DTK NYT 2019-02

SJÆLDEN FUGL I DETTE BLAD
Hvad skal AIRBUS’ Beluga mon på forsiden af dette blad, som jo er bestemt til
først og fremmest at beskæftige sig med Draken? Forklaringen på dette spørgsmål finder du længere inde i bladet. Så hvis du vil have en forklaring, så må du
altså læse videre på de næste sider.
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MANDEMESSE I AULUM

Draken Team Karup var
igen i år inviteret til at
deltage i Mandemessen i Aulum. Denne
messe, er primært for
drenge i alle aldre, fra
de yngste og til de ældste. Alle der har en eller
anden form for brændstof i årerne frem for almindeligt blod er tiltrukket af denne begivenhed. Vi skulle for første
gang præsentere det
renoverede cockpit på
en udstilling, så vores
messeteam var en smule spændt, men heldigvis forløb alt efter en snor. Vi fik den vel nok bedste plads
på messen. Teamet var godt tilfreds med dagen og arrangøren var særdeles
godt tilfreds med teamets indsats. Så der var lutter glade ansigter, da dagen
sluttede. Det lykkedes endda for et par af teamet, at få tilkæmpet sig en plads
på billederne fra TV Midt-Vest, og de blev endda vist lige midt i den bedste sendetid.
AR-102 I TØNDER
Som det vil være de fleste af jer bekendt, har der stået nogle Draken fly udstillet
forskellige steder i landet. Nogle af dem står indendørs, og har gjort det altid.
Disse fly er i en generel god forfatning. Nogle har stået alle årene udendørs, de
ser efterhånden triste ud. Flere af dem har vi været nødt til at skrotte, da de var
så angrebne af korrosion, at det ikke var forsvarligt, at have dem stående frit
fremme mere. AR-102 har gennem en del år stået som vartegn ved Tønder Flyveplads. Tidens tand har efterhånden lavet tydelige mærker. Der er meget korrosion, blandt andet i hjulbrøndene. Vi må nok se i øjnene, at dagene som vartegn er ved at være slut. Derfor har vi her i foråret, tømt cockpittet for instrumentpanel, styrepind, sidepaneler og sædepakke. Der er endnu ikke taget stilling til, hvor længe flyet får lov til at blive stående, men det bliver der nok i løbet
af det næste halve års tid. Så må vi se, hvilken beslutning der bliver truffet.
A-002 PÅ VÆRLØSE
A-002 har i mange år stået udendørs, men i trygge omgivelser i Jonstrup lejren.
Sidste år flyttede vi flyet fra Jonstrup, ned til Værløse Flyhistorisk Hangar på den
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nu nedlagte Flyvestation Værløse, hvor den indtil nu har stået - nærmest urørt.
Imidlertid er gruppen bag projekt Flyhistorisk Hangar nu kommet så langt, at
kræfterne skal lægges i en opfriskning af flyet, et arbejde, der allerede er godt
i gang. Som noget af det første, skulle yderdeltaerne monteres. Et job som vores ”rejsehold” med glæde tog på sig. I maj måned blev folkene sendt afsted
for at udføre opgaven. Planen er herefter, at alle de komponenter vi demonterede i Tønder, efter en klargøring skal monteres i flyet, så det kan fremstå mere interessant med et komplet cockpit. Der er jo ingen grund til at delene ligger
på lager i Shelter 152, når de kan gøre god gavn i et flystel, der bliver lagt et
stort arbejde i at gøre præsentabelt.

3G MANDEMESSE I AALBORG
Lørdag den 22. juni deltog Draken
Team Karup i arrangementet 3G Mandemessen (Gear, Gejl og Gadgets),
som løb af stablen på Aalborg Havn.
Arrangørerne af messen havde set vores stand ved Mandemessen i Aulum
og inviterede os til at komme med
cockpittet til messen i Aalborg. Vi sagde selvfølgelig ja tak og fik samlet et
hold der kunne tage derop. Lørdag
morgen blev cockpittet og lidt salgsartikler hentet i Karup, disse var læsset på
traileren onsdagen inden og vi havde
aftalt at mødes i Aalborg kl. 1200. Vi fik
anvist en plads indendørs i Aalborg
Streetfood og efter lidt flytten’ rundt på
møblerne fik vi cockpittet på plads.
Messen åbnede for publikum kl. 1400
og selv om at vores plads ikke lige var
så synlig, som vi kunne ønske, så var
der en jævn strøm af publikum på standen. Messen lukkede igen kl. 1700, efter hurtig oprydning var vi klar til at vende
næsen hjem igen kl. 1730.
Michael : Materielansvarlig

FOTOUDSTYR
Tidligt på året, var vi en tur på Flyvestation Skrydstrup for at forsøge at skaffe
nogle af de mange kameraer, der sad i ”Fotodragerne” da disse blev udfasede, tilbage til Karup. Kameraerne blev brugt i forbindelse med udvikling af en
”Fotopod” til F-16, som skulle overtage Foto / Recce opgaven, da ESK 729 blev
nedlagt i 1993. Der er nu ankommet 2 store kasser med udstyr til FLYHIS. Efter
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sommerferien skal vi i gang med at samle et antal kameraer, som vi skal bruge
i henholdsvis AR-109 på flymuseet i Stauning og i næsen på cockpittet på museet i Gedhus. Det bliver spændende at se, om vi har dele nok, til at samle tilstrækkeligt med kameraer til at fylde de tomme flynæser.
AT-158
AT-158 har gennem længere tid været plaget af diverse hydraulik lækager i
området omkring næse understellet. Der har været kørt et antal lækage tests
uden at synderen har vist sig med tilstrækkelig tydelighed. Vi har prøvet, at isolere forskellige komponenter, derefter sat tryk på systemerne, men har ikke kunnet finde en entydig årsag til lækagen. Senest har vi demonteret selve styreventilen til næsehjulsstyringen, da den fedtede lidt væske. Herefter skilte vi
ventilen ad, for at inspicere de indvendige pakninger. Det viste sig at være en
ide af tvivlsom værdi. Den mistænkte pakning faldt fuldstændigt sammen og
kan ikke mere anvendes, vi kan ikke uden videre skaffe en ny. Heldigvis fik vi jo
A-009 hjem fra Stauning. Her var styreventilen tæt, så vi har nu monteret den
tætte ventil på AT-158. Nu går jagten så ind på en ny pakning til den utætte
ventil, der efter reparation skal monteres på A-009.
NYT KØRETØJ TIL DRAKEN TEAM KARUP

Umiddelbart inden vi
gik på sommerferie,
blev vi ejere af et nyt
køretøj. Den legendariske Volvo, der stammer helt tilbage fra de
glade dage i ESK 729.
Bilen blev anvendt af
piloterne, hver gang
der gaves en lejlighed.
Det kunne være ved
passage af et bestemt
antal timer på Draken,
det kunne være ved
diverse festlige lejligheder. Jeg tror faktisk også, at den var i anvendelse, til at hente de
piloter ind fra flyene, som havde deltaget i den sidste flyvning med Draken i
december 1993. Hvad skal der så ske med bilen? Jo, vi skal have den gjort køreklar igen, mange års henstand i en shelter, har ikke ligefrem gjort en hel masse godt for bilen. Jeg er sikker på, at vi kan få køretøjet shinet up, således at
det kan anvendes i forbindelse med festligheder i Draken Team Karup.
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DRAKEN TOUR 2019

Årets foreningsudflugt
(Draken Tour), var i
lighed med tidligere år
planlagt af Draken
Team Karups Eventmanager: Michael
van der Sterren. Målene for udflugten lå i år
syd for grænsen - altså
i Tyskland. Michael
havde med sit sikre
blik for interessante
steder, udset sig nogle
museer, som ville være et besøg værd. Der
var tale om følgende museer: Luftbrückemuseum Faßberg, Luftfarthmuseum
Wernigerode, DDR Museum Thale og Deutsches Panzermuseum Munster. Michael havde som sædvanligt planlagt turen i detaljer, med tidsangivelser, ankomst tidspunkter, adresser, køreafstande og kørehold. Så det eneste vi deltagere skulle bekymre os om, var at sætte os i bilerne og derefter bare nyde turen. Rejsen for
mit kørehold
startede fredag morgen
klokken 07:30
fra min bopæl.
Første stoppested, som Michael havde
udset sig, var
rasteplads
Skærup Vest,
lige syd for Vejle. Her skulle
køreholdene
fra de forskellige steder i landet samles for
fælles morgenkaffe og rundstykker, som Michael selvfølgelig også havde sørget for. Da morgenmaden var indtaget i rimeligt vejr og diverse toiletbesøg var
overstået, begav karavanen sig afsted mod syd. Nu er det ikke så nemt at følges ad, når der er tale om 4 biler, så derfor kørte vi enkeltvis mod næste stop5
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pested hvor frokosten skulle indtages: Autobahnraststätte Holmmoor West, et
lille stykke nord for Hamborg. Da rastepladserne i Tyskland er en del større end i
Danmark aftalte vi, at alle parkerede så tæt på restauranten som muligt, ellers
kunne vi jo komme til at fare rundt og lede efter hinanden i lang tid. Frokosten
blev indtaget, og Michael ville lige kontrollere, om der var problemer med vores første museumsbesøg, som skulle afvikles inden vi nåede frem til vores hotel
i Munster. Den kontrol viste sig at være en god ide, da hjemmesiden for Luftbrückemuseum Faßberg kunne meddele, at museet var midlertidigt lukket på
grund af vandskade. Efter lidt snakken frem og tilbage, enedes vi om i stedet
at køre ud til AIRBUS fabrikkerne i Hamborg. Michael vidste, at der er anlagt en
stor udsigtsplatform, hvorfra der er fri udsigt over fabriksarealet. Vi var så heldige at firmaets Beluga var ved at blive tømt for ”body parts” til nybygninger, for
derefter atter at forlade Hamborg. Vi fik altså rig lejlighed til at lade kameraerne forevige dette relative sjældne syn. Derefter gik turen videre til hotellet og
en hårdt tiltrængt øl på hotellets terrasse.
Lørdag morgen efter morgenmaden blev bilerne igen indtaget, vi skulle jo til
Wernigerode for at se på fly. Udstillingshallerne er måske ikke så store, men til
gengæld er de udstillede fly i rigtig god stand. Museet er ligeledes meget fotograf venligt, forstået på den måde, at det ikke er svært at få et godt bilede af
de udstillede fly. Der er flere steder, hvor det er muligt at se filmoptagelser og
ikke mindst har museet gjort en hel del ud af cockpitopbygninger i store glasmontrer. Da øjnene var blevet mætte, gik turen videre til Thale. Museet her har
intet at gøre med fly, men det er en øjenåbner for den besøgende. Museet er
indrettet på 6. etage i et møbelmagasin. Her bliver man fra rum til rum ført tilbage gennem årene fra murens fald og helt tilbage til dannelsen af Østtyskland. De forskellige rum er indrettet med typisk bohave fra de forskellige årtier,
og der bliver
ikke lagt skjul
på noget. Det
er meningen,
at de besøgende skal åbne skabe og
skuffer og selv
konstatere,
hvor mangelfuldt (set i forhold til vores
standard) livet
har været på
den anden
side af Muren.
Jeg er sikker
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på, at vi alle fik
lidt at tænke
over. Turen gik
herefter tilbage
til Munster og
aftensmaden.
Søndag efter
morgenmaden
var det så panserkøretøjer,
der var på menuen. Museet,
der ligger i
Munster så, ved
første øjekast
ikke så voldsomt stort ud,
men når man
først er kommet indenfor, finder man hurtigt ud af, at det er langt større og
langt mere omfattende end det udvendige antyder. Samlingen af pansrede
køretøjer er anselig, der er nyere køretøjer, der er kampvogne fra sidste krig,
kampvogne helt tilbage fra 1. Verdenskrig, så der var meget at se på. Besøget
her varede resten af formiddagen. Efter frokost, var det ved at være tid for
hjemtransport. Da alle havde forskellig dagsorden for turen hjem, tog vi afsked
efter et par hyggelige dage sammen. Stor tak til Michael for endnu en godt
tilrettelagt tur.
ARRANGEMENTSSKALENDER 2019
Åben Hus, Sindal Flyveplads: Vi er i år blevet inviteret til at deltage i et Åben
Hus arrangement på Sindal Flyveplads i Nordjylland, lørdag den 10. august.
Det har vi sagt ja tak til, så hvis I har lyst, er jeg sikker på, at I vil være meget
velkomne på dagen. Ingen tilmelding nødvendig til arrangementet. Hvis I har
lyst til at give os en hånd, hører vi meget gerne fra jer på Mail: f35@draken.dk
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 dagens program. Draken Meeting holdes denne gang uden deltagelse af andre.
Sidste tilmelding lørdag den 24. august på mail: f35@draken.dk

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

Webmaster
Bent Kjærgaard Skytte
Egeløkkevej 53
7400 Herning

Flyvevåbnets Repræsentant
OL. Henrik Schandorff Sørensen
Suppleant
H.C. Jensen
Ahornvej 17
7400 Herning

Suppleant
Mogens Bruun

Målsætningen for DRAKEN TEAM KARUP
er: At skabe og fastholde interessen for
Draken flyene: AT-158, AR-113 og A-009,
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. Vi ved allerede nu, hvor afløseren
for F-16 er udpeget, at en sådan medbestemmelse ikke kommer på tale. Derfor
sætter vi en stor ære i at holde vore Draken 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.

Dalgas Allè 123
7800 Skive

Suppleant
Jens Schou Christensen
Poppelvej 20
7470 Karup

Suppleant
Børge Johansen
Ericavej 70
7470 Karup

Bankforbindelse
ANDELSKASSEN
Reg: 5959
Konto: 0001228214

Mobile Pay
22400729
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