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NYT ÅR I DRAKEN TEAM KARUP
Det nye år, 2013 er godt i gang. Vinteren har desværre ikke sluppet sit tag i os endnu, men dagene er trods kulde og blæst blevet
mærkbart længere. Det betyder også, at det er begyndt at krible
i fingrene efter at komme i nærkontakt med flyene igen, og der er
fra årets start nok at lave. Nogle af os har allerede taget forsmag
på glæderne, idet vi har tyvstartet med et par tiltag allerede i januar og februar måned. Første begivenhed krævede ikke den
store arbejdsmæssige indsats, det var en foto session til et modekatalog. Den anden var ”Store Oprydningsdag”.
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MODETØJ OG DRAKEN FLY
Umiddelbart studser man, når man ser overskriften for dette indlæg, men ikke
desto mindre mine damer og herrer. Allerede i december måned 2012 blev
jeg kontaktet af Frank Larsen fra Helicopter Wing Karup. Flyvestationen var blevet kontaktet af et firma, der skulle fremstille et mode katalog for en kunde.
Firmaet havde fået den ide, at der måtte kunne findes nogle egnede steder
på flyvestationens område hvor billederne til et sådant katalog med fordel
kunne ”skydes”. Man ledte efter rustikke omgivelser for smart tøj, og de findes
jo mange steder på Flyvestation Karup. Frank mente ikke, at tøjet skulle fotograferes sammen med operative fly, og heller ikke i de operative områder,
hvorfor han kontaktede os i Draken Team for at høre, om vi eventuelt ville være interesserede i at lægge lokaler til seancen. Vi blev enige om, at det kunne
da være meget sjovt at prøve noget helt andet, så svaret blev, at det ville vi
gerne. Allerede i december aflagde fotografen os et besøg i Shelter 152 for at
bese lokaliteterne og snuppe nogle hurtige billeder til orientering for kunden.
Kunden har åbenbart været tilfreds med omgivelserne, for allerede mandag
den 7. januar mødte et større antal mennesker op for at gå i gang med arbejdet. Det var en rigtig kold og klam dag, og da vi åbnede shelteren var der dis i
luften, flyene og alt vores materiel var koldt og meget fugtigt. Det afskrækkede hverken foto holdet eller den unge kvindelige model, så arbejdet gik i
gang. Det var spændende at overvære hvordan et professionelt team arbejder under dårlige betingelser. Der blev lagt røg ud i shelteren, og modellen
måtte skifte tøj i en opvarmet bil udenfor, medens der blev arbejdet med lyssætning og tilretning af omgivelserne indenfor. Modellen kom ind, der blev
skudt en række billeder, derefter var der igen omklædning og ny - arrangering
af omgivelserne indenfor. Sådan fortsatte det slag i slag hele dagen indtil klokken var ca. 16:30. Draken Team har fået lovning på nogle af billederne til offentliggørelse i dette blad senere på året.

STORE OPRYDNINGSDAG
Allerede kort efter sidste generalforsamling, besluttede bestyrelsen, at der var
behov for en ekstraordinær oprydning i shelter 152. De mange transporter af
fly og materiel hen over sidste år, var bestemt ikke gået sporløst hen over vores
shelter. Der var kort sagt mere end almindeligt rodet. Derfor blev der aftalt, at
vi skulle mødes først i februar måned for at få sat skik på tingene. Samtidig har
Flyvevåbnets Historiske Samling ( i daglig tale kaldet FLYHIS) venligst stillet et
opvarmet lokale til rådighed for os. Det gav os også anledning til at få samling
på det af vort materiel der var spredt ud andre steder på flyvestationen. I forbindelse med generalforsamlingen, var der blevet arbejdet hele formiddagen
med montering af ydervinger på AR-113. Til at udføre det arbejde, havde vi
haft rigtig god hjælp af vores medlemmer, derfor tænkte vi, at hvis vi nu an-
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noncerede på hjemmesiden og hvis Michael så samtidig skrev lidt på Facebook, så ville der nok være nogle frivillige hænder til at hjælpe til på oprydningsdagen. Som tænkt, så gjort. Oprydningsdagen var planlagt til at løbe af
stabelen lørdag den 9. februar, og det viste sig, at der var så meget frivillig
hjælp at hente, at vi kunne dele styrken op i to hold. Vi mødtes i Hovedvagten
klokken 09:00 og kørte straks ned til Jørgen på AFTC hvor vi lige fik en hurtig
kop kaffe samt fik fordelt opgaverne imellem os. Første hold med Svend Bitsch
som leder startede med at hente vores grej ude i den gamle motorprøvestand. Derefter kørte de over på FLYHIS og begyndte at sætte reoler op i vores
nye rum. Vi andre gik i shelteren og startede den tiltrængte oprydning. Vi rådede både over en stor kassevogn med lift samt en palleløfter, så der var ingen problemer i at få fjernet det grej fra shelteren som ikke hører til der. I forbindelse med hjemtransporten fra Kløvermarken var der landet en del grej i
shelteren som ikke tilhører os ligesom noget af vores grej var landet andre steder, men det fik vi styr på i løbet af dagen. Sidst på formiddagen fik vi besøg af
fotografen. Kurt Hald (vores ”gamle”) formand lagde vejen forbi med et kamera i hånden. De billeder han tog skulle kunne findes via et link på vores
hjemmeside. Da vi nåede hen ad middagstid mødtes vi alle igen hos Jørgen
på AFTC til frokost. Der blev snakket og pjattet en del, som der jo altid gør, når
vi er sammen; men der blev også tid til en eftertænksom stund, som det fremgår af billedet på forsiden af dette blad. Straks efter frokost var det tilbage på
de tildelte opgaver. Her fortsatte vi indtil klokken var ca. 15. Vi samledes på
FLYHIS for at hjælpe folkene der med at fylde det sidste udstyr ind på de nyopsatte reoler. Dagen sluttede med en kort snak og en sodavand på FLYHIS. Vi i
bestyrelsen siger mange tak for hjælpen til de af vore medlemmer, der gav os
en hjælpende hånd i februar.

HJEMMESIDEN OG FACEBOOK
Vi har tilføjet et nyt menu punkt på vores hjemmeside. Punktet hedder ”Nyt fra
shelter 152”. Meningen med dette menu punkt er, at der hver gang der sker
noget nyt i shelteren vil være et kortfattet referat, eventuelt garneret med
nogle billeder fra begivenheden. Punktet redigeres af Michael van der Sterren
som er vores materiel ansvarlige og dermed chef i shelteren.
Hvis du er interesseret, og har adgang til FACEBOOK, er det nu også muligt at
følge os der. Michael skriver af og til et par bemærkninger på den viste adresse. Linket er:
http://www.facebook.com/#!/groups/272755052755846/
Linket er endvidere lagt ud på vores hjemmeside og FACEBOOK kan vælges
derfra.
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DRAKEN I USA
En af Draken Teams mange venner, Kim Zimmermann i Eskadrille 722, har været en tur i USA. På den tur fik han mulighed for at aflægge et besøg hos vore
gamle Draken fly. Han benyttede sig af muligheden for at tage nogle billeder
af flyene, nogle billeder som han efterfølgende, til min store glæde, har givet
os tilladelse til at anvende i vores blad. Jeg vil derfor allerede i dette nummer
vise nogle af de gode ”skud” Kim har lavet. Jeg vil ikke ligefrem påstå, at man
bliver godt tilpas af at se billederne, for de fleste af dem viser flyene i fremskredet forfald, og det synes jeg er sørgeligt. Næh må jeg så bede om det mere
opløftende syn af AR-113 og AT-158, de er stadigvæk i fin stand. Der er ingen
tvivl om, at den store forskel i tilstand først og fremmest skyldes at ”vore” fly står
indendørs hele året, samt at de får en del opmærksomhed i form af almindeligt vedligehold.

A-020 som er vist på dette
billede, hørte oprindeligt
hjemme i Eskadrille 725.
På flyets højre side ligger
ydervingerne i en stabel.

Billedet her ved
siden af viser de
sørgelige rester af
AR-119
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På dette billede
står AR-117, måske bedre kendt
som Dannebrogs
Draken. Den ser til
gengæld ud til at
have det fint. Det
kunne godt se ud
til, at den er næsten flyveklar.

TUR TIL GØTEBORG AEROSHOW 2013
Det er nu tid til at tilmelde sig vores tur til Gøteborg Aeroshow. Turen gennemføres i perioden fredag den 7. til søndag den 9. juni 2013.
Bindende tilmelding skal ske til Michael van der Sterren på sterren@fiberpost.dk
eller mobil 22 67 19 10 senest mandag den 15. april kl. 1800.
Det har ikke været muligt at arrangere bustransport, så turen gennemføres i
personbiler, vi fra bestyrelsens side håber, at nogle af deltagerne vil lægge bil
til, der vil som det fremgår af nedenstående blive udbetalt et beløb til dækning af brændstofudgiften.
PROGRAM:
Fredag den 7. juni:
Opsamling startende i Karup kl. 14.00 og fortsætter over Aalborg til Frederikshavn.
Afgang med færge fra Frederikshavn kl. 16.45 (møde 30 min. før).
Ankomst til Gøteborg kl. 18.45.
Indkvartering i dobbeltværelser på Spar Hotel Majorna (***).
Aftenspisning i byen (for egen regning).
Lørdag den 8. juni:
Efter morgenmaden kører vi til SÄVE DEPÅ som ligger ca. 45 minutters kørsel
fra hotellet.
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Dørene åbnes for publikum kl. 09.00 og lukkes igen kl. 18.00.
Tilbage til hotellet.
Aftenspisning i byen (for egen regning).
Søndag den 9. juni:
Efter morgenmaden er der afgang med færge fra Gøteborg kl. 0945
(møde 30 min. før).
Ankomst til Frederikshavn kl. 12.30.
Vi samles alle på havnen for afsked, herefter fri hjemkørsel.
Pris for hele turen (undtagen forplejning, dog er der morgenmad på hotellet)
er 1300,Dette inkluderer:
Kørsel
Færge
Hotel (2 nætter i dobbeltværelse)
Indgangs billet til Gøteborg Aeroshow
Der vil blive udbetalt 500,- til de der lægger bil til på turen.
Ved tilmelding skal oplyses:
Navn
Hvem man evt. vil bo sammen med.
Om man vil lægge bil til, man skal regne med at køre ca. 600 km.
Straks efter tilmelding skal der indsættes 1300,- på konto 9294-2945606811
med angivelse af navn på indbetaler / indbetalere.
Der er allerede på nuværende tidspunkt nogle medlemmer der har forhånds tilmeldt sig, men for at der ikke skal være nogen tvivl om tilmeldingen, skal alle tilmelde sig igen.
Denne tur er kommet i stand på baggrund af en opfordring fra vore medlemmer. Vi håber derfor at I vil bakke op om arrangementet. Vi i bestyrelsen glæder os i hvert fald til turen og til at tilbringe et par dage sammen
med jer for at dyrke vores fælles interesse: FLYVNING.
Michael van der Sterren
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AKTIVITETSKALENDER 2013
Listen over vores planlagte aktiviteter dette år ser således ud.

FORÅRSKLARGØRING
Forårsklargøringen finder i år sted lørdag den 4. maj. Vi mødes som sædvanligt
ved Hovedvagten klokken 09:00. Absolut sidste frist for tilmelding til Forårsklargøringen er fredag den 26. april. Du kan også i år tilmelde dig pr mail på
adressen f35@draken.dk eller på telefon 86661009.

FORENINGSTUR TIL GØTEBORG AEROSHOW
Turen finder sted i perioden fredag den 7. juni til søndag den 9. juni. Se venligst
omtalen af turen andet steds i dette blad.

VETERAN TRÆF I GRØNHØJ
I lighed med tidligere år vil Draken Team Karup også dette år deltage i Veteran Træf i Grønhøj. Træffet finder sted lørdag den 3. august. Vi planlægger at
stille op med cockpit og bod, så hvis I har lyst til at møde os der, er I helt sikkert
meget velkomne.

DRAKEN MEETING 2013
Draken Meeting finder sted lørdag den 31. august. Draken Meeting falder i år
sammen med soldaterjubilæet, vi tror på, at det betyder, at der også i år er
mulighed for at se lidt flyvning. Seneste tilmelding til dette arrangement er fredag den 23. august. Du kan tilmelde dig pr mail på adressen f35@draken.dk
eller på telefon 86661009.

GENERALFORSAMLING 2013
Ordinær generalforsamling finder i år sted lørdag den 26. oktober klokken
13:00. Stedet er igen i år Flyvevåbnets Historiske Samling overfor Gedhus vagten. Emner eller forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
være bestyrelsen i hænde senest fredag den. 11 oktober. Sidste tilmelding til
generalforsamlingen er fredag den 18. oktober. Du kan tilmelde dig pr mail på
adressen f35@draken.dk eller på telefon 86661009.

KONTINGENT 2013
Vi udsender også i år girokort til betaling af årskontingent med det første medlemsblad. Medlemskab af Draken Team koster fortsat kun 200 kroner årligt
Vi glæder os til at møde jer igen til årets arrangementer.
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Bestyrelsesformand
John Andersen
Kingosvej 30
7470 Karup
Kasserer
Jens Schou Christensen
Poppelvej 20
7470 Karup
Teknisk ansvarlig
Bent Pedersen
Blichersvej 26
8800 Viborg
Materielansvarlig
Michael V. D. Sterren
Egebjergvej 3
7800 Skive
Tekniker
Jørgen Jensen
Jørgen Kroghs Vej 36
7430 Ikast
FSN Karups Repræsentant
OL. Ole S. Nielsen
Helikopter Wing Karup
Suppleant
H.C. Jensen
Ahornvej 17
7400 Herning

Målsætningen for DRAKEN TEAM
KARUP er: At skabe og fastholde interessen for Draken flyene: AT-158 og AR-113 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 designet af Flyvevåbnets ingeniører og teknikere. Derfor har
flyene stor historisk interesse.
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
gange om året, og du får mulighed for at
høre AT-158 og AR-113 starte op.

Frederiks Andelskasse hjælper med
computerudstyr til Draken Team Karup, hvilket vi takker for.

Andelskassen
vores lokale bank….

Suppleant
Svend Bitsch
Ole Rømers Vej 12
7500 Holstebro
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