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DTK NYT 2020-02

DRAKEN TEAM KARUP 25 ÅR
Det er næsten ikke til at tro, men i disse dage fylder Draken Team Karup 25 år.
Ifølge et af de gamle numre af DTK-NYT (2008-03) blev foreningen stiftet den 1.
juli 1995, da Draken gruppen havde forladt Scandinavian Historic Flight, i hvis
regi AT-158 fløj på civilt register som OY-SKA. Ved stiftelsen af foreningen blev AR113 overdraget fra Flyhistorisk Samling. Flyet stod med en defekt starter, men da
der stadig var startere i
reservedelsbeholdningen, blev denne hurtigt
udskiftet. Efter reparationen blev flyet funktionsafprøvet ved et test
run på bane 27. Funktionsafprøvningen blev
foretaget af DØN, tidligere chef i ESK 729,
tidligere chef for Flyvestation Karup. Dette
test-run vakte en del
opmærksomhed. Det
blev blandt andet filmet af TV-Midt Vest og
vist i nyhedsudsendelsen samme aften. Vi
var en del personer tilknyttet DTK, som var så heldige at overvære seancen, der
var ikke et øje tørt da AR-113 tordnede ned ad banen for fuld efterbrænder. Vi
har ikke gentaget succesen efterfølgende, jeg tror heller ikke, at det kommer til
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at ske. Materiellet bliver jo trods alt ældre og dermed også mere skrøbeligt. I 1998
blev DTK spurgt, om foreningen ville overtage ansvaret for - og vedligeholdelsen af
AT-158. Hertil var svaret: Ja, selvfølgelig.
Samme AT-158 har vi i
dag stor nytte af. Da
foreningen overtog
den, stod den lettere
adskilt i en hangar på
flyvestationen. Foreningens medlemmer
fik i løbet af nogen tid
samlet flyet igen , og
vi kan nu, til stor glæde for alle, anvende
det til vores små køreture i forbindelse med
arrangementer på
flyvestationen samt til
det årlige Draken Meeting. Seneste skud på stammen af fly er A-009, som vi hentede på Flymuseet i Stauning sidste forår. Det blev byttet med AR-109, som Draken
Team Karup havde ”arvet” fra Flymekaniker Uddannelsen, da uddannelsens store
ønske om et F-16 fly
til uddannelsesformål, omsider gik i
opfyldelse. Det betyder, at det eneste
sted i Danmark
hvor alle tre danske
varianter af Draken
flyet kan præsenteres, er i Shelter 152
hos Draken Team
Karup. Det er yderst
tilfredsstillende. Vi
kan med en vis
stolthed hævde, at
de tre klenodier, vi
vogter over i vores
shelter, er i en fin
stand. Det skyldes en målrettet indsats fra Draken afdelingen på FLYHIS, vores
medlemmers indsats til vores vedligeholdelsesarrangementer og ikke mindst de
mange hjælpsomme ansatte på flyvestationen. Jeg vil nærmest sige, at der har
været rigtig meget medvind på cykelstien gennem årene
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Foreningen har over tid stille og roligt vokset sig større og større, fra 42 medlemmer i
august 1998 til de nuværende ca. 150 medlemmer. Samtidigt er aktivitetsniveauet
steget, vi deltager nu i
langt flere events end
tidligere, Vi har igennem
de seneste år været med
i en bred vifte af arrangementer, såvel militære
som civile. Vore egne
arrangementer trækker
ligeledes langt flere deltagere end tidligere - ja,
selv vore generalforsamlinger er ved at blive de
rene tilløbsstykker. Det
sidste kan vi som bestyrelse kun være meget taknemmelige for. Som et
lille kuriosum bør nævnes, at foreningskontingentet ikke har ændret sig i de forløbne 25 år.
I bestyrelsen havde vi lagt op til endnu et aktivt år, som havde både Forårsklargøring, Airshow, Cockpitfest i England, Draken Meeting og foreningstur til Tyskland i
efteråret på programmet. Men vi bliver desværre nødt til
at nøjes med et meget barberet program grundet Covid19. Det har indtil nu
været nødvendigt at
aflyse Forårsklargøringen, Cockpitfesten
og det med spænding imødesete Danish Airshow. Det ser
ud til, at Danish
Airshow gennemføres
næste år den 20. juni.
Vi krydser fingre for, at der til den tid er så meget styr på smittesituationen, at arrangementet kan gennemføres uden problemer.
Draken Team Karup har tre planlagte arrangementer tilbage i år: Draken Meeting
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den 29. august, generalforsamling den 10. oktober og foreningsturen til Hamborg
den 30-31. oktober. Om disse arrangementer kan der for nuværende siges, at
lige nu, er der tvivl om gennemførelse af årets ”Draken Meeting”, det kommer
helt an på flyvestationens bedømmelse af situationen. Generalforsamlingen mener vi kan gennemføres, muligvis under lidt ændrede konditioner. Foreningsturen
til Hamborg (som for øvrigt er helt udsolgt) har vi en forhåbning om, kan gennemføres planmæssigt. Her er vi imidlertid afhængige af hvad vores busselskab og
ikke mindst AIRBUS melder ud, når vi kommer tættere på afgangstidspunktet.
Jeg har valgt at vise fotos af ældre dato, i denne artikel og i bladet i øvrigt, det er
jo lidt svært at vise billeder fra de aflyste events.
STORE OPRYDNINGSDAG 2020
Lørdag den 7. marts, var der kaldt ind til ”Store Oprydningsdag”. Ikke færre end
21 medlemmer havde lyst
til at deltage i
forskønnelsen
af Shelter 152.
Vi mødtes som
sædvanligt
klokken 9 i Hovedvagten.
Hvor de besøgende blev
modtaget af
formanden.
Efterhånden
som gæsterne
ankom, fik de,
der ikke har
adgangskort til
flyvestationen
udleveret et dagkort. Hvorefter de blev eskorteret til vores shelter. Jørgen var
mødt ind tidligt, så han var allerede langt fremme med morgenkaffen, da vi andre ankom. Michael medbragte rundstykkerne, efter morgenmaden og en kort
briefing, kunne arbejdet begynde. Som det første, skulle alle tre fly køres ud. Dernæst blev shelteren tømt for alle redskaber og køretøjer samt alle øvrige genstande. Det fyldte godt op ude på forklædet. Derefter skulle der så gang i kostene,
der blev fejet ud fra væggene og muget ud i alle hjørner. En af gæsterne – Marten – havde medbragt en ”Multimaskine”. Den kunne anvendes som fejemaskine,
gravemaskine og gaffeltruck. Ovenikøbet, var han ret ferm til at betjene ”uhyret”,
så vi fik meget hurtigt fejet det store gulv, flyttet paller og pallekasser ned fra containerne og stablet andre paller og pallekasser op ovenpå containerne. Der blev
flyttet reservedele og kasser med dele til sortering tilbage til FLYHIS, hvor der fore5
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står et større sorteringsarbejde de næste par uger. Dermed nåede vi frem ti frokosten, som blev indtaget hos Michael i cafeteriet i HG I.
Efter frokost og en kop kaffe, var det tid for at starte arbejdet igen. Alt materiellet
samt flyene skulle nu sættes på plads i shelteren. Henset til at vi var så mange deltagere, gik denne del af arbejdet hurtigt. Da klokken var ca. 14, var vi klar til at
forlade området. Vores shelter ser nu igen godt ud, og er klar til at modtage de
mange gæster, der normalt kommer forbi i løbet af sommeren. Bestyrelsen takker
for det store fremmøde og den megen energi, der kom til udfoldelse i løbet af
dagen. Uden jeres store hjælpende hånd havde arbejdet taget meget længere
tid.
NYT MENUPUNKT PÅ HJEMMESIDEN
Vores hjemmeside: www.draken.dk har fået et nyt menupunkt: ”Formanden har
ordet”. Det har vi valgt ud fra ønsket om at kunne kommunikere hurtigere til vore
medlemmer. Under dette menupunkt vil jeg skrive de meddelelser, som vi ikke
kan nå at sende ud med bladet, som jo kun udkommer 3 gange om året. Når
der bliver lagt en ny meddelelse op, vil der blive gjort opmærksom på det via Facebook. For de af vore medlemmer, der ikke er på Facebook, skal der her lyde
en opfordring til - med jævne mellemrum - at kontrollere, om der er ny besked på
hjemmesiden. Det vil være her, at den endelige besked om eventuelle aflysninger eller ændringer til annoncerede arrangementer vil blive udmeldt. De af medlemmerne, som allerede har tilmeldt sig det pågældende arrangement, på det
tidspunkt hvor en eventuel meddelelse om ændringer bliver lagt op på hjemmesiden, vil selvfølgelig få en direkte besked hvis der er ændringer, de skal være opmærksomme på.
DRAKEN AFDELINGEN OG CORONA
Det har næppe undgået nogens opmærksomhed, at landet har været - og stadig er - ramt af Corona virussens hærgen. Det har haft stor indflydelse på hverdagen for næsten alle. FLYHIS har selvsagt også mærket forstyrrelserne i den almindelige drift. Det har været nødvendigt, at sende alle de ”gamle” hjem - i hvert
fald for en tid. Det betyder, at Draken afdelingens arbejds-onsdage har været
konverteret til fridage siden den 4. marts. Det betyder jo selvfølgeligt også, at de
påbegyndte projekter ligeledes har været sat på standby. Det har været et absolut must for flyvestationen, at vi, der er kommet lidt op i årene, og dermed tilhører de mere udsatte i samfundet, ikke blev smittede under arbejdet for FLYHIS. Et
standpunkt vi til fulde bakker op om og respekterer, selvom vi har savnet den
ugentlige omgang med flyene og kollegaerne. Der er nu tegn i sol og måne på,
at vi fra august, så småt kan begynde arbejdet igen. Dog skal der vises den yderste forsigtighed i omgangen med kollegaer, således at forstå, at vi deler op i to
hold, med to forskellige arbejdsdage. Et initiativ som vi i Draken afdelingen har
forståelse for og hilser velkommen. Vi glæder os meget til atter at komme i gang
med at arbejde med flyene. Nu er det ikke sådan, at Shelter 152 har stået ensom
hen siden starten af marts måned, nej, vi har haft mulighed for at lave en ugentlig
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inspektion, så vi har hele tiden kunnet sikre os, at der ikke udviklede sig større lækager eller opstod andre tekniske forhold som krævede kvalificeret indgriben.
DRAKEN TEAMS ÅRSKALENDER
Som vi tidligere har meldt ud, er vi klar til at trykke Draken Team Karups årskalender
i et stort oplag. En forudsætning for at det vil ske er, at I - vore medlemmer bestiller
den i god tid. Jeg skal derfor opfordre interesserede til at bestille kalenderen på
mailadressen: f35@draken.dk snarest muligt. Det er svært, at give et bud på prisen
for årets kalender, men et godt bud er, at kalenderen vil koste max. 150 kroner +
eventuel forsendelse. Altså fat tastaturet, og få kalenderen bestilt, jo flere der bliver
bestilt, jo lavere pris.
ARRANGEMENTSKALENDER 2020

29. august 2020: Draken Meeting. Dette arrangement er årets absolut vigtigste i
Draken Team Karup. Det er på denne dag, at vi har muligheden for at lave en rigtig god dag for vore medlemmer. Vi mødes klokken 09:00 i Hovedvagten, derefter
er der kaffe og rundstykker. I løbet af formiddagen er der en event - hvilken, er
endnu ikke bestemt. Efter grillfrokosten skal vi ud at rulle en tur med AT-158. Da dette arrangement normalt trækker mange deltagere, er det ekstra nødvendigt, at
sidste tilmeldingsfrist overholdes. Vi skal have din tilmelding senest lørdag den 22.
august på mailadresse: f35@draken.dk OBS: Grundet Covid-19, kan vi blive nødt til
at aflyse arrangementet. Hvis det sker, vil allerede tilmeldte få besked. Aflysningen
vil endvidere fremgå af vores hjemmeside under rubrikken: Formanden har ordet.
10. oktober 2020: Generalforsamling. Vi mødes på FLYHIS klokken 13:00. tilmelding
til generalforsamlingen på mailadresse: f35@draken.dk senest lørdag den 3. oktober.
AROSOPEN 2020
Draken Team Karup er i år inviteret til at udstille cockpittet på ArosOpen i Aarhus,
den 12 - 13. september. Arrangementet, som er en modelbyggekonkurrence, der
løber over en weekend, afholdes på Strandskolen, Nellikevej 1 i Risskov. Om lørdagen bygger de tilmeldte modelbyggere deres modeller fra om formiddagen til
langt ud på aftenen. Om søndagen er der åbent for publikum fra klokken 10 til 17.
Bedømmelsen af de byggede modeller starter søndag ved ca. 10:30 tiden med
tilhørende præmieoverrækkelse ved 16 tiden. Draken Team forventer at være til
stede både lørdag og søndag. Vi forventer at stille op om lørdagen lige omkring
middagstid og pakke sammen søndag omkring klokken 16. Hvis du har interesse for
modelbygning er et besøg oplagt. Du får i tilgift muligheden for at møde os. Du
kan finde flere oplysninger på www.Aros-aamk.dk
Dette blad:
Redaktion: John Andersen
Bladets faste grafik: Bent Skytte
Jubilæumsgrafik: Jørgen Dahl Pedersen
7

Bladet er trykt ved: LaserTryk Aarhus

Keep them flying or at least running

13. juli 2020

Bestyrelsesformand
John Andersen
Mail: ja@draken.dk
Kasserer
Jørgen Jensen
Mail: jj@draken.dk
Teknisk ansvarlig
Bent Pedersen
Mail: f-b.lysgaard@os.dk
Materielansvarlig
Michael V. D. Sterren
Mail: ms@draken.dk
Tekniker
Peter Madsen
Mail: pmadsen34@gmail.com
Flyvevåbnets Repræsentant
OL Henrik Schandorff Sørensen
Suppleant
H.C. Jensen
Mail: hcj@privat.tele.dk
Suppleant og webmaster
Mogens Bruun
Mail: mogens.bruun@mbsoft.dk
Suppleant
Børge Johansen
Mail: bsjokarup@gmail.com

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 kan se af design forløbet med
både F-16 og dens nu udpegede afløser
F-35, at en sådan gylden mulighed for
medindflydelse ikke mere er mulig. 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.

Bankforbindelse: ANDELSKASSEN
Kontingent kan indbetales som:
Overførsel til Reg. Nr.: 5959
Konto: 1228214
Mobile Pay til: 22400729
Kontant til kassereren
Ønske om medlemskab sendes til
f35@draken.dk
Herefter bliver du kontaktet af os.
Draken Team Karup
CVR: 41417765
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