” flyves 
i en kasse. En kæmpe fordel er dog, 
at simulatoren kan stoppes i luften, 
hvis man som elev laver en fejl, der 
kræver, at instruktøren bryder ind 
med forklaring. Som alle andre si-
mulatorer kan Redbird også ”spole” 
tilbage, så en sekvens af flyvningen, 
som f.eks. det at ”fange” glideslopen, 
gentages, indtil man har lært at ud-

SkaNDINavIENS FøRSTE 
REDbIRD SImuLaTOR

Simulatoren kan både vise moderne ”glas-cockpit” og ”gammeldags” instrumenter. Piloten ser frem og til siderne på fem skær-
me. Simulatorens bevægelser gør det så livagtigt, at man glemmer, at man ”bare” flyver i en simulator.

Kort før jul blev den første Redbird ”full flight” simulator i Skandinavien 
installeret og taget i brug hos flyveskolen Ikaros Fly i Roskilde Lufthavn. 

Tekst og foto: Rune Balle 

Testfyvning
Som certificeret pilot med erfaring i 
flyvning med rigtige flyvemaskiner er 
man naturligvis skeptisk over for en 
simulator, der ikke har kostet millio-
ner af kroner. For når simulatoren er 
udviklet af et par amerikanske simu-
latornørder, og ”kun” har kostet om-
kring 800.000 kr., så kan man fristes 
til at frygte, at den nok ikke kan så 
meget, som de store dyre simulatorer, 
som luftfartsselskaberne bruger. Der 
skal dog ikke mange sekunder til, før 
man må gi’ sig, for den er godt nok 
realistisk! Simulatoren er bygget op 
over Microsoft Flight Simulator X, og 
ud over at bevæge sig om tre akser, 

så giver de seks skærme - plus to 
skærme til instrumenterne, der kan 
vises som traditionelle instrumenter 
eller som ”glas cockpitt” – indtryk, 
der gør at man efter kort tids ”flyv-
ning” faktisk tror på, at man er ude at 
flyve rigtigt.

På den korte introduktionstur star-
tede vi fra Kastrup Lufthavn, hvor de 
færreste privatpiloter ellers kommer, 
og for at gøre det endnu sjovere 
valgte vi at flyve ”om natten”, hvor de 
mange lysende lamper i Kastrup er 
imponerende. Med masser af erfaring 
fra ”hjemmesimulatorer”, så bliver 
man positivt overrasket allerede når 

føre det korrekt. Noget andet der er 
ret godt, det er at skyernes højde kan 
programmeres, så man som elev kan 
få oplevelsen af at flyve i skyer og 
turbolens næsten helt ned til banen.

VFR simulering 
Ud over at være fantastisk til instru-
ment-skoling er Redbird også et godt 
redskab til at lære grundlæggende 
flyvning eller til at opfriske VFR flyv-
ning. Som vi alle ved, er vores klima 
ofte sådan, at vi ikke får fløjet meget 
i vinterhalvåret, og til at ”banke rust” 
vil Redbird være fantastisk. Igen giver 
det den store fordel, at man som elev 
slipper for aflysninger på grund af 
dårligt vejr! 

Gennem de seneste par år har der i 
Danmark været en del ulykker, hvor 
erfarne piloter har mistet kontrollen 
over deres fly i forbindelse med VFR 
flyvning i marginalt vejr. Det har uden 
tvivl skræmt en del piloter fra at flyve 
i vejr, der ikke er superflot, hvilket 
igen mindsker disse piloters chancer 
for at håndtere en situation, hvor de 
bliver overrasket af dårlig sigt og lave 
skyer. Disse piloter vil uden tvivl kun-
ne få rigtigt meget glæde af at træne 
flyvning i marginalvejr, for Redbird 
er også utroligt realistisk til VFR flyv-
ning.

Prøvelektion eller skoleflyvning 
Er man ikke allerede uddannet 
pilot, og har man lyst til at prøve om 
flyvning er noget, man skal i gang 
med, så er en ”tur” i en Redbird uden 
tvivl pengene værd, og i forhold til 
en prøvelektion i en ”rigtig” flyvema-
skine kan man få omtrent dobbelt så 
meget for pengene, og slippe for at 
få prøvelektionen udsat igen og igen 
på grund af møgvejr. En stor fordel er 
også, at prøvelektioner kan udføres 
med ”publikum”, for ved hjælp af 
kameraer i kabinen, og en tv-skræm 
udvendigt, kan tilskuere tage del 
oplevelsen. Ideelt til en polterabend 
eller et firma-arrangement!

Klimavenlig flyvning 
For tiden fokuseres der meget på at 
alt skal være ”klimavenligt”, og med 
det klima vi har i Danmark, så er det 
venligt, at der kan ”flyves” i simulato-
ren, hvad enten vores klima byder på  
slud, sne og sjap eller blæst og regn 
eller tåge. Selvom en Redbird simula-
tor aldrig vil kunne udkonkurrere de 
store dyre simulatorer, der anvendes 
til træning af airline-piloter, så vil de 
med garanti blive hverdag på mange 
større flyveskoler. For i en simulator 
der er så realistisk, vil man som elev 
lære rigtigt meget, hvad enten det er 
IFR eller VFR.

Husk: 
 
køb fLYV Hos:

www.aero
partner.dk
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”Copenhagen Information. 
Ultralet 9-385. Motorstop midtvejs  
mellem Fyns Hoved og Samsø. 
En person om bord. Forsøger nødlanding på Samsø !” 

Tekst og foto: Rune Balle

”Det løber koldt ned ad ryggen på 
mig, når jeg tænker på det radioop-
kald,” fortæller Jan Kofod Larsen, der 
oplevede noget af det værst tænke-
lige, en UL-pilot kan opleve, nemlig 
at sidde alene i et lille fly med koldt 
vand under sig, og kun een mulighed 
for at undgå det kolde vand: 

AT SVÆVE TIL LAND!

Forud for den alvorlige nødsituation 
var der intet, der tydede på andet 
end en behagelig flyvetur fra Fejø 
til Nordjylland. Vejret var smukt 

højtryksvejr med let til frisk vind fra 
nord. Flyet var kun ganske få år gam-
melt, med kun godt 50 timer i luften, 
og både fly og pilot havde fløjet turen 
fra Fejø til Nordjylland flere gange før.
”Det er løgn,” fortæller Jan Kofod 
Larsen, at han tænkte, da motoren 
uden forvarsel pludselig lød, som om 
der blev hældt en håndfuld skruer 
ind i en cylinder, og hele maskinen 
begyndte at ryste, og propellen et 
øjeblik senere stod stille. Så overtog 
de rutiner, der var blevet trænet til 
bevidstløshed: ned med flyets næse; 
trim til bedste glidehastighed; prøv at 

maYDaY!    maYDaY!    maYDaY!

Omtrent fire minutter efter motoren 
satte ud, befandt UL 9-385 sig i godt 
200 fod over sydkysten af Samsø. Den 
stenede strand kunne ikke bruges 
til at lande på, og inde i land var der 
skov med høje løvtræer både til højre 
og til venstre for flyet. Eneste mulige 
landingsområde var derfor lige frem-
me, hvor der var noget, der lignede 
en brugbar mark.

”På det tidspunkt var jeg sikker på, at 
jeg slap for at ryge i det kolde vand, 
men jeg var ikke helt sikker på, om 
jeg kunne undgå at styrte ned mellem 
de store træer. Derfor var der kun 
et skud i bøssen, og det var at holde 
flyet svævende og håbe, at jeg kunne 
nå over træerne og hen til marken!” 
fortæller Jan Kofod Larsen
 
Et øjeblik senere stod flyet uden en 
skramme midt i en rugmark i det 

Jan Kofod Larsen guider bugseringstraktoren frem til flyet.

Pilot Jan Kofod Larsen var lettet, da flyet var landet sikkert på Samsø.

Flyet var landet midt i en langhåret rugmark.

Flyet blev bugseret fra rugmarken af en go’ gammel ’skærgårdstraktor’.

få motoren i gang igen...nå nej, det er 
vist ikke en god idé;  flyv væk fra ueg-
net landingsområde og kald MAYDAY 
på radioen.
”Alt sammen var egentlig ret nemt, 
og det tog kun et øjeblik, før flyet 
svævede med korrekt hastighed,” 
fortæller Jan Kofod Larsen og fort-
sætter: ”Men de næste minutter var 
anderledes, for mit hjerte hamrede, 
og der var fuldstændig stille på radi-
oen med undtagelse af Informations 
opkald med spørgsmål om position 
og højde... og om de skulle sende en 
redningshelikopter”.

sydøstligste hjørne af Samsø.
 ”Det var helt uvirkeligt, og jeg skal 
da lige love for, at jeg var lettet, da 
flyet var landet,” fortæller Jan Kofod 
Larsen, da han over en time senere 
endelig blev fundet . . .  af FLYV’s 
udsendte raporter!

Svært at finde havarist
Den skæbnesvangre søndag eftermid-
dag var jeg hjemme i Nordby på Sam-
sø, da min flyveplads-mobiltelefon 
ringede. En noget stakåndet mand 
spurgte, om det var mig der stod for 
flyvepladsen på Samsø, og det kunne 
jeg bekræfte. 

”Nu skal du høre,” sagde manden, der 
præsenterede sig som Jan Kofod Lar-
sen. ”Jeg er lige nødlandet på syden-
den af Samsø, og jeg vil bare spørge, 
om du kan hjælpe mig med at få mit 
fly bugseret til flyvepladsen”.

Jeg var noget overrasket over den 
noget usædvanlige forespørgsel og 
sagde  ”øeh . . . du mener transportere 
et havareret fly?”
”Ja,” sagde Jan Kofod Larsen, ”har du 
en trailer og noget værktøj, så kan vi 
tage vingerne af og læsse flyet op på 
traileren”.

Jeg må indrømme, at jeg lige i det 
øjeblik havde en af mine venner mis-
tænkt for at lave telefon-fis, men der 
var noget ved stemmen og tonefaldet 
der ikke passede. 
Da jeg havde spurgt, om han var 
kommet noget til, og om han havde 
talt med Information efter nødlandin-
gen, var jeg overbevist om, at den var 
god nok. Ti minutter senere havde 
jeg læsset en masse værktøj i min 
bil, koblet traileren på jydekrogen og 
sat kursen mod den anden ende af 
Samsø.

Husk: 
 
køb fLYV Hos:www.aeropartner.dk
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GENERALSEKRETARIAT

Kongelig Dansk Aeroklub
Lufthavnsvej 28
DK-4000 Roskilde

NYT TELEFONNUMMER 
FRA 2013:  29 90 59 00

Formand: Helge Hald
E-mail: formand@kda.dk

Generalsekretær: Anders Madsen
E-mail: kda@kda.dk

Sekretariatet er åbent:
Mandag-torsdag 12.30-16.00, 
Fredag er sekretariatet lukket.

Biblioteketet er åbent:
Mandag-Fredag 9.00-16.00

KDA’s bestyrelse
Formand: 
Helge Hald    29 73 91 55
Næstformand:
Per Wistisen   98 18 43 16
Miljø- og flyvepladser:
Søren Pedersen   26 12 60 09
Sportsligt:
Regnar Petersen  40 52 23 28
Teknikudvalg:
Poul Harrison   59 47 22 93
Luftrum:
Palle J. Christensen  86 67 40 48
Kommunikation:
Lisette Bertelsen  20 92 15 00

Dansk Ballon Union
Henning Sørensen
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg
Telefon: 86 27 66 63
www.ballonunion.dk
E-mail: formand@ballonunion.dk

Dansk Hanggliding 
og Paragliding Union
KDA-huset
Lufthavnsvej 28
DK-4000 Roskilde
Telefon 29905900
www.dhpu.dk
E-mail: dhpu@dhpu.dk

Dansk Faldskærms Union
Idrættens Hus,
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Telefon: 4326 2777
Telefax 4343 0345
www.dfu.dk
E-mail: dfu@dfu.dk

Dansk Kunstflyver Union
Morten Hartvig Hanesn
Gundsølillevej 20, 4000 Roskilde
Flf.: 21 33 05 79
www.kunstflyvning.dk
E-mail: 
morten.hartvig.hansen@mail.dk

Dansk Motorflyver Union
Formand: Knud Nielsen 86 23 16 52
E-mail: elek@fiber.dk
Sekretariat: Merete Strandberg
Limfjordsgade 121, Gjøl
9440 Åbybro
Telefon: 78 78 21 90
www.flyvdmu.dk
E-mail: mail@flyvdmu.dk

Dansk Svæveflyver Union
Svæveflyvecenter Arnborg
Fasterholdtvej 10, 7400 Herning
Telefon: 97 14 91 55 (man-fre 10-14)
Fax: 97 14 91 08
www.dsvu.dl
E-mail: dsvu@dsvu.net

Havarigruppen
Niels Gregersen  21 44 24 97
John Carlsen  40 42 12 47
Edvard Braae  24 85 67 12
Lars Severinsen  40 38 11 28
Phillip Nathansen 40 19 82 97

Dansk UL Flyver Union
Formand: Hans Havsager
Telefon: 46 48 06 08

Sekretariatet: Dagmar Skov
Gl.Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram
Tirsdag og torsdag 17:00 - 19:00
Onsdag og fredag 13:30 - 16:00
Telefon: 74 82 20 21
Fax: 74 82 24 00

www.dulfu.dk
E-mail: dulfu@dbmail.dk

DULFU’s bestyrelse:
Fmd: Hans Havsager: 46 48 06 08
Næstformand & aktivitetsleder:
Mads Thomsen  20 46 60 40
Flyverchef:
Niels Gregersen  87 54 02 48
Materielchef:
Preben Bruhn Jensen 48 30 31 21
FLYV kontaktperson:
Christian Iver Pedersen 74 83 12 69
Uddannelseschef:
Johnny Larsen  48 28 14 19
Kasserer:
Jørgen Gram  74 87 16 18
Miljøchef:
Henrik Rønbjerg  42 41 72 61

Modelflyvning Danmark
Formand: Allan Feldt
telefon: 86 13 41 40
Sekretariat: Marttin Stuart Nielsen
Kirkeskovvej 1, Bjælkestrup
4660 St. Heddinge
Telefon: 86 22 63 19

www.modelflyvning.dk
E-mail: info@modelflyvning.dk

KZ & Veteranfly klubben
Formand: Bent Esbensen
Telefon: 50 99 70 07
E-mail: besbensen@gmail.com

Sekretær: Henrik Gabs-Pedersen
Telefon: 20 68 15 85
E-mail: gabs-pedersen@privat.dk

Jeg håber, at du fik lyst til at købe FLYV! 

Planen er at FLYV skal udgives 8 gange årigt (dog kun 7 numre i 2013):

Jeg har MASSER af ideer til historier, der trænger til at blive fortalt, men jeg 
vil også meget gerne besøg DIG eller JER og fortælle DIN eller JERES historie!
Så ring, skriv eller mail hvis I har en god historie, nogle gode billeder eller 
bare noget på hjertet, som I ønsker at dele med FLYV. 

        
De venligste hilsener 

 Rune Balle

Dato for udgivelse Deadline for materiale
1 Vinterferien uge 8 i februar ca. 1. februar
2 Forår ca. 15. april ca. 1. april
3 Sommer ca. 15. juni ca. 1. juni
4 Sensommer ca. 1. september ca. 15. august
5 Efterårsferie ca. 15. oktober ca. 1. oktober
6 Julenummeret ca. 1. december ca. 15. november
7 Nytår dvs. ca 28. december ca. 7. december

Husk: 
 
køb fLYV Hos:

www.aero
partner.dk

’Hvor fa’en 
gjorde du af 
det nye fLYV?’


