LS1-c OY-XBY (MC)
2011
I forsommeren 2011 blev jeg ringet op af en god ven, der spurgte om jeg kendte noget til en LS1-c med
konk. nummeret MC.
Jeg kunne fortælle at det gjorde jeg da, og at den tidligere var ejet af et medlem i klubben, som dog var
flyttet til sjælland, og senere havde solgt flyet.
Der gik et rygte om at flyet var blevet tvangssolgt på en auktion, og ingen vidste herefter hvad der var
blevet af flyet.
Sagen var at han ved et tilfælde var kommet forbi en brugtbilforhandler, og der havde set flyet og spurgt
lidt til hvad det var for en tingest, bilforhandleren kunne fortælle at han et par år tidligere havde købt flyet
på Vejle bilauktion med det formål at bruge det i reklameøjemed, dette var dog aldrig blevet til noget, og
nu ville han egentlig godt sælge flyet igen.
Da jeg hørte om fundet blev jeg nysgerrig, og jeg tog over for at se flyet.
Efter som at flyet havde stået hengemt i et hjørne af hans autoværksted i mere end et år, lignede det noget
der trængte til en kærlig hånd, men ved nærmere eftersyn så det ud til at det nok skulle være muligt at få
et fly ud af det igen, jeg kunne oven i købet konstatere at alle flyets papirer var intakte, så efter at have
handlet lidt frem og tilbage blev vi enige, og jeg var nu ejer af et stk. lettere brugt, og noget støvet LS1-c.
Flyet blev i øvrigt købt sammen med min makker gennem de sidste 15 år Chr. Hansen.
Flyet gennemgik en grundig gennemgang hvor alt blev kontrolleret, en grundig rengøring og polering var
også nødvendig, men efter nogle timers arbejde var flyet klar til igen at komme i luften.
Flyet var i øvrigt uden vogn den havde været i en så dårlig stand at den var tidligere blevet kasseret, men en
anden blev hentet i Tyskland.
Flyet netop hjem-bragt og
klar til at blive gjort i stand.
Det er LS1éren til højre.
Til venstre ses en skadet
DG300 som vi også lige er
kommet til at købe.
På billedet ses også min
makker
Chr. Hansen og hans
vagthund.

Flyet er i værkstedet, og i
gang med den helt store
gennemgang.
Flyet gennemgås teknisk,
alle styreforbindelser ror
samlinger samt ror flader
afmonteres, kontrolleres,
rengøres samt smøres.
Hele flyet vaskes og
poleres grundig.

Et stk. transportvogn
hentet i Tyskland.

Transportvognen havde
tidligere huset en Mini
Nimbus, så den skulle
også lige ombygges så
den passede til en LS1.

Instrumenteringen var ikke så ringe endda, udover grundinstrumenteringen, så omfattede den en rimelig
ny Borgelt B50, samt en heller ikke så gammel Microair radio, som logger var der en volkslogger.
PDAén var en vi havde liggende som ikke blev brugt mere, så den blev også lige monteret.
Så alt i alt var det et veludstyret fly der var blevet ud af anstrengelserne.
D. 23. juli 2011 var det så tiden for at få vidunderet i luften for første gang, det var en grå og trist dag men
nu skulle det altså være, og kl. 16:25 gjorde chefpilot Chr. Hansen sig klar til 1. start.
Alt forløb uden problemer og de efterfølgende par måneder blev det til et par fine ture i flyet, bla. En 200
km. FAI trekant.
I slutningen af året blev flyet solgt til en junior pilot fra det sydlige Tyskland hvor flyet nu flyver.

