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Præsident Karzais bror dræbt i Afghanistan
Kabul Ahmad Wali Karzai, bror til Afghanistans
præsident, er skudt og dræbt ved et attentat i den
sydlige provins Kandahar. Ahmad Wali Karzai, der
var en af de mest magtfulde mænd i Kandaharprovinsen, blev dræbt i sit hjem, siger familiemedlemmer og embedsmænd. - Vi kan bekræfte, at han
er dræbt som martyr, siger Zalmay Ayubi, der er
talsmand for guvernøren i Kandahar. Ahmad Wali

Karzai var formand for det lokale provinsråd og
havde stor indflydelse i provinsen, der er en af de
mest urolige og farlige provinser i Afghanistan. Han
blev dræbt af en af sine sikkerhedsvagter, mens han
var i gang med at underholde gæster i sit hjem, siger
et familiemedlem. Taliban står stærkt i Kandahar,
og militante medlemmer retter jævnligt angreb mod
højtstående embedsmænd og politikere.

34-årig kvinde stukket i brystet med kniv
Korsør En 34-årig kvinde er indlagt på Rigshospitalet i København, efter at hendes 37-årige mand har
stukket hende ned i parrets hjem i Korsør. Manden
ringede selv 112, efter at han havde stukket kvinden
i venstre side af brystet. - Hun forlod bopælen efter
overfaldet og blev samlet op af ambulancen rundt
om det nærmeste gadehjørne, siger vagtchef Ole
Hald hos Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

Kvinden blev i første omgang kørt til Slagelse Sygehus, hvor hun var uden for livsfare. Men senere fløj
en akutlægehelikopter hende videre til Rigshospitalet. - Vi har ikke nogen melding om kvindens tilstand
i øjeblikket, siger Ole Hald. Vagtchefen kender heller
ikke motivet for knivstikkeriet på nuværende tidspunkt. Den 37-årige mand blev anholdt på stedet i
parrets hjem i Korsør.

H e r n i n g - redigeret af Karen Klausen

Syv mand
mødte »muren«
Det kan være svært
at sætte ord på sine
oplevelser, når man
flyver rundt
i Alperne, som syv
af medlemmerne
fra Midtjysk
Flyveklub gjorde
det i maj
Tre fly fra Midtjysk Flyveklub flyver i morgen, onsdag, til Skive for at deltage i en konkurrence i præcisionslandinger. Det giver mange point at ramme præcist, mens der bliver trukket point fra, hvis man lander flyet
kort af den hvide markering.
Foto: Henrik Ole Jensen

Træning i den perfekte landing
Medlemmer
af Midtjysk
Flyveklub i Herning
trænede landinger
inden konkurrence
i Skive i morgen

Af Palle Heering Nielsen
phn@herningfolkeblad.dk

Tre fly var tidligere i sidste uge
på vingerne ved Skinderholm,
så piloterne kunne træne landinger. I morgen onsdag går det
løs i Skive, hvor den lokale flyveklub har inviteret Herning-

folkene til konkurrence i, hvem
der er bedst til at lande flyene.
Klubmedlemmerne, der holder
til i lufthavnsbygningen på
Skinderholmvej, har haft det
store skolekridt fremme for at
tegne hvide streger og felter på
landingsbanen. Når man skal
lande et fly, er det ikke med
millimeters præcision, men
derimod meters præcision.
Derfor er det markerede felt på
landingsbanen 72 meter langt
og 12 meter bredt. For hver meter er der en tværgående streg,
og den bruger dommerne til at
finde ud af, hvor mange meter
flyene lander fra nulpunktet.
- Man får point, og jo tættere
man kommer, desto flere point
får man, men det giver strafpoint, hvis man lander før stregen, fortæller Henning Ander-

Flyveklub fik dansk mester
Forleden trænede han landinger i Herning, men tidligere i år
var det helt andre udfordringer, Eluf Pedersen fra Midtjysk
Flyveklub i Herning stod overfor.
Han stillede op til de danske mesterskaber i præcisionsflyvning, hvor det ikke kun gælder om at lande præcist. Konkurrencen går også ud på at finde nogle poster i landskabet
ud fra billeder, og kun hvis man flyver præcist hen over
posterne, kan man aflæse de romertal, som er skrevet op.
En GPS-sender på flyet afslører, hvor piloten og navigatøren
har været, og det gælder om at være præcis.
- Man må kun have en margin på to sekunder i forhold til
den tid, man har beregnet, siger Eluf Pedersen.
Han kunne tage en guldmedalje med sig hjem som vinder
af B-klassen, og kan dermed kalde sig dansk mester i sin
klasse.
phn

En del af medlemmerne var
mødt op til klubaften.
Fra venstre er det Eydun
Vidstein, Eluf Pedersen,
klubformand Palle Villadsen,
Ove Guldberg, Henning
Andersen, Henrik
Jespersen, Dino Demirovic
og Brian Pedersen.
Foto: Henrik Ole Jensen

sen, inden han sætter sig i flyet
for at træne.

Perfektion
En snes medlemmer er troppet op, og de kan følge de tre
flys manøvrer fra luft til jord.
Piloterne flyver parallelt med
landingsbanen for at notere sig,
hvor på landingsbanen den to
meter bredde streg, som markerer det perfekte landingspunkt,
»nulpunktet«, befinder sig.
Derefter lægger de an til landing, og på det sidste stykke
inden hjulene rammer asfalten,
flyver piloterne kun få meter

over jorden. Når piloten mener,
at det er tid til at lande, slukker
piloten motoren på flyet, og så
klarer tyngdekraften resten.
De første par landinger er et
stykke fra at være perfekt, men
der går ikke lang tid, inden flyene er helt tæt på perfektionen,
og det får anerkendende kommentarer fra de øvrige medlemmer, som følger med fra siden
af landingsbanen.

God træning
Konkurrencen i Skive er delt
op i tre øvelser. Piloterne skal
foretage en landing med moto-

ren sat til og en landing, hvor
de slukker motoren, så flyet
er i tomgang og svæver ned
mod landingsbanen. Sidste del
af konkurrencen går ud på at
lande efter at være fløjet over
en forhindring. Den øvelse skal
simulere, at piloten skal lande
på et sted, hvor der er en grøft
lige før landingsbanen, eller at
landingsbanen er kort, så man
skal gå stejlt ned.
Især landingen uden motorkraft er vigtig, fordi den lærer
piloterne, hvordan de skal få
flyet sikkert ned, hvis motoren
sætter ud.

Efter fire-fem landinger per
fly, ruller piloterne flyene hen
til lufthavnsbygningen, og så
er det tid til en grillpølse med
kartoffel- og pastasalat.
Snakken går om løst og fast,
og medlemmerne bliver opfordret til at tage med på turen til
Skive.
Der er cirka 50 medlemmer af
Midtjysk Flyveklub, og de mødes til klubaftener. Medlemsskabet koster 1000 kroner, og
så har man adgang til klubbens
fly, der bliver lejet ud. Medlemmerne kommer ikke kun fra
Herning, men er fra store dele
af Jylland - og endda længere
væk.
- Vi har faktisk et medlem på
Bornholm, siger Henning Andersen, der også er flyinstruktør og uddanner seks-syv nye
piloter hvert år.
- Landingerne er en god øvelse
for os, og man kan altid blive
bedre til at lande, siger piloten
fra Midtjysk Flyveklub.

Af Palle Heering Nielsen
phn@herningfolkeblad.dk

Normalt er det ikke bjergsider,
medlemmerne af Midtjysk
Flyveklub i Herning skal holde mest øje med, når de letter
fra flyvepladsen i Skinderholm
nord for Herning. I maj var situationen dog en noget anden,
da syv af medlemmerne var på
klubtur for at »se på alper«.
19. maj gik syv mand og tre
fly, to Cessna og en Piper, på
vingerne for at flyve til Verona
i Italien. Undervejs skulle de
flyve over Alperne, hvilket for
de flestes vedkommende var
første møde med »muren«.
Ove Guldberg fra Lemvig havde taget initiativet til turen. Han
var på en lignende tur sidste år,
og de oplevelser ville han gerne dele med andre af Herningklubbens medlemmer.
- Det gør noget ved dig, når du
skal flyve så langt. Det er ikke
nemt at forklare, siger han med
et smil, der fortæller mere end
ord.
Han prøver dog alligevel med
et citat fra en af de andre, som
var med på turen.
- Det er flot - og skræmmende!

Da navigatoriske udfordringer
er større end i Danmark, fordi
man skal ind i den rigtige dal
for at lande. Luften er også tyndere, og det påvirker flyet, så
det får sværere ved at stige.
Til gengæld bliver man belønnet med en fantastisk udsigt
fra cockpittet, og man er nødt
til at koncentrere sig, fordi der
er begrænset plads at manøvrere på.

Fik gåsehus
Første stop var Eisenach i
Tyskland, hvor to af flyene
blev tanket op. Dernæst gik
turen til en flyveplads i Østrig
for at få tanket det sidste fly op,
og derfra var der kun to timers
flyvning til Verona.
- Vi fløj i formation, og der fik
jeg gåsehud, siger Dino Demirovic.
- På et tidspunkt fløj vi i 10.000
fod (cirka 3,3 kilometers højde,
red.), og der var stadig bjerge
på begge sider, siger Eluf Pedersen.
De øvrige medlemmer, som er
mødt op til klubaftenen, får
flere historier fra turen, som
virkelig har gjort indtryk på
deltagerne og har givet dem
mod på mere.
- Til september laver vi nok en
tur til Prag, hvor vi sender konerne af sted med rutefly, og
så flyver vi selv derned, siger
Ove Guldberg.
Han har også været i Berlin og
andre steder i Europa med luft
under vingerne, og det lader til
at have smittet af på de andre
i klubben.
På klubbens hjemmeside, »www.
midtjyskflyveklub.dk«, kan man
læse meget mere om turen til Italien, og der er også et galleri af
billeder fra alpeturen.

Det var blandt andet dette syn, de syv medlemmer af Midtjysk Flyveklub fik, da de tidligere i år fløj til Verona i Italien. Foto: Dino Demirovic

Spotlight
Aktiv Centret,
Brorsonsvej 12, Herning:

I juli udstilles børnetegninger fra Holtbjergskolen.
Udstillingen kan ses i centrets åbningstid.

Arnborg Hjemstavnshus,
Gl. Skarrildvej 28, Arnborg:

Naturcentret er åben alle dage kl. 13.00
til 17.00.
Lokalmuseet er åben lørdag, søndag og
helligdage kl. 13.00 til 17.00.
Hjemstavnshusets lokalarkiv er åbent
hver onsdag hele året kl. 14.00-16.00, tlf.
97 14 93 66.

Auto Galleriet, Industrivej 1 B, Birk:

Auto Galleriet er åbent for publikum lørsøn kl. 10-17 samt sidste tirsdag i hver
måned kl. 17-21.

Blichermuseet på Herningsholm,
Viborgvej 72, Herning:

Herningsholms historie, herregård og
by. Mellem Gud og Fædreland. Jylland
opdages.
Udstillingerne kan ses tirs, ons og tors kl.
10-16 efter henvendelse til Museum Midtjylland tlf. 96 26 19 00 i perioden 1. juni
til 30. sept.

Brunkulsmuseet,
Brunkulsvej 29, Søby:

Åbent alle ugens dage kl. 10-17.

Carl-Henning Pedersen
og Else Alfelts Museum,
Birk Centerpark 1, Herning:

Aktuelle udstillinger

Egill Jacobsen - Saglighed og Mystik. Udstillingen sætter fokus på Cobra-bevægelsens
maskemaler Egill Jacobsen. Udstillingen er
åben tirs-søn kl. 10-17 til 14. oktober.

Galleri 19, Nygårds Allé 19, Ikast:

Udstilling og værksted ved maleren Poul
Johansen. Åbent efter aftale på tlf. 97 15
22 25.

Lort eller guld? Piero Manzonis kunstnerlort har som intet andet kunstværk i
dansk samling medført debat. Heart stiller spørgsmålet er det lort eller guld. Til
25. sept.
Museet er åbent tirs-søn kl. 10-17, tors dog
kl. 10-22.

Danmarks Fotomuseum,
Museumsgade 28, Herning:

Galleri Mernild,
Østergade 47, Herning:

Herning Museum,
Museumsgade 32, Herning:

Den Gamle Købmandsgård,
Uhrevej 27, Uhre:

Galleriet, Storegade 48, Brande:

Wild North. Fotoudstilling af Uri Golman.
Billeder af dyr og fauna fra de arktiske og
subarktiske områder set med en kunstnerisk vinkel. Udstillingen kan ses alle dage
kl. 11-16.30 - til 9. okt.

Udstilling åben søndage kl. 14-17.

Den Lille Lade,
Dyringhavevej 1, Ejstrupholm:

Tekstilværksted m. butik, galleri og cafe.
Uge 28, 29, 30, 31 og 32 kun åbent efter
aftale 75 77 22 60.

Det Hemmelige Galleri,
Bredgade 5A, Herning:

Summer Delights. Udstillingen præsenterer udvalgte værker af galleriets faste
kunstnere: Søren Jessen, Poul Jupont, Jan
Wessel, Peter Rørbæk, Claus Rohland,
Pernille Kløvedal Helweg, Paul Neale,
Susanne Ahrenkiel, Johnny Voss og Mikkel Niemann. Udstillingen kan ses ons-fre

kl. 13-18, lør kl. 10-13 til 6. august - men
sommerferielukket uge 28 og 29.

Skiftende udstillinger. Kunstbutik. Skulpturhaven ved Galleri Mernild viser større
skulpturelle værker af kunstneren Palle
Mernild. Ferielukket uge 29, 30 og 31 men
ring gerne 97 12 08 90 - måske arbejdes
der i atelieret.
Malerier af P. Henrik Høhrmann, Brande.
Man-ons kl. 12-17.30. Tlf. 40 63 06 44.

Haderup Museum,
Jens Jensensvej 4, Haderup:

Lille lokalhistorisk museum, hvor man
kan følge hedebondens liv gennem tiderne. Åbent alle ugens dage - nøgle kan fås
ved henvendelse på tlf. 23 45 61 26.

Heart, Birk Centerpark 8, Birk:

Steder - Danmark under forvandling. 14
fotografer har fået til opgave at skildre det
danske landskab i forandring.
Kan ses til 28. aug.
The Side Show. Socle du Monde 20022008. Kan ses til 25. sept.

Oldtiden på Herningegnen. Udstillingen
viser de mest spændende fund fra oldtidens forskellige perioder, bl.a. de spændende historier om stenalderjægerne, de
næsten 5000 år gamle vognhjul, jernaldersmedie, lurblæsere, fyrster, gravrøvere og vikinger og Hammerum-pigens
2000-årige velbevarede dragt og frisure.
Tirs-fre kl. 10-16.30. Lør-søn kl. 11-16.30.

Herning Sygehusmuseum,
Gl. Landevej 61, Herning:

Åbningstid: Hver torsdag kl. 14-17 undtagen helligdage. Indgang J i den gamle
kirurgiske bygning fra 1910.

Herregården Nørre Vosborg,
Vembvej 35, Vemb:

Onsdag 13. og søndag 17. juli kl. 13-16.
Kom og nyd den særegne stemning både
ude og inde på herregården Nørre Vosborg
og hør historien om den mere end 700 år
gamle herregård. Se udstillingen om frimærkeproduktion. Rundvisning starter
kl. 13.30 i borggården.

Klosterlund Museum
og Naturcenter,
Kragelundvej 6A, Engesvang:

Kunstklinikken.dk, atelier og
galleri, Kærmindevej 28, Herning:

De faste udstillinger: Klosterlundkulturen, Gården Klosterlund. Tørveindustrien
i Midtjylland. Man-tors kl. 10-16. Lør-søn
kl. 11-17.

Værksted og udstilling med en bred vifte
af kunstnere. Gratis rådgivning om kvalitet og økonomi for mindre kunstkyndige.
Permanent udstilling af Ove Torp. Åben
efter aftale på tlf. 97 12 07 94, eller når
nissen står på trappen.

Skarrild-Karstoft Museum
og Lokalarkiv,
Hovedgaden 40, Skarrild:

Mindestue over syv allierede flyvere, der
blev skudt ned i august 1944. Miniudstilling om Kaj Munk og Skarrild Sogn.
Åbent søndage kl. 14-16.

Skarrild Købmandsgård,
Hovedgaden 26, Skarrild:

Ca. 50 års købmandsvareudvikling. Butiksudstilling fra tidsrummet 1930-1980.
Åben hver søndag kl. 14-17 og efter aftale
på tlf. 97 19 61 15 / 60 24 90 34.

Textilforum,
Vestergade 20, Herning:

På Textilforum finder man historien om

tiden efter hosebinderne og om det efterfølgende industrieventyr, dets bygninger
og mennesker. Fra syerskens til fabrikantens historie og dagligdag og den teknologiske udvikling. Museet er åbent tirs-søn
kl. 11-16.
Børnetøj fra samlingerne. Textilforum har
været på magasinet og fundet baby- og
børnetøj fra de seneste 100 år. Udstillingen
viser det børnetøj, der er blevet brugt og
produceret i Herning og omegn i det 20.
århundrede. Udstillingen kan ses til 14.
august.
Cotton. Designerne A. M. Victoria Ladefoged og Klaus Samsøe, der tilsammen
udgør »Something« stiller spørgsmålstegn ved brug og smid væk kulturen. Til
21. august.

Uhre Mølle, Tarpvej 23, Uhre:

Plancheudstilling om møllens historie kan
ses kl. 10-17 i pakhuset.

Vester Palsgaard Skovmuseum,
Palsgårdvej 9, Hampen:

Egns- og skovmuseum, turistkontor og
lokalhistorisk arkiv. Skovmuseet udstiller redskaber benyttet til skovdriften i det
gamle Palsgaard Skovdistrikt gennem to
hundrede år. Man-tors kl. 10-15, lør-søn
kl. 13-17.
Særudstilling til 31. august: Jens Nielsens
bondegård. I 46 dukkeæsker/perspektivæsker fortælles, hvad der sker i husmandshjemmet fra morgen til aften.

