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MON DER SNART SKER NOGET? 
 

Niels Wester venter en kende utålmodig på, at hans chauffør skal bekvemme 
sig ombord i AT-158, så køreturen kan begynde. I forbindelse med Draken 
Meeting havde vi besluttet at sige tak til Niels, for mange års medlemskab og 
flittigt fremmøde på arbejdsdage. Den bedste måde at gøre det på var efter 
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vores mening, at tilbyde ham bagsædet på den første køretur i forbindelse med 
dette års Draken Meeting og Reunion for ESK 725. Et tilbud der faldt i god jord 
hos Niels, mere om det senere. 
 

AIRSHOW I STAUNING 
 

Straks efter sommerferien, lørdag den 5. august, var der kaldt sammen til 
Airshow i Stauning. Vi havde i løbet af forsommeren snakket frem og tilbage om 
deltagelse, og var blevet enige om, at det nok ville være en god ide, om vi var 
repræsenteret på showet. Da vi henvendte os til Stauning Lufthavn, blev vi præ-

senteret for et meget 
stort gebyr for deltagelse. 
Det var vi ikke interesse-
ret i, da det jo ikke kunne 
være rigtigt, at vi skulle 
betale for at være et 
godt indslag på dagen. 
Belært af erfaringen vid-
ste vi også, at vi ikke kun-
ne tjene pengene hjem 
på salg af vores sædvan-
lige merchandise. Vi hav-
de næsten opgivet tan-
ken om deltagelse, da vi  
fik tilbudt en fin plads ved 

indgangen til Flymuseet i stedet for. Den plads var vi meget glade for, og det 
viste sig, at være et rigtigt godt sted at slå vores bod op. Vi fik en mængde snak 
med gæsterne, mødte flere gamle kollegaer, vi fik set en masse flyvning og til-
med gjort lidt forretning, så vi er museet meget taknemmelige for det fine tilbud. 
Vi pakkede bilen med cockpit, telt og alt det nødvendige grej om fredagen og 
afventede så bare det gode sommervejr til dagen efter.  Regnen silede ned, da 
vi kørte hjemmefra, så de mest pessimistiske af os frygtede en gentagelse af det 
sidste besøg i Stauning, hvor vi jo næsten blæste og regnede væk. Sådan skulle 
det ikke gå denne gang, for jo tættere vi kom på Stauning Lufthavn, jo bedre 
blev vejret. Det endte med, at vi havde tørvejr hele dagen, og fik endda set 
solen i længere perioder. Noget som vi bestemt ikke har været forvænte med 
denne sommer. 
 

DRAKEN MEETING 
 

Årets hovedbegivenhed var programsat til lørdag den  2. september. Vi blev 
allerede i foråret kontaktet af ESK 725, som havde planlagt Reunion den på-
gældende dag, om Draken Team Karup også i år ville stille et af vore fly på sta-
tic display for gæsterne. Det ville vi selvfølgelig meget gerne. Der blev samtidigt 
spurgt, om det var helt umuligt, at få os til at starte op ved samme lejlighed. Ef-
ter en ultra kort overvejelse, var svaret, at det ville vi også meget gerne. Så fore-
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slog vi, at når vi nu alligevel startede motoren, så kunne vi vel lige så godt køre 
en tur med flyet ved samme lejlighed. Vi kunne jo eventuelt køre et par ture 
med gæsterne, hvis nogen havde lyst til en bagsæde tur. Sådan blev det. Efter 
en yderligere snak blev vi internt enige om, at når vi alligevel skulle ud at køre, 
så kunne vi jo lige så godt tilbyde en køretur til et af vore trofaste medlemmer, 
på den måde kom turen i stand for Niels.  

Dagen begyndte med 
ankomst i Hovedvagten 
klokken 9. Her blev de 42 
tilmeldte krydset af på 
besøgslisten. Hvorefter 
man begav sig til AFTC, 
her var der arrangeret 
morgenkaffe med tilhø-
rende rundstykker. Ken-
neth og Ole fra AFTC, 
havde stillet sig til rådig-
hed for os, så vi uden 
problemer kunne låne de 
fine lokaler til formålet. 

 

Under morgenkaffen be-
nyttede formanden sig af 
stilheden, til at give en 
lille briefing om dagens 
videre indhold. Der blev 
også som sædvanligt 
opfordret til, at omgan-
gen med flyene, burde 
foregå med opmærk-
somheden rettet mod 
størst mulig sikkerhed. 
Alle hjalp derefter med 
at rydde op efter kaffen, 
hvorefter kursen blev sat 
mod museet i Gedhus, hvor Poul Hjort og Palle JC, ventede på os. Her var der 
rundgang i alle lokalerne samt i hallen, i teltet og endelig i bunkeren. Under hele 
besøget var det muligt, at få besvaret spørgsmål samt at få fortalt facts omkring 
udstillingerne. Jeg hørte mange af gæsterne give udtryk for stor tilfredshed med 
besøget. I Mellemtiden havde arbejdet i AFTC’ s lokaler på ingen måde ligget 
stille. Her var der nemlig gjort klar til den efterhånden meget berømte grillfrokost. 
Vi plejer at have et fast grillhold i Birthe og Erik fra Gandrup. De var desværre 
ikke klar til at hjælpe os i år grundet sygdom. Vi havde derfor i hast nedsat et nyt 
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grillhold. Så medens vi 
havde sendt gæsterne 
på besøg på museet, 
havde det nye grillhold 
tændt op under briketter-
ne. Da gæsterne vendte 
sultne tilbage var grillhol-
det klar til at tage hånd 
om både bøffer og pøl-
ser. Efter frokosten og en 
hurtig kop kaffe, var det 
tid for en fuldstændig 
oprydning på AFTC, fordi 
vi nu efterfølgende skulle 
forlægge til Shelter 152.  

Vi havde aftalt med ESK 725, at vore gæster ville være velkomne til at overvæ-
re en helikopterdemonstration, som skulle finde sted i forbindelse med udskift-

ning af en af beredskabshelikopterne 
samt dennes besætning. Der var også 
et håb om, at Afvisningsberedskabet 
ville kigge forbi, hvis der alligevel var 
anden flyvning på programmet for 
dem, og hvis en forbiflyvning kunne 
passes ind i missionen. F-16 flyene kom 
godt nok forbi, men langt tidligere end 
forventet, så jeg tror, at de eneste der 
nød godt af synet, var os i Draken 
Team Karup. Helikopteren gik desvær-
re i stykker, så der blev heller ingen de-
monstration fra den kant. Så vi var jo 
lidt ekstra pressede, da AT-158 skulle 
startes op til køreturen. Vi havde ons-
dagen før brugt nogle timer på at gøre 
flyet klar. Der var kontrolleret dæktryk, 
der var blevet efterfyldt med det dyre-
bare startbrændstof, der var støvet af 
og pudset vinduer og krydset fingre for 
en perfekt performance på dagen. 
Alligevel var der en fortættet stemning, 
da vores faste chauffør, TEN, trykkede 
på startknappen. Det viste sig, at AT-
158 var absolut samarbejdsvillig. Moto-

ren startede som så ofte før, uden den mindste tøven, og man kunne se de sto-
re smil brede sig blandt tilskuerne, ikke mindst hos TEN og Niels Wester samt vores 
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sikkerheds garanti, brandfolkene fra BOR, der altid er til stede når vi starter op. 
Det var aftalt, at opstarten skulle foregå umiddelbart efter ESK 725 standerhejs-

ning, og nøjagtigt sådan 
blev det. 
Efter  en tur ud på flyfel-
tet og tilbage til Flyvesko-
lens område, blev Niels 
skiftet ud med en kvinde-
lig gæst fra ESK 725, der 
så efter en lignende tur 
blev skiftet ud med end-
nu en gæst fra ESK 725. 
Efter denne sidste tur, kør-
te TEN AT-158 tilbage til 
Shelter 152, hvor Bent var 
klar til at modtage ham. 
Flyet blev kørt i shelter og 

vi kunne derefter tage hul på dagens sidste agendapunkt, nemlig et besøg ved 
Harvard 324 på FLYHIS. Arbejdet med at adskille det gamle fly, er nu snart tilen-
debragt. Når adskillelsen er komplet, skal rør rammen glas blæses, så al malin-
gen fjernes, derefter skal rammen kontrolleres for revner og korrosion. Hvis den 
bliver godkendt, skal den grundmales, derefter males med den rigtige farve, og 
så er vi endelig parate til at begynde at tænke på genopbygningen af flyet. En 
proces der forventes at vare mindst 5 år og koste en hulens masse penge. 
 

OPSÆTNING AF FLYVESTATIONENS GATE GUARD 
 

Som det vil være de fle-
ste bekendt, har flyvesta-
tionen manglet sin Gate 
Guard siden engang i 
november sidste år, hvor 
den blev taget ned for at 
blive restaureret. I den 
forløbne tid har AR-112 
været under kærlig be-
handling af en gruppe af 
Draken Teams medarbej-
dere. Kort før sommerferi-
en var flyet atter klart til 
at indtage sin vante 
plads ved Hovedvagten. 
Det var imidlertid ikke muligt at få fat i den rette kran, før efter ferieperioden. 
Det blev derfor bestemt, at selve ophængningen skulle foregå den 28. septem-
ber. Aftenen før, stod flyet klar på en langvogn for transport ad ringvejen til Ho-
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vedvagten. Selve transporten til vagten foregik uden problemer. Vi vidste fra 
nedtagningen i november, at det blev nødvendigt, at grave et par af færd-
selstavlerne op, for at skaffe vejbredde nok, så vi medbragte selvfølgelig det 

nødvendige grej til op-
gaven. Transporten fo-
regik ligeledes efter fyr-
aften for at genere 
medarbejdere for hjem-
adgående mindst mu-
ligt. Vel ankommet til 
vagten blev ekvipagen 
kørt helt op langs heg-
net, så kranen kunne få 
optimale arbejdsbetin-
gelser næste formid-
dag. I modsætning til 
nedtagningen skulle 
opsætningen nemlig 
foregå i dagslys.  

Den 28. tidlig formiddag, blev Hovedvagten lukket og den store kran fra Sø-
værnet kørt  i stilling. Arbejdssjakket var klar og blev klædt på til lejligheden, 
således at de aktive i opgaven alle bar hjelm, reflekterende vest og sikkerheds-
sko.  Vi andre holdt os pænt på behørig afstand, så vi ikke generede arbejds-
holdet.  I løbet af kort tid 
var flyet løftet fri af lang-
vognen og svævede 
langsomt men elegant i 
retningen af piedesta-
len. Der var bundet sty-
reliner i næsen og halen 
af flyet, og ved hjælp af 
disse blev AR-112 relativt 
nemt styret på plads i 
den vugge, som den 
forlod en kold vinteraf-
ten året før. Efter lidt 
kranmanøvrering frem 
og tilbage fik man den 
første bolt til at tage fat. 
Derefter kom hurtigt de resterende, dog var det nødvendigt med en minimal 
justering af det sidste hul, før den sidste bolt var på plads. Hele operationen fra 
start til slut varede godt 4 timer, i den tid er også medregnet tid til opstilling og 
sammenpakning af den store kran. AR-112 er nu tilbage på sin plads som Gate 
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Guard  for flyvestatio-
nen, et stolt minde om 
den tid, Flyvestation Ka-
rup var operativ jager-
base og en vigtig brik i 
det store skakspil der 
udfoldede sig omkring 
Østersøen i de sidste år 
af den kolde krig. Vi me-
ner, at den renovering 
flyet har været igen-
nem, har forlænget fly-
ets levetid med 10 –15 
år -  med lidt held. 
 

FORENINGSUDFLUGT TIL EGHOLM SLOT 
 

Søndag den 8. oktober 
var vi atter i gang med 
et arrangement. Denne 
gang gik turen til Eg-
holm Slot ved Kr. Hyllin-
ge. Vore medlemmer 
har flere gange opfor-
dret til at arrangere en 
tur til Egholm Museum, 
hvor der er en meget 
stor og fin våbensam-
ling, en samling af uni-
former og udrustnings-
genstande samt effek-
ter fra den seneste ver-
denskrig. Foruden alt dette, er ejeren - Ole Falck og familie i fuld gang med at 
opbygge et Draken Museum. Et arbejde som Draken Team Karup har været så 
heldig, at fået lov til at være en del af.  Besøget var egentlig først planlagt til at 
skulle afvikles i november måned, men muligheden for dårligt vejr så sent på 
året, fik os til at flytte besøget en måned frem. Vi vidste fra begyndelsen, at 
transporten nødvendigvis skulle foretages i civile køretøjer, det store spørgsmål 
var så: Hvor mange? Antallet af deltagere nåede hurtigt op på 25 personer. 
Dette antal skulle senere vise sig at være perfekt. Hele holdet kunne nemlig 
deltage i én og samme museums rundvisning med lige meget udbytte.  Vi fik 
sat nogle passende kørehold sammen, og alle havde fået beskeden: Seneste 
ankomst til Egholm er klokken 11. Da vi ankom, alle til berammet tid, stod kaf-
fen på bordet. Til den serveredes medbragte Draken småkager, fremstillet af 
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Tommys mor, under ”kyndig” opsyn af sønnike. Efter velkomsten og kaffen, var 
det blevet tid for rundvisning på våbenmuseet. Det blev til en fornøjelig affæ-

re, Ole Falck er en god 
og medrivende fortæl-
ler. Hans glæde over 
museet og samlingen 
samt hans store enga-
gement gør ham spæn-
dende at lytte til - og så 
er han jo ikke bange for 
også at komme med en 
”god historie” undervejs. 
Da Ole havde under-
holdt os knap halvan-
den time, mente han, at 
vi selv måtte klare os i 
Draken afdelingen. Som 
sagt så gjort, og snart 

blev det tid for frokost. Jannie havde insisteret på, at der skulle serveres varm 
mad, gullasch med kar-
toffelmos til, bestemt 
ikke dårligt. Efter ma-
den, gik initiativet over 
til TEN. Vi havde 
”overtalt” ham til at for-
tælle lidt om tiden som 
Draken pilot i ESK 729, 
samt at vise et par bille-
der, som vi ikke havde 
set før. Det blev til en 
underholdende briefing 
- og ja, også med et par 
billeder som vi ikke hav-
de set før. Dagen slutte-
des af med kaffe - og 
æblekage. Det er blevet en ”fast skik” at der altid serveres æblekage til efter-
middagskaffen, når vi  besøger vennerne på Egholm Slot. Derefter var der at-
ter afgang til Jylland efter endnu en god dag på Egholm. 
 

GENERALFORSAMLING 
 

Vores generalforsamling blev i år afholdt lørdag den 28, oktober, som sædvan-
ligt i frokost lokalet på FLYHIS. Jeg tror, at vi i år satte deltager rekord. Ikke færre 
end 27 medlemmer deltog. Det er næsten helt overvældende. 
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REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
Da formanden havde budt de 27 fremmødte velkommen, gik vi over til dags-
ordenen. 
 

Valg af dirigent: Poul-Jørgen Christensen blev valgt. 
 

Valg af referent: Michael van der Sterren blev valgt. 
 

Formandens beretning blev godkendt. 
 

Forelæggelse af det reviderede regnskab: Kassereren fremlagde det revi-
derede regnskab, dette fremviste et overskud for 2017 på kr. 5.834,86. 
Regnskabet blev godkendt. 

 

Behandling af indkomne forslag: Der var indkommet et forslag om at vise 
Draken med tændt efterbrænder i solnedgang. Der var enighed om at 
dette var en god ide og bestyrelsen arbejder videre med sagen. 

 

Valg af bestyrelse: 
Kasserer: Jørgen Jensen blev genvalgt. 
Teknisk ansvarlig: Bent Pedersen blev genvalgt. 
Suppleant: Mogens Bruun blev valgt (For 1 år, da Svend Bitsch 

valgte at gå i utide) 
Suppleant: H.C.W. Jensen blev genvalgt. 
Suppleant: Børge Johansen blev valgt (i stedet for Anders Jensen) 
Billagskontrollant: Torben Hansen blev genvalgt. 

Eventuelt:  
Michael fremlagde udkast til næste års udflugt, se andet sted i bla-

det. 
Draken Team Karup påtænker at anskaffe en trailer til Cockpit sek-

tionen. 
DTK NYT som PDF for dem som ikke vil have det tilsendt i trykt udga-

ve. 
Evt. betaling af kontingent og deltagelse i arrangementer via Mobi-

lepay eller andet system. 
Sponsorer. 

 
Efter dette blev generalforsamlingen afsluttet og vi gik over til spisning og hyg-
geligt samvær. 
 
Michael van der Sterren  
Referent. 
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DRAKEN TOUR 2018 
 

Draken Team Karup arrangerer igen i 2018 en udflugt for vore medlemmer. Tu-
ren går denne gang til de 2 tekniske museer i henholdsvis Speyer og Sinsheim. 
På disse 2 museer kan opleves en lang række udstillinger omkring teknikker 
bag Luftfart, landtransport og søfart samt meget meget mere. 
Turen gennemføres i tidsrummet torsdag den 16. august til søndag den 19. au-
gust og programmet ser ud som sådan: 
Torsdag 16. august: Fly fra Billund til Frankfurt og videre i lejebil til hotellet. Efter 
indkvartering kører vi til Heidelberg og ser denne historiske by. 
Fredag den 17. august: Besøg på TECHNIK MUSEUM SPEYER. 
Lørdag den 18. august: Besøg på AUTO & TECHNIK MUSEUM SINSHEIM. 
Søndag den 19. august: Fly fra Frankfurt til Billund. 
 
Prisen for turen inkl. fly, hotel, billeje og entre: 4100,- 
 
Da vi skal have mulighed for at få flybilletter til en fornuftig pris, skal vi gøre op-
mærksom på at seneste tilmelding til turen er 10. februar og der er kun 15 
pladser til turen, så vent ikke for længe med tilmelding, tilmelding skal ske til 
sterren@fiberpost.dk 
Straks efter tilmeldingsfristens udløb, vil deltagerne få oplyst betalingsfrist og 
detaljeret program. 
 
Link til hotellet: www.lichtenau-guesthouse.de 
Link til Speyer: www.speyer.technik-museum.de 

Link til Sinsheim: www.sinsheim.technik-museum.de 

 
Michael van der Sterren 
DTK Travel manager 

 

DTK-NYT I FREMTIDEN 

Vi har gennem længere tid overvejet, at spare lidt på portoen til udsendelse af 
DTK-NYT. Portoen er nu næsten lige så dyr som at få bladet trykt og det bety-
der, at vi har en meget stor regning på frimærker. Den vil vi gerne have redu-
ceret lidt, da vi helst vil undgå en kontingent stigning. Jeg skal derfor opfordre 
jer til at give mig besked på mail: john_ingelis_andersen@post.tele.dk, såfremt I 
er parate til at læse DTK-NYT på vores hjemmeside fremfor at få tilsendt et trykt 
eksemplar. Jeg afventer spændt jeres reaktion. 
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ARRANGEMENT KALENDER 2018 

DRAKEN KUR. Afholdes lørdag den 13. januar. Vi mødes klokken 12:30 i Hoved-
vagten. Sidste tilmelding: Lørdag den 6. januar på Mail: 
john_ingelis_andersen@post.tele.dk 

STORE OPRYDNINGSDAG. Afholdes lørdag den 17. marts. Vi mødes klokken 9 i 
Hovedvagten. Sidste tilmelding: Lørdag den 10. marts på Mail: 
john_ingelis_andersen@post.tele.dk 

FORÅRSKLARGØRING. Afholdes lørdag den 21. april. Vi mødes klokken 9 i Ho-
vedvagten. Sidste tilmelding: Lørdag den 14. april på Mail: 
john_ingelis_andersen@post.tele.dk 

DANISH AIRSHOW. Afholdes på Flyvestation Aalborg, Søndag den 10. juni. Dra-
ken Team Karup deltager. Hvis du har lyst til at række os en hjælpende hånd, 
hører jeg gerne fra dig på Mail: john_ingelis_andersen@post.tele.dk 

DRAKEN MEETING 2018: Afholdes lørdag den 25. august. Vi mødes i Hovedvag-
ten klokken 9. Sidste tilmelding: Lørdag den 18. august på Mail: 
john_ingelis_andersen@post.tele.dk 

GENERALFORSAMLING. Afholdes lørdag den 27. oktober klokken 13 på FLYHIS. 
Sidste tilmelding: Lørdag den 20. oktober på Mail: 
john_ingelis_andersen@post.tele.dk 

KONTINGENT 2018 

Som I kan se, er der et girokort vedlagt på næste års kontingent. Det vil vi ger-
ne anmode jer om at indbetale inden den 31. januar 2018. På forhånd tak. 

Tilbage er så kun at ønske alle medlemmer og deres familier: 

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR 

TAK FOR 2017 OG PÅ GENSYN I 2018 TIL ET NYT AKTIVT ÅR I DANMARKS ENESTE 

DRAKEN TEAM KARUP 
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Målsætningen for DRAKEN TEAM KARUP 
er: At skabe og fastholde interessen for 
Draken flyene: AT-158, AR-113 og AR-109 
således at de kan bevares for eftertiden i 
flyvedygtig stand; da de udgør en særlig 
del af Flyvevåbnets historie.  
 

Det er fly som vi selv har designet efter 
Flyvevåbnets behov. Blandt andet er det 
avancerede elektroniske datasystem de-
signet af Flyvevåbnets ingeniører og tekni-
kere. Derfor har flyene stor historisk interes-
se. Vi kan se af design forløbet med både 
F-16 samt den nu udpegede efterfølger F-
35, at en sådan gylden chance for med-
bestemmelse ikke mere er mulig. Derfor 
sætter vi en stor ære i at holde vore Dra-
ken fly i så god en stand, som det nu en 
gang er muligt. 
 

Støt os som medlem af  
DRAKEN TEAM KARUP.  
Medlemskab 200:00 Kr. pr. år 
 

Hjemmeside http://www.draken.dk 
Mail: f35@draken.dk 
 

Som medlem får du vores klubblad 3 - 4 
gange om året, og du får mulighed for at 
høre AT-158 og AR-113 starte op. 

Bestyrelsesformand 
John Andersen 
Kingosvej 30 
7470 Karup 

 

Kasserer 
Jørgen Jensen 

Jørgen Kroghs vej 36 
7430 Ikast 

 

Teknisk ansvarlig 
Bent Pedersen 
Blichersvej 26 
8800 Viborg 

 

Materielansvarlig 
Michael V. D. Sterren 

Egebjergvej 3 
7800 Skive 

 

Tekniker 
Peter Madsen 
Linåvænget 6 
7451 Sunds 

 

FSN Karups Repræsentant 
OL. Ole S. Nielsen  

Helikopter Wing Karup 
 

Suppleant 
H.C. Jensen 
Ahornvej 17 
7400 Herning 

 

Suppleant 
Mogens Bruun 

Lærkenborgvej 21 
7850 Stoholm 

 

Suppleant 
Jens Schou Christensen 

Poppelvej 20 
7470 Karup 

 

Suppleant 
Børge S. Johansen 

Ericavej 70 
7470 Karup 

 

Bankforbindelse 
ANDELSKASSEN 
Registrering:  

5959 
Konto: 

0001228214  

KARUP
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