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Lørdag d. 12. September 2009 kl. 09:00 mødtes en flok glade og forventningsfulde 
fly entusiaster ved Hovedvagten på Flyvestation Karup. 

Vejret var særdeles godt med masser af sol og ingen vind. 
Grunden til fremmødet var det årlige Draken Meeting, altså den dag hvor Draken Team Karup 

inviterer til hygge komsammen. Vi fra teamet var meget glade for, at omkring 40 af vores 
medlemmer havde meldt sig til arrangementet. Straks efter ankomsten begav man sig i samlet flok 

til det sædvanlige samlingssted: Den gamle motorprøvestand med nærliggende trimplads. 
AT-158 var allerede et par dage i forvejen kørt i stilling på trimpladsen, da forklædet foran 

vores shelter for øjeblikket er optaget af et F-16 fly på grund af den store flyveøvelse Bold Avenger. 
I motorprøvestanden sørgede Sonja som sædvanligt for kaffe og rundstykker til de fremmødte. 

Nogle af os var straks gået ned på trimpladsen for at pille plastikken af flyet, alle åbninger var blevet 
tildækket for at beskytte mod vejrlig, og efterhånden blev vi klar til opstart. Mens denne 

klargøring fandt sted, fik vi besøg fra Norge, en af vore venner ankom i sin Cessna ”Bird Dog” for at 
deltage i løjerne. Nu var vi så heldige at indflyvning af deltagere til ”Bold Avenger” foregik i netop disse 

timer så der var en del at kigge på. Klokken ca. 11 var vi klar til at forsøge en opstart, 
Brand og redningstjenesten mødte op som sikkerhedsgardering nøjagtig som de plejer, denne gang 
med 2 Eagles samt en indsatsleder bil. Det får os til at føle os meget trygge ved det vi laver, så det 
er vi meget tilfredse med. Opstart og motorkørsel forløb ganske som forventet,  uden problemer. 

Da støjen fra AT-158 var døet hen, begav vi os alle op til motorprøvestanden igen. 
Denne gang for at nyde den gode grill mad som Birthe og Erik også denne lørdag havde indvilget i at 

ville servere for os. Dette kulinariske indslag i Draken Meeting er blevet et must og jeg er meget glad for, 
at vi altid har vores faste kokke klar til at sørge for os, uden dem går det bare ikke. 

Efter spisning og snak om dagens oplevelser, var der almindelig oprydning. 
Flyet blev atter pakket ned mod vejrlig og de medlemmer der endnu ikke havde haft chancen for at 
besøge os i shelteren fulgtes nu med Michael, dels for at bese vores andet fly AR-113 samt for at 

aflægge et besøg ved Flyhistorisk Samling. På bestyrelsens vegne, vil jeg gerne takke de fremmødte, 
det er altid rart at stå som arrangør, når der er stor opbakning. 
Tak for denne gang og på gensyn ved det næste arrangement.

DTK Best. fmd. John Andersen.     
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 Opstart og motorkørsel forløb ganske som forventet,  uden problemer. 

John Andersen, Draken Team Karup’s nye formand 


