Bestyrelse.
Formand
Kurt Hald 86661365 Vestergade 17
7470 Karup
Teknisk ansvarlig.
Bent Pedersen 86667833 Blickersvej 26
8800 Viborg
Tekniker.
Peter Pedersen 97102106 Drakenvej 19
7470 Karup

Målsætningen for DRAKEN
TEAM KARUP er: At skabe interesse for Draken AT-158 og AR113 og bevare dem for eftertiden i
flyvedygtig stand. Da de er en særlig del af Flyvevåbnets historie. Det
er et fly som vi selv har designet efter Flyvevåbnets behov og har et avanceret elektronisk datasystem som også er designet af Flyvevåbnet. Derfor
har det stor historisk interesse.

Draken Team Karup.

Derfor støt os som medlem af DRAKEN
TEAM KARUP. Medlemskab 200:00 Kr. pr. år
DTK NYT 2008 20. februar 2008

Bestyrelsesmedlem
Sterren V.D. Michael
Egebjergvej 3
7800 Skive

Se vores hjemmeside http://www.draken.dk
Mail: f35@draken.dk
Ved medlemskab får du vores klubblad 3 gange om året. Se og hører AR-113 starte op.
The Sound of the past.

Revisor.
John Andersen 86661009
Kingosvej 30
7470 Karup
Jens Christensen 97102749 Poppelvej 20
7470 Karup
FSN Karups Repræsentant
Nielsen Lars P. Oblt M-AFD.

Se vores hjemmeside, der er mange interessante links.
Vi har en hjemmeside
www.home3.inet..tele.dk/khald
Den er 12 år gammel, Den første hjemmeside i Draken Team Karup.
www.draken.dk

Frederiks Andelskasse
hjælper med computerudstyr til Draken Team Karup, hvad vi takker for.
Se også linken på vores
hjemmeside til Andelskassen, og oplev videoen fra
Draken shelteren.
Andelskassen vores lokale bank..
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AIRSHOW FLYVESTATION KARUP
Den 8 Juni slår Flyvestation Karup portene op for airshow 2008.
Draken Team Karup deltager med Draken AR-113 og AT158 på
static display. Vi glæder os til se alle vore medlemmer og venner af Draken Team Karup. På gensyn.
1
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Det årlige eftersyn af Draken.
Lørdag den 26 april skal vi klargøre flyene til det stor airshow på flyvestationen.
Vi mødes ved hovedvagten kl. 9:00, derefter kører vi til shelter 152. Flyene skal
på jack, og der skal køres understel og ror, derefter inspektion for rust og mangler. Vi forventer at være færdige ved kl.15:00. Draken Team klarer provianten til
middag.
Tilmelding for deltagelse skal ske til Kurt Hald 86 661365 eller f35@draken.dk
senest 8 dage før vi mødes.
MVH. Kurt Hald.

Draken Shelteren.
Draken shelteren er et populært sted, hvor der har været mange besøgende i
2007. Der har været over 4000 personer i 2006.
Vi er stolte over at vise vores flotte fly frem, man må jo røre ved dem, og
komme op og side i cookpiet .

Her ses JPT. Jensen ved eftersynet i 2007

REUNION ESKADRILLE 729.

Vort æresmedlem SB. Hellden er afgået ved døden, han blev 82 år gammel.
Bengt var med til at oprette Draken Team Karup. Han har været aktiv i foreningen gennem alle årene, og har støttet DTK. hvor kan kunne. Bengt blev æresmedlem ved hans 80 årsdag, og der blev samtidig optaget en samtale om hans
liv i Flyvevåbnet på video. Jeg deltog i begravelsen på foreningens vegne, samt
DTK sendte en krans. Jeg skal på familiens vegne takke.
Æret være Sven Bengt Hellden’s minde.
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Lørdag 24 maj afholder eskadrille 729 reunion ved flyveskolen på Flyvestation Karup. Draken Team vil vise AR-113 på static display.
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www.draken.dk Draken Team’s hjemmeside
En væsentlig del af det arbejde, der ligger bag Flyvevåbnets
Historske Samling, bliver udført af
grupper af frivillige dels på flyvestationerne, og dels i
andre sammenhænge forskellige steder i landet.
Mange af deltagerne i disse arbejdsgrupper er
pensionister med en arbejdsmæssig fortid i
Flyvevåbnet. Derfor ligger det i sagens natur, at
gennemsnitsalderen i en del af grupperne er ganske
høj, og at der er brug for et mandskabsmæssigt
Denne statistik viser besøg på vores webside i februar måned. Det et er pænt
besøg, og vi er glade for den store interesse.
Total : 473 Max : 40 Gennemsnit: 26 Prognose : 762 .
Et af vore medlemmer Bent Skytte er assisterende webmaster. Det er en stor
hjælp at have en man snakke med om hjemmesiden.
Bent har oprettet en side der hedder www.flvskjolde.dk hvor der er en side
om flyvevåbnets skjolde. Der er en link på draken.dk

supplement af yngre folk, som kunne have mod på at
komme til at arbejde med dette spændende
historiske materiale.

Flymodellerne som har holdt flyttedag

Eskadrille 725
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Ansatte og frivillige med hustruer ved Flyvevåbnets historiske samling

AIRSHOW PÅ KARUP SØNDAG 8 JUNI 2008.
Så er det Flyvestations Karup der er vært for 2008 airshow. Vi fra Draken
Team stiller op med vores 2 Draken The Queen AR-113 og AT-158 The
Princess, Som sædvanlig er der åben adgang til cockpiet på AR-113, som er
meget populært.
Hvad der bliver af opvisninger, og hvad fly der kommer, kan man følge på
vores hjemmeside hvor der er en link til Flyvevåbnets hjemmeside.
På gensyn
Kurt Hald.
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www.flyhis.dk
Flyvevåbnets Historiske Samling har en fin hjemmeside, hvor der er beskrevet
hvordan samlingen fungerer i det daglige.
Alt er nu flyttet til de nye bygninger i Gedhus. Draken Teams reservedelsllager
flytning fra bygning 402 er også til ende bragt.
Computerne er blevet samlet i et netværk med en fælles server, som betyder
man med en bærbar computer kan registrere ude på lagrene. En stor lettelse i
arbejdet. (forsættes næste side)
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