NU BLIVER PJUK 90
I starten af det nye år kan Jørgen Aksel Ditlev Friis fejre sin 90 års fødselsdag.
Det er der måske ikke så mange, som vil hæfte sig ved, for han har i al tid været kendt under
det meget militære navn J. A. D. Friis eller det langt mest brugte, -PJUK.
Jørgen har ikke alene 90 år bag sig – han har levet to liv. Det ene som meget engageret
tekniker i Flyvevåbnet og det andet som en lige så engageret svæveflyver.
Han var med i den militære flyvning dengang rigtige mænd fløj rigtige flyvemaskiner fra den
rigtig store plads i Karup og han var med i toppen af svæveflyvningen, dengang
svæveflyvning ikke kostede noget som helst – i hvert fald i flyvevåbnet.
En ufuldstændig fremstilling af Jørgens svæveflyverliv indeholder sådan noget som
• En flyvning Karup – Tønder – Karup i svæveflyvningens tidlige år, vistnok i Grunau
Baby og vistnok langt over skybasis på lange stræk
• Et Danmarksmesterskab i 1957
• Mange gange i DM i Grunau Baby, EON Olympia, K-7og K-8 i flyvevåbnets tid
• Siden i de civile fly, Scheibe Zugvogel, PIK 20, ASW 20 og sikkert mange flere
• Deltager i VM flere gange, seneste vistnok 1958 i Polen med Mucha Standard
• En højdediamant i bølgen i Minden og mon ikke han har alle tre diamanter
• Instruktør, S-kontrollant og materielkontrollant så langt tilbage nogen husker
• Mangeårigt medlem af SG-70 og nu flittig deltager på ”tirsdagsholdet” i DASK
Og så mangler det vigtigste,
Flittig deltager i det sociale liv i Arnborg.
Jørgen nyder den afslappede omgang mellem svæveflyvere, han har i mange år haft sin hytte
på centret og han kommer ofte forbi fliserne udenfor SG-70 klubhus klokken tre om
eftermiddagen med brød til kaffen – og en god snak.
Til lykke med fødselsdagen PJUK.

