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DTK NYT 2018-03 

SÅ BLEV DET EFTERÅR 
 

Efter en lang og usædvanlig varm sommer, er temperaturen faldet til det nor-
male, bladene på træerne har fået den efterårsgule farve og falder af i den 
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friske vind, kort sagt - efteråret er kommet til Danmark. Det betyder også, at 
Draken Team Karups aktiviteter stilles lidt i bero for de næste par måneder. Vi 

har netop overstået 
årets generalforsamling 
og kan derfor nu se frem 
mod næste års for-
eningsaktiviteter, hvilke 
for en stor dels vedkom-
mende allerede er plan-
lagt til afholdelse. 
Som jeg vist nævnte på 
generalforsamlingen, 
har jeg den sidste tid 
tænkt lidt over, hvor pri-
vilegerede vi er i besty-
relsen med hensyn til 
fremmøde, når vi indby-
der til et arrangement i 

foreningen. Et er - at I møder talrigt op når der indbydes til fest og farver, noget 
andet og langt mere betydningsfuldt for os i bestyrelsen er, når vi kan samles 
ikke mindre end 27 personer til generalforsamlingen. Det betyder uendeligt 
meget for os, at I også viser jeres interesse og støtte når arrangementet er lidt 
mere til den alvorlige side, mere om generalforsamlingen senere i bladet.  
 

DAKEN MEETING 2018 
 

Årets Draken Meeting 
var en fællesbegiven-
hed med ESK 729 Reuni-
on. At lave denne form 
for fællesarrangement 
er ikke et nyt tiltag, det 
har været anvendt et 
par gange før. Årsagen 
er, at jo større arrange-
ment vi kan stable på 
benene, jo nemmere er 
det at arrangere lidt re-
levant ”underholdning” i 
samme forbindelse. Dra-
ken Meeting er årets 
deltagermæssigt største arrangement. I år kunne vi mønstre ikke mindre end 55 
deltagere, det er meget tilfredsstillende. I lighed med tidligere år startede vi 
med morgenkaffe og rundstykker på AFTC. Her blev også formandens mor-
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genbriefing givet. 
Efter kaffen var der 
arrangeret bus-
transport til ESK 722. 
Efter lidt snak om 
EH101 helikopteren, 
var vi så heldige at 
se en takeoff med 
en lille demo, hvor-
efter helikopteren 
begav sig ud på 
den planlagte mis-
sion. Vi vendte der-
efter tilbage til 
AFTC, hvor der som 
sædvanligt blev 

serveret gode bøffer og pølser, dertil kartoffelsalat og brød. Det hele kunne 
skylles ned med en øl eller en vand. Efter oprydning begav alle sig til Draken 
Hulen - Shelter 152, hvor AT-158 var gjort klar til dagens køretur, som sædvanligt 
med vores privatchauffør - TEN ved pinden. Vi havde jo givet Leder FLYHIS et 
gavekort på en køretur, i forbindelse med hans pensionering. Dette gavekort 
havde vi sat til indløsning i forbindelse med Draken Meeting. Tidligere leder FLY-
HIS mødte op fra morgenstunden og var med os hele dagen. Jeg tror, at han 
havde lidt af en fest. Køretur nummer to gik til en anden god ven af Draken 
Team - nemlig Lederen af Österlens Flygmuseum. Så vidt jeg ved, var det også 
hans første tur, så han var ligeledes meget tilfreds med dagen. Da første køre-
tur var sendt afsted sivede vi alle - stille og roligt - ned til Hangar 26, hvorfra re-
sten af begivenhederne skulle udgå.  Det blev både til en AVB passage, en 
kort airborne præsentation af en EH101 samt en regulær opvisning af private 
fly, ført af tidligere medarbejdere ved ESK 729. De lavede begge et særdeles 
seværdigt display til stor glæde for tilskuerne. Vi fra Draken Team, sivede heref-
ter tilbage til shelteren til en lille snak om dagens begivenheder og en lille for-
friskning. Derefter var der almindeligt opbrud efter en god og aktiv dag. 
 

KULTURNAT I HILLERØD 
 

På et tidspunkt i foråret, blev vi spurgt, om vi ville tage med FLYHIS til Kulturnat i 
Hillerød. Da vi i Draken Team ikke har så mange aktiviteter på Sjælland, blev vi 
efter et hastigt samråd enige om, at det kunne da være rigtig sjovt at prøve 
noget helt nyt, så svaret blev derfor selvfølgelig - ja tak. Vi fik at vide, at vi skulle 
stille cockpittet op på Hillerød Camping, sammen med andet grej fra FLYHIS, 
Hjemmeværnet og en hel masse andre. Vi fik kontakt med Annette på cam-
pingpladsen, skrevet lidt tekst til markedsføringen og leveret et par billeder af 
cockpittet. Derefter var kun tilbage, at afvente september måneds komme. 
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Efterhånden som 
tiden gik, kom det til 
at stå klart, at FLYHIS 
desværre måtte 
trække sig fra arran-
gementet. Forskelli-
ge forhold gjorde, at 
det ikke var muligt 
for FLYHIS at deltage 
i Kulturnatten. Vi hav-
de igen kontakt med 
Hillerød Camping og 
Annette, som ikke 
var særlig glad for at 
skulle undvære et 
aktiv til udstillingen. 
Vi havde internt be-
stemt, at da FLYHIS 

blev forhindret i fremmøde, så måtte vi lægge os ekstra i selen for ikke at kom-
me i samme situation. Efter den telefonsamtale, var det en beroliget Annette 
der kunne konstatere, at cockpittet ville dukke op på dagen. Vi besluttede os 
for, at nu skulle vores nye trailer vise hvad den duede til. Vi fandt en civil bil der 
kunne trække traileren med cockpittet og gjorde os klar. Jeg vil i det følgende 
lade Jørgen, der deltog i turen berette: 
 

Fredag den 21. september 2018: 
 

Vi var inviteret til at komme på campingpladsen i Hillerød hos Annette, hvor en 
del af Kulturnat Hillerød skulle afholdes. Vi havde DRAKEN cockpit, katapultsæ-
det, mannequin pilot og udsalg med. Vi startede fra Karup fredag morgen kl. 
8:15 hvor John Schneider spændte trailer med cockpit efter sin bil og vi, 
(Børge, Ole og Jørgen) fyldte en Mercedes med udstyr. Der var udsigt til blæst 
og regn under kulturnatten, men da vi ankom til Hillerød blæste det kun lidt og 
der kom kun lidt regn. Da klokken blev 16 begyndte det at klare op, ja faktisk 
blev det lidt lunt og aftenen forløb godt i måneskin med stjernehimmel mens 
cockpit var åbent. Der var kø fra vi havde stillet op ca. kl. 16 til vi lukkede kl. 
ca. kl. 22. Alle var meget interesserede i at trykke på startknappen i Draken 
flyet for at høre ….opstart lyd og turbine lyd ……som vi lige har installeret. Vi 
havde assistance fra Søren Pedersen som kom forbi og tilbød at være med 
iført flyve-dragt. Da vi gik ind af døren til Hytten på campingpladsen, efter at 
John var kørt mod Karup med trailer og cockpit, begyndte det at regne og 
blæse op. Herefter….. De-briefing og overnatning. Vi fik tilbud om at få trailer 
og cockpit i en hangar på Værløse overnight, men da havde John Schneider 
planlagt hjemturen. John var i Karup 03:30. 
Jørgen Jensen 
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GENERALFORSAMLING 
 

Draken Team har generelt haft mange gæster til arrangementerne i indevæ-
rende sæson. Det er altid rart at medlemmerne har lyst til at deltage når vi invi-
terer, både til de sjove arrangementer men bestemt endnu mere rart når med-
lemmerne også har lyst til at deltage i de mere alvorlige arrangementer - så-
som generalforsamlingen. I år havde ikke mindre end 27 medlemmer lyst til at 
deltage den 27/10 på FLYHIS. 
 

REFERAT AF DRAKEN TEAM KARUP GENERALFORSAMLING, LØRDAG 27-10-2018. 
 

Formanden bød velkommen og udtrykte stor tilfredshed med fremmødet, 
hvorefter han gik til første punkt på dagsordenen valg af dirigent: 
 
 

1. Poul-Jørgen Christensen blev valgt og konstaterede indledningsvis, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

2. Valg af referent:  
 

 Torben E. Hansen blev valgt. 
 

3. Formandens beretning: 
 

 Formanden aflagde beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne 
 år, beretningen blev godkendt. 
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af det kontrollerede regnskab: 
 

 Kassereren fremlagde det kontrollerede regnskab, og gennemgik ho-
 vedpunkterne i regnskabet. Efter lidt debat om værdier af foreningens 
 effekter blev regnskabet godkendt uden anmærkninger. 
 

5. Fastsættelse af årskontingent:  
 

 Bestyrelsen forslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. 
 

6. Indkomne forslag:  
  

 Indkommet forslag fra Tommy Olsen: 
 Bestyrelsen vil arbejde for gennemførelse af de i forslaget punkt 1 nævn-
 te forslag i det omfang det er gennemførligt. Det i punkt 2 nævnte er ik-
 ke muligt, da museet er underlagt flyvestationen, og derfor ikke kan 
 påtage sig arbejde for foreningen. Bestyrelsens oplæg blev godkendt. 
 

7. Forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens vedtægter: 
 

  Dette skyldes ønske om at tilrette foreningens vedtægter. Udkast til for
 slaget blev debatteret, eksempelvis §1, hvor formandens adresse er 
 nævnt, det skal undersøges om flg. formulering kan anvendes ”Den til 
 enhver tid siddende formands adresse”, dette for ikke at skulle afholde 
 generalforsamling og vedtægtsændring ved formandsskifte. Det blev 
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 vedtaget, at bestyrelsen arbejder videre med det forelagte udkast. 
 

8. Valg til bestyrelse genvalg til: 
  

 John Andersen 
 Michael van der Sterren 
 Peter Madsen 

 

Suppleanter: 
 

Mogens Bruun 
Jens Schou Christensen 

 

9. Valg af bilagskontrollant: 
  

 Palle J. Christensen blev genvalgt. 
 

10. Eventuelt:  
 

 Michael van der Sterren: Draken tour 2019 til fire museer i Nordtyskland i 
perioden 24-26 maj til kr. 1.900 som et kør selv arrangement, hvor de der 
lægger bil til bliver honoreret med kr. 1.500. Nærmere om denne tur 
kommer i næste blad. 

 Jens Schou Christensen udtalte sin påskønnelse af formandens arbejde. 
 Formanden takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsam-

lingen 
 
 Torben E. Hansen/referent 

DRAKEN TOUR  

Så prøver vi igen med en længere tur for medlemmer af Draken Team Karup, 
turen vil blive gennemført i perioden fredag den 24. maj til søndag den 26. maj 
2019. Turen går mod syd - altså til Tyskland. 
På turen besøger vi flg. museer: Luftbrückemuseum Faßberg, Luftfarthmuseum 
Wernigerode, DDR Museum Thale og Deutsches Panzermuseum Munster. 
Der er 15 pladser på turen, så vent ikke for længe med tilmeldingen. Tilmelding 
til turen skal ske senest 2. februar 2019 og skal ske til sterren@fiberpost.dk eller 
ms@draken.dk. 
Prisen for turen er 1900,- og inkluderer flg.: Transport i private biler, enkeltværel-
se på hotel med morgenmad (2 nætter) og indgang på de 4 museer. 
Som skrevet kører vi i vore egne biler, de der lægger bil til vil blive godtgjort for 
udgifter til brændstof og slitage. Ved tilmelding oplys evt. om man vil lægge bil 
til. Når man har tilmeldt sig, vil man modtage oplysning om betaling og et me-
re udførligt program for turen. 
 
Michael van der Sterren 
DTK Travel Manager 
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ARRANGEMENTSKALENDER 2019 
 
 

Draken Kur: Lørdag den 19. januar klokken 12. Vi mødes i Hovedvagten og føl-
ges derefter ad til ”Cafe Michael” i Hangar 1. Pris pr. deltager: 100 kroner. Sid-
ste tilmelding lørdag den 12. januar på mail: f35@draken.dk 
 

Store Oprydningsdag: Lørdag den 9. marts. Vi mødes i Hovedvagten klokken 9 
og følges derefter ad til Shelter 152, hvor morgenkaffen venter. Frokosten ind-
tages i Hangar 1. Sidste tilmelding lørdag den 2. marts på mail: f35@draken.dk 
 

Forårsklargøring: Lørdag den 27. april. Vi mødes i Hovedvagten klokken 9, 
hvorefter vi følges ad til Shelter 152, hvor der er morgenkaffe og morgenbrie-
fing inden dagens arbejde begynder. Sidste tilmelding lørdag den 20. april på 
mail: f35@draken.dk 
 

Foreningsudflugt: Fredag den 24. maj til søndag den 26. maj. Se artiklen i bla-
det for tilmelding. 
 

Draken Meeting: Lørdag den 31. august. Vi mødes i Hovedvagten klokken 9, 
hvorefter vi følges ad til AFTC, hvor der er morgenmad og gennemgang af da-
gens program. Sidste tilmelding lørdag den 24. august på mail: f35@draken.dk 
 

Generalforsamling: Lørdag den 5. oktober klokken 13 på FLYHIS. Sidste tilmel-
ding lørdag den 28. september på mail: f35@draken.dk  
 

KONTINGENT FOR 2019 
 

Kontingentet, som stadigvæk er på 200 kroner, kan indbetales enten via det 
vedlagte girokort, ved en simpel bankoverførsel til vores kontonummer, som 
står på bagsiden af dette blad eller ved en mobile pay overførsel til følgende 
telefonnummer: 25152769 
Hvis I benytter en af de to sidste betalingsmuligheder, vil jeg bede jer huske 
tydeligt at gøre opmærksom på, hvorfra indbetalingen kommer.  
Vi skal i lighed med tidligere anmode om, at kontingentet er indsat på vores 
konto senest den 31. januar i det nye år. 
 

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

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR 

TAK FOR 2018 OG PÅ GENSYN I 2019 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 Fly-
vevåbnets 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 

 

Flyvevåben repræsentant 
OL Henrik Schandorff Sørensen 

 

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  
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