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KZ & Veteranfly Klubbens bestyrelse 

Jane Hermansen 
formand 

Marbæk Skovvej 6, 4873 Væggerløse   5417 4001 / 2090 3752 
janehermansen@kzclub.dk

Jes Franzen 
næstformand 

Dyrhøjvej 20, Egens, 8410 Rønde   8636 3452 
jesfranzen@kzclub.dk

Ib Bentzien 
kasserer / medlemsservice 

Høstbuen 65, 2750 Ballerup    2073 3463   
ibbentzien@kzclub.dk 

Gert Dalgaard 
sekretær

Stabelvej 9, Haarby, 8660 Skanderborg   8695 0595   
gertdalgaard@kzclub.dk

Egon Møller 
Tværvej 35, 6880 Tarm     9737 2833 / 2125 9702 
egonmoeller@kzclub.dk

Torben Schou 
Eschrichtsvej 37, 2500 Valby    3617 7490 / 4060 7490 
torbenschou@kzclub.dk

Allan Jensen 
Skovagervej 5, Dejbjerg, 6900 Skjern   5122 9297   
allanjensen@kzclub.dk

Thorbjørn Brunander Sund 
Ansvarshavende redaktør / Layout 

Søndervang 13, 6862 Tistrup  2290 1918 
thorbjoernbrunandersund@kzclub.dk

Knud Høgh Jørgensen 
Flyvesikkerhed / Øerne / Korrektur 

Krogager 47, 2670 Greve  4360 0365 
knudjoergensen@kzclub.dk

Erik Gjørup Kristensen 
Jylland 

Bådsgårdvej 88, Hald, 7840 Højslev 30491172 
erikgjoerupkristensen@kzclub.dk

Ole Lindhardt 
Artikler / Sjælland / Annoncer / Layout 

Husebyvej 22, 3200 Helsinge  3136 3193 
olelindhardt@kzclub.dk

Bjarne Gren 
Avedøre / Kontakt til trykkeri 

Kløvertoften 89, 2740 Skovlunde 4484 3464 / 2349 5322 
bjarnegren@kzclub.dk 

Jane Hermansen 
Bestyrelsen 

Marbæk Skovvej 6, 4873 Væggerløse 5417 4001 / 2090 3752 
janehermansen@kzclub.dk 

Fælles mailadresse 
oscaryankee@kzclub.dk 

Disclaimer: Indholdet i artikler bragt i bladet er ikke nødvendigvis er udtryk for klubbens/
bladets holdninger, men står for de enkelte forfattere/bidragyderes egen regning. 
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Hvad er klokken?

af Bent Esbensen, Esbjerg

Der kommer et tidspunkt i enhver mands liv, 
hvor han erkender, at det – egentlig udmærke-
de – 20+ år gamle armbåndsur ikke længere 
hverken er helt præsentabelt eller 100% funkti-
onelt. Noget må ske – man må finde sig et nyt 
ur.

De fleste piloter – hvad enten de flyver en ul-
tralet trike eller en F-16 synes at være tiltalt af 
et flyver-ur. Et pilot-ur, om man vil. Der findes 
mange. Fælles for en meget stor del af udbud-
det er, at størrelsen på både uret og prisen 

ligger i den høje ende. Det med størrelsen er en del af formålet 
med øvelsen, men prisen repræsenterer et ikke uvæsentligt pro-
blem for de fleste af os. IWC, Breitling, Fortis, Sinn, Tag-Heuer, 
Hanhart og de andre, traditionelle udbydere af klassiske, meka-
niske flyverure, er ikke beskedne. Hverken i forbindelse med 
anprisning af egne frembringelser eller når det kommer til at 
trykke prismærkerne med de mange nuller – i Euro! 
For mit eget vedkommende har jeg – faktisk i flere år – været 
helt på det rene med, at jeg trænger til et nyt ur. Desværre har 
jeg været lige så meget på det rene med, at de førnævnte de-
luxe-mærker dels ikke havde lige det, jeg gerne ville have og 
dels, at jeg alligevel ikke havde råd. Træls. 
På dette tidspunkt i historien træder den gode fé – i form af en 
bannerannonce på internettet – ind på scenen. Reklamen sagde 
egentlig så lidt som muligt: www.pilotur.dk 
Nysgerrig som man jo er, klikkede jeg på reklamen. Prøv selv, 
og se, om du bliver lige så overrasket over, hvad der her tilby-
des, som jeg blev. Fine ure, med det rigtige look, til priser, som 
umiddelbart fik mig til at tro, at der var tale om en fejl. Ved en 
nærmere gennemlæsning fandt jeg ud af, at urene, som produ-
ceres af AstroAvia i Berlin, var forsynede med japanske quartz-
værker fra Citizen. Udmærkede klokker, som desuden præsterer 
en væsentlig bedre præcision end deres mekaniske kolleger. 
Søren, som ejer firmaet sammen med sin datter, fortæller, at én 
af modellerne er blevet udvalgt som det officielle tjenesteur for 
Søværnets helikopterpiloter. 
For at gøre en lang historie kort, inviterede jeg mig selv på be-
søg hos firmaet, hvor jeg fik lejlighed til at se hele sortimentet. 
Fandt da også et ur, som tiltalte mig og købte det. Uret blev le-
veret med stållænke i god kvalitet samt en læderrem. To års 
garanti fulgte naturligvis også med. Egentlig skulle du selv have 
lov at blive lige så overrasket over prisen som jeg blev, når du 
kigger på hjemmesiden, men jeg kan ikke lade være med at 
nævne den: Kr. 675,- . Til forskel fra de kopi-ure, man kan købe i 
østen, går mit stadig sekund-præcist og bliver formentlig ved 
med det. 

Piper Cub OY-ALR 1943 

Piper J3C-65/C-90-14-F 
Prisidé kr. 145.000,-. 

Kontakt Johnny på tlf. 20226037 
 for yderligere oplysninger. 


