Skovgaard viser sin helikopter frem
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Et ukendt antal fly kommer til Lemvig Marked & Dyrskue, men helt sikkert er det, at Jørgen Skovgaard viser
sin helikopter frem
Rom: Lemvig Flyveklub er medarrangør af lemvig Marked & Dyrskue, og derfor er fly også en vigtig del af de
udstillinger, som de mange markedsgæster kan se nærmere på.
I år vil der også være en helikopter at se. Det er erhvervsmanden Jørgen Skovgaard fra Houe, der tager sin
helikopter med på marked. De besøgende kan så få en snak med ham om det at have og flyve med en
helikopter, som der trods alt ikke er så mange, der gør. Kaj Egholm har tidligere været på Lemvig Marked &
Dyrskue med sin helikopter, og det var et tilløbsstykke. Så det håber arrangørerne også, det vil være, når
Jørgen Skovgaard kommer.

Jørgen Skovgaard ejer vindmøllefirmaet Skovgaard Invest, som har mølle-projekter mange steder rundt i
landet, og han bruger den for lettere at kunne komme rundt.
- Jeg købte helikopteren for fire år siden, og det var, fordi det tog en krig, når man skulle køre til andre
steder i landet. Ofte er det jo ude på landet, jeg skal være, når vi skal se på mølle-projekter, så derfor er det
rigtig praktisk at have en helikopter, der kan lande tæt på. Jeg skal blot have en tilladelse af ejeren af
grunden til at lande, når jeg kommer, siger Jørgen Skovgaard.
Lidt mere kompliceret er det, hvis han skal til hovedstaden, da det er svært at få lov til at lande i lufthavnen
der.
- Så er det ofte Roskilde, og det tager jo noget af fordelen ved en helikopter, da jeg så alligevel skal
arrangere noget med en bil. Men generelt er jeg meget tilfreds med denne mulighed for hurtig transport.
det går jo rigtig hurtigt.
Jørgen Skovgaard tog certifikatet til helikopteren i forbindelse med, han købte den, så han selv kan flyve
rundt med den. Til daglig står den normalt på ejendommen tæt på Houe Kirke.
- Jeg glæder mig meget til at fortælle interesserede om helikopteren, siger Jørgen Skovgaard.
Men helikopteren bliver ikke det eneste, der bliver at se på, hvis man er interesseret i fly. Dog kan Finn
Gade fra flyveklubben ikke på forhånd love, hvad der bliver at se.
- Det kommer an på vejret. Men traditionelt er der mange, der lægger vejen forbi flyvepladsen i Rom med
deres fly. Det er en tradition, og vi byder dem velkommen med gratis mad, når de gør det. Jo flere, der
kommer, jo flere fly er der jo at se på for de besøgende.
Ofte er der 20-30 fly, men hvis vejret er rigtig godt, så kan det blive op til 40 i løbet af weekenden.

