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Bowling
Tirsdage i lige uger ....................................... 19.50 ................................. LA Sydfyn*)

Deadline næste PROPEL
6/11 ................................................................ 23.59 ........................bladet@propel.dk

Jubilæum
27/11 .............................................................................................................. LA Vandel

Skydning
7/10 ................................................................ 19.30 ..........................................Aalborg
4/11 ................................................................ 19.30 ..........................................Aalborg
18/11 .............................................................. 19.30 ..........................................Aalborg
2/12 Juleskydning ........................................ 19.30 ..........................................Aalborg

Åben Flyverstue
1. tirsdag i måneden (ikke januar) ............ 19.00 .........................Værløse-Jonstrup

FSF kalenderen
Mød op, når din forening kalder
*) betyder tilmelding nødvendig

PROPEL
udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening.

Medlemsbladet leveres til PostNord 6 dage før den første hverdag i månederne 
februar, april, juni, august, oktober og december. 
Aktuel deadline for stof til næste blad oplyses tydeligt på side 2.

Artikler optaget under navn kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF’s 
mening. Indsender er ansvarlig for indhold og tilladelse til brug af fotos.
Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, 
samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydnings-
fuldt indhold ikke udelades.

Hjemmesiden www.propel.dk
Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, 
sendes til E-mail adressen: pr@propel.dk

Stof til PROPEL

Tekst
Send din tekstbehandlingsfil 
med E-mail til bladet@propel.dk 
- eller send teksten, helst maskinskrevet, med post til:
Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens

Billeder
Digitale fotos i JPG- eller TIF-format i højeste opløsning. 
Vedhæftet en eller flere e-mail til bladet@propel.dk - Obs! - Max. 10 MB pr. mail

Papirbilleder (returneres kun på forlangende)
med post til: 
Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens

Husk at meddele adresseændring
Har du fået ny adresse, så husk at meddele det til forretningsføreren.
Hvis du flytter, videresender postvæsenet automatisk PROPEL til din 
nye adresse, men det sker kun i få måneder.

Derfor
Har vi din rigtige adresse? Er du i tvivl, så kontakt forretningsføreren.

Med venlig hilsen
Elly

Til alle, der modtager PROPEL

Forsiden - På Flagdagen den 5. september deltog Værløse-Jonstrup 
med fanen ved højtideligheden i Hillerød

Find seneste nyt her:

PROPEL udkommer kun hver anden måned - (i lige måneder).
Derfor er det en god ide at du holder dig orienteret om aktuelle 
nyheder og arrangementer på følgende hjemmesider:
Landsforeningen:  www.propel.dk
Værløse-Jonstrup:  www.fsfvaer.dk 
Karup:   www.fsfkarup.dk

Følg FSF på facebook.com/flyversoldater
Her kan du f.eks. efterlyse soldaterkammerater, indlægge billeder o.s.v.

PROPEL denne gang

Skaf et nyt medlem
Scan QR-koden og kom direkte ind 
på formularen på vores hjemmeside, 
hvor du kan tilmelde et nyt medlem.
Prøv det!

Deadlines 2020
PROPEL nr. 6 ..................................................

 
fredag den 6. november

Den dannebrogsbemalede F-16 på rundtur over Danmark på Flagdagen.
I modlys over Storebælt                   (Foto: Forsvarsgalleriet)
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Formandens klumme

Kære medlemmer af Flyvevåbnets Soldaterforening

Så er sommerferien godt overstået og som jeg skrev i min seneste 
leder, var det på denne tid, vi alle skulle sætte fra i startblokkene ude i 
afdelinger og lokalafdelinger og kaste os over opgaverne med at samle 
op på de arrangementer og aktiviteter, der måtte aflyses eller udskydes 
grundet COVID-19 restriktionerne.
Dette var selvfølgelig skrevet ud fra min måske naive forestilling om, 
at det værste ville være overstået i løbet af sommeren og at vi nu ville 
være på vej tilbage til det vi dengang kaldte normaltilstanden. 
De seneste par ugers udvikling med stigende smittetal og 
genindførelse af tidligere og strammere restriktioner har imidlertid 
gjort denne vurdering til skamme. I stedet for at springe ud af 
startblokken, må vi nok indstille os på, at der bliver tale om at vi må 
krybe, kravle og gå forsigtig fremad og ikke mindst forberede os på en 
ny normaltilstand.
Perioden er fortsat præget af Corona pandemien og de mange 
forskelligrettede udmeldinger om forholdsregler, mødevirksomhed 
og forsamlingsgrænser – i skrivende stund svinger vi lidt mellem 
grænserne, der tales endda om helt ned til 50 personer, hvilket kan og 
vil få indflydelse på foreningens aktiviteter.

Hold kontakten 
Med fare for også her at gentage mig selv, medfører den 
uigennemsigtige situation et tilsvarende og stigende krav til os alle 
om aktivt at bidrage til at holde forbindelsen til hinanden vedlige 
derude i lokalafdelingerne og til foreningens øvrige medlemmer. 
Dette gælder selvfølgelig også udadtil med fortsat deltagelse i bredere 
sammenhænge og dermed også her bidrage til fortsat synlighed af 
Flyvevåbnets Soldaterforening. 
Jeg kan i det seneste nummer af Propel heldigvis se, at der fortsat 
gøres forsøg på at afholde aktiviteter for medlemmerne derude 
i afdelingerne – foredrag, ture, oplæg, jubilæer m.m., hvilket i 
den aktuelle situation er den helt rigtige vej og alle tiltag, store 
eller små, sporadiske eller nøje planlagte - inden for COVID-19 
begrænsningerne - er velkomne.
En opfordring her skal være, at I følger op med et lille indlæg til 
PROPEL og derved delagtiggør foreningens medlemmer i jeres 
oplevelser og erfaringer med arrangementerne, så andre kan lære af 
jer og måske også selv få lyst til at arrangere og gennemføre noget 
tilsvarende derude hos dem selv.  

Flagdag 5. september
Årets flagdags arrangementer, både de lokale decentrale samt det 
officielle arrangement i København, blev heldigvis gennemført, 
omend i reducerede og tilpassede udgaver. 
Vejret var jo omskifteligt med regn, sol og blæst, men det lagde 
ikke en dæmper på det positive indtryk fra disse meget relevante og 
højtidelige arrangementer, der maner til et øjebliks eftertænksomhed. 
Flyvevåbnets Soldaterforening var repræsenteret ved Kaj og fanebærer 
fra Værløse-Jonstrup afdeling – tak for indsatsen.

F-16 og Dannebrog
Flyvevåbnet bidrog bl.a. til markering af Flagdagen med at sende den 
Dannebrogsbemalede F-16 rundt mellem alle større garnisonsbyer 
i landet og at flyet helt tilfældigt, men ikke desto mindre meget 
velkomment, passerede lige hen over vores vej derhjemme, hvor 
alle vejens beboere var samlet til vejfest, gjorde da stor lykke og ikke 
mindst en god anledning til en snak om Flagdagen – tak for det.  

Eksterne møder
Møderne i Danske Soldater og 
Marineforeningers fællesråd 
(DSM) er efter en længere 
stilstandsperiode nu genoptaget 
med et indledende møde den 24. 
august. 
Mødets primære formål var 
selvfølgelig at samle op på alle 
de løse ender indenfor vores 
respektive områder og dernæst 
at sætte faste rammer for de 
kommende møder. Da både Helge 
og jeg var arbejdsramte på dagen, 
blev vi på bedste vis repræsenteret 
ved Kaj Clausen – tak for det, Kaj. 

Flyvevåbnets Soldaterforening er også medlem af Flyvevåbnets 
Jubilæumsfond, hvor jeg samtidig bestrider posten som kasserer. 
På det netop afholdte møde, blev det besluttet at uddele et 
antal legater til personel fra Forsvaret, der gennem en særdeles 
tilfredsstillende indsats har bidraget til positiv markering af 
Flyvevåbnet. 
Jeg kan af gode grunde ikke afsløre legatmodtagerne her (før de 
selv har fået det at vide), men jeg kan da afsløre, at chefen for 
Flyvevåbnet, ERA, i forbindelse med markeringen af Flyvevåbnets 
fødselsdag den 1. oktober og uddeling af legater til ovennævnte 
dygtige medarbejdere, også vil fortsætte traditionen med at overrække 
Flyvevåbnets Soldaterforening en gave i anledning af endnu et tiår i 
foreningens historie. 
Traditionen tro, er det altid en bordmodel af et fly – gad vide, hvad der 
gemmer sig i pakken i år? 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
I skrivende stund er det stadig planen at gennemføre et ekstraordinært 
Repræsentantskabsmøde på KFUM i Fredericia den 10. oktober og 
ligesom med DSM mødet, er det min umiddelbare vurdering, at også 
en stor del af repræsentantskabsmødet vil fokusere på opsamling af 
aktiviteter under COVID-19 perioden og i forlængelse heraf ikke 
mindst kigge fremad og herunder drøfte håndteringen af årets aflyste 
jubilarstævne. Termin for indkomne forslag til behandling på mødet 
er den 24. september og jeg ser frem til at tjekke indbakken på det 
tidspunkt. Referat fra mødet følger selvfølgelig hurtigst muligt.

Indlæg fra Flyvevåbnets enheder.
Vi har jo i de seneste numre af Propel været begunstiget af, at chefer 
og medarbejdere fra Flyvevåbnets enheder har været flinke til at 
udarbejde indlæg til bladet, og det er også tilfældet i dette nummer af 
bladet. 
Indlægget kommer denne gang fra Air Control Wing (ACW) 
eller som det hed dengang Elly var ansat i Forsvaret, (Kontrol- og 
Varslingsgruppen (KVG). 
ACW, der har hovedkvarter på flyvestation Karup, har stationære og 
mobile enheder spredt over hele Danmark, men sætter også, som 
artiklen beskriver, sine fodaftryk i Arktis, er indsat i internationale 
operationer og yder støtte til såvel Hærens som Søværnets enheder. 

Med ønskerne om et fortsat godt helbred til jer alle og jeres familier 
samt ikke mindst ønskerne et godt efterår herhjemme i Danmark – 
pas på jer selv derude.

Leif G

Af landsformand Leif Giebel
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FSF Aalborg
Bent Jørgensen , Tøtmosen 45, 9800 Hjørring
Tlf. 22 56 92 57 (bedst efter kl. 18)
E-mail: bentjoergensen23@gmail.com 

FSF Karup
Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev
Tlf. 97 59 25 50, Mobil 25 30 27 20
E-mail: halkjaer.durup@gmail.com – www.fsfkarup.dk

Konstituerende bestyrelsesmøde
Dette skulle have været afholdt umiddelbart efter afdelingens 
generalforsamling 26. februar, men måtte som så meget andet vige for 
Coronavirus. I stedet blev bestyrelsesmødet afholdt hos Helge Hoff 
25. juli, og blev konstitueret således: 
Formand  Bent Jørgensen (Aalborg), 
  som også varetager sekretærrollen
Næstformand  René Crone (Vendsyssel) 
Kasserer   Gert Rebsdorf (Aalborg) 
Medlemmer:  Brian Nielsen (Aalborg)
  Kjeld Hansen (Vendsyssel)
  Knud Larsen og Leif Bjerg (begge Thy-Mors).

Flagdag 5. september 
blev gennemført i reduceret form, da garnisonens parade gennem 
byen var blevet aflyst. 
Afdelingen deltog i Jammerbugt Kommunes arrangement i DGI-
hallen i Aabybro, hvor der var mødt i alt 85 deltagere og 15 faner. 
Efter velkomst af Sundheds- og arbejdsmarkedschef i Jammerbugt 
kommune, Jannie Knudsen holdt tidligere flyverpræst, provst Folmer 
Toftdal-Olesen hovedtalen. Undervejs spillede Flyvestation Aalborgs 
Brassband. Herefter havde Trænregimentet arrangeret bustransport 
til Soldatens Sten ved Forsvars- og Garnisonsmuseet i Aalborg, 
hvor programmet måtte ændres lidt pga. de heftige regnbyger. 
Der blev budt velkommen i museets hangar, hvor fungerende 
garnisonskommandant, OL Allan P. Sundahl og 1. viceborgmester 
Kristoffer Hjort Storm holdt taler. Efter talerne blev der lagt blomster 
ved Soldatens Sten af fungerende garnisonskommandant, Danske 
Soldaters Landsråd og De Samvirkende Soldaterforeninger.

Lokalafdeling Aalborg
Bent Jørgensen , Tøtmosen 45, 9800 Hjørring
Tlf. 22 56 92 57 (bedst efter kl. 18)
E-mail: bentjoergensen23@gmail.com

Også her afholdt vi konstituerende bestyrelsesmøde hos Helge Hoff 
25. juli og bestyrelsen består herefter af 
Formand  Bent Jørgensen
Sekretær   Helge Hoff
Kasserer   Gert Rebsdorf 
Medlemmer  Jens Aage Ring Buhelt
  Knud Bisgaard
  Ib Nielsen 
  Brian Nielsen

Mvh.
Bent Jørgensen

Tidligere flyverpræst, provst Folmer Toftdal-Olesen holder hovedtalen.

Aktiviteter Aalborg Afdeling
Indendørsskydningen
Vi er klar igen med indendørsskydningerne onsdag den 7. oktober 
kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole. Kom og prøv at være med. Alle er 
velkommen. Vi har våben, man kan låne. 
Næste skydeaften er onsdag den 4. november og så fremdeles hver 
den første og tredje onsdag resten af vinteren indtil april næste år.  
Spørgsmål kan stilles til skydeudvalgsformand Ib Nielsen på tlf. 98 18 
58 60
HUSK at sætte kryds i kalenderen onsdag den 2. december kl. 19.30 
hvor vi har hele familien med til Juleskydningen med banko og kaffe 
med kage.

Bankospil aflyses.
Da det ikke er er let at arrangere noget i denne tid, bliver vi desværre 
også nødt at aflyse vores årlige bankospil sidst i november. 
Grunden er covid-19. Håber det bliver bedre næste år.

Med venlig hilsen
Henning Halkjær

Lokalafdeling Odense fusioneret med Sydfyn
I juli måned afholdt Skrydstrup afdeling bestyrelsesmøde. 
Formålet var at opløse Odense lokalafdeling.
Det sker på anmodning af formand Erik Krogsriis, som gerne vil 
stoppe på grund af sygdom. Og der er ikke andre til at tage over, 
lokalafdelingens bestyrelse er på kun 3 personer, og når der afholdes 
arrangementer, kommer der ingen.
Bestyrelsen anmoder om at blive sammenlagt med Sydfyn.
Det blev enstemmigt vedtaget og vi fra bestyrelsen i Skrydstrup 
afdeling foreslår at lokalafdelingerne bliver til LOKALAFDELING 
FYN.
Erik havde samlet en del effekter (billeder m.m.) og fane. Det vil blive 
taget med til repræsentantskabsmødet i oktober. 
Hvis ikke andre vil have dem bliver de overdraget til Skrydstrup 
afdeling.
Dette var lige en lille orientering fra Skrydstrup, der ellers holder lav 
profil pga. Corona situationen.

Mvh.
Lis Yttung

FSF Skrydstrup
Leif Pedersen, Allégade 14, 3.th., 6100 Haderslev
Tlf. 21 78 29 80
E-Mail: leifpedersen@webnetmail.dk

Fra paraden ved Soldatens Sten                   (Fotos: Bent Jørgensen)
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50-års-jubilæum

Lokalafdeling Vandel
Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind
Tlf. 24 90 17 98
E-mail: jensogbirgit@profibermail.dk

Lokalafdeling Als-Sundeved
Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg.
Tlf.: 74 48 56 18

Lokalafdeling Vandel markerer sit 50-års-jubilæum ved 
afholdelse af en reception 

fredag den 27. november 2020 kl. 14 til 17 
i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel.

Receptionen åbnes kl. 14.00 af Landsformand Leif Giebel.

Lokalafdelingen vil derefter være vært for et lettere 
traktement bestående af 3 slags sandwich med tilhørende 
øl eller vin efterfulgt af en kop kaffe med jubilæumskage.
Alle Flyvevåbnets Soldaterforenings medlemmer er 
hjerteligt velkomne til at møde op for at hjælpe os med at 
fejre jubilæet gennem en hyggelig eftermiddag.

Vel mødt.
Bestyrelsen

Dybbøl Banke 11. juli 2020 
Lørdag den 11. juli genoplevede DKsyd 100 året for den historiske 
genforeningsfest på Dybbøl Banke, som markerede Sønderjyllands 
genforening med Kongeriget Danmark.
Vi var selvfølgelig til stede med vores fane.

Gaven til kong CHR. X. overrækkes af Guldhornspigerne i folkedragt

Lokalafdelingen har afholdt sin årlige sommertur, som i år gik til 
Røsnæs Spidsen. Som følge af Corona var der mandefald, men 
deltagerne havde en god tur med godt vejr med sol hele dagen

Med hilsen 
Ole Jakobsen

Lokalafdeling Kalundborg
Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg
Tlf.: 59 50 45 84, Mobil 23 82 73 94
E-mail: oli-jakobsen@ka-net.dk
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Foredrag på Pedersholm
Tirsdag den 3. november kl. 19:00

Husk! at sætte kryds i kalenderen, så I ikke misser denne spændende 
aften!
I håb om at vi er kommet godt i gang med vores møde aftener på 
Pedersholm efter Coronanedlukningen, har jeg lavet en aftale med 
Tommy Hesselbjerg om at komme og holde et foredrag om sine 40 år 
som pilot i flyvevåbnets tjeneste, heraf 38 år i godt selskab med den nu 
pensionerede Sikorsky S61 helikopter i Eskadrille 722.
Tommy vil fortælle om hverdagen og de mange opgaver der har været, 
blandt andet de meget spektakulære redningsaktioner på havet!
Sidste tilmelding er torsdag den 29. oktober.
Møderne er på vores almindelige klubaftener, tag gerne gæster med. 
Tilmelding er efter først til mølle-princippet. 
Vi må max være 30 personer i Soldaterstuen. 
Prisen er som vanligt inkl. 3 stk. håndmadder, en øl/vand og kaffe til 
50,00 kr. plus på denne aften 20,00 kr. pr. deltager til at dække div. 
omkostninger. 
Husk tilmelding til Kaj Clausen kaicl@webspeed.dk eller mobil tlf. 
helst SMS 26 13 27 91 med angivelse af antal personer aht. bestilling 
af mad! 

Med et ønske om at vi ses! 
Søren Eibak.     

For de historie ”interesserede” om 8 og 9. april 1940.
Så kan i på vores hjemmeside WWW.fsfvaer.dk læse et indlæg om en 
flyvning om eftermiddagen/aften fra Flyvestation Værløse den 8. april 
1940. Det er overraskende og spændende læsning! 

FSF Værløse-Jonstrup
Kaj Flemming Clausen
Ved Store Dyrehave 40 st.tv. 3400 Hillerød
Tlf. 26 13 27 91, E-mail:  kaicl@webspeed.dk - www.fsfvaer.dk

Den Nationale Flagdag den 5.september 
Flyvevåbnets Soldaterforening Værløse-Jonstrup afdeling var som 
vanligt på mærkerne med at støtte op om denne traditionsrige 
mærkedag for vores udsendte og deres pårørende. 
På grund af Covid 19 skulle det dog vise sig at blive noget anderledes 
en tidligere år.
Vi plejer at deltage i Frederikssund om morgenen og i Hillerød om 
eftermiddagen, men da begge Kommuner havde valgt at lægge deres 
arrangementer på samme tid i år, blev det først til mølle princippet, 
der blev afgørende for vores deltagelse, og der var det Hillerød der var 
først ude.
Jeg selv og løjtnant Poul støttet af Marianne som effektholder (regntøj 
m.m.) tog opstilling foran Frederiksborgs Slots gamle og smukke 
kirke, medens kirkegængerne passerede. 
Kl. 11:00 var der indmarch med fire andre faner som tog opstilling 
under mindegudstjenesten. Efter kirkegangen tog vi opstilling i 
slotsgården og med Drabantgarden med fuld musik i spidsen, drog 
vi igennem Hillerøds gågader til Genforeningsstenen hvor der af 
borgmesteren blev lagt en krans fra Hillerød Kommune. Herefter 
gik turen tilbage ad gågaden hvorefter der var opløsning på dagens 
begivenhed. Pga. Covid 19 gik vi glip af de ellers så fine håndmadder 
og drikkevarer som plejer at afslutte dette fine arrangement.
Tak for at I til trods for den for vores land så vanskelige tid 
gennemførte denne traditionsrige dag!
I Frederikssund blev dagen som tidligere nævnt også markeret, 
der blev afsløret en ny Mindesten på pladsen foran Rådhuset og 
underskrevet en samarbejdsaftale med Veterancenteret.
Nogle veteraner har stiftet en motorcykel klub med navnet ” Blue 
Berets MC” de mødte talrigt op til støtte for denne begivenhed. Det 
er et medlem og tidligere udsendt Michael Kjær der har indsamlet 
100.000 kroner til det nye flotte Monument.

Reporter Søren Eibak.

Søren og Poul i front foran Frederiksborgs Slotskirke Fanen føres ind                                                            Fotos: Hillerød Kommune
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Fra Aalbæks arkiver
Af Bent Aalbæk-Nielsen

Flere afdelinger
Årene efter foreningens 25 års jubilæum i 1965 var gennemgående 
gode år med stor aktivitet. Det skabte behov for flere afdelinger, og 
antallet blev i årene op til 1984 øget fra syv til tyve fordelt ud over hele 
landet.
I den forbindelse er det vigtigt at tænke på, at vilkårene for at drive 
soldaterforenings-virksomhed var helt anderledes dengang, end de 
er i dag. Antallet af værnepligtige i Flyvevåbnet skulle dengang tælles 
i tusinder. I dag drejer det sig kun om få hundreder. Og tjenestetiden 
var dengang mere end et år, hvor den i dag er få måneder. Det betød, 
at der dengang var et helt anderledes grundlag for at få skabt et 
nært kammeratskab, som det var helt naturligt at holde fast i efter 
hjemsendelsen. 
Rundt i afdelingerne var der også bedre muligheder for at gennemføre 
forskellige former for aktiviteter. Der har aldrig manglet velvilje fra 
Flyvevåbnets side til at støtte op om disse aktiviteter, men på mange 
måder var der bedre muligheder for at gøre det for halvtreds år siden. 
Eksempelvis var der aldrig problemer med at stille skydebaner og 
våben til rådighed ved soldaterforeningens skyttestævner. På grund 
af lovmæssige restriktioner er den mulighed stort set ikke til stede 
længere.

Fra indvielsen af Skrydstrup Afd.s flyverstue på FSN Skrydstrup den 14. 
juni 1980

Flyverstuer
Også i en anden henseende blev der vist stor imødekommenhed fra 
flyvestationernes side, nemlig ved at stille lokaler til rådighed, som 
den lokale afdeling af soldaterforeningen kunne indrette og udsmykke 
som ”flyverstuer” og bruge til sine arrangementer. Den mulighed var 
det ikke alle foreningens afdelinger, der havde, men flere af dem fandt 
samarbejde med restaurationer og hoteller om at indrette et lokale 
som flyverstue på samme måde, som man kan se marinestuer rundt 
om i landet.

PROPELs oplag
Dengang som nu var foreningens medlemsblad PROPEL en vigtig 
del af dens aktiviteter. Allerede i midten af tresserne var det besluttet 
at lægge større vægt på bladet, som dengang var i A5-format og 
udkom ni gange om året. For at skaffe økonomi til det blev det 
besluttet at gøre en indsats for annoncetegning, og i den forbindelse 
blev PROPEL tilmeldt Foreningen af danske Ugeblade, Fagblade 
og Tidsskrifter og dermed Dansk Oplagskontrol. Dertil kom, at 
bladet som undertitel fik tilføjet ”Militært Tidsskrift for Flyvning”. Af 
oplagskontrollen fremgår det, at bladet i 1970 havde et distribueret 
oplag på 4.691 eksemplarer og et tryktal på 5.400 eksemplarer. 
Annonceindtægten gav efterhånden et rimeligt tilskud til driften. 

Nordisk samarbejde
FSF tog del i et vist nordisk samarbejde, idet der var deltagere med 
ved de nordiske militære kammeratskabsstævner, der blev afholdt 
hvert tredje år på skift i Norge, Sverige og Danmark. Senere kom også 
Finland med. Det var både festligt og fagligt gode sammenkomster, 
hvor der bl.a. på et lederseminar blev gjort rede for arbejdet i hvert af 
de tre lande.

Der gøres klar til åbningsparaden for det nordiske kammeratskabsstævne 
på en flådestation i den stockholmske skærgård.
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Flot F-16 - flot flyvning - flotte fotos - flot flagdag
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Som det fremgår af indlæg her i bladet, blev markeringen af Flagdagen den 5. september som så meget andet besværliggjort af  Corona-pandemien. 

2 af Flyvevåbnets F-16 piloter havde heldigvis ingen problemer med at holde 2 meters afstand, så de fløj landet rundt i det usædvanligt flotte efterårsvejr. 
Derfra disse fantastiske fotos som vi har hentet i Forsvarsgalleriet.
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AIR CONTROL WING

Air Control Wing (ACW) er en wing i stadig udvikling, 
og der er stor efterspørgsel på wingens operative opgaveløsning. 
Det er uanset, om vi taler om det stationære Control and Reporting 
Center (CRC) i Karup, det Mobile Air Control Center (MACC), 
støtten til Hæren og Søværnet eller de nye opgaver i Arktis.

Den nye chef for ACW, oberst Thomas N. Pedersen fortæller om 
efterspørgslen på wingens opgaveløsning nationalt som internationalt. 
- ACW befinder sig i noget nær en ønskesituation, når det kommer til 
efterspørgslen på wingens kapaciteter. 
Der er spændende og udfordrende opgaver for det vigtige nationale 
beredskab ved CRC’en, som værner om Danmark sikkerhed døgnet 
rundt. 
Fra ACW er der også - nu på 5. år - udsendt et kontrolbidrag til 
Operation Inherent Resolve. Her løser vi en vigtig opgave, der giver 
vores operatører skarp og uvurderlig træning, som også kan bruges 
nationalt. 
MACC’s langtrækkende TPS-77 radar som ligeledes indgik i 
Operation Inherent Resolve i en lang periode, blev taget hjem fra Irak 
tidligere i år til eftersyn og opdatering, så den kan blive klar til nye 
opgaver.

Rundt om den operative opgaveløsning har ACW logistiske 
funktioner og en støttestruktur som skal være med til at sikre fokus 
på og energi til kerneopgaven, samtidig med at vi lever op til de 
forventninger og krav der er til en moderne og fleksibel virksomhed, 
som kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.

Den operative opgaveløsning og kapaciteterne
ACW har en lang række operative opgaver, som skal løses for at værne 
om Danmarks sikkerhed. For at kunne gøre det bedst muligt, har vi 
opdelt os i nogle forskellige kapaciteter og fordelt os over hele landet.

CRC kontrolrum
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Af Thomas N. Pedersen 
Fotos uden anden angivelse: FLV FOTO

Control and Reporting Center i Karup
En hjørnesten i Forsvarets overordnede formål og opgaver er evnen 
til at kunne konstatere og afvise eventuelle krænkelser af dansk 
suverænitet. 

Control and Reporting Center i Karup (i daglig tale CRC Karup) er 
fundamental for Forsvarets evne til at konstatere og afvise krænkelser 
af dansk luftrum. Vi overvåger luftrummet alle døgnets timer – hele 
året rundt. CRC Karups operatører holder dermed skarpt øje med 
alle fly i dansk luftrum og sikrer sig, at alle fly har lov til at opholde 
sig i eller gennemflyve dansk luftrum. På den måde er CRC Karups 
operatører også i stand til at konstatere, hvis der er fly, der ikke må 
opholde sig over Danmark eller nærmer sig dansk luftrum, uden 
at give sig til kende – og reagere på det.  CRC Karup alarmerer 
og anvender i den forbindelse jævnligt Flyvevåbnets kampfly og 
afvisningsberedskab, der indsættes og kontrolleres af operatørerne ved 
CRC Karup.

Chefen for Operationsafdelingen ved ACW, OL Dan Hasselmann 
Hansen fortæller: 
- I CRC Karup er alle medarbejderne bevidste om, at de løser en 
afgørende opgave for Danmarks sikkerhed. Vi sætter derfor en ære i 
at være skarpe og bedst muligt trænet – så vi korrekt og hurtigt kan 
reagere på uregelmæssigheder i luftrummet.

Mobile Air Control Center
Mobile Air Control Center (i daglig tale MACC) bemandes af 
operatører med de samme kompetencer som i CRC Karup. Der 
er i princippet tale om, at vi har en ekstra CRC med egen radar, 
som vi fleksibelt kan indsætte, hvor der måtte være behov for vores 
kompetencer rundt om i verden.

MACC’en består af en række containere fyldt med udstyr, køretøjer, 
radiomaster og selvfølgelig en radar – som det kræver et højt 
træningsniveau at kunne indsætte. ACW skal altid kunne indsætte 
MACC’en med relativt kort varsel. Derfor er MACC’en i uge 37 og 38 
deployeret til øvelse Bronze Tiger i hhv. Skrydstrup og Oksbøl. Her 
får både operatører og teknikere holdt deres kompetencer ved lige, 
så vi er klar, når det virkelig gælder. Blandt andet er den radar som 
blev taget hjem fra Irak pga. eftersyn, med på øvelsen for at indgå i 
deployeringstræningen.

MACC bidrager nu på femte år til Operation Inherent Resolve, hvor 
de indgår i en amerikansk CRC i de Arabiske Emirater. Her bidrager 
operatørerne til overvågning af irakisk luftrum, og indsættelse af 
koalitionsfly til bekæmpelse af IS – på lige fod med amerikanske og 
andre udenlandske kolleger. MACC’en er en efterspurgt kapacitet og 
har også tidligere været indsat i Afghanistan i en lang periode.

Forsvarschef Bjørn Bisserup besøger CRC kontrolrum TPS 77 radar i Irak

Samvirke med Søværnet

c
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CH-O, OL Dan H. Hansen siger i denne forbindelse 
- Næste år planlægges der også på deployering og øvelse, om muligt 
til udlandet, hvis COVID situationen tillader det. MACC er en 
efterspurgt kapacitet, som skal holdes skarp. 

ACW støtter både Hærens og Søværnets operationer og med det 
seneste forsvarsforlig er 1. brigade udset til en langt mere aktiv rolle. 
Dette kan bestemt mærkes direkte ved Air Land Sea Integration 
elementet (i daglig tale kaldet ALSI) i Air Control Wing. 
Der er stor efterspørgsel efter forbindelsesofficerer mv. til Hærens 
troppeenheder. Det er udfordrende opgaver, hvor solidt kendskab til 
Flyvevåbnets Air Power skal kunne kobles med indsigt i doktrinerne 
for landoperationer. Det er også et område, hvor ACW reservestyrke 
kommer til at spille en vigtig rolle. 

Det seneste forsvarsforlig medførte også anskaffelse af 
områdeluftforsvar til Søværnets fregatter. I den forbindelse blev det 
samtidig besluttet, at man på fregatternes skal kunne påtage sig en 
større luftoperativ rolle. Det betyder, at ACW fremadrettet skal indgå 
i opgaveløsningen på Søværnets skibe. I den forbindelse opbygger 
ACW fra 2021 et antal hold, der får til opgave at indgå som Air 
Control Element – Maritime til støtte for Søværnets operationer. 

Arktisk kommando
De senere års fokus på styrkelse af Forsvarets opgaveløsning i Arktis 
betyder, at ACW fremadrette skal opbygge et varslingsbillede over 
Arktis for Arktisk Kommando. Det bliver således teknisk muligt, 
at ACW operatører – fra CRC Karup – kan overvåge luftrummet i 
Arktis, og dermed bidrage til Arktisk Kommandos samlede overblik i 
deres ansvarsområde. Det er et meget spændende område, hvor ACW 
er i fuld gang med at gøre sig klar til opgaveløsningen og har allerede 
nu uddannet de første operatører til Arktisk Kommando.

Eskadrille 515
ACW er også repræsenteret i den civile områdekontrolcentral i 
Kastrup. Her bidrager flyveledere og flyveinformationsoperatører til 
den sikre afvikling af al civil og militær lufttrafik over Danmark i tæt 
samarbejde med blandt andet NAVIAIR. 

Fremtid
ACW evner inden for Command og Control i luftrummet samt det at 
kunne koble mange informationer gør os til et naturligt ankerpunkt 
for en mere tydelig rolle i fremtiden. 
Det ses bl.a. med udviklingen i de forskellige domæner som Space. 
Der er gode muligheder for anvendelse af Machine Learning og Big 
Data samt yderligere anvendelse af simulation. 
Det er områder, som ligger lige til højrebenet for ACW, og noget 
som vi vil anvende yderligere ressourcer på – sammen med resten 
af Flyvevåbnet. På materielområdet står ACW overfor en række 
opdateringer og udskiftninger af radarerne så vi også teknologisk 
bliver fremtidssikrede og kan løse nuværende og kommende opgaver.

Operatører i UAE

Schaiffel er død
En af de flittigste leverandører af artikler til PROPEL gennem mange 
år, Niels Martin Schaiffel-Nielsen, er død. 
Med en sand ordflom beskrev ”N. M. Schaiffel-Nielsen” i maleriske 
vendinger især Vandel Lokalafdelingens arrangementer, og læseren var 
aldrig tvivl om, at han var en soldaterforeningens mand. 
Jeg besøgte Niels, da han fyldte 70 år i 2010 i huset i hans kære 
Randbøldal, en egn han virkelig holdt af, og hvor han var involveret i 
talrige lokale foreninger og museer, og som han gennem årene skrev 
flere bøger om. 
I 2000 stoppede han som seniorsergent efter mere end 40 år i 
Flyvevåbnet, langt de fleste af dem på Flyvestation Vandel. 
At skrive var hans store lidenskab, han skrev til Hjemmeværnsbladet, 
Luftmeldeposten og var redaktør på FLYNYT og flyvestationens 
tjenesteblad Guldøksen.
Deltagerantallet ved Niels’ begravelse den 19. august på Randbøl 
kirkegård viser tydeligt, at det var en afholdt person, der er gået bort.
Det var svært at vælge et enkelt af de 168 fotos fra begivenheden, som 
Per Mogensen har sendt, så jeg har udvalgt nogle få.
Schaiffel blev 79 år. Æret være hans minde.

Ernst Kronvold Frederiksen

... og dermed punktum

Genudsendelsernes tid

Forleden modtog redaktionen et forslag til afhjælpning af problemet 
med, at der jævnligt mangler stof til bladet. Det lød cirka sådan her:

Der har gennem årene været mange gode artikler i PROPEL 
både om aktiviteter i Soldaterforeningen og i Flyvevåbnet.
I en tid hvor danske TV-kanaler stort set kun præsenterer 
genudsendelser, foreslår jeg at redaktionen bruger samme idé, 
men dog, til forskel fra TV, vælger KUN at bringe noget, der 
er et gensyn værd.

Mvh. Kaj
Redaktionen takker for forslaget. Vi vil benytte os af ideen i behersket 
omfang, og starter med et genoptryk af N. M. Schaiffel-Nielsens 
artikel fra PROPEL nr. 6/2010 på siden overfor.
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Genoptryk af side 10 i PROPEL nr. 6, 2010
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Bliv medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening eller skaf et nyt medlem!

Flyvevåbnets Soldaterforening (FSF)
er stiftet den 11. april 1940 og er foreningen for nuværende og 
forhenværende tjenstgørende i 

Flyvevåbnet, Flyverhjemmeværnet 
og Tjenestekorpsets ”blå enheder”

FSF’s 4 afdelinger dækker hele Danmark
 FSF Aalborg afdeling dækker Region Nordjylland 
 FSF Karup afdeling dækker Region Midtjylland
 FSF Skrydstrup afdeling dækker Region Syd
 FSF Værløse-Jonstrup afdeling alt øst for Storebælt
12 lokalafdelinger varetager den direkte kontakt til medlemmerne - 
driver flyverstuer, arrangerer møder, skydning, udflugter, spændende 
foredrag og meget mere som medlemmerne ønsker.

Medlemsbladet PROPEL
udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december.

www.propel.dk 
er foreningens hjemmeside, som løbende ajourføres. 

www. facebook.dk/flyversoldater 
er FSFs side på Facebook, hvor medlemmerne chatter indbyrdes.

Årgangsjubilæer
Hvert år indkalder FSF  og Flyvevåbnet til jubilæer på 
flyvestationerne, hvor gamle kammerater fra tjenestetiden mødes.

Vi vil gerne være mange
Jo flere vi er, jo større vægt har det, når vi som soldaterforening 
deltager i debatten om Forsvarets stilling i det danske samfund.

Ved indmeldelse på kuponen herunder
indbetales et indmelselsesgebyr på 40 kr. samt et års 
medlemskontingent, som er på 295 kr., i alt 335 kr.

Navn: _________________________________________

Adresse: _______________________________________

Postnr: ______ By: _______________________________

Fødselsdato og år: _________________________________

Telefon: ________________ Mobil:___________________

E-mail: ________________________________________

Evt. soldaternr.: ___________________________________

Indkaldelsesdato: _________________________________

Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem af  
Flyvevåbnets Soldaterforening  - også din forening.

Med venlig hilsen 
Leif Giebel, Landsformand

Den udfyldte kupon indsendes til:
Forretningsfører Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev

Genoptryk af side 5 i PROPEL nr. 1, 2013
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90 år   
04. december 378/1951  Villy Hougaard Hansen, Sjællandsgade 18, 2. tv., 8900 Randers C
   

85 år   
03. november 260039/1955  Chresten Møller, Hjortspringvej 23, Stevning, 6430 Nordborg
23. december 289434/1956  Niels Staun Sørensen, Bakkebo 39, 9240 Nibe
   

80 år   
02. november 449075/1960  Bent Ove Næsted, Ericavej 50, 7470 Karup J
04. november 331281/1957  Jens Erik Dalsgaard, Hybenvej 5, 7470 Karup J
11. november 447393/1960  Arne Thomassen, Akacievej 2 A, 8930 Randers NØ
27. november 642525/1964  Søren Christian Jensen, Nannas Vænge 25, 8543 Hornslet
17. december 449218/1960  Henning Nielsen, Blichersvej 20 A, Thorning, 8620 Kjellerup
27. december 447439/1960  Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg
   

75 år   
01. november 816258/1968  Niels Jørgen Rasmussen, Æblevænget 38, Strandhuse, 6000 Kolding
02. november 644510/1964  Erik Berggren Smidt, Møllehusvej 118, st. 0016, 4000 Roskilde
06. november 677775/1965  Erland Bang Jochumsen, Frederik Jensensvej 1, V. Hassing, 9310 Vodskov
13. november 678754/1965  Henning Nielsen Just, Rosenborgvej 11, Ungstrup, 8620 Kjellerup
18. november 677633/1965  Orla Hansen, Koralvej 3, st. mf., 6400 Sønderborg
19. november 644590/1964  Per Angelo Thomsen, Ulspilsager 75, 2791 Dragør
23. november 771480/1967  Flemming Iversen, Eskærhøjvej 84, 6100 Haderslev
23. november 597766/1963  Niels Ove Pedersen, Morbærvej 88, 6600 Vejen
25. december 726313/1966  Poul Børge Andersen, Kær Møllevej 89, 6094 Hejls
26. december 727059/1966  Svend Knudsen, Bogensevej 20, Åhøjrup, 5464 Brenderup Fyn
28. december FEB 1974  Asger Grønlund Christensen, Kikkenborg 3, 9310 Vodskov
   

70 år   
07. december NOV 1972  Keld Bach-Andersen, Vestre Ringgade 64, 1. th., 8000 Aarhus C
27. december FEB 1969  Erik Lolk Hansen, Kirkestien 15, 6851 Janderup Vestj
28. december AUG 1972  Niels Jørgen Skytte, Rotvigvej 4, 7490 Aulum
31. december FEB 1971  H. Evald Schou Nyborg, Søndergade 22 A, 7480 Vildbjerg
   

65 år   
04. november MAJ 1977  Keld-Ove Skov Danielsen, Thorningvej 37, 8620 Kjellerup
15. november MAJ 1973  Bjarne Poulsen, Bavnegårdsvej 139, Kolt, 8361 Hasselager
16. november NOV 1980  Kasper Michael Nielsen, Jægersborg Allé 158 A, 2820 Gentofte
03. december MAJ 1976  Svend Pedersen, Nørregade 1, 3., 8700 Horsens
31. december MAJ 1976  Benny Schach Pedersen, Petersborgvej 44, 9000 Aalborg
   

60 år   
06. november NOV 1981  Leif Chresten Pedersen, Hovedgaden 23, Præstbro, 9330 Dronninglund
19. november FEB 1981  Ole Christensen, Hesseldam 28, 6200 Aabenraa
22. november MAJ 1981  Niels Andersson, Løntoften 14, 3070 Snekkersten

Tillykke til FSF-fødselarer i november og december 2020
OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL
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www.propel.dk  - Facebook.com/flyversoldater - E-mail: fsf@propel.dk

Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe
Ærespræsident: Chefen for Flyverstaben Generalmajor Anders Rex

Landsformand 
Næstformand 
Forretningsfører 
Jubilæumsudvalget 
Redaktionsudvalget - Ansv. redaktør 
PR-udvalget (fung)
Skydeudvalget 
Effektudvalget 
Redaktion af PROPEL

Leif Giebel, Blommevej 14, 8800 Viborg, Tlf.: 41 22 99 37, E-mail: LF@propel.dk 
Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. - Tlf.: 98 18 61 82, E-mail: LNF@propel.dk 
Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev. - Tlf.: 60 71 14 16, E-mail: fsf@propel.dk
Arne Slej, Allerød Have 6, 2. tv., 3450 Allerød, Telefon 48 14 04 02, E-mail: jubilar@propel.dk
Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: 40 833 466, E-mail: bladet@propel.dk
Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: 40 833 466, E-mail: pr@propel.dk
Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring. Tlf.: 98 90 92 02, E-mail: skyd@propel.dk
Knud Bisgaard, Agertoften 3, 9460 Brovst. - Tlf.: 98 24 33 99, E-mail: eff@propel.dk
Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: 40 833 466, E-mail: bladet@propel.dk

Glæd dig selv eller en soldaterkammerat med en FSF-gaveartikel

Blazermærke 40,- kr.

Kaffekrus 45,- kr.

Karaffelsæt i gaveæske 295,- kr.

Keramikkrus 200,- kr.

Nøglering med indkøbsvognpolet 15,- kr.

200,- kr.Poloshirt, S,M,L,XL,XXL

Regnjakke, S,M,L,XL,XXL 150,- kr.

Slips 100,- kr.

Slipsenål 65,- kr.

90,- kr.T Shirt, tryk for og bag, S,M,L,XL,XXL Pilotskjorte, hvid el. blå, S,M,L,XL,XXL 150,- kr.

Pennesæt 75,- kr.

Kan købes i din afdeling eller i Kiosken på www.propel.dk, hvor der er flere varer
Vejledende pris eksklusiv eventuel fragt

Cap, fleksibel 45,- kr. Mulepose, tryk for og bag 50,- kr.

Glas øl, rød, hvid, cognac: 39,- kr. Dram: 15,- kr.


