Flyvevåbnets Soldaterforening

Foreningshåndbogen

Trofæer og trofæholdere

Afsnit 15

Mader-trofæet
Mader-trofæet er indstiftet den 3. maj 1970 i Anker
Maders navn i taknemmelighed over dennes aldrig
svigtende interesse for Flyvevåbnets Soldaterforening
og store indsats i dens ledelse gennem 25 år

Statutter
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

1970 er året, da F-35 DRAKEN tilgik det danske flyvevåben, og trofæet er derfor udformet som en flyvende DRAKEN.
Trofæet er skænket af SAAB fabrikkerne.
Trofæet tildeles for ét år ad gangen til den enkeltperson eller gruppe, der har udvist særlig initiativ eller har gjort en
påskønnelsesværdig indsats til gavn for FSF.
Overrækkelsen finder så vidt muligt sted i forbindelse med foreningens ordinære repræsentantskabsmøde.
Tilbageleveringen skal ske senest 14 dage før næste ordinære repræsentantskabsmøde.
Afgørelsen om tildeling træffes af et udvalg på 3 medlemmer, udpeget af repræsentantskabet for ét år ad gangen, idet dog
A. Mader er selvskrevet medlem af udvalget, så længe han måtte ønske det. Dersom forudsætningerne for trofæets
overrækkelse et år ikke skønnes at være tilstede, opbevares trofæet ved A. Mader eller ved Hovedbestyrelsens
foranstaltning.
Ethvert medlem kan fremsende motiveret forslag om, hvem der skal modtage trofæet. Sådanne forslag fremsendes i tre
eksemplarer i hver sin lukkede kuvert senest samtidig med fristen for fremsendelse af forslag til repræsentantskabsmødet.
Fremsendelsen sker til landsformanden, der straks videresender forslagene til medlemmerne af trofæudvalget.
Trofæet følges af en logbog, hvori begrundelsen for hver overrækkelse indføres.
Nærværende statutter er gældende indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i 1980, på hvilket tidspunkt der skal træffes
afgørelse om trofæets fremtid.

I 1980 blev det besluttet, at trofæet skulle cirkulere mellem eksisterende ”Flyverstuer”, når det kan opbevares i betryggende
sikkerhed under glas og lås.
Hovedbestyrelsen kan og skal på det ordinære forårsmøde beslutte hvor og hvem, der skal opbevare trofæet for mindst ét år.
Hovedbestyrelsen giver holderen besked på hvor og hvornår trofæet skal tilbageleveres.

Mader-trofæets holdere
23. maj 1971
07. maj 1972
13. maj 1973
19. maj 1974
04. maj 1975
23. maj 1976
15. maj 1977
06. maj 1978
20. maj 1979
19. maj 2010
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Københavns Afdelings bestyrelse.
Roskilde Afdelings bestyrelse.
Erik Hansen. Stevns Afdeling
Jens T. Pedersen, Skrydstrup Afdeling.
Bent Aalbæk-Nielsen.
Frank Jeppesen, Næstved Afdeling.
Vestsjællands Afdelings bestyrelse.
Familien Sørensen, Hadsund
Svend Aage Børsen Mattson, Haderslev.
Flyverstuen Helicopter Wing Karup

Dato 1-4-2019

Flyvevåbnets Soldaterforening

Foreningshåndbogen

Trofæer og trofæholdere

Afsnit 15

40-års jubilæumstrofæ
Trofæet er indstiftet den 11. april 1980
i anledning af Flyvevåbnets Soldaterforenings
40-års jubilæum.
1980 er året, da F-16 tilgik det danske flyvevåben, og
trofæet er derfor udformet som en flyvende
F-16.
Trofæet er skænket af General Dynamics
International, USA.

Statutter
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Trofæet tildeles for ét år ad gangen til den enkeltperson eller gruppe, der har udvist særlig initiativ eller har gjort en
påskønnelsesværdig indsats til gavn for FSF.
Overrækkelsen finder så vidt muligt sted i forbindelse med foreningens ordinære repræsentantskabsmøde.
Tilbageleveringen skal ske senest 14 dage før næste ordinære repræsentantskabsmøde.
Afgørelsen om tildeling træffes af et udvalg på 3 medlemmer, udpeget af repræsentantskabet for ét år ad gangen. Dersom
forudsætningerne for trofæets overrækkelse et år ikke skønnes at være tilstede, opbevares trofæet ved hovedbestyrelsens
foranstaltning.
Ethvert medlem kan fremsende motiveret forslag om, hvem der skal modtage trofæet. Sådanne forslag fremsendes i tre
eksemplarer i hver sin lukkede kuvert senest samtidig med fristen for fremsendelse af forslag til repræsentantskabsmødet.
Fremsendelsen sker til landsformanden, der straks videresender forslagene til medlemmerne af trofæudvalget.
Trofæet følges af en logbog, hvori begrundelsen for hver overrækkelse indføres.
Nærværende statutter er gældende indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i 1990, på hvilket tidspunkt der skal træffes
afgørelse om trofæets fremtid.

I 1990 blev det besluttet, at trofæet skulle cirkulere mellem eksisterende ”Flyverstuer”, når det kan opbevares i betryggende
sikkerhed under glas og lås.
Hovedbestyrelsen kan og skal på det ordinære forårsmøde beslutte hvor og hvem, der skal opbevare trofæet for mindst ét år.
Hovedbestyrelsen giver holderen besked på hvor og hvornår trofæet skal tilbage leveres.

40-års jubilæumstrofæets holdere
12. apr. 1980
23. maj 1981
22. maj 1982
14. maj 1983
15. nov. 1984
24. nov. 1985
15. nov. 1986
26. okt. 1987
05. nov. 1988
05. nov. 1989
19. maj 2010
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Aalborg Afdelings bestyrelse.
Preben Kuta, Skrydstrup Afdeling.
Erling Hedegaard Sørensen, Vestsjællands Afdeling.
Axel Christensen, Københavns Afdeling.
Harry Sørensen, Vendsyssel Afdeling.
Ernst Gøtze, FSN KAR.
Aage Bjerring Idskov Jensen, Aalborg Afdeling.
Bent Petersen, Vandel Afdeling.
Frank Jeppesen, Næstved Afdeling.
Aage Bentzen
Flyverstuen Transport Wing Aalborg

Dato 1-4-2019
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Foreningshåndbogen

Trofæer og trofæholdere
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50-års jubilæumstrofæet
Trofæet er indstiftet den 11. april 1990 i anledning af
Flyvevåbnets Soldaterforenings
50-års jubilæum.
1990 er året, hvor Flyvevåbnets Soldaterforening har
bestået i 50 år.
I denne anledning har Lockheed Aeronautical Systems
Co. i USA skænket en model af flyvevåbnets C 130,
Hercules

Statutter
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Trofæet tildeles for ét år ad gangen til den enkeltperson eller gruppe, der har udvist særlig initiativ eller har gjort en
påskønnelsesværdig indsats til gavn for FSF.
Overrækkelsen finder så vidt muligt sted i forbindelse med foreningens ordinære repræsentantskabsmøde.
Tilbageleveringen skal ske senest 14 dage før næste ordinære repræsentantskabsmøde.
Afgørelsen om tildeling træffes af et udvalg på 3 medlemmer, udpeget af repræsentantskabet for ét år ad gangen. Dersom
forudsætningerne for trofæets overrækkelse et år ikke skønnes at være tilstede, opbevares trofæet ved Hovedbestyrelsens
foranstaltning.
Ethvert medlem kan fremsende motiveret forslag om, hvem der skal modtage trofæet. Sådanne forslag fremsendes i tre
eksemplarer i hver sin lukkede kuvert senest samtidig med fristen for fremsendelse af forslag til repræsentantskabsmødet.
Fremsendelsen sker til landsformanden, der straks videresender forslagene til medlemmerne af trofæudvalget.
Trofæet følges af en logbog, hvori begrundelsen for hver overrækkelse indføres.
Nærværende statutter er gældende indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i 2000, på hvilket tidspunkt der skal træffes
afgørelse om trofæets fremtid.

I 2000 blev det besluttet, at trofæet skulle cirkulere mellem eksisterende ”Flyverstuer”, når det kan opbevares i betryggende
sikkerhed under glas og lås.
Hovedbestyrelsen kan og skal på det ordinære forårsmøde beslutte hvor og hvem, der skal opbevare trofæet for mindst ét år.
Hovedbestyrelsen giver holderen besked på hvor og hvornår trofæet skal tilbage leveres.

50-års jubilæumstrofæets holdere
02. nov. 1990
09. nov. 1991
08. nov. 1992
25. sep. 1993
05. nov. 1994
05. nov. 1995
03. nov. 1996
02. nov. 1997
08. nov. 1998
16. apr. 2000
2008
01. mar. 2010
2010
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Jonna og Poul Christensen, Aalborg Afdeling.
Sydsjællands bestyrelse.
Lene og Frank Jeppesen, Vestsjællands Afdeling.
Robert Nielsen, Afd. 22 og Kurt Larsen, Knud Abildgaard samt Niels Elbert Andersen, Afd. 21.
Lis og Flemming Raalund, Sydsjælland Afdeling.
Bent Aalbæk-Nielsen, Sydfyn Afdeling.
Flyverstueudvalget ved Kreds 5.
FSFs Redaktionsudvalg v/ Erling H. Sørensen og Frank Jeppesen.
Hangar v/Landsformanden.
Jørgen Bach
Flyverstuen Værløse - Jonstrup
Hangar hos Landsformanden
Groundet hos Aalborg Afdeling

Dato 1-4-2019
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60-års jubilæumstrofæ
Trofæet er indstiftet den 11. april 2000 i anledning af
Flyvevåbnets Soldaterforenings 60-års jubilæum og er
en model af Flyvevåbnets på det tidspunkt nyeste
flytype: ”Challenger 604”.
Trofæet er skænket af det canadiske firma Bombardier

Statutter
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Trofæet tildeles for ét år ad gangen til den enkeltperson eller gruppe, der har udvist særlig initiativ eller har gjort en
påskønnelsesværdig indsats til gavn for FSF.
Overrækkelsen finder så vidt muligt sted i forbindelse med foreningens ordinære repræsentantskabsmøde.
Tilbageleveringen skal ske senest 14 dage før næste ordinære repræsentantskabsmøde.
Afgørelsen om tildeling træffes af et udvalg på 3 medlemmer, udpeget af repræsentantskabet for ét år ad gangen. Dersom
forudsætningerne for trofæets overrækkelse et år ikke skønnes at være til stede, opbevares trofæet ved Hovedbestyrelsens
foranstaltning.
Ethvert medlem kan fremsende motiveret forslag om, hvem der skal modtage trofæet. Sådanne forslag fremsendes i tre
eksemplarer i hver sin lukkede kuvert senest samtidig med fristen for fremsendelse af forslag til repræsentantskabsmødet.
Fremsendelsen sker til landsformanden, der straks videresender forslagene til medlemmerne af trofæudvalget.
Trofæet følges af en logbog, hvori begrundelsen for hver overrækkelse indføres.
Nærværende statutter er gældende indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i 2010, på hvilket tidspunkt der skal træffes
afgørelse om trofæets fremtid.

60-års jubilæumstrofæets holdere
08. apr. 2000
14. okt. 2000
13. okt. 2001
12. okt. 2002
01. nov. 2003
2004
08. okt. 2005
07. okt. 2006
06. okt. 2007
03. feb. 2009
12. jan. 2010
01.mar. 2011
01. okt. 2011
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CH/FSN VÆR, Oberst Svend Hjort.
Vibeke og Harry Sørensen, Vendsyssel Afdeling.
Ernst Kronvold Frederiksen, Vandel Afdeling.
Hugo Nørgaard, Karup Afdeling
Hugo Flemming Hansen, Københavns Afdeling.
Hangar v/Landsformanden.
Poul Christensen, Aalborg Afdeling.
Finn Schjoldager, Aalborg Afdeling
Kaj F. Clausen Landsformand, Værløse Afdeling
Erling Overskov Nielsen, Værløse Afdeling
Jørgen Hinrichsen, Værløse – Jonstrup Afdeling
Henning Halkjær, Karup Afdeling
Groundet hos Værløse – Jonstrup Afdeling

Dato 1-4-2019

Flyvevåbnets Soldaterforening

Foreningshåndbogen

Trofæer og trofæholdere
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70-års jubilæumstrofæet
Trofæet er indstiftet den 11. april 2010 i anledning af
Flyvevåbnets Soldaterforenings
70-års jubilæum.
2010 er året, hvor Flyvevåbnets Soldaterforening har
bestået i 70 år. I denne anledning har FTK skænket
denne model af Flyvevåbnets C 130 J. Hercules –
Produceret af Lockheed Aeronautical Systems Co.
USA

Statutter
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Trofæet tildeles for ét år ad gangen til den enkeltperson eller gruppe, der har udvist særlig initiativ eller har gjort en
påskønnelsesværdig indsats til gavn for FSF.
Overrækkelsen finder så vidt muligt sted i forbindelse med foreningens ordinære repræsentantskabsmøde.
Tilbageleveringen skal ske senest 14 dage før næste ordinære repræsentantskabsmøde.
Afgørelsen om tildeling træffes af et udvalg på 3 medlemmer, udpeget af repræsentantskabet for ét år ad gangen. Dersom
forudsætningerne for trofæets overrækkelse et år ikke skønnes at være til stede, opbevares trofæet ved Hovedbestyrelsens
foranstaltning.
Ethvert medlem kan fremsende motiveret forslag om, hvem der skal modtage trofæet. Sådanne forslag fremsendes i tre
eksemplarer i hver sin lukkede kuvert senest samtidig med fristen for fremsendelse af forslag til repræsentantskabsmødet.
Fremsendelsen sker til landsformanden, der straks videresender forslagene til medlemmerne af trofæudvalget.
Trofæet følges af en logbog, hvori begrundelsen for hver overrækkelse indføres.
Nærværende statutter er gældende indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i 2020, på hvilket tidspunkt der skal træffes
afgørelse om trofæets fremtid.

70-års jubilæumstrofæets holdere
01. okt. 2011
12. maj 2012
03. maj 2014
21. februar 2015
21. maj 2016
20. maj 2017
17. maj 2018
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I hangar hos LF
Harry E. Sørensen, Forretningsfører Flyvevåbnets Soldaterforening
til reparation hos Landsformanden
Torben Ek, Værløse-Jonstrup
Forretningsfører Elly Due
Knud og Dorit Larsen, LA Thy-Mors
Landsformand Leif Giebel

Dato 1-4-2019

