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Kære svæveflyvepilot
Velkommen til første udgave af NorDIC GlIDING – det nordi-

ske magasin om svæveflyvning. På mange måder er dette en hi-
storisk udgivelse. For første gang nogensinde er det lykkedes for 
tre lande at lancere et fælles magasin om det emne, der forener 
os – nemlig svæveflyvning.

NorDIC GlIDING skal skrive om flyvemaskiner, ny teknik, pas-
sion og klubliv – interessen for disse emner er universelle på tværs 
af landegrænserne. En svæveflyver er en svæveflyver – uanset 
om han/hun er norsk, dansk eller svensk – ligesom tyngdekraf-
ten har en identisk effekt i dansk, svensk eller norsk luftrum …

Baggrunden for NorDIC GlIDING er indlysende – sund fornuft 
i stordrift.  Ingen af landene er aktuelt i stand til individuelt at 
løfte et professionelt full-size magasin om vores sport. Dertil er 
vi for små. Derfor er det glædeligt, at organisationerne i Norden 
nu har klarsyn og tager initiativ til dette magasin, som på mange 
måder bliver unikt på den globale svæveflyvescene.

Vi skylder derfor stor tak til unionsstyrelserne i både Sverige, 
Danmark og Norge. De har haft modet til at sige ”ja” til dette pro-
jekt i en tid, hvor ”nej” er lettest. 

Vi skal tænke stort, ikke småt. Uden et professionelt magasin 
til at skabe passion for sporten eller til at fungere som flyvnin-
gens visitkort overfor nye medlemmer, risikerer vi at accelerere 
den negative spiral med faldende medlemstal og svigtende inte-
resse for flyvningen. 

NorDIC GlIDING skal vise, at det er sjovt – kul – moro – at fly-
ve uden motor. Punktum. Det er faktisk en ganske let opgave, for 
svæveflyvningen er egentlig et meget bedre produkt end dens 
markedsføring. Det er min erfaring, at svæveflyvningen er grøn, 
sjov, teknisk fascinerende, lærerig, stimulerende og fortjener ær-
lig talt et meget større publikum. Dem skal vi også nå med dette 
magasin.

Så er der lige undertitlen ”..And Aviation Magazine”. Aktuelle 

TÆNK STORT!

tal fra Danmark har vist, at størstedelen af svæveflyvepiloterne 
også fascineres af andre former for flyvning end lige netop svæ-
veflyvning, og derfor vil NorDIC GlIDING i et balanceret omfang 
også skrive om andre former for energieffektiv flyvning, fx Ul, 
TMG – og elektrisk flyvning – sidstnævnte en kategori, hvor svæ-
veflyvningen reelt er primus motor i udviklingen. 

I denne leder bør vi også rette en tak til de mennesker, der har 
udfyldt rollen som nationale redaktører på de tidligere blade. Det 
gælder ikke mindst svenske robert Axelsson, der i præcis 30 år 
har været ”pilot in command” på ”SegelflygSport”. En impone-
rende bedrift. Den samme anerkendelse skal også rettes til nord-
manden Jon Marthins, der i en årrække med dygtighed redigere-
de SeilflySport, men som desværre gik bort alt for tidligt. Disse 
personer har efterladt en arv som NorDIC GlIDING skal løfte.  

Som redaktør kan jeg også love en ting. Der kommer helt sik-
kert til at ske fejl i den redaktionelle prioritering af magasinet det 
første år. Dette er vilkårene, når man udvikler et produkt ”on the 
go” og i løbet af meget kort tid. Men dette er uvægerligt en del 
af finkalibreringen af NorDIC GlIDING, så vi alle kan få Nordens 
– og gerne verdens – bedste magasin om svæveflyvning. Det er 
mit håb, at du – uanset placering på det store kort over Norden - 
vil tilgive disse fejl og støtte op om projektet. 

Har du tips til artikler eller kommentarer, så hører jeg gerne 
mere på jenstrabolt@nordicgliding.com

Happy gliding!
Jens Trabolt, 
redaktør

PS. Deadline for input til næste omgang af ”Klubnoter” er 15. 
maj – det er sjovt at læse om hvad andre sysler med, og en god 
mulighed for at profilere egen klub! h

omslaG
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Stemme S-10 VT er fantastisk hybrid mellem et svæve - 
og motorfly.
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SCHEMPP-HIRTH

Klassiker: ASK-21 produceret i eksemplar nr. 900

NG Tester: Stemme S-10 VT
Et svævefly med gode præstationer og 
et kompetent motorfly. Stemme S-10 
VT mestrer mange roller i flyvningens 
verden.
 
SIDE 10

Vindermaskinen
En gruppe danske entusiaster har 
købt en Schempp-Hirth Arcus T. Vi 
tegner et portræt af en vindermaskine.
 
SIDE 28

The bucket list no. 1
”The bucket list” er en oversigt over 
ting, man skal prøve som svæveflyver, 
før det er for sent. Vågå Wave Camp 
bør prøves mindst en gang i livet.
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h asK 21 i 900. EKsEmplar
En solid trænings-slider kunne forleden markere endnu en mile-
pæl i sin lange karriere. Den 900. ASK21 blev forleden færdigbyg-
get på Alexander Schleicher-fabrikken i Poppenhausen. Køber var 
Centre de Vol à Voile de Saint-Florentin Cheu i Midt-frankrig. De 
fleste kender Rudolf Kaiser-konstruktionen ASK21 som svæve-
flyvningens arbejdshest. En robust og godmodig slider, der tåler 
det hårde vedvarende skolingsbrug i klubberne. Dette har gjort 
flyet særdeles populært, og selv om konstruktionen er mere end 
et kvart århundrede gammel, vidner det høje produktionsvolumen 
om en markedsmæssig fuldtræffer. Flyet, der kan levetidsforlæn-
ges i op til 18.000 timer, rummer både store og små piloter, det er 
ekstremt robust, tåler kunstflyvning og så er det tilgivende over-
for pilotfejl. ASK21 har også udviklet sig sammen med flyvningen. 
Med tiden er der kommet muligheder, så også handicappede pi-
loter kan få mulighed for at opleve svæveflyvningens fantastiske 
verden. For dem, der ikke orker at vente ved startstedet er ASK 21 
MI en selvstartende version (SLG) og den benyttes i stigende grad 
omkring i verden - bl.a. under hjemlige himmelstrøg hos svæve-
flyveklubben i Landskrona.

h Er dET flyVEVEjr i daG?
Der er de piloter, der kan mærke, om det bliver godt flyvevejr. 

De starter altid på det rigtige tidspunkt og lander aldrig ude. De 
fleste andre normale piloter har dog brug for hjælpemidler til at 
afgøre, om det er besværet værd at rigge flyet til den store rekord 
– her kommer vejrudsigten ind i billedet. Svæveflyveorganisatio-
nerne i Sverige, Norge og Danmark har netop bestilt en samlet 
HIRLAM-prognose-pakke for sæsonen 2013 hos SHMI. Ifølge Ro-
bert Danewid, formand for Segelflyget i Sverige, er der tale om en 
opdatering af produktet, der også får flere funktioner. Løsningen 
indebærer, at satellitbilleder får 15 minutters opdatering, fra nutid 
og 12 timer bagud i tiden. Satellitbillederne er såkaldte MSG (me-
teosat second generation) HR (high resolution) oversigtsbilleder 
med zoomfunktion. Der er desuden en oversigtsprognose for hele 
Skandinavien som strækker sig 60 timer fremad. 

h dG airforcE 
So ein ding muss ich auch haben … Efter længere tids inspek-

tion af de tilgængelige produkter på markedet valgte US Air Force 
i 2011 at bestille hele 19 stk. DG 1001 til deres Air Force Academy 
i Colorado Springs som erstatning for deres aldrende TG-10-fly. 

Ordren på næsten 5 mio. USD bestod af 14 basic trainers og 5 
aerobatic-fly. Nu er Indonesian Air Force blevet inspireret til at 
gøre det samme og har bestilt 3 DG 1001 Club. Flyene skal bruges 
til at grundskole indonesiske piloter, og DG forventer flere ordrer 
fra samme køber i fremtiden.  

h 6927 m i Ul-sVæVEfly
Den græske Pipistrel-importør Michael Anastasiou var forleden 

meget tæt på at slå højde-rekorden for ultralette svævefly på 7143 
m. Han nåede 6927 meter i bølge-forhold tæt på Athen. Flyet var 
et selvstartende 15-meter Pipistrel Taurus. h

hInternationalt
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Den ekstremt populære og meget robuste ASK 
21 er nu produceret i 900 eksemplarer. 

Bliver det  flyvevejr i dag? Nyt prognosesystem 
skal give bedre vejrudsigter for svæveflyvere.

Det indonesiske flyvevåben har også fundet 
ud af, at svæveflyvning er en excellent træning 
i ”flying feel” og har netop bestilt 3 stk DG 1001 
– hvilket gør totalantallet til leverede militæ-
re DG-fly til 22.     

Taurus Ul i næsten 7 km. En anden lokal pilot nå-
ede 6500 meter i sin Pipistrel Sinus Ul-TMG, og 
måtte efter eget udsagn udelukkende afbryde pga. 
restriktioner i iltsystemet. 
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★ Kort Nyt
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 Dog er det ikke meningen, at flyet skal klare turen over Atlan-
ten ved egen kraft. Når disse linjer læses har en Boeing 747 frag-
tet det skrøbelige semi-svævefly til USA, nærmere betegnet San 
Francisco. Det er slående, at Jumbojettens 64 meter spændvid-
de er præcis det samme som Solar Impulse, men vægten er over 
250 gange større (1600 vs 412.770 kg).

HB-SIB er registreringen på fly nummer to. Fly nummer 1 HB-
SIA var en prototype. Men hovedbjælkerne på fly nummer 1 fej-
lede under en test, så nu er de under redesign, og den annonce-
rede verdensomflyvning er udskudt til 2015. Dette ændrer dog 
ikke ved, at flyets konstruktion som helhed er fascinerende; So-
lar Impulse klarer at flyve en hel dag og efterfølgende nat. Prin-
cippet er enkelt – i hvert fald i teorien. Flyet oplader sine batte-
rier om dagen og stiger til større højder. Om natten udnyttes den 
ekstra højde (over 25.000 ft) til at glide ned til udgangshøjden 
(ca. 8.000 ft) , hvilket blev bevist i juli 2010 og siden har flyet slå-
et 5 verdensrekorder for soldrevne fly. 

 Solar Impulse er udstyret med 11.628 monokrystalline silici-
um-chip, der genererer omkring 6 KW eller ca. 8 hk. 

At sikre tilstrækkelig batterikapacitet til natteflyvningen har 
også været en stor udfordring for projektet. Solar Impulse er ud-
styret med i alt 400 kg lithium-polymer-batterier, hvilket svarer 
til en fjerdedel af flyets totalvægt. Batterierne i Solar Impulse er 
dog ganske effektive med en energitæthed på 0,220 kWh/kg – 
et konventionelt blysyre-batteri (typisk startbatteri til en bil) in-
deholder kun 0,03 KWh/kg. De 400 kg batterier i Solar Impulse 
indeholder energi, der svarer til omtrent 8 liter diesel.  Til gen-
gæld udnytter de elektriske motorer omkring 90 % af energien 
til fremdrift. De bedste forbrændingsmotorer ligger på ca. 30 %.  

Medvirkende til projektets succes er de højeffektive elektro-
motorer – 4 stk hver på 10 hk monteret i gondoler under vinger-
ne. For at sikre maksimal endurance har man lagt stor vægt på 
at isolere batterierne, så de forbliver effektive selv ved de -40 
grader flyet udholder i tophøjden på 8.500 meter. De 2-bladede 
propeller har en diameter på 3,5 meter og opererer med et om-
drejningstal på mellem 200 og 4.000 o./min.

Solar Impulse ventes at blive samlet og testfløjet i USA i april, 
og der ventes adskillige forbedringen er i forhold til det første fly 

– det bliver bl.a. muligt for piloten med pneumatik at lægge sæ-
det helt ned for en ”power nap” på de op til 70 timer lange stints. 
Toiletbesøg skal piloten dog ikke bruge tid på – det er indbygget 
i sædet!

Holdet bag Solar Impulse har ikke lagt sig fast på nogen dato 
for kyst-til-kyst-flyvningen fra Californien til New York via Wa-
shington. Solar Impulse kan ikke lide turbulens, så turen er stærkt 
afhængig af roligt vejr. h

solar impulse  
klar til Usa
Efter at have klarlagt den første del af 
missionen – at flyve dag og nat uden at 
refuelle, er det solcelle-drevne fly Solar 
Impulse nu taget til USA for at flyve fra 
kyst til kyst.

Tekst: Jens Trabolt
Fotos: Solar Impulse

solar impUlsE: 
fEm VErdENsrEKordEr for ElEKTrisKE fly:
Absolut højde: 9235 m (30300 ft)
Højdevinding: 8744 m (28690 ft)
Varighed: 24 timer, 10 minuter, 19 sekunder
Distance: 1116 km
Distance med præ-deklarede waypoints: 1099.3 km miles)

For en lille halv mia. kroner i kulfiber og solceller. Solar Impulse ses 
her tidligere i Spanien under forsøget på at flyve til Afrika – det lyk-
kedes. 

Hver af de i alt 4 motorgondoler huser en 10hk elmotor.

Her ses tydeligt, hvorledes de i alt  
200 m2 solceller er arrangeret.

Der er intet småt over Solar Impulse – det vejer det samme som en mellem-
klassebil, men har en spændvidde som en B747 – eller Airbus A380. Piloten 
Andre Borschberg, der fløj HB-SIA under de første rekorder, betegnede flyet 
som ”meget svært at flyve og med stærk tendens til PIo”.

h Internationalt
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sHapE sHifTEr
De fleste fly er udtryk for et valg. Dedikerede svævefly glider fantastisk, men er upraktiske, når det 
drejer sig om at flytte sig fra A til B. Motorfly er glimrende for sidstnævnte, men er som regel håb-
løse, når det handler om svæveflyvning. Motorsvævefly, TMG’s kan lidt af hvert, men excellerer 
sjældent i nogle af disciplinerne. Der er dog et fly, der bryder denne regel. Kan man tåle at se pri-
sen, uden at ansigtsfarven forsvinder, performer multiflyet Stemme S10-VT usædvanligt godt i alle 
discipliner og fortjener titlen som flyvningens kamæleon.

Tekst: Jens Trabolt
Foto: Torkell Sætervadet & Jens Trabolt

Med Stemme S10-VT kan man starte 200 km væk fra sit ”favorit-gliding-area” – være fremme i løbet af en time, flyve high-
performance svæveflyvning hele dagen med et glidetal på op mod 50 og returnere til hjemmebasen, når termikken kvitter. 
Den sømløse integration mellem motor– og svævefly gør Stemme S10-VT til et unik fly med meget få konkurrenter.

h NG tester
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Forskellen på en almindelig Dimona, Rotax Falke og en Stemme 
S10 kan måske bedst opsummeres sådan: I december 2000 fløj 
glider-guruen Klaus Ohlmann 2.463 km på 14 timer i en Stemme 
S10 – uden motor. Rekordforsøget var i Andes-bjergene i Argen-
tina. Gennemsnitsfarten var 175,9 km/t! Denne skribent antager, 
at et lignende resultat næppe ville være muligt med Dimona og 
co.!

For at opnå en sådan performance skal der – bortset fra en dyg-
tig pilot – en avanceret konstruktion til. Og på alle punkter er 
Stemme S10 netop en avanceret maskine – både i motorkonfigu-
ration, -placering, cockpitlayout, propel – og vingekonstruktion.
Man tror det ikke – men flyet kom på vingerne første gang for 
over 25 år siden, men siden da har Stemme AG produceret over 
200 fly, hvilket trods alt garanterer for en vis driftsstabilitet i den 
komplekse maskine.

Unik konstruktion
Stemme S10 er selvfølgelig en flyvemaskine med vinger, motor, 
pedaler og styrepind, men den ligner ingen andre fly på markedet 
– hverken i udseende eller konstruktion. 

Motorplaceringen er usædvanlig; centerplaceret. ”Vi har valgt 
dette layout, fordi det reducerer frontarealet ganske betragteligt”, 
fortæller Stemmes demopilot Andreas Hebner til NORDIC GLI-
DING under gennemgangen af flyet på fabrikken i Strausberg 30 
km nordøst for Berlin. ”Det reducerede frontareal øger også pro-
pellens effektivitet, da airflowet ikke ødelægges af en stor motor-
cowling som på et sædvanligt motorfly”, konstaterer Andreas.
Motoriseringen er også lidt ud over det sædvanlige. Hvor man 
normalt finder den velkendte Rotax 912 i enten 80 eller 100 hk-
version på de mest anvendte TMG-fly, har Stemme valgt den tur-

boladede Rotax 914 til alle sine fly – herunder søsterflyet S6. Det 
betyder, at der er 115 hk til rådighed, og at flyet performer ganske 
nydeligt helt op til 10.000 ft og højere.

I Stemmes fabriksbygning findes der et stort verdenskort med 
en masse farvede nåle. De symboliserer hvert solgt fly – mange af 
nålene er stukket i det nordamerikanske kontinent: ”En af vores 
kunder bor i Colorado. Hans flyveplads ligger ”hot and high” i 
over 8000 ft elevation, så han nyder godt af turbomotorens per-
formance. Han foretager dog alle take-offs med propellen i ”grov” 
cruise-setting – ellers overspeeder han propellen i den tynde luft”, 
fortæller Andreas Hebner

Som demopilot har Andreas Hebner stor erfaring med at flyve 
S10 på lange distancer. Sidst fløj han fra Berlin til Madrid på 8,5 
timer – en ganske betragtelig distance i hvilket som helst GA-fly, 
men en S10 har ”lange ben” – især med optionelle long-range fu-
el-tanke på 2 x 60 liter, som giver en jet-liner-agtig rækkevidde på 
over 1.700 km – og med standardtanke på 2 x 45 liter kommer 
man respektable 1290 km frem i landskabet. 

Denne store rækkevidde skyldes ikke blot stor tankkapacitet, 

men også et lavt brændstofforbrug. I FL100 er det bare 16-17 liter 
MOGAS i timen med en hastighed på 225 km/t. Skulle man få brug 
for at stige over dårligt vejr, er det bare at give gas. Turbo-motoren 
sikrer S10 en tophøjde på 30.000 ft (9.140 m) og herfra kan man 
med et (sensationelt) glidetal på 50 @ 106 km/t i teorien glide over 
450 km. Her er Dimona og co. nok (igen) uddistanceret.

En relativt høj tomvægt på 660 kg (MTOW 850 kg) sikrer, at gli-
deperformance også er god ved selv høje hastigheder. 

Åben klasse-spændvidde
Spændvidden er massive 23 meter, hvilket gør S10 til et reelt prak-

tisk problem i hvilken som helst standardhangar. En option er dog 
et ”Quick wing folding kit” som på testflyet reducerer spændvidden 
til mere praktiske 11.4 meter. Dette kit gør en enkelt person i stand 
til at håndtere rigning af flyet på under 10 minutter.

Luftbremserne stammer fra Schempp-Hirth, og de er særdeles ef-
fektive. Vi fik ikke lejlighed til at efterprøve det, men fabrikken op-
lyser, at de kan deployeres helt op til VNe, og selv med en næsten 
vertikal descent kommer farten ikke over VNe. 

6 flaps-setting på HQ41-profilet sikrer, at S10 både kan flyve hur-
tigt og cirkle langsomt i termikken. Med flaps i negativ setting, ac-
celererer flyet hurtigt. 
Fælles for alle Stemme-fly er side-by-side-layout i cockpittet. Det 
giver flere fordele i forhold til konventionelle tandem-fly. Man be-
høver ikke at udruste to cockpits med instrumenter, man kan pege 
og kigge på samme kort, og for en instruktør er det lettere at se, hvad 
eleven foretager sig. Der findes dog en væsentlig ulempe, og den op-
træder helt naturligt, når pilotens ambitiøse hydrering overstiger 
blærekapaciteten. Side-by-side-urinering kræver sikkert lidt tilvæn-
ning på den sociale front …

STeMMe S10-VT
Spændvidde: 23 m
Max. vingbelastning: 45, 5 kg/m2
Motor:  rotax 914, 115 hk
Max cruising speed: 248 km/t @ Fl100 
Stall speed:  78 km/t @ flaps ”l” 
VNe: 270 km/t
Startløb: 205 m @ MToW
Startdistance: 447 m (til 50 ft) 
Maks. Flyvehøjde: 30.000 ft
rækkevidde: 1.290 km (standard)
Brændstofbeholdning: 2 x 45 liter
Benzinforbrug: 17 l/t ved 225 km/t@Fl90
rate of Climb: 817 ft/min @ MToW
Glidetal: 1:50 @ 106 km/t
Flyveklar pris: 2.500.000 DKK. inkl. moms.

Vi må dog hurtigt reducere 
på vores power ganske be-
tragtelig for ikke at outper-
forme vores fotofly, der med 
fuld gas stiger så godt det 
kan!

”

Gear up – bemærk den asynkrone mekanisme

Andreas Hebner demonstrerer det komplekse propelsystem.

h NG tester
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Men retfærdigvis skal det nævnes, at cockpittet faktisk er et gan-
ske behageligt sted at befinde sig. Der er fint med plads til både 
hoved, skuldre (axlar, red.) og ben. Denne skribent er 193 cm og 
selv med store vinterstøvler går det. Her kan man sidde i mange 
timer uden at trættes. 

Det samme kan ikke siges om cockpittets tilgængelighed. Det er 
meget svært at komme op, og det kræver en del fleksibilitet og tek-
nik, fordi der ikke findes noget sted at placere fødderne (et trin 
eksempelvis), når man stiger op i flyet. 

Første indtryk af cockpittet er et sandt orgie af instrumenter, 
håndtag og knapper. Landing gear, throttle, flaps, nose cone in/
out, propeller brake, pitch control, choke, trim – jo, er man typen 
af pilot, der kan lide at lade fingrene danse rundt i cockpittet, skal 
man komme til at lide dette fly. Mit umiddelbare indtryk er ren 
forvirring, men jeg opdager, at layout er logisk nok efter lidt til-
vænning. Men flyet må nok siges at være lidt rigeligt avanceret til 
klubbrug, og Stemme siger også selv, at en S10 er bedst egnet til 
de piloter, der flyver ofte og på samme fly. Den danske klub Svæ-
vethy ved Nykøbing Mors har tidligere haft en S10, men købte en 
S6 med fixed gear af samme årsag.

Flight
Under fabriksbesøget arrangerer vi en testflyvning, hvor vi også 

skal fotograferes air-to-air af en ældre Cessna 152. 
Efter de sædvanlige pre-flight cheks og gennemgang af tjek-

liste, der ikke afviger markant fra standard-TMG-rutiner, star-
ter vi Rotax 914-motoren.  I to graders frost og fugtigt vejr skal 
den tørnes i godt 10 sekunder, før den modvilligt hoster sig i 
gang med lidt choke, men da der først er kommet lidt varme i 
maskinen, kører den fint. Med en vind på 8-10 kt og en lav tem-
peratur savner man dog at kunne opvarme kabinen. Det er rig-
tig koldt! Andreas Hebner fortæller senere, at mange S10-ejere 
vælger at investere i 12V-opvarmet MC-tøj. På dage med sol 
bliver cockpittet behagelig varmt takket være den store canopy. 
Men på en kold, fugtig, skyet og blæsende dag som testdagen, 
var alpin-udrustning et absolut must. 

På Strausbergs asfaltbane oplever vi selvfølgelig ikke taxiegen-
skaberne på græs, men med en sporvidde på bare 110 cm er det 
sikkert klogt at holde farten nede for ikke at slå en vinge i jorden. 

Trods tail-dragger-konfiguration med halehjul er sigten hen over 
næsen god, og vi har ingen problemer med at taxie efter vores foto-
fly på vej ud mod den aktive bane. Centermotorplaceringen har dog 
en enkelt ulempe. Kommer vinden 90 grader på flyet og er den kraf-
tig, kan den forstyrre køleluftindtaget til motor og intercooler og 
forårsage overophedning. Ved kraftig vind bør S10-piloter pege næ-
sen mod vinden ved stilstand og kørende motor. 

Fotoflyet starter først og laver et circuit for at fotografere vores 
start. Efter fuld gas kører vi kun kort tid på jorden – under 200 me-
ter – før vi er airborne, og vi fortsætter vores climb-out side om side 
med Cessna’en.  

Med en enkelt micro-kontakt selecter vi ”gear up” og landings-
hjulene aktueres asynkront elektro-hydraulisk med først det ene 
ben, og bagefter det andet. Skulle mekanismen svigte kan man ud-
løse gear-låsen manuelt og så sørger tyngdekraften for, at gearet 
kommer ned med et mægtigt bump. ”Man er ikke i tvivl …”, kon-
staterer Andreas. 

Vi må dog hurtigt reducere på vores power ganske betragtelig 
for ikke at outperforme vores fotofly, der med fuld gas stiger så 
godt det kan. Selv med throttle i idle varer det ganske længe før 
Stemmen taber fart. Det er ”one slick ship”, og designmæssigt Ces-
snaens diamentrale modsætning. Vi flyver i store sving med foto-
flyet tæt på – og med 135 km/t, hvor fuelflow-instrumenet viser 
6-8 liter i timen med ca. 40-45 % power. Fornemmelsen i flyet er 
god, og ikke langt fra den Stemme S6 jeg har prøvet tidligere. Når 
man lægger flyet ind i et drej, så forbliver det i drejet med en stor 
stabilitet – ”freight-train-like” – næsten som en Diamond DA40 – 
og det er ment som en ros. Med 23 meter spændvidde og høj vægt 
er der naturligvis grænser for, hvor ekstreme roll-rates man kan 
opnå. Jeg timede et par 45 – 45 graders rolls, og det var nok om-

trent som en mellemstation mellem en Duo Discus og en Nimbus 
4D. Har man en bil med centermotor, er det normalt, at dens sty-
revillighed (giring om højaksen) bliver ekstremt god grundet det 
lave polære inertimoment, og jeg forsøgte at mærke efter om et fly 
med centermotor udviste samme tendens, men mærkede ikke no-
get særligt.

Støjniveauet er i øvrigt særdeles lavt – vi havde gode headsets – 
men selv uden var det tolerabelt. Motoren ligger jo også ganske 
langt fra kabinen, og den er velisoleret i et brandtæt kammer. 

Gliding
Efter en god stund er det tid til at teste flyets anden store attrakti-
on – dens egenskaber som svævefly. Ironisk nok er det miserable 
vejr (8 km sigt, 1600 ft cloudbase og absolut ingen termik) med til 
at understrege motorsystemets store fleksibilitet, for vores højde 
over jorden er ikke mere end omtrent 1500 ft agl. Med masser af 
sne (februar), der dækker for en ordentlig vurdering af udelan-
dingsforholdene, er lysten til at lande andre steder end på Straus-
berg meget lille. Derfor er det helt afgørende, at motorsystemet er 
klart til hurtig indsats.

Til forskel fra andre TMG-fly, hvor overgangen til ren gliding 
kan tage lang tid, klarer Stemme S10 på under 10 sekunder efter 
følgende sekvens på bare 3 skridt.: Ignition off, bremse propel så 

Meget fin finish på detaljerne. Her ses bl.a. ladekontakten til solpanelerne.

Det gamle landingslys er blevet erstattet af LED, som bruger en brøkdel 
af strømmen, varer meget længere og lyser kraftigere.

Med stoppet motor og indfældet næsesektion glider S10 virkelig godt med 
tanke på side-by-side-konfigurationen. Den høje vægt giver gode præstatio-
ner ved stor hastighed. Desværre var der absolut ingen termik på testdagen, 
så vi ikke kunne teste flyets karakteristik i termik-flyvning. 

h NG tester
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STEMME S10-VT i 
DETALJER

Et absolut lækkert cockpit med højklasse-ergonomi.  Eneste problem/ud-
fordring er indstigningen, der kræver lidt teknik og fleksibilitet. Men har 
man lige brugt over 300.000 euro på en S10, er man sikkert motiveret for 
at lære det også ...

Stemmes demopilot Theo var ingen 
”rookie”. Han startede som flyvein-
struktør for 49 år siden …

Et smart vinge-folding-kit reducerer spændvidden fra 23 til mere praktiske 11,4 meter. Det 
kan betjenes af bare 1 person på under 10 minutter.

Her er ”adgang forbudt” for hjemmemekanikeren. rotax 914’eren er pakket godt væk.

Smart. Strobes/positions-lys i flyets winglets.

h NG tester
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h NG tester

Stemme råder over flere hangarer - denne er bygget under 
2. verdenskrig og har enorme porte. Selv da er det praktisk 
at kunne forkorte spændvidden fra 23 til 11,4 meter.

den automatisk folder sig sammen, retract nosecone, og vupti: fly-
et transformerer sig nu fra high-performance-motorglider til high-
performance-glider på få sekunder. Når man lukker næsesektio-
nen, lukkes også ventilationsåbningerne til motoren. 

Hemmeligheden bag transformering er den mildest talt kom-
plekse drivlinje. 

Fra motoren går et driveshaft i kulfiber hele vejen igennem ka-
binen ud til næsesektionen. Der er to gearkasser. En ved motoren 
og en ude i næsesektionen. Hele næsesektionen kan forskydes frem 
og tilbage, beroende på om man ønsker powered flight eller ren 
glideflugt. Ønsker man power, trækker man blot i et håndtag og 
næsesektionen forskydes ca. 15 cm frem og giver plads til, at pro-
pelbladene kan slynges ud med centrifugalkraft, når motoren kø-
rer. Det er som princippet i en ulovlig fjederbelastet springkniv. 
Stopper man motoren trækker to fjedre automatisk propelbladene 
på plads, så man igen kan lukke næsen. Det virker særdeles kom-
plekst og når man ser konstruktionen, så spekulerer man over drifts-
stabilitet. Men Stemme siger selv, at der kun har været problemer med 
fjedrene samt propelgearet på de første modeller (Det beroliger lidt, 
at flyet fløj første gang i ´86), og systemet nu er pålideligt.  

I praksis virker systemet dog fleksibelt og hele operationen sker 

uden mekanisk vold af nogen art. Bare lækker teknik.
Når motoren er lukket ned, kan man glæde sig over et meget 

lavt støjniveau, og så det sensationelt gode glidetal på 50. Ingen 
andre fly som jeg har kendskab til, klarer samme opgave.  Det er 
jo det, der flyets virkelige attraktion – det klarer reelt begge job 
fantastisk og transformationen mellem de to opgaver sker totalt 
sømløst.

Skulle man få brug for power igen, sker det lynhurtigt. 
En Stemme S10-pilot, Marc Arnold, fik testet dette for en del 

år siden, da han ville lande på den tyske flyveplads Holzdorf. 
Han undrede sig over, at Tower ikke svarede, men besluttede sig 
for at lande alligevel, da vejret var dårligt og dagslyset på retræ-
te. I 5 meters højde uden motor – lige før final flare – opdager 
han, at banen er under konstruktion og tusindvis af 1 meter høje 
”steel spikes” – stål-armeringsjern – stikker op fra banen, lige 
mod bugen af flyet. Der er ingen steder at lande uden at det vil-
le få katastrofale konsekvenser. Efter eget udsagn bliver han væl-
dig motiveret og får power på flyet hurtigere end de 5 sekunder, 
som flyets håndbog omtaler, og det lykkedes at undgå et havari. 
Skulle man opleve, at motoren ikke starter har Stemme S10 end-
nu en fordel. Så længe motoren ikke kører, har man ikke nogen 

NORDIC GLIDING mener: 
Stemme S10-VT er en imponerende konstruktion, der til-
lader transformering mellem overbevisende svæve- og 
motorflyvning uden markante minusser. Det er et meget 
avanceret fly, der bestemt ikke vil egne sig til klubbrug, 
men for en dedikeret mindre gruppe entusiaster eller en 
enkelt (økonomisk velfunderet!) ejer venter der sig en 
fleksibel flyveoplevelse, man ikke kan få med andre fly. 
Prisen for den flyvende kamæleon er også helt i top – 
knap 340.000 euro – det er 2,5 mio. DKK eller knap 3 
mio. SEK.  

propel eksponeret for slipstrømmen og derfor ingen ekstra drag, 
som fx i Self Launching Gliders (SLG), der generelt falder som et 
piano med udfældet (extended) motormast.

Men i dag virker alt efter planen. Efter 5 minutters ren svæve-
flyvning overgår vi igen til motordrift og kan ”joine circuit” med 
de andre motorfly til landing på Strausberg. h
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Noen flyfabrikker skiller seg fra gjennomsnittet. Stemme AG i Tyskland er en av dem. I den relativt 
beskjedne fabrikken ved GA-flyplassen Strausberg nord for Berlin, produseres noen av verdens ledende 
motorseilfly. Nå skal foretaket gjennom en ”absolute makeover” for å nå ut til flere. 

Stemmes salgssjef Thorsten Zillmann møter oss på Schönefeld-
flyplassen sør for Berlin og geleider oss gjennom byen til Straus-
berg, en av Berlins to GA-flyplasser som begge ligger en god time 
fra sentrum og som utgjør de to eneste realistske alternativene for 
GA-flyging til byen etter at Tempelhof ble nedlagt. 

Etter å ha løftet motorflyprodusenten Aquila til nye høyder på 
salgsstatistikken i fjor, har tidligere Aquila-salgssjef Zillmann blitt 
headhuntet til Stemme. Dermed har Zillmann skiftet beite og gått 
fra den ene GA-flyplassen i Berlin – Schönhagen – til den andre. 
Ikke minst har han gått fra motorflysegmentet til ”hybridverde-
nen” i form av motorseilfybransjen, skjønt Stemmes framtidspla-
ner slutter ikke med motorseilfly. 

Tekst: Torkell Sætervadet 
Foto: Jens Trabolt

made in Germany

– Med en proaktiv salgsstrategi skal vi gjøre oss bedre kjent i mar-
kedet og vise mer av hva våre fly kan, sier Zillmann entusiastisk. 

Høyteknologiske fly
At flyene kan mer enn de fleste, er det liten tvil om. Med flagg-

skipet Stemme S10 tok Klaus Ohlmann verdensrekord i strekkflyging 
i år 2000 hvor han tilbakela 2.436 km på 14 timer. Kombinasjonen 
motorseilfly og glidetall på 1:50 er i seg selv uvanlig. Det samme kan 
sies om propellen som slynges ut av en nese som åpner seg i fart!
Den noe enklere konstruksjonen Stemme S6 RG er heller ikke til å 
kimse av. Hvilket annet motorseilfly kan by på 275 km/t i marsjfart 
med en Rotax-motor ombord?

Stemme har dessuten en betydelig utviklingsavdeling som jobber 
tett på de lokale forskningsmiljøene. Resultatet av dette samarbeidet 
er blant annet utviklingen av autolandingssystemet LAPAZ-AFSC 
som muliggjorde en helautomatisk flyging med avgang og landing 22. 
mars i fjor. GPS, gyroer og laserhøydemålere gjør det mulig å sette et 
fly trygt på bakken selv om flyplassen ikke har presisjonsinnflygings-
systemer installert. Kanskje vil systemene tilbys for allmennfly gene-
relt i årene som kommer?

beskjeden signatur
Selve fabrikken har en mer beskjeden signatur. Mens flyfabrikker som 
Pipistrel, Diamond og Aquila har en strømlinjeformet produksjons-
linje, bærer Stemme noe mer preg av ”garasjeproduksjon”, om enn på 
et avansert og særdeles profesjonelt nivå. Stemmes aktiviteter er spredt 
på flere haller og hangarer, og det 35-mann-store produksjonsteamet 
må bruke litt tid på å træ flyene inn og ut av produksjonsfasilitetene 
etter hvert som produksjonen skrider fram. 
Mens Aquila benytter glassfiber og karbonfiber i en pragmatisk kom-
binasjon, er det ren karbonfiber som gjelder for Stemme. Til gjen-
gjeld skjer selve karbonproduksjonen i Østeuropa slik at produksjo-

nen i Strausberg primært består av montering. 
Finishen til Stemme er upåklagelig, og de kløktige ingeniørløs-

ningene på tekniske utfordringer vitner om et svært innovativt 
miljø. Produsentens styrke på dette området kan sikkert også være 
dens svakhet: Mange av løsningene Stemme har valgt framstår som 
relativt komplekse. Så finnes det da heller ingen ”gratis lunsj”: Når 
motorseilfly kan yte som rene seilfly, sier det seg selv at løsninge-
ne vil kreve en viss grad av kompleksitet. Og kompleksitet kan være 
en liten pris å betale for å få ”to fly i en pakke”. 
Stemmes AG ble etablert av Reiner Stemme i bydelen Wedding, 
Berlin i 1984, men etter at muren falt i 1989, ble den tidligere mi-
litærflyplassen i Strausberg frigjort til sivile formål. Stemme flyt-
tet dit i 1993 og nyter godt av svært god tilgang til flystripe og 
luftrom.  Produksjonen er i dag konsentrert om modellene S10 og 
S6, men utviklingen går også i retning av sportfly som kan kon-
kurrere med andre motorfly på LSA-/VLA-markedet.  Så langt har 
Stemme produsert cirka 230 fly, og hvert år leveres 10–12 maski-
ner. Får Thorsten Zillmann det som han vil, kommer antallet til å 
øke i årene framover. h

Stemmes fabrikshaller er små, så parkeringspladsen må tages i brug - her  
en S6 med optrækkeligt understel. 

Kontrolvejning  af færdigt fly. Med en tomvægt på 660 kg fabrikerer Stem-
me ikke letvægtsfly.

h NG tester

Kun den unikke profil afslører, at der er tale om ”den flyvende ka-
mæleon”.  S10-VT holder klar i Stemme-hangaren, og S-10’erens 
fleksibilitet giver anledning til forførende tanker: om man ville 
kunne man være i Alperne 3-4 timer senere og flyve wave - eller 
hang-flyvning. 
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Målet med projektet uppnåddes förra året 
då över 300 Flarmenheter totalt hade inköpts 
och levererats till våra flygplan. Denna sats-
ning kunde göras riktigt attraktivt tack vare 
ekonomiskt stöd från försäkringsbolaget In-
ter-hannover. Då stort antal enheter kunde 
köpas in under denna period gavs även en 
bra mängdrabatt, vilket gjorde att projektet 
blev en succé från början till slut.

Med denna stora proaktiva flygsäkerhet-
satsning var även alla klubbar väldigt flyg-
säkerhetsmedvetna och detta visade sig även 
i praktiken efter flygsäsongen 2011 då vi up-
pnådde vårt flygsäkerhetsmåls 0-vision, dvs. 
inga haverier alls inom segelflyg – ett mycket 
bra resultat!

Vår inriktning med införande av Flarm 
byggde tills stor del på att alla flygplan må-
ste utrustas för att det ska bli ett hjälpme-
del för att öka alla piloters situationsmed-
vetenhet. Att ha enstaka segelflygplan som 
saknar Flarm ger ju en ”falsk säkerhet”, så 
ambitionen var att alla skulle utrustas, vil-
ket också gjordes. När vi flyger så gäller gi-
vetvis principen att alla ska se ut och även 
bli sedd. Här kan givetvis Flarm hjälpa till 
med att öka situationsmedvetenheten, det-
ta ger en ökad förståelse för att det finns 
trafik i närheten och att man tittar ut mer 
aktivt. 

Dock är det nu viktigt att även förstå tek-
niska begränsningar som t.ex. en dålig an-

tenninstallation för Flarm, detta kan leda 
till att utrustningen fungerar mycket säm-
re, eller kanske riktigt dåligt i vissa rikt-
ningar. Vi har sett att antenn som skärmas 
av nackstöd i en tvåsittsare kan ha dålig 
räckvidd rakt fram vilket är mycket olyck-
ligt. På Flarms hemsida, www.flarm.com så 
finns det ett räckviddsanalys verktyg, där 
man kan ladda upp sin IGC-fil, där man 
har haft en flygning under minst 30 mi-
nuter där ens Flarm indikerat trafik med 
minst 5 andra flygplan, man kan då se hur 
bra ens egen antenn är placerad genom en 
grafisk räckviddspresentation. Dock ska 
man komma ihåg att den bygger på stati-
stiska data och kan varier beroende på vem 

Säker med Flarm
I Sverige er projekt Flarm gennemført i 2011 og 2012 som et flyvesikkerheds-pro-
jekt, hvor alle svæve- og TMG-fly skulle udrustes med FlArM. Henrik Svensson, 
der er inspektør i det svenske svæveflyveforbund, skriver her om udviklingen af 
dette vigtige sikkerhedsudstyr.

som flugit m.m., det kan dock vara ett 
hjälpmedel för att förstå hur viktigt det är 
med rätt installation av Flarm.

Många piloter som upptäcker andra se-
gelflygplan tack vare Flarm inser att de får 
mer tid på sig att planera en säker undan-
manövrering, och att de framförallt på-
minns att det finns andra flygplan i deras 
direkta närhet. Detta ger en ökad situati-
onsmedvetenhet i situationer där man kan-
ske inte förväntar sig att möte ett annat 
segelflygplan på kontrakurs. Reaktionsti-
den och den tid det tar att ändra färdrikt-
ningen på ett segelflygplan gör att det be-
hövs mer än 2,5 sekunder från upptäckt 
av det andra flygplanet till kollision för att 

en undanmanöver ska vara möjlig. Det är 
alltså av yttersta vikt att utrustningen är 
installerad korrekt!

Inför säsongen 2013 rekommenderar jag 
att alla som har Flarm installerad i sina 
flygplan försöker att verifiera dess funk-
tionalitet och räckvidd genom att dels un-
der flygning med andra flygplan verifiera 
att sin utrustning visar rätt och dels gen-
om att göra en transmissionsanalys på 
www.flarm.com hemsida. 

Till sist vill jag även att våra svenska se-
gelflygare rapporterar alla tillfällen (via 
ASR) till Segelflyget där Flarm hjälper till 
och varnar en pilot så att kollisionstillbud 
undviks. Detta kan vara en bra återkop-

pling för att se hur väl Flarm kan hjälpa 
oss under flygning, men också där syste-
met kanske inte fungerar som det är tänkt. 
Vi ska givetvis hela tiden vara medvetna 
om tekniska begränsningar samt att vi hel-
ler inte vet om det andra segelflygplanet 
som vi möter ens har Flarm installerad. Vi 
har även andra luftfartyg som motorflyg-
plan som saknar denna utrustning. Så kom 
ihåg att hela tiden titta ut och ”spana” (hol-
de øje, red.) på rätt sätt. Fokusera blicken 
på en punkt och därefter flytta fram blick-
en till en ny punkt, osv. Denna skannings-
teknik gör att du upptäcker andra föremål 
lättare än vid bara en svepande blick. hTekst: Henrik Svensson

Fotos: Flarm, Per lindquist

h Flight Safety

om forfaTTErEN:
Henrik Svensson er segelflyginspekør 
och forbundschef for det svenske Se-
gelflygförbundet. Aktiv i Herrljunga 
Flygklubb.

Herunder til venstre: Exempel på räckvidd.
Grön linje visar minsta rekommenderad räckvidd i 
farter upp till 200 km/h. Den blå linjen visar upp-
mätt (målt, red.) räckvidd, dvs. hur bra antennpla-
cering man har.

Til venstre: Bilden visar ett nära möte mellan två 
segelflygplan under 2012 där Flarm påkallade pi-
loternas uppmärksamhet för att undvika kollision.
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Det mest interessante ved hele historien er egent-
lig, at Christin ikke benyttede sig af diverse mo-
tordrevne short-cuts, fast tracks eller klubbens 
tilbud om hurtig skoling efter et nyt koncept. Et 
forsøg med dette søsatte Herning Svæveflyve-
klub nemlig ved sæsonstarten 2012. Det blev en 
succes og sendte flere kommende piloter gen-
nem skolingsnormerne hurtigt og effektivt. Sko-
lingen blev aftalt over Facebook, hvor elevgrup-
pen kommunikerede med instruktørerne. De 
fløj eftermiddage, weekender og aftener, som 
det nu passede. Men det passede ikke Christin, 
og det indså hun helt fra begyndelsen. Hun har 
en time og tyve minutters kørsel til flyveplad-
sen, og hun arbejder inden for shipping, hvor 
hun ind imellem skal tage imod skibe på Aar-
hus havn på skæve tidspunkter. 

Så Christin valgte at skole helt traditionelt, 
og der er ingen hemmeligheder ved hendes 
vældige tempo. Ikke anden, end at hun mød-
te mere end almindelig flittigt op. Alle week-
ender, alle helligdage, alle ferier – med spil-
starter og traditionel skoling i klubregi. Og 
hun kan datoerne, når man taler med hende. 
Man fornemmer den berusende fornemmel-
se, det har været så hurtigt at mestre de tre-
dimensionelle bevægelser under skyerne: 10. 
marts – første skolestart; 28. april – første solo; 
30. juni – certifikatprøve (vejret havde drillet 
nogle uger, ellers havde det være tidligere); 
19. august – passagertilladelse. 

Skolingen foregik på klubbens Twin III Acro 
– ”Jeg hørte en del tale om, at den skulle være 
sværere end ASK 21’eren,” fortæller Christin. 
”Det er et tungt apparat, men den var fin nok 
at skole på. Der ville være mange om ASK 
21’eren, fordi eleverne på det nye skolehold 
var så flittige, så det var nemmere at booke 
Twin Acro’en, og jeg ville jo også komme til 
at flyve meget.” 

Det gik fint med at skole på den, og spind-
øvelsen kunne også laves uden videre – hvad 
en ASK 21 har lidt vanskeligere ved.

Ikke arveligt belastet
Det lå hverken i generne eller kortene, at 
Christin skulle gå hen og blive grebet af en 
voldsom begejstring for flyvende glasfiber. 
Hun voksede op på Samsø, og selvom øen 
har en flyveplads, er svævefly meget sjældne 
gæster her i den sydlige del af Kattegat. Fak-
tisk hørte hun til dem, der voksede op uden 
overhovedet at vide, at der var noget, som 
hed svævefly. Man kan sige, at de er lovligt 
undskyldt på Samsø, men erfaringen viser 
beklageligvis (tyvärr, red.), at selv menne-
sker, der bor få kilometer fra en svæveflyve-
plads, heller ikke nødvendigvis kender til 
svævefly. Og skulle de gøre det, kan der sta-
dig være et meget langt skridt til at forestille 
sig, at de selv skulle kunne sidde deroppe i 
et af dem. Christins familie havde heller 

ikke noget forhold til motorfly; andet end 
at de ind imellem fløj på ferie i store pas-
sagerfly. Christin brød sig ikke om det. 
Det gav propper i ørene, ”så det gjorde 
ondt helt ned i tænderne”, og de første 
dage af en ferie gik som regel med at få 
dem ud igen. Men voksede Christin såle-
des op med et minimum af aeronautisk 
bevidsthed, ville skæbnen, at hun gik hen 
og fandt sig en kæreste med maksimal in-
teresse i alle former for flyvning. Kenneth 
var en kreativ og flittig modelflyver, der 
have udvidet interessen med et certifikat 
til motorsvæver i skala 1:1, og som siden 
havde lært spilstart og flyvning i motorlø-
se svævefly. Kenneth synes naturligvis, at 
Christin skulle med ud at flyve. 75 timer 
blev det til i højre sæde på Super Dimo-
na'en og bagsæderne på Herning Svæve-
flyveklubs Twin III Acro og Duo Discus. 
Nu kunne man forestille sig, at det lige 
netop var det, der skulle til for at få Chri-
stin tændt på svæveflyvning. Men nej, 
ikke ubetinget. Hun var ikke helt rolig 
ved det. Ville da gerne vide i forvejen, 
hvis Kenneth pludselig fandt på at lave et 
venstredrej, bare fordi noget varm luft 
steg op på bagbords side af flyet. Engang, 
hvor Twin III’eren ramte noget turbulens 
under drej ind på medvind, og den brat 
sank omkring fem meter, hvor Christin 

hang i selerne, var hun så rystet, at hun 
lige måtte låne en kleenex, da de var 
kommet levende ned. Hvorefter hun i 
øvrigt straks fik en bagsædetur til jvf. 
princippet om, at man altså skal op på 
hesten igen med det samme.

Først teori ...
Her kunne historien have udviklet sig til 
noget med, at Kenneth og Christin jo 
også kunne købe et sommerhus eller 
dyrke folkedans eller gå lange ture ved 

skov og strand med en velopdragen hund. 
Men så fik Christin sidst på sæsonen 
2011 nogle forsædeture med en instruk-
tør. Verden så anderledes ud fra forsædet. 
Kenneth havde tilbud om at købe en tred-
jedel af en Ventus 2cT, men han kunne 
ikke rigtig få det til at gå op med, at Chri-
stin ikke fløj. Så…  Christin endte med at 
bestemme sig til at læse teorien om vinte-
ren, bare for at se, om hun kunne klare 
den. Det kunne hun godt, bortset fra, at 
Kenneth måtte forklare lidt af aerodyna-

mikken:  ”Tegningerne i teorimaterialet 
var meget dårlige, og de gav ikke rigtig 
mening for mig.” Christin læste ellers te-
orien selv hjemme i stuen, for der var for 
langt til klubhuset i de mørke vinterafte-
ner. Hun gik op til prøve og bestod med 
ganske få fejl. 

Så skoling ...
Og så gik det ellers løs med skolingen. 
Christin og Kenneth var på flyvepladsen 
hele weekenden – hver weekend. De 

Tekst og foto: ole Steen Hansen

det kan gøres på en sommer!
Christin har vist, at det sagtens kan lade sig gøre at få certifikat i løbet af en sæson. Fra 
første start til Duo Discus på et halvt år. Stik den!

Christin Nielsen, S-pilot i Herning Svæveflyve-
klub

Christin klar til en start under opflyvningen til 
sin passagertilladelse. Bag hende elever fra Her-
ning elevgruppe, der også fløj flittigt og kom 
hurtigt til deres certifikater.

Dagligt tjek af klubbens Twin III Acro, som Christin 
skolede på.

h Pilot i fokus
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overnattede i en lånt hytte på pladsen. Certi-
fikatet kom i hus. Det betød så samtidig et 
hurtigt farvel til flyvning på ASK 23. ”Det er 
da en fin skoleflyver,” fortæller Christin, og 
man fornemmer et ”men”, der så samtidig 
antyder, at man naturligvis ikke kan tillade 
sig at sige noget mindre pænt om dette po-
pulære og almindeligt udbredte skolefly. 
”Men den passede bare ikke rigtig til mig. 
Pinden virkede forkert, pedalerne var van-
skelige at justere – den vippede rundt i luf-
ten. Twin III Acro’en var en storebæltsfærge 
til sammenligning. Jeg ved det ikke – den 
ASK 23 var bare ikke mig. Jeg fløj otte timer 
og tolv minutter i den, fik mit S, og så kunne 
det bare ikke gå hurtigt nok med at blive 
omskolet til Discus b.” 
Men hvad så? Mange er flere år om at tage et S-
certifikat. Certifikatet i sig selv, bliver så stor en 
ting, at tiden efter den glædelige nyerhvervelse 
er noget, man dumper mere eller mindre tilfæl-
digt ind og videre frem i. Hvad skal man egent-
lig med det? Christins indstilling er klar: ”Man 
skal væk fra pladsen. Bliver man hængende, kom-
mer der en angst for at lande ude, og så går det 
hele lige så stille i stå. Man skal have nogle suc-
cesoplevelser.”

Kenneth var med til at give Christin mod 
på at prøve, for det var så afgjort en overvin-
delse af klippe navlesnoren til den lokale plads. 
Sammen fløj de ud over Jylland i den retning, 
hvor termikken så ud til at være bedst. Fra sky 
til sky. Kenneth fløj i Ventus, Christin i Discus 
b. Kenneth var sikkerheden, der havde det 
overskud – dels i kraft af erfaring, dels i kraft 
af et bedre fly – som skulle til for at finde ter-
mikken og lede Christin derhen. Første gang 
hun kom op til Holstebro, opdagede hun slet 
ikke, hvor langt væk hjemmefra, hun var kom-
met. Men Christin var heller ikke på egen 
boldgade. Sammen med Kenneth fløj hun 

dobbelt-ensædet termikflyvning og landede 
hjemme i Herning begejstret over den verden, 
der var ved at åbne sig. Efterhånden fløj flere 
med. ”Må vi godt,” spurgte en pilot Christin 
før en tur. ”Ja da,” lød svaret, ”vi er jo en klub.” 
Fællesskabet fortsatte i luften.

Duo Discus
Året sidste store oplevelse blev omskolingen 
til Duo Discus i oktober. Der skal nok findes 
klubber, som vil have vanskeligt ved at lade 
en nybagt S-pilot komme over på Duo Dicus 
3-4 måneder efter certifikatprøven. Men 
Christin havde fløjet mere end 230 starter og 
58 timer i 2012. Og 58 timer fløjet på et en-
kelt år giver en meget bedre tilstand på træ-
ningsbarometret end 58 timer fordelt over 2, 
3 eller 4 år. 
Christin havde hele vejen igennem demon-
streret ansvarlighed og vilje til at komme vi-
dere, så det blev accepteret.

Herning Svæveflyveklub har som mange 
andre et fast kontingent, så længe man ikke har 
S-certifikat. Christin fik sig et rigtig billigt S-
certifikat, fordi hun var så utrolig flittig. Hun 
har hørt en enkelt kommentar om, at hun da 
vist var lidt dyr i drift, så meget hun fløj. Men 
det er et meget kortsigtet synspunkt. Med Chri-
stin har klubben fået en pilot, som ikke bare 
vil have et certifikat, men også bruge det bag-
efter. ”På sigt kunne jeg godt tænke mig at bli-
ve instruktør – for at give noget af det jeg har 
fået tilbage igen,” siger Christin. Og det er jo 
netop det, svæveflyvningen går ud på. Ikke et 
egotrip – men både at nyde og yde i klubben. 

 Og hvad venter der så forude? Her i vinter 
omskoler Christin til Super Dimona. Ellers står 
den på både flyvning i Duo Discus og omsko-
ling til Duo Discus T samt ASG 29E, når sæ-
sonen åbner. Herning Svæveflyveklub har en 
flåde, der siger spar to til det meste. Christin 

dE NordisKE rEGlEr for fUldT 
sVæVEflyVEcErTifiKaT

sVEriGE
Min. 50 flyvningar og 15 timer, heraf mi-
nimum 20 solo-flyvninger og 5 timer 
solo. Samt være fyldt 16 år.

daNmarK
Min. 90 flyvninger og 24 timer, heraf 30 
flyvninger og 11 timer solo samt være 
fyldt 16 år

NorGE
Min. 30 timer, heraf min. 5 timer og 15 
starter med instruktør efter solo og min. 
15 timer solo og 20 starter. Min 5 starter 
på startmetoden. Samt være fyldt 17 år.

Første solo – Kenneth var naturligvis med på 
pladsen!

Første ensædede fly: ASK 23 omskoling til Duo Discus omskoling til Super Dimona i 
klart vintersolskin. 
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Herning har en imponerende flåde. I 
sæsonen 2012 skal Christin omskoles 
til denne ASG 29E. Det er kun inden-
for svæveflyvningen, at man for re-
lativt billige penge kan gå fra skole-
fly til verdensmesterklasse på kort 
tid og i samme klub!

skal lige have fløjet 40-50 timer i højtydende 
svævefly, før hun kan komme til at flyve i den 
selvstartende DG 808C Competition, hun har 
investeret friværdien i sammen med Kenneth. 
Men det er en helt anden historie… h

h Pilot i fokus



h Mig og mit fly

Der er forskellige måder at bruge sine penge på. Nogen har et 
sommerhus, andre en vinsamling eller en dyr sportsvogn. En 
gruppe entusiaster fra Midtsjællands Svæveflyveklub har splej-
set om en vindermaskine i form af nordens første Schempp-Hirth 
Arcus T. Den var ikke billig, men som bekendt koster det altid 
mere at fyre med mahogni end gamle sildekasser …

TeKST: Jens Trabolt
FOTO: Jens Trabolt 
(Billeder venligst udlånt af Kongelig Dansk Aeroklub)

 D er er en særlig glæde ved at eje en 
genstand designet og fabrikeret efter 
de højeste kvalitetsstandarder. Det 

vidste Henry Royce, den ene halvdel af Rolls 
Royce. Hans motto: ”Kvaliteten består læn-
ge efter købsprisen er glemt”, har vist sig 
eviggyldigt, også når det drejer sig om fly. 
Tom Jørgensen, Sverre Eplov og Michael 
Munkbøl fra Midtsjællands Svæveflyveklub 
kunne godt komme på vingerne billigere – 
et ældre tosædet glasfiberfly ville have ko-
stet en tredjedel, men det er jo en pirrende 
fornemmelse at flyve i en maskine, hvor 
man ved, at flyets performance stort set 
udelukkende begrænses af pilotens dygtig-
hed. 

”Den skulle være tosædet”, fortæller en 
af ejerne, Tom Jørgensen, om gruppens ud-

vælgelseskriterier til NORDIC GLIDING. 
”For os i gruppen er der noget særligt ved 
at flyve sammen. Det giver en anden ople-
velse at kunne tale om tingene undervejs 
og dele de ofte store oplevelser, som det er 
at flyve.”

Flyet skulle desuden opfylde en række 
forskellige roller. Det skulle både være et 
værktøj der kunne bruges at stille den dag-
lige flyvehunger, og et high-performance-
svævefly der kunne skære skarpt, når der 
skulle slås rekorder og ydmyges konkur-
renter i konkurrencer.

Det nye superfly
Så det blev en Arcus. Schempp-Hirth Ar-
cus T er ikke et fly fra hvilken som helst fa-
brik. Flyet, der gik på vingerne i 2009 efter 

Tom Jørgensen og Sverre Eplov (t.h.) er godt tilfredse med deres Ar-
cus. De har heller ikke grund til at være andet, for flyet er ekstremt 
godt afstemt. Det kan både vinde konkurrencer og give store fly-
veoplevelser med kammerater og venner. Gliding is fun!

 NorDIC GlIDING 2013    SIDE 29

Vindermaskinen
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Højt over Sjælland viser
Arcus sin karakteristiske profil.

”Det er altid morsommere at flyve to 
piloter sammen i et fly. Man kan dele 
oplevelsen”, siger Tom Jørgensen.

Et virkeligt velproportioneret cockpit – hentet fra 
Duo Discus XlT. redaktøren er 193 cm høj og sad 
sjældent perfekt. Bemærk flap-vælgeren til ven-
stre. Den bruger man konstant, og efter en kort 
periode er det en helt naturlig del af flyvningen.

Der er en særlig glæde ved at eje en 
genstand designet og fabrikeret efter 
de højeste kvalitetsstandarder.”

Kroppen er fra Duo Discus XlT, men vingerne 
er Arcus’ egne. Et meget velproportioneret fly.

TEKNisKE daTa scHEmpp-HirTH arcUs T:

Spændvidde 20,00m             
Vingeareal 15,6 m2
Sideforhold 25,64
Glidetal Ca. 50
længde 8,73m                
Tomvægt  ca. 485kg          
Tomvægt incl. udstyr   500kg                
Max tilladte start-vægt  800kg                
Maks. vandballast, vinger 190l
Maks. vandballast, halefinne 11l
Vingebelastning     ca. 36 - 51.3kg/m2
Vne                      280km/t           
Motor:  oehler -system med Solo 2350, 29,5 hk. 
Pris:  1,5 mio. DKK. inkl. moms

Det er ren flyveglæde: Flyet er ekstremt venligt og harmo-
nisk. Der går ikke lang tid, før man begynder at flyve tem-
melig ”entusiastisk” og med stor krængning takket være 
Arcus’ens gode feedback. 
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en del års udvikling, bygger på Schempp-
Hirths mangeårige erfaring med store to-
sædede kompositfly strækkende sig fra Ja-
nus (1979) til Nimbus 4 (1993) og DuoDi-
scus (1993). Sidstnævne (XLT-versionen) 
har Arcus faktisk krop til fælles med. 

20-meter-vingerne er dog en helt anden 
– og noget mere avanceret snak, for de må 
rette siges at være det, der giver flyet dets 
særpræg. Navnet ”Arcus” - bue på latin - er 
velvalgt, for vingerne er specielle. De buer 
først fremad for derefter at knække baglæns 
i en elegant vinkel. Den profil tager man 
ikke fejl af, og der er efter sigende lagt en 
del kalorier i udviklingsarbejdet, der har 
fundet sted i den laminare vindtunnel i 
Stuttgart ledet af strømningsspecialisten Dr. 
Werner Würz. Sammen med andre kloge 
hoveder som Jan Himisch og Professor Karl-
Heinz Horstmann er vingeformen optime-
ret. Winglets er designet af den amerikan-
ske professor Mark Maughmer, der også 
har stået for winglet-designet af Ventus2 og 
Discus. Dette internationale samarbejde 
har ført til den specielle form på Arcus-vin-

gen, hvor sammensætningen af 6 forskel-
lige profiler sørger for optimal luftstrøm-
ning over hele vingen. Flyet har kombine-
ret flaps og krængeror – de såkaldte flape-
rons, hvilket angiveligt øger dets manøvre-
dygtighed betragteligt. 

Tungt fly
Tilbage i Slaglille står flyet opspændt. ”Det 
er ikke et fly, man samler på 2 minutter”, 
siger Tom og udstøder et støn. Hver inder-
sektion af vingen vejer 100 kg. Ydervingen 
er betydeligt lettere og klikkes let på med 
en fjederbelastet bolt. 

”Men en Arcus er altså for stor at samle, 
hvis man ikke er 4 personer”, understreger 
han. Skulle man få lyst til at skille flyet ad, 
kan man dog glæde sig over en trailer, der 
er virkelig flot. Mange 2-værelses-lejlighe-
der er mindre komfortable end denne drøm 
beklædt med rødt plys. 

ASH 25 før 
”Vi havde en ASH-25 før. Den var god, men 
vi kunne aldrig rigtig være med i toppen til 

konkurrencerne, så vi blev enige om en Ar-
cus. Den tyske elite-svæveflyver Florian 
Theisinger havde en til salg, og den købte 
vi. Flyet havde fløjet 100 timer og var ca. 18 
måneder gammelt. Vi prøvede den ikke en-
gang, før kontrakten blev skrevet under”, 
griner Tom Jørgensen. 

Men heldigvis blev købet en succes. Tom 
deltog med Arcus i DM i 2012 og blev dan-
marksmester i den tosædede klasse og skal 
deltage til EM i Polen til sommer. 

”Vi har fløjet 170 timer den første sæson, 
og vi er meget tilfredse med dets perfor-
mance. Først og fremmest er det meget let 
at flyve. Det er ikke som en stor tung 2-sæ-
det Nimbus, hvor der skal kæmpes med 
kontrollerne. Den er helt klart bedre end 
en Duo Discus. Den både stiger godt, den 
accelererer godt og så giver den en bedre 
indikation af termikken. Flap-systemet gi-
ver også gode egenskaber i forhold til at sti-
ge med stor krængning. Selv med nær 200 
liter vand ombord er flyet fortsat stabilt, 
men glider forrygende ved høj hastighed”, 
forklarer Tom. 

Mægtig performance
NORDIC GLIDING forstår ejernes entu-
siasme. Vi prøvede flyet på en umiddelbart 
meget skuffende sommerdag på Sjælland 
med varmluft, men endte med 90 minut-
ters fuld flyveglæde i vindermaskinen i ter-
mikforhold, der var ”against all odds”. 

Tom har ret: En Arcus er ekstremt letflø-
jet, og efter blot få minutter suges man ind 
i flyets natur og man flyver aggressivt for 
at udnytte dagens svage termikforhold– 
som havde man været fortrolig med typen 
i årevis. Og når man skal fra den ene ter-
mikbobbel til den anden, så accelererer fly-
et med high-speed-flap-setting som skudt 
ud af en kanon. Det er delfinflyvning, når 
det er bedst. 

Skulle termikken kvitte, tillader turbosy-
stemet i T-modellen med 22 KW (29,5 hk) 
Solo-motor savtaksflyvning i op til 200 km. 
Turbo’en er eksemplarisk i sin betjening 
takket være ILEC TB 05-engine manage-
ment-systemet. En enkel knap kontrollerer 
både tænding, benzinpumpe og retract/ex-
tract af motor. Den 5-bladede Schempp-
Hirth-propel er effektiv og opnår hurtigt 
passende RPM selv ved lave hastigheder - 
110-120 km/t. Derefter kan dekompressi-
onsventilen deaktiveres, og motoren star-
ter let. Operationen er simpel og foregår 
med minimalt højdetab, demonstrerer Tom 
undervejs. Turbo-systemet kan i øvrigt let 
afmonteres og man slipper derefter for ca. 
38 kg vægt i flyet.

Den er helt klart bedre end en Duo Discus. 
Den både stiger godt, den accelererer 
godt, og så giver den en bedre indikation 
af termikken

”
Djævelen ligger i detaljen
Men flyets mange kvaliteter ligger også i de 
utallige gode detaljer. Eksempelvis med er-
gonomien. For hvad hjælper det, at et high 
performance-fly glider som en drøm og har 
en roll-rate som en F-16, hvis piloten er træt 
og ufokuseret efter en time og har ondt i 
ryggen?  Kabinen er stor og hilser selv høje 
nordiske piloter velkommen til mange ti-
mers flyvning uden unødig træthed. 

Alle betjeningsgreb er logisk placeret og 
entydige i deres brug. Ventilationssystemet 
er meget tyst, men alligevel effektivt. Så jo, 
man ser pludselig hvorfor flyet koster rela-
tivt mange penge. Men bevidstheden om 
den store sum penge forsvinder, når man 
oplever den nær perfekte flyvning i en vin-
dermaskine som Arcus h

Må vi se dit fly? 
Har du også et spændende fly, som du vil 
vise frem, så skriv et par ord til jenstrabolt@
nordicgliding.com

ViNd EN TUr i dETTE fly

En Schempp-Hirth Arcus er en sjæl-
den fugl på nordisk register. 
Tom Jørgensen har lovet NorDIC 
GlIDING, at han giver en heldig 
svensk, dansk eller norsk læser en 
tur i flyet med udgangspunkt i Midt-
sjællands Svæveflyveklub belig-
gende tæt på Sorø (ca. 60 km vest 
for København). Alle læsere kan 
deltage uanset flyveerfaring. Flyv-
ningen foregår efter nærmere af-
tale mellem Tom og vinderen.

sådan gør du 
Send en mail til jenstrabolt@nor-
dicgliding.com med ”Vind tur i Ar-
cus” i emnefeltet senest 15. maj. 
Glem ikke at skrive navn, adresse 
og kontaktdetaljer. Så deltager du 
i konkurrencen.

Arcus T for Turbo. Solo-motoren er yderst let at betjene takket være et godt engine management- 
system. Arcus findes også i en selvstartende M-version (benzin) og en E-version (elektro). Insektskrabere på vingeforkanten in action.

”Far, vil du flyve en tur med mig?”, spørger Toms datter.  Det er dejlig let at dele 
fascinationen med andre, hvis man selv ejer et to-sædet fly.
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V elkommen til seilflyseksjonens nye magasin, Nordic Gliding!  
Dette er det første nummeret av magasinet som vil erstatte gode 
gamle Seilflysport.  Bladet du holder i hånden er et samarbeid 
mellom seilflyseksjonene i Danmark, Sverige og Norge.

Seilflysport var i en årrekke seksjonens eget blad.  Her kunne 
du finne faglige emner, konkurranseresultater, klubbutvikling, 
seilfly og seilflyets utvikling,  seilflyhistorier og mye mer.  Alt had-
de en fellesnevner; Seilflyging.

Både i og utenfor seilflyseksjonen hadde vi stor nytte og glede 
av bladet.  Nå er det slik at intet blad blir til av seg selv. Det kre-
ves stor innsatsvilje og pågangsmot for å kunne utgi et eget fag-
blad til om lag 1000 personer.  Økonomisk ble dette en for tung 
bør og bære.  Seilflyseksjonens styre lette med lys og lykter for å 
finne løsninger på den voksende utfordringen.

Under nordisk møte i Sverige i 2011 la styremedlem ole Baart-
vedt frem en skisse på hvordan et felles Nordic Gliding kunne gjø-
res.  Mye av denne skissen gjelder fortsatt, men det så dessver-
re mørkt ut for en videreføring av ideen.

I fjor lysnet det i horisonten. Danske Sveveflyveunionen hadde 
trukket seg ut av fagbladet FlYV. Dette muliggjorde at redaktø-
ren, Jens Trabolt, kunne drive Nordic Gliding på heltid. Han er nå 
redaktør for bladet i selskapet Nordic Gliding & Aviation Magazi-
ne. 

Her på berget måtte vi ta en ny runde; enten måtte det bli NlFs 
blad Flynytt og/eller det fellesnordiske Nordic Gliding. Etter av-
stemning i seilflyseksjonens styre ble Nordic Gliding valgt.

Etter flere møter om priser, utgivelser og stoff ble det endelig 
bestemt at seilflyseksjonene i Sverige, Danmark og Norge går 
sammen om bladet Nordic Gliding. Norges luftsportforbunds sty-
re har også satt sitt stempel på samarbeidet.

Bladet får 6 utgivelser i året og blir riktignok noe dyrere enn det 
gamle Seilflysport, men derimot stoff som garantert interesse-
rer seilflygere både i og utenfor nordens grenser.

Vi ser frem til et godt samarbeid mellom de tre seilflylandene.  
Vi har et tilnærmet felles språk som gjør det enkelt å forstå hver-
andre. Mange års kontakt har vist at utfordringene ofte er de 
samme, og vi kan lære av hverandre. Sammen er vi mange og 

sammen er vi sterke.  Finansiering av bladet bør også være bed-
re i et skandinavisk marked. 

Seilflyseksjonen i Norges luftsportforbund ser med stor entu-
siasme og glede frem til nye utgivelser i tiden som kommer.  Vi 
ber om ideer og tips til saker som kan fylle bladet!  Vær aktiv!  Det 
sikrer et godt blad for oss seilflygere!

Det er på tide å takke for denne gang. Som styreleder i seilfly-
seksjonen ga jeg før jul valgkomiteen beskjed om at jeg ikke øn-
sket gjenvalg på S/NlFs ting i april.  Jeg fyller straks 61 år og yng-
re krefter må slippes til. Krefter som er avgjørende for den fan-
tastiske sporten vi alle er så glade i. 

Jeg har hatt fantastiske år i styre og stell.  Etter 31 sammen-
hengende tillitsvalgte år i norsk idrett, hvorav 18 år innen seilfly-
ging, skal det bli godt å slippe ansvaret. Heretter blir det turer i 
det blå, kun til hygge og instruksjon. h

LEDER
Velkommen til 
Nordic Gliding!

Nordic GlidiNG 
& aviation magazine

mEdiEiNfo
For første gang nogensinde har Norden sit eget magasin om svæve-
flyvning, NORDIC GLIDING & AVIATION MAGAZINE. Danmark, Norge 
og Sverige udgiver nu i fælleskab et professionelt luftsportsmagasin, 
der portrætterer svæveflyvningens fascinerende verden og sætter 
fokus på nye teknologier og produkter.

NORDIC GLIDING, der udgives af svæveflyveforbundene i de tre 
nordiske lande som medlemsmagasin, læses derfor af 100 % af de 
nordiske svævepiloter, hvilket gør magasinet til en ideel arena for 
kommunikation og markedsføring overfor det nordiske marked.

NORDIC GLIDING inkluderer også i balanceret omfang stof om UL –og 
motorflyvning, da flere svæveflyvepiloter også har PPL – og UL-
certifikater. 

NORDIC GLIDING fokuserer på nyheder, tests, klubliv, begivenheder i 
svæveflyvningen og de farverige personligheder, der tegner sporten 
udadtil.  Magasinet, der er svæveflyvningens visitkort udadtil, søger 
både at inspirere den kommende pilot, nybegynderen og den erfarne 
pilot med solide, vel-researchede artikler, tests og førsteklasses bil-
leder. Tag  kontakt for mere information!

Udgivelsesplan 2013
Udgivelse Annoncedeadline Trykstart Udsendelse

1 26.03 03.04 09.04

2 06.06 10.06 14.06

3 14.08 19.08 23.08

4 16.10 21.10 28.10

Listepriser annoncer 2013
Helside  9. 000, 
Halvside  5.000, 
1/3 side  4.500,
¼ side  3.800,
Alle priser i DKK og excl. moms.

Rabatter
6 indrykninger 25 %
3-5 indrykninger 20 %
2-3 indrykninger 15 %

Annoncechef
Allan Christensen
Kunneruphøj 34
Kolt
DK-8361 Hasselager
TLF +45 21 72 59 39
ac@ac-annoncer.dk

Annonceformater
Helside til beskæring – 216 x 303 mm (inkl. beskæring)
Helside med ramme – 176 x 260 mm
1/2 side højformat – 85,5 x 260 mm
1/2 side bredformat – 176 x 128 mm
1/3 side bredformat – 176 x 85 mm 
1/4 side 85,5 x 128 mm

Tekniske specifikationer 
Annoncefilformat: Trykklare PDF-filer i 300 DPI, CMYK-farver. 

Trykt format 
A4, 84 sider, lakeret forside
Oplag 4.500 stk.

Udgiver
Nordic Gliding APS, Fasterholtvej 10, 7400 Herning

 
om læsergruppen
100 % flyver svævefly

30 % har en årlig husstandsindtægt på over 750.000 kr.
10 % har også PPl-certifikat
6 % har også Ul-certifikat

af Jan Erik Kregnes, Styreleder S/NlF

Mange års kontakt har vist 
at utfordringene ofte er de 
samme, og vi kan lære av 
hverandre. 

”
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flyVEsTafETTEN ...

20 ”kvikke” til en svæveflyvepilot. 
FlYVESTAFETTEN tegner et por-
træt af de personligheder, der ud-
gør svæveflyvningen i Norden. 

Hvorfor blev du svæveflyver?
Började (begyndte, red.) med modellflyg i ung ålder. Var på flygfältet 
och tävlade (flyve konkurrence, red.) ganska intensivt. Vår instruktör 
var segelflyglärare och det var ganska naturligt att börja, när man fyllt 
15.

Hvor, hvornår og i hvilket fly lærte du at svæveflyve?
1972 i Norra Upplands Flygklubb  i Tierp lärde jag mig segelflyga. 
Första starterna var i Bergfalke och jag utvecklades senare i Pirat och 
Zugvogel 4. Lyftet kom när (da, red.) jag flyttade till Uppsala och bör-
jade sträckflyga samt tävla i en LS1f – det var då jag lärde mig att 
sträckflyga och min tävlingskarriär startade.

Hvad er den mest mindeværdige oplevelse i forbindelse 
med din træning?
Det var när jag i St:Auban strax efter start då bogserplanet fick motor-
bortfall på 50 meters höjd. Lyckade sno runt och landa rakt in i medvind. 
Kommentaren direkt efter var att jag inte behövde betala den starten… 
Lyckligtvis fick bogserpiloten igång motorn och kunde landa normal.

Navn: Börje Eriksson

Nationalitet: Svensk

Klub: Segelflygarna Uppsala F.K

Alder: 56 år

Hvilket fly flyver du nu?
Tills dags dato har det blivet många timmar i Ventus 2a men för två 
år sedan skaffade jag och min partner en ASG 29E.

bedste flyvetur nogensinde?
Oj, det finns så många … En minnesvärd flygning som inte var på 
tävling startade i Serres i de franska Alperna. Den startade på hanget 
övergick till termik och bergvind. Upp i de höga bergen vid Val d'Isè-
re fick jag våg (bølge, red.). Flög längs topparna och såg den fuktiga 
luften från Italien trycka på. Korsade Aosta-dalen och kom upp til 
Mont Blanc. Tillbaka på samma sätt och dagen avslutade med att ”göra” 
Parcouren.

Værste flyvetur eller oplevelse med flyvning nogensinde?
VM i Szeged 2010 med undermålig organisation och ett väder (vejr, 
red.) som var dåligt. Sista dagen var organisationen desperat och det 
skulle bara flygas. Före start var vi ca 100 plan på 600 meters höjd som 
alla kämpade för att hålla sig i luften. FLARM skrek oavbrutet, och 
det var bara en big mess … 

Hvilke fly ville stå i din drømmehangar?
Just nu en ASG 29E.  En Quintus är en dröm.

Hvem er den bedste pilot, du nogensinde har fløjet med?
Jag flög en hel del med Sebastian Kawa i Uvalde, och när man läser 
resultatlistorna, så är det självklart, att han är bäst. Den pilot som dock 
har inspirerat mig bäst och som utan tvekan (tvivl, red.)är en av värl-
dens bästa piloter, så är det Janusz Centka också från Polen, kanske 
(måske, red.) just för att jag har kommit Janusz mycket närmare.

Hvad sysler du med, når du ikke flyver?
Är aktiv i ett management bolag (Prosales) och ett IT bolag (Time-
Corner).

Hvor er du med flyvning om 10 år?
Flyger självstartande plan och långa OLC banor. Förhoppningsvis kan  
jag bidra till att utveckla andra tävlingspiloter och piloter som vill utve-
ckla sin sträckflygning. Gärna i Australien och Namibia.

Hvad er, efter din mening, de største udfordringer i 
luftsport og General Aviation i dag? 
För segelflyget är det utan tvekan luftrumsfrågorna. Det har blivet 
mycket begränsningar över hela världen som lägger mer och mer 
restriktioner för vår utveckling.
För General Aviation är det övergången till att flyga och tänka mil-
jösmart. Allt ifrån bullerdämpande åtgärder (støjdæmpende tiltag, 
red.) till utsläpp. Att positionera Segelflyget som ett miljösmart al-
ternativ är utmaning som jag tror vi kan lyckas med. Mario Hyt-
tens initiativ är ett projekt jag personligt stöttar till 100 %. (Wings 
over Sweden. red.)
För tävlingssegelflyget på toppnivå är det pilotattityd och hur vi flyger 
tillsammans. Har flygit 6 VM och har sett (och är en del av) hur spor-
ten blivet tuffare och hur piloterna tar större risker för att vinna. At-
tityden har blivit mycket tuffare och mer anonym. Tidigare träffades 
vi alltid på kvällen över en öl och man kunde diskutera uppträdande 
i en blåsa (termikbobbel, red.) något som nu nästan helt har försvun-
nit. Alla klagomål går idag via en team captain till organisationen. Att 

Her er jeg til VM i Uval-

de. Parasollen fortæller 

nok alt om temperatu-

ren ...

Rigning af flyet i Uval-

de. Paul Robinson, min 

amerikanske svævefly-

vekammerat ses til Ven-

stre.
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utveckla ett system där organisationen kan granska uppträdande i en 
gaggle kanske tillsammans med videoupptagningar är något jag önskar. 
Om en pilot vet att han kan få poängavdrag för hur han flyger, tror jag 
att vi får en annan utveckling en den, vi har i dag. Det finns piloter 
som gör allt för att få de sista metrarna för att få en fördel. Jämför (sam-
menlign, red.) hur Formula 1 har domare som gör videogranskning 
under ett lopp och kan till och med utfärda ett straff under pågående 
tävling.
För Segelflyg generellt handlar det om att riva upp gamla struktur och 
inarbetade mönster. Den gamla klubbstrukturen är idag en form som 
en gammal dinosarie – utdöende.

Har du nogensinde fået kritik for din flyvning?
När jag 1979 flög mitt första DM landade jag upp till min vagn. Då-
ligt med plats måste jag sänka vingen under en Jantars vinge som stod 
parkerad när jag rullade ut. Då kom Göran Andersson och tyckte det 
var lite onödigt eftersom bägge planen senare på sommaren skulle 
vara med på SM. Göran vart senare en riktigt bra vän.

er der en ting omkring det at flyve, som du ville ønske du 
havde indset noget tidligere?
Segelflyg är för mig att sträckflyga och att tävla (konkurrere, red.). I 
den klubb där jag lärde mig att flyga fanns inte denna tradition. När 
så jag flyttade till Uppsala öppnades denna secret box och jag kan nu 
konstatera att om jag inte sökt mig dit hade jag nog slutat med segel-
flyg alldeles för tidigt.

Hvor mange timer har du totalt?
Drygt 3500.

Har du nogensinde skadet et fly?
Landade min 8X en Ventus 2a på asfaltbanan i Falköping med hjulet 
inne …

Hvis du kunne skifte livsbane eller karriere, hvad ville du 
så gerne være?
Rätt nöjd (tilfreds, red.) med det som varit och som det är. En önske-
dröm är ju att få vara professionell segelflygare.

Kan du reparere et fly?
Mindre reparationer kan jag ordna. 

Har du en favoritrute?
Spåret ”Uppsala Highway” i konvergensen vid Barken sjöarna och se-
dan upp till Dala Järna

Hvilken flyvepersonlighed beundrer du mest - og hvorfor? 
En pilot som hanterar risk management på ett professionellt sätt i kom-
bination med att hela tiden viljan att utvecklas.  Om (hvis, red.) vi inte 
som pilot och individ har viljan utvecklas stagnerar segelflyget. 

Hvilken dansk eller norsk svæveflyver skal have "Pilotsta-
fetten" næste gang - og hvorfor?
Henrik Breidahl. Henrik är en ödmjuk person som har egna idéer och 
som också hela tiden försöker utveckla sitt flygande. h

Den pilot som har inspireret mig mest og som 

uden tvivl er en af verdens bedste piloter, er 

Janusz Centka fra Polen.

Vår nye ASG 29E 9X

OVer finish line i Räyskälä, 
Finland til EGC i 2005

En minnesvärd flygning startade i Ser-

res i de franska Alperna. Den startade 

på hanget övergick till termik och berg-

vind. Upp i de höga bergen vid Val d’Isè-

re fick jag våg og nåede Mont Blanc.

Vädergenomgång i Serres, Me-

teorolog -  legenden Klaus Ohl-

mann.
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Det velkendte navigationssystem Oudie 
fra Naviter findes nu i en opdateret ud-
gave med titlen “Oudie 2”. Naviter kal-
der den selv for en ”personal gliding 
assistant” og hævder, at systemet kan 
alt, hvad en svæveflyvepilot har brug 
for. I Oudie 2 findes vanlig gliding-
software som ”See You Mobile”, ”Con-
nectMe”, og Oudie 2 leveres med en 
stor mængde globale vektorbaserede 
kort indeholdende airspaces og glider 
landing sites. 
En virkelig bonus er den store skærm, 
der er læsbar i selv stærke lysforhold. 
Her har Oudie 2 virkeligt en fordel i 
forhold til de sædvanlige PDA/PNA-
systemer, der kan være svære at aflæse 
i stærkt solskin.

pris: 3700 dKK/NKr/4200 sEK, 
Set hos www.naviter.com

h Gadget

Fra Aerosoft kommer også denne high-end add-on til Flight Simulator af det populære 
standardklasse-fly Discus, der blev bygget fra 1984 til 1995 af Schempp-Hirth. Selv om 
det ikke længere er et topfly (det var det i 80’erne), så er Discus stadig (fortfarende) et eks-
tremt velflyvende klubfly for de lidt mere erfarne piloter. Denne Discus-add on er udvik-
let i samarbejde med fabrikken og byder på en stor mængde realistiske features bl.a. tur-
bomotor, flere statiske ports, fuldt fungerende C4-computer og SDI variometer, animeret 
uld-tråd på canopy, originale manualer og g-effekter på vingerne. Der er også inkluderet 
en spilstarts/vinschstarts-funktion i pakken med Winch X-modulet.

pris: 177 dKK/NoK/203 sEK
Set på www.aerosoft.com

Digital Schempp-Hirth Discus

Alt-i-en-pakken

Engelske SkyDemon er godt på vej til at ind-
tage en dominerende rolle i VFR-navigati-
onssegmentet og leverer meget overbevi-
sende produkter til TMG- og motorflyvere. 
Deres app SkyDemon fungerer på både Ipad, 
Iphone, PC og Windows CE-baserede mo-
biltelefoner.
Med SkyDemon kan man både planlægge 
sin VFR-flyvning på en meget enkelt måde 
og man præsenteres for en meget detaljeret 
beregning af fuel, tid og omkostninger. Man 
kan efterfølgende flyve ruten med GPS-støt-
te. Flyver man fx med en Ipad med mobil-
forbindelse kan man downloade opdatere-
de METAR og TAFs, mens man flyver – det 
er da smart. En anden positiv ting er, at man 
har et glimrende overblik over luftrum, ra-
diofrekvenser og flyvepladser i nærheden.

Super navi-værktøj
SkyDemon udvikles og forbedres konstant, 
og en af de seneste funktioner er visning af 
glidedistance, når man kommer over vand. 
Man fortæller blot systemet glidetallet, så 
beregner det selv glidedistance ud fra gli-
detal, højde og aktuel vind. Visningen er 
blot en enkelt cirkel omkring flyet – i stærk 
modvind er cirklen forskudt tilbage, så den 
sikreste vej ved engine failure er en ”180”. 
Kortene i SkyDemon har den fordel, at de 
er vektorbaserede, hvilket betyder, at man 
kan zoome ind uden at gå på kompromis 
med kvaliteten. Brugergrænsefladen er me-
get velgennemtænkt.

pris: 511 dKK/NoK/ 587 sEK 
(årligt abonnement/prenumeration)
Set på www.skydemon.aero

GEar & GadGET

Alt hvad en flyve-entusiast 
behøver
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Funkwerk-Avionics

Transceiver 
ATR833

Transponder
TRT 800

LX Navigation
LX16 D club vario

LX Navigation
LX ZEUS 

Transceiver
KR2

Transponder
KTX 2

Dittel-Avionik

LX NAV V7 with final 
glide computer

LX1606 with final
glide computer

LX NAV V3 club vario with
speed to fly calculator

LX Navigation
Colibri II

LX NAV
Nano

Parachute ATL 88/90
Price: 1.510EURO incl.VAT
Colors: blue, red, black
Weight: 5,9 kg
Max weight: 115kg
Packing interval: 12 months
Life time: up to 20 years
Warranty: 5 years
Minimum safety height: 100m at 110 km/h
Rate of descent at 77 kg 5m/s
360 degrees steering rate 9,6 sec.
Immediate opening between 0-278 km/h

LX NAV
LX9000   

If you are planning to sell or buy a 
glider you are welcome to get in touch 

with me and use my more than 
30 years of experience

Till salu

Ventus 2cxa
SE-SKX i mycket gott skick

Tillverkad 09/2009, förberedd  
för Jet-installation

Flygtid 260 tim, 81 starter

Grundinstrument Winter 57 mm;  
Höjd, Fart, Vario. Airpath Kompass

Flygdator LX8000 med  Flarm

Radio Becker 6201

Transponder TRIG  TT21

Bugwipers, Salzinger TE tube, Förberedd för  
syrgas, 3 Batterier

Vinghjul, Dragstång, Sporrhjul

Transportvagn COBRA, byggår 03/2010, solcell på 
vagntak för batteriladdning

Ny ARC, giltig till 04/2014

Pris: 980.000 SEK

Bilder;  http://kallekryss.blogg.se

TFN; +46 705245912  ·  + 46 705393967



h Kalender

14 – 26.4 Cup Mixed, Priedviza - Slovakien

26.4 – 4.5 Cup Mixed, Klix - Tyskland

3 – 11.5 FAI, Hannweide – Tyskland

4 – 11.5 Grand prix 15 m, långtora – Sverige

5 – 11.5 Norglide Mixed, Eleverum – Norge

9 – 19.5 DM std, 18m och klubb, Arnborg – Danmark

18 – 20.5 Norges Cup 1, Elverum – Norge 

18 – 25.5 SM Uppsala Masters racing Classes & open – Uppsala, Sverige

20 – 25.5 Distanse og rekorduke, Elverum – Norge

26.5 – 1.6 NM, Elverum (klubb og åpen hk) – Norge

8 – 9.6 Norges Cup 2, Hokksund – Norge

8 – 16.6 För-VM std, 15m, klubb och 2-sits, ryskylä – Finland

8 – 21.6 EM 15m 18m och open-klass, Vinon – Frankrike

15 – 16.6 Norges Cup 3, os – Norge

22 – 29.6 NM Sportsklasse og Junior, Elverum – Norge

29.6 – 5.7 DM Västra och Junior-SM, Borås – Sverige

29.6 – 13.7 Dam-VM klubb, std, 15m, Issodun – Frankrike

1 – 7.7 AVA-SM Basic, sportsman och advanced, Halmstad – Sverige

8 – 18.7 Sun Air Cup och DJSM, Arnborg – Danmark

5 – 21.7 EM World, std, klubb, 2-sits, ostrow – Polen

18 – 20.7 Norges Cup 4, lunde – Norge

27.7 – 3.8. SM 18m o klubbklass, Arboga – Sverige

28.7 – 10.8 JVM Std och klubbklass, lezno – Polen

1– 4.8 Norges Cup 5, Frya – Norge

3 – 4.8 NM Acro, sted ej oplyst

15 – 25.8 För-VM 15m, 18m och openklass, lezno - Polen

28. 9 USM, Halmstad - Sverige

9-14.4 Sun ‘n Fun, lakeland – USA

24.-27.4 Aero 2013, Friedrichshafen – Tyskland 

9. 5 Wings & Wheels, Hoogeveen Airport – Holland

9-11.5 European Helicopter Show, Hradec Králové – 
Tjekkiet

11-12.5 23rd Antwerp Stampe and 7th Ercoupe Fly In, 
Antwerp Airport – Belgien

11-12.5 Meeting Aérien, Saint Hubert – Belgien

16-18.5 Helirussia, Crocus Expo, Moskva – rusland

17.5 open Day, Utti – Finland

17-18.5 Air Fair, Bydgoszcz – Polen

18-19.5 Fête Aérienne, la Ferté-Alais/Cerny – Frankrig

18-19.5 Festyn lotniczy,  ostrów – Polen 

20.5 oostwold Airshow, oostwold – Holland

21-23.5 EBACE, Geneva – Schweiz

24.5 open Door, Semmerzake – Belgien 

25.5 Airshow, Cáslav – Tjekkiet 

25.5 open Day, Čáslav Air Force Base – Tjekkiet

25-26.5 60th Anniversary of la Patrouille de Frankrig, 
Salon de Provence – Frankrig

26.5 Volkel in de Wolken, Volkel – Holland 

26.5 Västerås Flygshow, Västerås – Sverige 

30.5 Airshow, Kehl-Sundheim – Tyskland

12-16.6 luftsportsuka, Elverum – Norge

28-30.6 Veteranseilflytreff, Starmoen – Norge

30.6 -5.7 Junioruke, Elverum –Norge

1-2.6 Airshow, Pardubice – Tjekkiet 

2.6 Flydagen, Kjeller – Norge

6-8.6 Salon International de l'Aviation Général, Can-
nes – Frankrig 

7.9.6 Wings, Wheels and Goggles Airshow, Teuge – 
Netherlands

8-9.6 Aero Show, Goteborg – Sverige 

8.6 AirExpo, Muret-lherm Airfield, Toulouse – 
Frankrig

14-15.6 open Dagen, Volkel – Netherlands

14-16.6 Klassikwelt, Freidrichshafen – Tyskland

14-16.6 lappeenranta International Airshow 2013, lap-
peenranta – Finland

15-16.6 Fly-In, Ambri – Schweiz

16.6 Motril Airshow, Motril – Spanien

17-23.6 Paris Air Show, le Bourget – Frankrig

17-24.6 Classic Aircraft Meeting, Härjedalen – Sverige

20-24.6 Tag de offenen Tür, Gatow – Tyskland

21-23.6 Kavala Airshow, Kavala – Grækenland

22.6 NATo Tiger Association Airshow, Ørland – Nor-
way

22-23.6 200th Anniversary of the royal Netherlands 
Navy, Den Helder – Netherlands

28-29.6 AirPower, Zeltweg – Østrig

28.6 Phantom Pharewell Spotters Day, Wittmund – 
Tyskland

29.6 Phantom Pharewell open Day, Wittmund – 
Tyskland

29-30.6 leszno Air Picnic, leszno – Polen

29-30.6 open Days and Fly-In, Ursel – Belgien

29-30.6 Tierp Arena Flygfest, Tierp – Sverige

6-7.7 Fly-in and Airshow, Jämijärvi – Finland

6-7.7 Airshow, Coburg – Tyskland

11-21.7 Air race and Air Show, Santa Cruz – Portugal

12-13.7 Scalaria Air Challenge, Scalaria – Østrig

13.7 Valenciennes Airshow, Valenciennes – Frankrig

20-21.7 Meeting Aérien, le luc – Frankrig

21.7 International Air Display, Bray – Irland

21.7 International Vigo Airshow – Vigo, Spanien

28.7 Festival Aéreo de Gijón, Gijón – Spanien

29.7-4.8 EAA AirVenture, oshkosh, USA

3.8 Härjedalen Flygdag 2013, Härjedalen – Sverige

8-11.8 Seefliegertreffen, rostock – Tyskland

10-11.8 Wings and Wheels, Ursel – Belgien

10-11.8 Flugtage Bautzen, Bautzen – Tyskland

16-18.8 100th Anniversary of German Naval Aviation, 
Nordholz-Spieka – Tyskland

17-18.8 old Timer Fly-in, Schaffen-Diest – Belgien

17-18.8 roskilde Airshow, roskilde – Denmark

23-25.8 Tannkosh, Tannheim – Tyskland

23-25.8 radom Air Show 2013, radom – Polen

23-25.8 50 years Experimental Aviation of Schweiz, 
Grenchen – Schweiz

24.8 Hunterfest 2013 & St. Stephan Flugplatzfest - 
St. Stephan – Schweiz

27.8-1.9 MAKS, Zhukovsky – russia

31.8 Boras Airshow 2013, Boras – Sverige

31.8-1.9 Slovak International Air Fest, Sliac – Slovakiet

31.8-1.9 Dittinger Flugtage, Dittinger – Schweiz

1.9 Airshow, Jesolo – Italien

1.9 Festival Aéreo Internacional de Málaga, Mála-
ga – Spanien

6-8.9 oldtimer Meeting, Hahnweide – Tyskland

TäVLINGSKALENDER

AIRSHOWS OG ARRANGEMENTER
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sæT Kryds ...

Hvad er bedre end at opleve flyv-
ningen live?  På kalendersiden fin-
der du information om årets store 
og små begivenheder. 
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h Kalender

6-8.9 Seaplane Festival Balaton, Tihany – Ungarn

7.-8.9 Juniorsamlingen, Elverum – Norge

7-8.9 Czech International Air Fest, Hradec Králové – 
Tjekkiet

7-8.9 légend d'Air en limousin, Saint-Junien – 
Frankrig

8.9 Festival Aéreo de Cádiz, Cádiz – Spanien

13.9 Sanicole Sunset Airshow  –Belgien

13-15.9 Salone del Volo, Gino Allegri Airport, Padua – 
Italien

15.9 International Sanicole Airshow – Belgien

15.9 Tag der luft- und raumfahrt, Köln – Tyskland

21-22.9 NATo Days, ostrava – Tjekkiet

21-22.9 Fly Venice, Nicelli Airport, lido di Venezia – Ita-
lien

21.9 15th Wing 65th Anniversary open Day, Mels-
broek – Belgien

21.-29.9 Frya Mountain Camp, Frya, Norge

28-29.9 Malta International Airshow – Malta

28-29.9 Festa Al Cel, Barcelona – Spanien

28-29.9 Tatoi Air Show, Athens – Grækenland

LX Sweden
Länsmansgatan 9C 541 45 Skövde, Sweden, tel & fax +46 500 436985

e‐mail robert.danewid@gmail.com hemsida http://www.kitalita.se/segelflyg
alla priser inkl moms, frakt tillkommer, reservation för prisändringar

Nano 
IGC mini‐logger  
med inbyggt 
batteri 28 tim

540 €

LX Zeus
Nytt vario system med FLARM, 

finns med 8”, 5.5” och 4.3” skärm

4 788 € 5.5” med FLARM

Oudie II Lite
Oudie II Lite har inget 
förinstallerat program, 
du kan använda din 

gamla SYM licens, LK800 
etc

360 €
Oudie II med SYM

600 €

Colibri II
IGC mini‐logger  
med inbyggt 
batteri 10 tim, 
variometer, nav 
och grafisk 

FLARM display

588 €

V7
Avancerat variosystem 
från LX NAV. Kopplas 

med fördel till Oudie och 
Nano. 57 mm

1 370 €

FLARM tillbehören 
som splitters, extra 
display för baksits 
etc köper du av oss

LX8080 
LX8000/9000 för ett 80 mm hål

Från 4 332 €

V3 
Ny avancerad vario 
med STF. Basic vario. 
Lämplig som backup 

eller i klubbens 
skolkärror. 57 mm

648 €
SeeYou Flight Recorder 

För iPhone och Android.
Logga och ladda upp flygningen till 

”molnet”

Gratis

LX7007C 
Uppgradera din 
LX7000/7007 
till färgskärm. 
Kontakta oss 
för  mer info

FLARM Mouse 
FLARM och IGC mini‐logger

636 €
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Lufthavnsvej 46 • 4000 Roskilde 
maegler@simons1.dk • www.simons1.dk
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Få svar 
på tlf. 70201927

 N u sidder I med det første eksemplar af Nordic Gliding i hånden. 
Jeg håber, at I synes, at I har fået et godt førstehåndsindtryk af 
bladet. Tanken om et fælles nordisk svæveflyveblad har længe 
ligget og ulmet.

Jeg er glad for at få lov til at skrive i dette første nummer, og 
glæder mig til at læse alle indlæg på de nordiske sprog. Jeg tror 
ikke, at det bliver svært at læse tekster på et andet nordisk sprog, 
og Jens (redaktøren) har også lovet os, at hvis vi ind imellem kom-
mer til at bruge udtryk, som ikke umiddelbart er forståelige i de 
to andre lande, så skriver han i parantens, hvad ordet hedder på 
de andre sprog. 

Mange synspunkter har jeg hørt om et flyveblad, men jeg køb-
te 100% den tilslutning til et blad, som klubformændende gav 
til Hovedbestyrelsen i DSVU på formandsmødet i 2011, nemlig at 
man fortsat ville have et blad. Sådan en klar tilkendegivelse kan 
en ansvarlig bestyrelse ikke sidde overhørig.

Mange ting truer os i disse år. Fortsat vigende medlemstal, 
EU-lovgivning (EASA) er nok nogle af vores største trusler, men 
her gør vi på nordisk plan fælles front, som ind imellem kan af-
læses bland de øvrige lande i vores europæiske samarbejde, nem-
lig at - ”her arbejder den nordiske mafia”.

Det er gavnligt for alle, at vi på nordisk plan afstemmer vore 
synspunkter, så vi ikke drukner i synspunkterne fra de store svæ-
veflyvenationer i Europa.

Nordisk samarbejde er nødvendigt, for at vi står stærke over 
for vores modparter på myndighedssiden, som også har en til-
svarende samarbejdsform. Ikke sådan at forstå, at det i alle for-
hold er vores fjende, for i ganske mange sammenhænge har vi 

Et jättespännande projekt
et udmærket samarbejde, men i konfliktsituationer, så er det 
godt at vide hvad andre gør.

Med dette blad må vi naturligvis ikke glemme vores venner i 
Island og Finland, og de er også velkomne i samarbejdet om bla-
det, men rent praktiske forhold har gjort, at vi indledningsvis 
har begrænset os til tre lande.

Nu får vi jo inden længe fælles certifikater, og det bliver spæn-
dende at se, hvad det fører til. Jeg kan se mange fælles relatio-
ner på tværs af landegrænser angående uddannelse.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) presser os for øjeblikket på til-
skudssiden, men jeg ser lys for enden af tunnelen, med nogle 
nye tilskudsmuligheder, hvor vi sandsynligvis kan undgå at skul-
le indberette helt så mange tal, som vi hidtil har gjort, mod at 
vi definerer nogle konkrete samarbejdsprojekter. Her vil et umid-
delbart projekt kunne være – ”Hvordan fastholder vi medlem-
merne?”

DIF presser os bl.a. ved at oprette fælles sekretariat i Idræt-
tens Hus i Brøndby, og ved at trække driften af dette sekretari-
at i tilskuddet til de 10 mindste forbund/unioner i DIF. Der er 
selvfølgelig nogle synergieffekter ved oprettelse af et fælles se-
kretariat, og vi overvejer derfor også om vores udviklingskonsu-
lentordning bør have rod der.

Jeg ser frem til, at vi får en god sæson 2013 med masser af 
flyvning, masser af nye medlemmer og håber samtidig, at vi hur-
tigt vil glemme det dårlige vejr i slutningen af sæson 2012.

Håber at I tager godt imod vores nye fællesnordiske svæve-
flyveblad. Jeg glæder mig til at læse det. h

af  Poul Hørup, Formand, DSVU

     LEDER:  
Nordisk samarbejde er nødvendigt

Det er gavnligt for alle, at vi 
på nordisk plan afstemmer 
vore synspunkter, så vi ikke 
drukner i synspunkterne fra 
de store svæveflyvenationer 
i Europa.

”
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8 nordiske piloter deltog i World Gliding Championship i Uvalde. Danske Arne 
Boye-Møller var en af dem. Her er hans beretning om ekstrem varme, dust  
devils og potentielle udelandinger i et nådesløst ørkenterræn …

Texas fever
Tekst: Arne-Boye Møller
Foto: ABM, leo Benetti-longhini, Jørgen 
Thomsen, Thomas Vestergaard m.fl.

Uvalde har næsten altid været en del af min svæveflyvning. Fire 
år efter jeg begyndte at svæveflyve var der i ’91 VM i Uvalde. 
De historier, der kom tilbage derfra, har siden altid været væ-
vet ind i min og sikkert også mange andres bevidsthed om, 
hvad svæveflyvning kan være.

en fjern drøm
Barskt terræn, stærk termik, store højder, ekstreme hastighe-
der, store beslutninger og oplevelser. Uvalde blev tidligt én af 
de svæveflyvemekkaer, som jeg ville opleve og blev dermed en 
stor inspiration og motivation for min træning og mål. Men så 
fjernt, at det ofte mere var en saga end en drøm, der var mulig. 
At jeg 21 år senere selv skulle sidde i cockpittet af et superfly 
over selvsamme Uvalde har været en lang og udviklende rejse 
som pilot. 

Uvalde 2012!
Da IGC for nogle år siden fastslog, at VM skulle afholdes i Uval-
de i 2012 var vi mange, der spærrede øjnene op og begyndte at 
drømme. Var der en chance? Kunne det lade sig gøre? Hvad 
skulle der forberedes og opnås for at nå dette mål? Min super-
hjælper Allan ’Mofa’ Madsen var ikke i tvivl: det mål skulle vi 
satse på.  I min beretning her kunne jeg fortælle i timevis om 
hvordan hvert eneste minut føltes, og hvor mange m/s jeg steg 
eller faldt. Men til historien hører også de mange momenter, 

der gjorde hele VM 2012 i Uvalde til den største svæveflyver-
mæssige oplevelse jeg har haft. Nogle af disse momenter for-
søger jeg her at gengive.

Nye udtagelseskrav til landsholdet
De nye regler for udtagelse til de danske landshold til EM og 
VM betød, at man skulle vinde DM i enten Std, 15m eller 18m 
året før for at være sikker på en udtagelse i sin egen klasse. Som 
nr. 2 var man med, men ikke nødvendigvis i sin egen klasse.  
Da jeg siden 2006 havde skiftet fra standardklassen ud til 18m-
klassen med min nye Ventus 2cxT ”AB” var der ingen tvivl hos 
os om, at målet skulle være VM i 18m-klassen. Og at jeg skul-
le satse på at vinde 18m DM i 2011.  

Fokus på træningsvilkår
Gennem årene havde jeg fået understreget, hvor vigtigt det er 
at kunne flyve hurtigt, og hvor ofte vi som danskere ”under-
performer” i højhastighedsflyvning. Vi har ganske enkelt for 
sjældent de vilkår, man oplever på kontinenterne med kraftig 
termik og høj base over længere strækninger til, at vi har tek-
nikken og taktikken helt inde på rygraden. 

Sierra Juliet – Sundbergs Jonker
På dette tidspunkt var jeg sammen med min gode ven Niels 

Sundberg fra Sun-Air (Sun-Air flyver ruteflyvning for British 

h Flight Story 
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Airways på mange europæiske ruter, red.) akkurat blevet involve-
ret i Jonker Sailplanes (JS) i Sydafrika som forhandler, hvor Niels 
i forvejen havde interesser. Det åbnede nogle muligheder for at 
træne under favorable vilkår og samtidigt lære nogle ting direkte 
fra konstruktørerne. Alternativet var at træne i enten Australien 
eller USA, men når man tager højde for især rejsetider og tidsfor-
skelle er Sydafrika meget interessant, når man samtidigt har en 
travl hverdag. At Niels så tilmed bad mig om at stå for specifika-
tion og sågar flyvning af en ny 18m JS1, var ligesom benzin på bå-
let. For ikke at glemme hvem der egentligt ejede flyet, fik jeg regi-
streret konkurrencebogstaverne ”SJ” – ”Sundbergs Jonker”.
 
Stor hastighed betyder en anden taktik
Med stor højde og hastighed kræves en anden taktik. Når man 
igennem årene har lært at flyve under nord-europæiske forhold er 
det sjældent, at man bevæger sig i højder væsentlig over 5.000’. Når 
det sker, er det typisk kun over bjerge og under forhold, hvor man 
alligevel sjældent flyver konkurrence (tävling, red.), men måske er 
på oplevelse i f.eks. Alperne. F.eks. er én ting, hvad fartmålerne in-
dikerer af hastighed, en anden er den reelle hastighed i den tyn-
dere luft, som kan være væsentlig højere. Forståelsen af, hvornår 
det kan betale sig at gå ud af kurs efter bedre løft, skulle styrkes.

At træne tids- og afstandsfornemmelse
For at træne dette rejste jeg i 2009 til Sydafrika og senere igen i hhv 

2010 og 2011 hvor jeg deltog i de Syd afrikanske mesterskaber med 
fokus på højde og hastighed. Det var ikke usædvanligt, at fartmå-
leren f.eks stod på 180 km/t og GPS’en viste en ground speed på 
220 km/t. Det føltes helt surrealistisk. Herhjemme fokuserede jeg 
især på skygadeflyvning (flygning i molngator, red) og min egen 
forståelse af energiruter. Og med de højere hastigheder kom også 
forståelsen af, at selv de mindste udsving på den lige vej mellem 
punkt A og B kunne være dyr. Logisk nok, men konsekvensen er, 
at man skal være bedre til at tage beslutninger tidligere, og det kræ-
ver øvelse.

Afgang til Texas for team SJ 
Da tiden oprandt, bestod Team Danmark af Thomas Vestergaard 
og Jan Schmeltz Pedersen i 15m, Peter Eriksen og jeg i 18m og 
Poul-Kim Larsen i åbenklasse og Kristian Hansen som Team Cap-
tain. For at forberede mig så godt som muligt, rejste jeg alene til 
USA 2 uger før den officielle træning. Allan og familien ville først 
komme hhv. 2 og 3 uger senere. Første stop var hos min søster Su-
sannah og hendes mand, Alex, på deres ranch nord for Dallas. Her 
stod Susannahs store truck klar til mig og jeg kunne køre til Hou-
ston hvor jeg mødtes med Leo, den amerikanske JS-agent. Da vo-
res containere var forsinket, tilbragte vi flere hyggelig dage i Hou-
ston-klubbens lækre lokaler…og en uhyggelig høj luftfugtighed i 
knapt 40 grader. Det var lidt barskt. 

Valideret certifikat
Da jeg skulle flyve i et sydafrikansk-indregistreret fly i USA var 
der tvivl om, hvorvidt myndighederne (FAA) ville godkende mit 
sydafrikanske certifikat. For at være på den sikre side havde jeg 3 
mdr. tidligere bestilt tid i San Antonio hos det lokale FAA til at få 
mit danske certifikat valideret. Få dage før afrejsen fik jeg dog be-
sked om, at jeg ikke kunne få udstedt certifikat med mindre jeg 
kunne bevise, at jeg havde haft 3 starter eller én time med en cer-
tificeret amerikansk instruktør. Heldigvis (lyckligtvis, red.) blev 
jeg ved venners hjælp medlem af Greater Houston Soaring Asso-
ciation, og de stillede beredvilligt en instruktør og en fin gammel 
Blanik L-23 og slæbefly (bogserflyg, red.) til rådighed dagen før 
jeg skulle møde op i San Antonio. En sjov dag som jeg med mine 
3.000+ timer og 150.000km+ i logbogen heldigvis bestod …

Svedig udpakning
Da vores 2 containere med fly endelig efter 6 usikre uger (veckor, 
red.) ankom til Houston var spændingen stor. Én ting var om der 
var gået noget galt på rejsen, men noget andet var det faktum, at 
vi måtte tage alle ”ingeniørkunster” i brug for at læsse af uden en 
rampe. Det gjorde det hele lidt ekstra spændende! På et tidspunkt 
balancerede ”SJ” i transportvogn mellem en gaffeltruck, mens en 
gummiged (grävlastere, red.) i den anden ende havde forenden af 
transportvognen hængende. Det var ikke kun (bare, red.) den eks-
treme luftfugtighed, der gav mig klamme (fugtige, red.) håndfla-

der og efterfølgende fjollet grin da det hele på lykkelig vis var over-
stået.

Åbenklasse-afsløringer
I vores containere havde vi også en verdensnyhed med: Igennem 
længere tid havde vi i al hemmelighed i JS forberedt 4 nye JS1-C’ere 
der med forlængede vingetipper til 21m og en MTOW på 750kg 
var født til høj fart i åbenklasse. Mine nye klubkammerater i Hou-
ston var vist mindst lige så begejstrede som os for at pakke dem 
ud. Og de klarede sig i øvrigt rigtigt godt med især Oscar Goud-
riaans 3.plads som bedste bevis og den dårligst af de fire der del-
tog på en 11.plads. Med Oscars 199 points forskel (skillnad, red.) 
efter 13 dage og samlet 12.084 points til verdensmesteren Laurent 
Aboulin i en Quintus (23m) var svendeprøven endnu en gang be-
stået for JS.

Værter uden sammenligning
Fra den første dag jeg ankom til Uvalde følte jeg mig personligt 
velkommen af alle. For enden af flyvepladsen lå den lokale tand-
læge, og han flagede sørme med et stort dannebrogsflag. Så jeg 
parkerede naturligvis trucken foran og gik ind og hilste på. Det vi-
ste sig, at Dr. Charles Milton Koehl og hans hustru Linda var team-
ets helt utroligt gæstfrie værter og sponsorer. Sponsordelen gik ud 
på, at de sørgede for transport under åbningsceremonien og blandt 
andet holdte en fest hjemme hos dem for hele teamet samt nogle 

Fra flyet så man en gul-oran-
ge gold ørken, så langt øje 
rakte. Under et par af træ-
ningsdagene fløj jeg knapt 
200km op i dette område, og 
sjældent har jeg følt mig så 
alene som her: der var intet og 
en udelanding her ville nok 
koste det sidste sved. 

”

Arne og leo pakker JS1’ere ud i Houston. 

Åndeløs spænding over Texas.
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indbudte gæster. Det udviklede sig hen ad vejen til, at flere af hjæl-
perne tilbragte mange eftermiddage ved deres dejlige svømmepøl 
og, at Charles og Linda ofte dukkede op ude på flyvepladsen.

Fra kollegieværelse til ranch
De for længst bookede kollegieværelser på universitetet, der bog-
staveligt talt lå lige ud til flyvepladsen, viste sig at være noget for-
færdeligt nedslidt bras (skräp, red.). Kabler og stikkontakter hang 
ud af væggene, og madrasserne lignede noget, der var hentet på 
en losseplads (deponi, red.). Den ekstremt larmende men nødven-
dige aircondition hang i vinduerne. Noget bestyrtet over dette med-
delte jeg dette til koordinatoren i konkurrenceledelsen, og så gik 
jeg i gang med at netværke. Efter knapt ét døgn fik jeg kontakt til 
Don og Martha Smith der boede 7km fra flyvepladsen, men det 
var ret dyrt for os alene. På dette tidspunkt var mine god ven Ro-
nald Termaat med familie fra Holland netop dødtrætte dukket op, 
og de var lige så bestyrtede over forholdene. Vi blev enige om, at 
hvis vi kunne dele det omtalte hus ville det være til alles fordel – 
det havde vi prøvet før med succes. Da Ronald efter rejsen var lidt 
syg, tog hans kone Caroline og deres datter Anouk alene med mig 
ud. Ved indkørslen stak 2 Citation-vinger ud af jorden og den 
smalle asfalt, der efter 700m endte i en yderligere 700m fuldstæn-
dig jævn hård jordbane, havde sjovt nok små reflekser sat op ude 
i støvet ved siden af. Ved selve indkørslen stod der sørme en stor 
Baron Beechcraft i en meget fin hangar og inde på grunden to 
smukke huse på en parklignende grund.  Det så helt rigtigt ud.

Concealed hand-guns og eks. airline captain – med 
mere
Som tidligere kamp-pilot, astronaut-kandidat i ́ 80erne, sidenhen 
kaptajn i American Airlines hygger Don sig i dag med sin hustru 
Martha samt med formandskabet i det lokale dyreværn og under-
visning i skjulte håndvåben - når de ikke var ude og cruise i deres 
skønne Baron, som han fløj med imponerende effektivitet og sik-
kerhed. Patroner fandt vi overalt i skuffe og skabe. Og jo, han hav-
de så sandeligt også svævefløjet en del. Don var tydeligvis en fin 
fyr, så jeg lagde hårdt ud med at introducere de to damer som ”And 
this is not my wife and daughter and we would like to rent your 
house”. Han kneb øjnene sammen, tænkte vist lidt og sagde så ja. 
Først lidt senere fik han forklaringen, men det var sjovt at se hans 
ansigt. Sidenhen, da Anne og vores piger Lisa og Maria ankom og 
den rette sammenhæng blev endeligt bevist, følte vi os adopteret 
alle sammen af disse to dejlige mennesker.  Retfærdighedsvis skal 
det siges, at de som kom efter os på kollegiet fik tilbudt betydeligt 
bedre værelser end dem vi fik, da ledelsen endeligt fik styr på dis-
se forhold.

Den himmelske lyd af en P-51
Åbningsceremonien var en festlig oplevelse, hvor vores dejlige vær-
ter havde sørget for en stor pickup-truck der transporterede os 
standsmæssigt igennem byen sammen med alle de andre teams, 
der var placeret på alt fra brandbiler til ladvogne med festlig ud-
smykning. Konkurrenceledelsen var lidt stolte af, at man havde 
fået tilladelse til optoget, fordi det betød, at USA’s længste vej, der 

går fra Canada i nord til Golfen i syd via Uvalde by, således var af-
spærret i én times tid. Hele bumletoget endte på et åbent stadion 
i bagende sol, hvor diverse dignitarer tydeligvis skulle holde tale 
til folket. Heldigvis var de forbavsende effektive og målrettede i 
deres taler, og da den lokale præst skulle afslutte ceremonien med 
nogle heldigvis få men bevingede ord blev han efter et par sætnin-
ger totalt overdøvet af selveste Chuck Yeagers P-51, ”Glamorous 
Glenn III” fra 2. verdenskrig, der lavede et fint og sikkert nøje plan-
lagt lowpass over stadion til alles begejstring. Præstens sidste ord 
blev dog hørt og det var ”…amen.”

Doktorens knastørre humor
Under en sikkerhedsbriefing understregede lægen vigtigheden af 
at få drukket væske nok. Som eksempel fortalte han om de tre sta-
dier af hydreringstilstand. Ved god hydrering burde vi urinere hver 
ca. 3-4 time og urinen skulle helst være rimelig klar. Ved dårlig hy-
drering urinerer man kun hver 5-6 time, og urinen er meget kraf-
tigt gul. Og at den var helt gal, hvis det begyndte at støve (om uri-
nen blev til damm, red). I begyndelsen (i början, red.) drak jeg ca. 
8-9 liter væske i løbet af dagen, men efterhånden fik jeg en bedre 
balance og kunne nøjes med 5-7 liter om dagen. Specielt da jeg fik 
bedre erfaring med fokus på elektrolytterne, gik det så godt, at jeg 
aldrig følte mig træt eller skidt tilpas. En god døgnrytme og en god 
søvn i god aircondition var desuden en vigtig parameter. Én over-
raskelse var dog, at vi altid landede så sent, at vi stort set aldrig 
havde tid til andet end at pakke sammen, spise og så på hovedet i 
seng. Det var om morgenen og formiddagen at alt andet skulle fik-
ses.

Varmt på jorden og i cockpittet
Men det var, indrømmet, lidt specielt at sætte sig i et cockpit hvor 
alt hvad man rørte ved var sort og så varmt, at jeg følte mig bedst 
tilpas med cykelhandsker på. Uden Allan med paraply ved cock-
pittet før start og vores fokus på løbende afkøling og hydrering vil-
le det hurtigt være gået galt. Men vores teamwork var som altid 
upåklageligt. Og mine piger opdagede hurtigt i deres tynde san-
daler at stå på de hvide striber var knapt så ulideligt som at stå di-
rekte på den sorte asfalt.

Knastørre kilometer, højbase, høj hastighed
Næsten hver eneste dag bød på indledningsvis blå termik til knap 
7-8.000’, efterfulgt af små hurtige cu’er med 3-5m/s, der i det 
nordlige typisk kunne komme i 10.000’ og enkelt gange i 12.000’. 
Og boblerne var forbavsende kortlivede. Gennemsnitshastighe-
derne lå omkring de ca. 150 km/t med spændende slutglid der 
typisk påbegyndtes ca. 80-120 km ude ved 17-18-tiden. Men al-
ligevel var der ikke to dage, der var ens. Nogle dage overudvik-
lede vejret, og det kunne regne lokalt. Faktisk var den første dags 
første 200 km at sammenligne med en typisk dansk overudvik-
let regnvejrsdag med ekstreme beslutninger og glid. Men ellers 
var det sjældent, at vi så rigtig fugt i luften. De berømte skygader 
(molngator, red.) oplevede vi kun sjældent. Med en gennemsnits-
distance per dag på 556 km oplevede vi typisk 3-4 vejrsystemer 
i løbet af dagen.

I begyndelsen (i början, red.) 
drak jeg ca. 8-9 liter væske i 
løbet af dagen, men efterhån-
den fik jeg en bedre balance 
og kunne nøjes med 5-7 liter 
om dagen.

”

Arne og Zbignew, den nye verdensmester.

Danske supportere: Anne, svoger Alex, søster Susanne og Maria.

Arne klar i sin JS1 ”SJ” til dagens opgave

Sjov parade på ladet af tandlægens truck.

Dustdevils terroriserer gridd’en.

h Flight Story 
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et barskt terræn
Hver eneste dag fik vi de store tørre vidder at se; Ofte tænkte jeg 
på, hvordan det måtte have været at krydse alt dette til fods eller 
på ryggen af en hest. De store områder syd for Uvalde med deres 
uendelige Mesquite-træer og buske fuldstændig gennemhullet af 
borefelter, Rio Grande og no-go Mexico mod vest og en varme, 
der bager en i ansigtet fra den udtørrede jord. Mod øst og San An-
tonio var der udbredt landbrugsjord og lidt mere fugt. Mod nord 
via de lave bjerge var der mange smukke områder, men endnu læn-
gere mod nord-vest var det fra som at se ned i en gul-orange gold 
ørken så langt øje rakte. Under et par af træningsdagene fløj jeg 
knapt 200km op i dette område, og sjældent har jeg følt mig så ale-
ne som her: der var intet og en udelanding her ville nok koste det 
sidste sved.

Lavt i bjergene var en fejl
”Good decisions are based on experience. Experience is based on 
bad decisions”. Én af de amerikanske piloters flinke hjælper, Gary, 
som havde for vane at komme forbi, medens vi gridd’ede, fik lige 
fyret denne one-liner af, da jeg forklarede, hvorfor det var gået mig 
dårligt dagen før. Jeg går ud fra, at det var for at trøste mig, men 
han undlod behændigt at forklare det præcise tidspunkt, jeg så 
skulle have glæde af min dårlige erfaringer.  Men dagen før havde 
vi igen skulle ræse mod nord op i det høje terræn. Og selvom jeg 
havde rigtig god fart på og havde indhentet førergruppen, endte 

jeg på et relativt kort glid pludselig i lav højde over udtørrede, for-
revne slugter og dale. Min navigator indikerede, at jeg sagtens kun-
ne nå den airstrip, der lå på toppen af en bakke klemt inde i en 
bugt af den udtørrede flod. Medens jeg frustreret så, at alle de an-
dre lå og tankede i den middelmådige (2m/s) bobbel bag mig, sank 
jeg alarmerende hurtigt ned sammen med amerikanernes håb, 
Gary Itner. Efter 4-5 minutters søgen satte Gary motoren ud lavt, 
og jeg ramte sørme i lidt af et sats 4,5 m/s integreret til skybasen 
få km ved siden af. Og selvom jeg de næste 200 km kørte efter bo-
gen, holdt de sig foran. Det var dyrt.

Hviledag og midtvejsrapport
Midtvejs i konkurrencen erklærede en glad konkurrenceleder i bed-
ste NASA-stil: ”We have made it to the moon!”. Altså, vi havde flø-
jet ikke mindre end 400.000 km på 7 dage! Længe, længe før kon-
kurrencen, fremgik det af tidsplanen, at d. 12 august skulle være en 
hviledag. Det var lidt uhørt i vores erfaring, at man så skråsikkert 
kunne lægge sig an på dette. Men hver eneste dag var flyvevejr, og 
da dagen oprandt drog folk lykkeligt af sted på udflugter til nær og 
fjern. For min del tog jeg sammen med Ronald og hans hjælper 
Remy til den nærliggende Rio Frio for at flyde ned af floden på ba-
deringe, medens Allan var inviteret på en udflugt med venner til vo-
res værter. Min tur ned ad Rio Frio var en lang skøn dag i krystal-
klart vand i smukke omgivelser, som var en kæmpe kontrast til den 
fysiske oplevelse det hidtil havde været, væk fra vand. 

15m Mid-air! Åh nej.
På den næstsidste konkurrencedag, kaldte vores team captain Chri-
stian 15m piloterne og meddelte, at de skulle vende tilbage til Uval-
de p.g.a en mid-air, og dagen var blevet aflyst i deres klasse. I øje-
blikket vi andre fik det at vide var der ikke tid til at tænke, men 
det lå da i baghovedet resten af dagen. At det skulle ske var en ka-
tastrofe, og selvom ingen kom til skade gav det os alle stof til ef-
tertanke da vi næste morgen fik en lidt mere formel beretning. Min 
gode ven Peter Hartman (Østrig) var kommet alene ind i en bob-
bel, hvor Louis Bouderlique (Frankrig) lå et par hundrede meter 
højere. Peter steg åbenbart væsentligt bedre end Louis, for lige 
pludselig så Louis til sin rædsel, at Peters højderor steg op lige for-
an venstre vingerod. Med lav relativ fart stødte de sammen i vist-
nok ca. 9.000’, og Peter forsvandt i et lodret dyk, da højdreroret 
knækkede af. Louis fik knapt nok en skramme på sin forkant. Mi-
rakuløst var der ingen fly under, og Peter blev under negativ g-på-
virkning skudt ud af flyet, der nu dykkede på ryggen, da han løs-
nede selerne.  Få minutter senere landede han hårdt, men uskadt 
med sin faldskærm midt ude i det støvede ingenting. En lille irri-
tabel time senere var han blevet fundet og fløjet hjem i Mark Huff-
stetlers helikopter. At begge piloter til alles følelsesmæssige beun-
dring stillede op til et billede arm i arm med store smil efter brie-
fing illustrerede deres store sportsmanship. Indtil da havde de lig-
get hhv nr. 4 og 7 samlet…

Afslutning med manér
Efter 13 dages konkurrence i op til 43 graders varme og støv var 
det utroligt, at vi efter så mange uger under en bagende sol skulle 
stå op til en dag, hvor alt var fugtigt. Efter en lang nats regn hang 
der våde skyer over det afsvedne landskab, og det føltes koldt i de 
25 grader. Det var derfor en speciel fornemmelse at blive marche-
ret ud på flyvepladsens våde asfalt og skulle tørre en klapstol af, 
før man satte sig. Alt imens lå 4-5 smukke veteranfly ude omkring 
os i den lave mørke horisont og fløj formation for os. 

Tilfreds?
Som vi sad der på rad og række kunne jeg tænke tilbage på 13 kon-
kurrencedage hvor jeg med en 15. plads altså ikke blev verdens-
mester denne gang. Med kun 556 points op til 3. pladsens 11.774 
points (eller 47 points per dag) var jeg lidt skuffet, men hovedry-
stende måtte jeg minde mig selv om med et smil, at det her var det 
vildeste og stærkeste VM jeg og Allan havde været med til.  Hvil-
ket privilegium!

De rigtige vindere
Med vanlig sans for ceremoni og præmieoverrækkelse til de velfor-
tjente vindere gennemgik konkurrence-lederen desuden højdepunk-
terne fra selve konkurrencen, hvad vi havde opnået, hvem der skulle 
specielt takkes, om godt kammeratskab og glæden ved, at alle nu kun-
ne rejse sikkert hjem og være stolte af deres indsats. Specielt var de 
stolte over, at ”We made it back from the moon”! Mere end 800.000 
km på 13 konkurrencedage og dermed var den gamle rekord for læng-
ste VM til dato slået. At det var amerikanerne og Uvalde der også hav-
de den gamle rekord fra VM i 91’ gjorde det tydeligvis ikke ringere. 

Guddommeligt brøl
Ud over diverse mindre indlagte ceremonier var det afslutnings-
vis igen præstens lod til at takke Vorherre for alt godt med et par 
velvalgte sætninger, som blev totalt overdøvet af ”Glamorous Glenn”, 
der igen med upåklagelig timing lavede et lowpass. Men vi hørte 
dog lige ”..amen.” før klapsalverne overtog, hvor P-51’eren havde 
taget sit brøl med sig op igen.

We will be back
Umiddelbart efter ceremonien og de mange glade håndtryk og øn-
sker om god rejse hjem, sadlede Allan og jeg truck’en og kørte de 
knapt 700 km mod Gainsville, medens gode venner tog ”SJ” med 
til først Houston og senere til Baltimore hvor ”SJ” senere skulle 
skibes hjem til Sydafrika. Vi valgte at køre nordligt om San Anto-
nio og Fort Worth for at opleve det bakkede landskab. Og det blev 
en smuk tur via Fredricksburg før vi sidst på dagen kunne rulle 
ind på min søster og svogers ranch, noget møre og slidte men gla-
de. Et døgn, mange røverhistorier og overdådige måltider senere, 
kunne Allan og jeg klemme os ned i BA Jumboens businessclass, 
hvor vi mere eller mindre bevidstløse lod os transportere til først 
London og så til Hamburg. Herfra gik det med Allans bil tilbage 
til Danmark og gensyn med vores familier. Endeligt hjemme og så 
rig på gode oplevelser at vi glæder os til næste gang. We will be 
back! h
 

Med lav relativ fart stødte de 
sammen i vistnok ca. 9.000’, 
og Peter forsvandt i et lodret 
dyk, da højdreroret knækkede 
af. 

”

Klar bagerst på gridd’en i køletøj.

Sportsmanship: Peter Hartman t.h. (Østrig) og 
louis Bouderlique (Frankrig) stillede op arm i 
arm med store smil efter mid-air. 

 dE NordisKE TEams i UValdE

 sVEriGE
 Team captain Mika Savang
 15 meter-klasse
 Richard Swanstrøm  Ventus 2b
 Borje Eriksson   Ventus 2ax
 18 meter-klasse
 Ulf Ringertz   Ventus 2cxT-18

 daNmarK
 Team captain Kristian Hansen
 15 meter-klasse 
 Thomas Vestergaard  Ventus 2c-15
 Jan Schmeltz   LS-10-15
 18 meter-klasse
 Arne Boye-Møller   JS1-B
 Peter Eriksen   ASG-29-18
 Åben klasse 
 Poul Kim Larsen   ASH-25E



DANMARK REGISTRERINGER

h Flyregister
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flyrEGisTErET

Køb, salg og sletning af svæve - og 
TMG-fly på svensk, dansk og norsk 
register. 
Informationer fra Trafikstyrelsen, 
Transportstyrelsen og luftfartstil-
synet

h
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reg.mærke Kategori fabrikant Typebetegnelse reg.dato
oY-DBX Svævefly SZD-Bielsko SZD-22 "Mucha-Standard" 03-10-2012   

oY-SXG Svævefly Schempp-Hirth Discus b 06-11-2012 

oY-XKX Svævefly rolladen-Schneider Flugzeugbau lS 4 16-11-2012 

oY-XTY Svævefly rolladen-Schneider Flugzeugbau lS 4-a 17-12-2012 

oY-XUP Motorsvævefly Schempp-Hirth Flugzeugbau 

GmbH 

Discus-2T 05-12-2012 

oY-XYD Svævefly Elan Torvarna DG-300 ElAN 25-10-2012 

reg.mærke fabrikant Ejernavn reg.dato slettedato Årsag
oY-JXB Schempp-Hirth Discus-2cT Bjarne Bredahl Bertelsen 01-02-2007 12-10-2012 Solgt til Frankrig

oY-TXA rolladen-Schneider-lS 4 leif runge-Schmidt 15-03-2007 12-12-2012 Solgt til litauen

oY-XAr VEB Apparatebau lommatzsch 

FES 530/I "lehrmeister"

lehrmeistergruppen 17-02-2003 18-10-2012 Ej oplyst

oY-XDF Molino oy PIK-20B Jens Peter Jensen 26-04-1994 25-10-2012 Solgt til Tyskland

oY-XES Scheibe Flugzeugbau GmbH Mü 

13 E "Bergfalke"

Dan Johannes Henriksen 10-03-1978 14-11-2012 Ej oplyst

oY-XHP Burkhart Grob Flugzeugbau 

ASTIr CS

Svæveflyveklubben Aalborg 

Aero Sport

28-05-1991 03-10-2012 Solgt til Tjekkiet

oY-XoZ Glaser-Dirks Flugzeugbau GmbH 

DG-200/17 C

DG-team v/Per Briks Madsen 21-03-1986 31-01-2013 Solgt til Tyskland

oY-XUW Schempp-Hirth Nimbus-4T Dan-Glide ApS 01-02-2012 10-09-2012 Solgt til Holland

oY-XZE DG Flugzeugbau GmbH lS8-t Nordsjællands Flyveklub 21-09-2006 05-02-2013 Solgt til Holland

oY-XZF Schempp-Hirth Janus CT Nordsjællands Flyveklub 16-09-2003 14-11-2012 Ej oplyst 

DANMARK SLETNINGER

registrering Type Ejer By
LN-GAQ L A. Schleicher/Adelsberger K 8B 

8217

Habberstad Øivind BRUMUNDDA

NORGE REGISTRERINGER

registrering Type Ejer By
lN-GoM Alexander Schleicher GmbH & Co Se-

gelflugzeu ASH 31 MI

Moe Øyvind HØVIK

lN-GSS Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH 

VENTUS 2CT

Bjørnevik lars rune otto oSlo

lN-GCY Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH 

VENTUS 2CT

Svein Kenneth Karlsen Arild Jan Vold Kodal

NORGE EJERSKIFTER

rEGisTrEriNG TypE ÅrGaNG Tidl.rEGisTrEriNG
SE-UJN SCHEMPP-HIrTH-VENTUS 1990 oY-XrM 

SE-USC SCHEIBE-SF25C 1972 D-KAII 

SE-SoT rollADEN-SCHNEIDEr 1982 PH-715 

SE-UUo SCHlEICHEr-ASW20 1977 0-8020 

SE-UVJ SZD-59 ACro 2005 0-0507 

SVERIGE REGISTRERINGER

rEGisTrEriNG TypE ÅrsaG
SE-UHR SZD-24-4A FOKA Exported Austria 

SE-UNS SCHLEICHER-ASW22 Exported Germany 

SE-UEH GROB-G103 TWIN ASTIR Exported Czech Republic 

SE-TYC ROLLADEN-SCHNEIDER Exported Germany 

SE-THG SCHEIBE-BERGFALKE Scrapped Glider

SE-TNR SZD-22C MUCHA STAN Owners request 

SE-UAH SCHEIBE-SF28A Exported United Kingdom 

SVERIGE SLETNINGER

Øyvind Moe med sin nyregistre-
rede ASH 31 Mi på årets Vågå 
Wave Camp 

Foto: Jens Trabolt
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Tekst og foto:
Jens Trabolt

Også termik og hangflyvning gør området spændende. Når vin-
den er rigtig, kan man drøne frem og tilbage på hanget i dalene 
som på en anden autostrada 

Veteran: Godt året rundt.
Og det er ikke bare om vinteren, at flyveforholdene er gode. En 
af instruktørerne på SveDaNor-kurset er Robert Danewid (59 
år) med tilnavnet ”Robban”. Ud over at være ordførende i det 
svenske Segelflyget, er han også Vågå-veteran. 19 gange har han 
været på Wave Camp. 

”Faktisk er flyveforholdene gode heroppe året rundt. Jeg tjekker 
ofte satellitbillederne, og der kan man altså se, at der vældig ofte 
står fede bølgesystemer i hele fjeld-Norge. Det kræver blot et lav-
tryk nord for området og et højtryk syd for. De to systemer vil ar-
bejde sammen og som en stort transportbånd vil de skabe en kon-

Termometeret viser minus 17,5 grader. Der blæser en let vind 
fra vest hen over Vågå-vattnet. Det er koldt, temmelig koldt. Om-
trent 40 pingviner går rundt på isen. Men det er ikke pingviner - 
sådan ser mennesker ud, når polarudrustningen er anlagt – og de 
har deres flyvemaskiner med. De kigger mod himlen – er det en 
lenticularis – er der bølge-forhold? Måske får jeg min diamant-
højde i dag?

Hvert år fryser det over 20 km lange og 2-3 km brede Vågå-vat-
ten til. Når is-tykkelsen er over 50 cm tyk får lokalområdet plud-
seligt foræret et frit, totalt plant område med gode udflyvnings-
forhold på størrelse med en international lufthavn.  Is-connais-
seurs fortæller tilmed, at kvaliteten af isen på Vågå-vattnet er sær-
ligt fin og jævn.

Entusiaster omdanner søen til flyve- og legeplads, og det er ikke 
bare hvilken som helst sø. Placeringen er nemlig fantastisk.

Wave City 
Cowboys

Beliggende ca. 300 km nord for Oslo på kanten af Jotunheimen og 
i godt 400 m MSL flankeres Vågå af nogle af Nordeuropas højeste 
bjergtinder, hvoraf 80 er over 2000 meter.  Denne topografi er gode 
nyheder for svæveflyvere, for overalt hvor der blæser en kraftig vind 
hen over store forhindringer i terrænet tvinges luften op og danner 
solide bjergbølger, der kan flyves på.  Med så høje bjerge bliver det 
rigtig godt – og rigtigt højt. Det indså Drammen Flyklubb, der siden 
1989 har været primus motor for organiseringen af Vågå Wave Camp.

Det er her, at Christer Lie fra Drammen Flyklubb satte den uoffi-
cielle nordiske rekord på 10349 meter i rekordåret 2002. Netop dette 
år var vejret på udvalgte dage ekstremt godt, og der blev sprøjtet dia-
manthøjder ud på samlebånd (60 på i alt 402 starter). Disse ekstreme 
resultater fik selvfølgelig en del opmærksomhed i udlandet, og i de 
efterfølgende år voksede Vågås status internationalt ganske som for-
tjent.  

centreret vestlig vind gennem området. Den slags er bølge-dyna-
mit. Men det hedder jo også Vågå”, smiler han. (våg = bølge, red.)

Eneste problem er, at flyvepladsen er smeltet om sommeren. 
Den nærmeste anvendelige sommer-bane ligger i Frya – godt 70 
km sydøst for Vågå. Blandt de lokale har der gennem mange år 
været tale om at bygge en glider-strip i umiddelbar nærhed af Vågå, 
der som lokalsamfund nyder godt af den business, som piloterne 
medbringer. Men der er ingen konkrete planer, selv det ville være 
en wet dream for wave campens deltagere. 

”Byggede man en helårsbane heroppe, ville jeg anlægge en mæg-
tig hytte i Vågå og bare være heroppe to gange om året for at flyve 
med rige tyskere; Hele vintersæsonen og hele sommersæsonen. 
Min familie har ønsket mig held og lykke med projektet – og på 
gensyn”, griner Robban.

Kræver forsigtighed

Det er her den uofficielle nordiske højderekord på lige knap 10.500 meter er sat.  Flyvepladsen 
er en frossen sø, og de omgivende fjeldområder er spektakulære på alle tænkelige måder. 
Med kompetent instruktion på SveDaNor-kurset under årets Vågå Wave Camp er scenen sat 
for første klasses svæveflyvning. NorDIC GlIDING tegner et portræt af et must-try-event.

h The bucket list - Vågå Wave Camp THE BUcKET lisT
En liste over ting man må prøve her i 
livet.
I serien ”The bucket list” skriver Nor-
DIC GlIDING om de must-try-aktivite-
ter, der bør komme højt på enhver svæ-
veflyvers karriere.

ØVerst: Marcus larsson gør klar i landskronas DG1000. 
Nederst: Mange fly er udstyret med isoleret canopy for at modvirke, at hooden iser 
til indefra.

oxygen-system er et must ved høje flyvninger. 
Marcus larsson fra landsrkrona fremviser det 
automatiske EDS-D1-system.
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faKTa
HVad sKEr dEr mEd KroppEN i sTor HøjdE ?
over 10.000 ft– oxygen-partialtrykket i lungerne kommer 
under 80 hPa, og hypoxi indtræder gradvist.
18.000 ft – næse-cannula er ikke længere tilstrækkelig. Ame-
rikanske FAA kræver fx fuld ansigsmaske.
50.000 ft – oxygen kan kun optages under tryk – trykkabine 
eller trykdragt er nødvendig.
62.000 ft – Amstrong-grænsen. Her er det atmosfæriske tryk 
så lavt, at de frie kropsvæsker koger ved 37 grader – fx i lun-
gerne. Bevidstløshed og derefter døden indtræffer hurtigt, 
især ved eksplosiv dekompression. 

h The bucket list - Vågå Wave Camp

1. Vågå International - ”Strippen” på Vågå-vattnet fylder ikke 
meget. Kan lettest spottes via motorbanen på isen. 
2. Øyvind Moe fra Drammen Flyklubb var ”Camp leader” og fløj 
selv i sin ASH 31 Mi. Her fremviser han den betragtelige mæng-
de fuel, som slæbeflyene drak i løbet af ugen på de ca. 160 slæb 
til gennemsnitligt 1160 meter. 
3. Take-off - her er masser af plads ,og isen var hård som sten.
4. Stort billede - Udsigt fra 1500 m mod syd og Jotunheimen. 
Søen Tesse ses til højre i billedet og er en af Vågå Wave Camps 
klassiske ”Wave-spots”

1

2

3
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★ Aldrig igen

nødsituation, og man kan i værste fald risikere en meget kold nat 
på fjeldet.  

Opstår der bølge-forhold er det relativt let at stige op i rolig luft. 
Men det kan give en falsk tryghed. For det skyfri område under 
en, der benævnes ”the Föhn-gap”, kan meget vel lukke sig hurtigt. 
At blive fanget ”on top” bør placere sig højt på enhver pilots ma-
reridt. 

”Det er ikke som i Danmark eller mange steder i Sverige, hvor 
man blot kan descende ned under skydækket og finde fladt ter-
ræn. Er man fanget over skyerne og forsøger et descent risikerer 
man et rendezvous med en ”cumulus granitus”. Her er mange fjeld-
toppe over 2000 meter”, fortæller Steinar. 

Derfor kræver flyvning heroppe et overblik – også i forhold til 
sin egen navigation. ”Kan man kun orientere sig ved hjælp af mo-
ving map og GPS er det på tide at komme ned og få tydelig jord-
sigt”, lyder det fra Robban.

Wave box
I årets udgave af Wave Camp er der lavet en særlig test-aftale 
med ATC i Oslo. Lejren har fået tildelt en wave-box – luftrum – 
der er større end andre år. Af samme årsag skal alle log-filer på 
flyvninger over FL135 afleveres til de norske myndigheder for 
evaluering. Med godt 120 km fra den ene ende til den anden er 
der masser af plads – også i højden, der strækker sig fra FL135 
til FL280 med mulighed for at få tildelt mere luftrum, hvis for-

Men instruktørerne på SveDaNor-kurset råder til, at man flyver 
med hovedet. Området indeholder terræn, der ikke er tilgivende 
overfor dumdristighed og store fejltagelser. Leder på SveDaNor-
kurset er Steinar Øksenholt (40), der er fagchef for Seilflysektio-
nen i Norges Luftsportsforbund, og med stor erfaring i denne 
type flyvning advarer han kursusdeltagerne til briefing: ”Pas nu 
på. Det er hård flyvning heroppe. I vil opleve mange forskellige 
typer af påvirkninger på meget kort tid, og de fleste af jer er 
rustne, for det er tidligt på sæsonen. Vi har rotorer, der kan 
komme ned i dalen og øge vindstyrken med 20-30 kt på få se-
kunder, og vi har set vindskift på op til 180 grader ved flyve-
plads-niveau. Norsk granit er altså rigeligt hårdt til at tage livet af 
jer”, advarer han. 

Og det er ikke for sjov. SveDaNor-kurset har en god safety-hi-
storik gennem tiderne. ”Vi forsøger at holde det seriøst som kur-
sus, så vores mest alvorlige hændelser har været folk, der har mi-
stet orienteringen og har lavet nogle heftige udelandinger”, forkla-
rer Steinar og nævner et par ungersvende, der glemte alt om ikke 
at flyve i læsiden af fjeldet. Fra de ramte monster-synk til de ude-
landede gik der få minutter. Heldigvis uden skader på hverken fly 
eller personer, men at hente flyet tilbage til vejen var vist en sepa-
rat historie værd.

Deltagerne rådes i øvrigt til at tænke lidt over, hvad man tager 
med i flyet. En udelanding i terrænet skal altid behandles som en 

Vågå ATC var ”cool as ice”.

rune Eggum fra Drammen Flyklubb agerede ”termik” på 
de første 1000 meter.

Anja Havelin gør klar til start med NlF 
fagchef og Vågå-veteran Steinar Øks-
enholt i bagsædet på ASK-21.
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faKTa
NordisKE KUrsEr sidEN 1989
SveDaNor er det nordiske kursus-samarbejde. Det har ek-
sisteret siden 1989. I år arrangeres 14 flyvekurser samt 10 
tekniske kurser.  Flyvekurserne omfatter Stræk-, IMC-, fjeld- 
og acroflyvning i både Danmark, Norge og Sverige. Et finsk-
ledet kursus i fjeld-flyvning foregår i Jaca, Spanien. Se mere 
på www.nordic-gliding.org

holdene er helt fantatastiske og muliggør høje flyvninger.
Instruktørerne fraråder dog kraftigt, at man flyver højere 
end 7 km selv med oxygenudstyr. Årsagen er enkel. Intet 
udstyr er 100% pålideligt, og hvis man skulle få fejl på sy-
stemet i stor højde (og man opdager det), kan selv fulde 
luftbremser ikke bringe en ned i fx 5 km højde hurtigt nok, 
før man er inkapaciteret.
”I 2002 kunne vi se, at højderne blev større og større grun-
det det sportslige element. De 10349 meter blev opnået i 
vedvarende stig, og det er muligt at flyve endnu højere. Som 
instruktører og arrangører frygtede vi, at vi ville ende med 
et havari, hvis vi ikke satte en grænse. Derfor har vi sat 
standard max-højde til 23000 ft, og wave-boxen bliver kun 
åbnet derover, hvis piloten har specielt personligt tilpasset 
oxygenudstyr. Selv med det dyreste og fineste oxygen-sy-
stem må man anse flyvning i over 10.000 meter for at være 
et seriøst selvmordsforsøg”, konkluderer Robert Danewid.
I øvrigt er der stor forskel på symptomer på hypoxi fra per-
son til person. Hypoxi eller iltmangel er som bekendt en 
farlig tilstand, fordi det er en ”silent killer”.  Vores fysiologi 
er wired til at detektere et lavt oxygenindhold i blodet som 
funktion af et stigende kuldioxid-niveau. Når vi under nor-
malt forhold ånder ud, så sænker vi kuldioxid-niveauet.  
Når der sker en stigning af kuldioxid, øges vejrtrækningen, 
og vice versa holdes der pauser, når der ikke er ret meget 
kuldioxid i kroppen. Men under ophold i stor højde kan vi 
sagtens komme af med vores kuldioxid, men vi optager 
modsat ikke tilstrækkeligt med ilt. Dette ”bypasser” vores 
detektionssystem, og derfor oplever man ikke kvælnings-
fornemmelser, som når man fx holder vejret. 
I flere af flyene på wavecamp var der monteret EDS-D1 
oxygenudstyr, der er et kapabelt on-demand-system. Stan-
dard praksis er at gå på oxygen i højder over 3000 meter og 
i tilfælde af, at man flyver rigtigt højt beholde masken på til 
efter landing. Undersøgelser har nemlig demonstreret, at 
oxygensatureringen i blodet kan falde dramatisk efter en 
høj flyvning, selv når man er kommet i lavere højder. 

Det er koldt på toppen
Det må i øvrigt betragtes som en disciplin i sig selv at finde 
plads i cockpittet, når man ligner en Michelin-mand. Store 
vanter og handsker gør ikke noget godt for input til styreor-
ganerne og avionics, og instruktørerne anbefaler også, at 
man ikke foretager stor fysisk aktivitet, før man sætter sig i 
flyet. Da vil vandet kondensere på indersiden af canopy, 
fryse til is og udgøre en seriøs IMC-risiko.

Flere af flyene havde en dobbelt-canopy – en form for iso-
lering, der virkede ret effektiv. Men det er stadig koldt. Et par 
af deltagerne fortalte om OAT-termometre i flyene, der gik 
på max. visning ved minus 40 grader. Med en wind-chill-fak-
tor på minus 100 ville det være uklogt at stikke hånden ud 
gennem ventilationsåbningen for at mærke efter. 

Men det er i det mindste en tør kulde …

Kulden er også en årsag til, at man ikke flyver høje G-ma-
nøvrer på kurset. Det kunne være fristende, hvis man havde 
+ 5000 meter efter en endt bølgeflyvning. 

”Gelcoaten holder ikke til det. Den krakelerer ganske enkelt 
ved høj stress og lave temperaturer”, lyder forklaringen fra Stei-
nar Øksenholt.

Kursusdeltageren
Danske Bjarne Jensen (54) fra klubben Svævethy i det nord-
lige Jylland var en af deltagerne. For ham var første gang i 
bjergene: ”Jeg har fløjet alle former for distancer og diplo-
mer vandret – men ikke lodret, derfor er jeg kommet herop. 
Andre klubkammerater har deltaget og fortalt mig om Wave 

Camp, så jeg har haft lyst til at deltage i mange år, men nu pas-
sede kalenderen”, fortæller han. 

” Jeg skulle dog vænne mig til – ligesom andre ”fladlændinge” 
at flyve så tæt på klipperne, og så skulle jeg også fralægge mig en 
gammel vane. Når jeg fløj hang, havde jeg tendens til at trække 
hastigheden af, når varioen viste plus. Det skal man ikke gøre. En 
anden ting jeg opdagede var, at man flyver på de lokale betingel-
ser – særligt med henblik på at sikre flugtruterne ned i dalen, hvis 
föhn-gappet lukker til. Der var et tidspunkt, hvor vi fik travlt med 
at komme ned i hullet. På kurset var det også morsomt at konsta-
tere, hvor relativt lidt vind der krævedes for at generere bølgesy-
stemer.”, konstaterer han.
Men er det et event, der er værd at besøge?

 ”Absolut, man kan uden tvivl mærke, at det er et event, der har 
stået på i mange år. Det er velorganiseret, og instruktørerne er ab-
solut kompetente”, slutter Bjarne Jensen.

Mageløs udsigt
En kort tur i stabilt højtryksvejr i Landskrona Flygklubbs DG-
1000 om søndagen afslørende ikke ekstremt bølge-vejr netop den 
dag, men i stedet et åndeløst smuk panorama ud over Jotunhei-
mens sneklædte tinder med sigtbarhed på næsten 100 km.  Kun-
ne man abstrahere fra, at det vist var en smule køligt ved 
fødderne, kunne man ikke undgå at tænke, at det var synd for 
dem, der ikke fik denne oplevelse. Alene naturoplevelsen er et be-
søg værd. Tifold. 
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h The bucket list - Vågå Wave Camp

SveDaNor-kursist Bjarne Jensen fra den danske klub Svævethy 
var en af de svæveflyvere, der havde taget turen til Vågå for 
første gang. Instruktøren robert Danewid kunne fejre sin 19. 
gang på Vågå.
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Så jag kallade upp Oslo, 
och kände mig nästan 
som en SAS-skeppare 
”JA leaving FL200 and 
descending to below 
FL135”.

VÅGÅ WaVE camp: Nordic GlidiNG mENEr
+ Kompetent instruktion
+ Velorganiseret lejr-infrastruktur
+ Svæveflyvning i topklasse og med stor variation
+ Unikke naturoplevelser 
+ Socialt samvær med ”medpatienter”.
+ Solidt fokus på safety
+ Unikt event
+ overkommelig distance fra Sverige og Danmark

- Det er koldt
- Flyvning i området kræver common sense
- rødvinen er bedre i Sydfrankrig miN pErsoNliGE rEKord-daG

rETrospEKTiVT
robert Danewid:

Sista dagen Vågå/Frya 2012. Idag la jag beslag på Jod-Alfa, 
vår ASH 26E direkt. Fantastisk molnhimmel mot väster så 
jag for i den ritkningen. Fick kontakt vid Vinstra och for lite 
upp och ner utan att det blev något riktigt av det. Så ut med 
propellern och puttra upp till 1 500 m. Där steg jag i svag våg 
till lite drygt 2 000 m, men det var inte något riktigt drag i 
det och väldigt oorgansierat, så jag flyttade mig lite ner i vind, 
d v s mot Frya. Här steg jag till knappt 3 000 m. Det blåste 
nästan 70 km/h från nordväst (det var nästan vindstilla på 
marken), så vågorna genererades säkert av rondane massi-
vet. Jag flyttade mig ytterligare lite ner i vind och nästan rakt 
norr om Frya, upp i Fryadalen, fick jag så kontakt med bättre 

våg. Detta är ett för mig välkänt vågställe, men jag har aldrig 
varit högre än 4 000 m när vi varit här på höstarna. När jag 
kom till knappt 4 000 kunde man se hur vågsystemet byg-
gde på norrut så jag fortsatte i stig dit. När jag passerade 4 
000 m ropade jag upp olso Kontroll; ”oslo Controll glider Ju-
liet Alfa request Fl180” och fick snabbt transponderkod och 
klarering till Fl180. För första gången på drygt två timmar 
steg det nu på rätt bra. Jag passerade första lagret lentisar 
och det var en fantastisk molnhimmel runt mig, bland de 
vackraste jag sett. Jag passerade Fl180 och begärde att få 
fortsätta till Fl200. ”Cleared to Fl200” blev svaret. 
När höjdmätaren passerade 6 000 m hade jag flugit i 3 tim-
mar. Det tar ju en stund att komma ner från den höjden och 
Steinar stod säkert otåligt stampande på backen. Så jag kal-
lade upp oslo, och kände mig nästan som en SAS-skeppare 
”JA leaving Fl200 and descending to below Fl135”. h

aNdrE NordisKE WaVE-camps

KEBNEKaisE WaVE camp
I byn Pirttivuopio anordnar Segelflygklubben Kiruna varje påsk 
ett vågflygläger. 
Pirttivuopio är en liten by som ligger 55 km väster om Kiruna. 
Sveriges högsta fjäll, Kebnekaise, med sina 2111 m.ö.h. ligger 
ytterligare 20 km västerut.
Stället lämpar sig ypperligt för vågflygning, tex togs 70 dia-
manthöjder 1996! Fördelen med Pirttivuopio är att det bildas 
våg vid alla vindriktningar utom ostlig vind (kilde: SFK Kiruna, 
sfk-kiruna.se)

oTTsjö fjällflyGläGEr
ottsjö ligger i hjärtat av Sverige.ca 100 km från Östersund. Här 
har segelflygare i nästan 50 år samlats för att flyga i en annor-
lunda och fantastisk miljö, men framförallt högt, mycket högt. 
Det nordiska officiella höjdrekordet på 10 096 meter, innehas 
av Per Fornander, som slog rekordet den 19 mars 1986 över ott-
sjöns fjällvärd. (Kilde: http://ottsjo.segelflyget.se/)

”

h The bucket list - Vågå Wave Camp

ordførende i Segelflyget og Vågå-veteran robert 
Danewid hviler ud efter en veludført flyvning. At-
traktionen ved Vågå er åbenlys, mener han. Det 
er: ”Herligt, Herligt, men også farligt, farligt”, ly-
der mottoet.
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h Nye piloter

Danmark 
S-cerfikater
Gennemført uddannelse som svæve-
flyvepilot

Jesper Flytkær Kabel  
8700 Horsens  

Kenneth Nielsen  
6800 Varde  

Thomas Fries  
6710 Esbjerg V  

Allan Frank Madsen  
6740 Bramming  

Dayle Vernon Lainchbarry  
4400 Kalundborg  

Kenneth Beck  
2730 Herlev  

Anita Marie Bæk  
7500 Holstebro  

Nicolai Oxbøll Clausen 
Assenholm 
6200 Aabenraa  

Jacob Laue Petersen  
6600 Vejen  

Jesper Skovgaard  
4400 Kalundborg  

Martin Hangaard Hansen 
1310 København K  

Christian Guldager Knudsen
5330 Munkebo  

Freddy Nielsen  
4300 Holbæk  

Sviatoslaw Roublev  
5230 Odense M  

Christin Nielsen  
8270 Højbjerg  

Anders Møller Pedersen  
6230 Rødekro  

Martin Lau Lassen  
7400 Herning  

Michael Juel Jakobsen
5000 Odense  

Emir Mustafa  
2700 Brønshøj  

Janus Schytte Rasmussen
4520 Svinninge  

Sebastian Fredsholt  
2635 Ishøj  

Sverige
C-diplomer
Gennemført uddannelse og de første 
soloflyvninger

Peter Haglund 
Göteborgs SFK

Perry Ohlsson 
Göteborgs SFK

Olexiy Poltavets 
Göteborgs SFK

Ola Ståhlberg 
Göteborgs SFK

Philip Andersson 
Borås SFK

Tova Robertsson 
Arboga FK

Elias Olastven 
Kronobergs SFK

Martin Jonsson 
Borlänge FK

Johan Schagersgtröm 
Stockholms SFK

Ulf Heiner 
Varbergs FK

Emma Petersson Svensson
Örebro SFK

Jerry Olsson
Säffle FK

Tommy Olsson 
Säffle FK

Olle Ytterberg 
Arboga FK

Oliver Andersson 
Borås SFK

Haag Hjalmarsson 
Halle-Hunnebergs FK

Niklas Agerbrink 
Härnösands FK

Meri Sillanpää 
Jönköpings SFK

Rosa Sillanpää 
Jönköpings SFK

Louise Nilsson 
Landskrona FK

7100 Vejle  

Lukas Olander Lauridsen
2720 Vanløse  

Emil Udengaard Sørensen
8210 Århus V  

Lars Elmgård Sørensen
8722 Hedensted  

Gorm Ørsted Johansen
9330 Dronninglund  

Christian Lynbech  
8250 Egå   

Henrik Arm  
6933 Kibæk  

Jan S. Haubjerg  
7260 Sdr. Omme  

Jens Christian Husted
7200 Grindsted  

Jeppe Kirk Jakobsen  
8310 Tranbjerg J  

Peter Skala Mortensen
6230 Rødekro  

Per Godsk Petersen  
7620 Lemvig

Simon Skjærlund Johansen 
7900 Nykøbing Mors  

Andres Graa  
7000 Fredericia  

Lisette S. Bertelsen  
7500 Holstebro  

Per Korskjær  
4291 Ruds-Vedby  

Tim Dich Simonsen  
2100 København Ø  

Asger Planch Jørgensen  
2720 Vanløse  

Stine Høvring Godsk  
7620 Lemvig  

Pauli Iversen  
7570 Vemb  

Emil Munk Sørensen  
7800 Skive  

Olivier Gaillard Østergaard
2100 København Ø  

Uffe Jacobsen  
2791 Dragør  

Thomas Hansen  
2000 Frederiksberg  

Mikkel Holm Als  
8381 Tilst  

Frederik Duedahl Skou
8270 Højbjerg  

Bertel Spejlborg  
8471 Sabro  

Brian Dylmann  
3220 Skævinge  

Michael Kristian Andersen
9310 Vodskov  

Claus Jensen
7500 Holstebro  

Michael Jensen  
7560 Hjerm  

Lars Lysgaard Michaelsen
7400 Herning  

Fabio Andres Reyes Florez
8600 Silkeborg   

Mark Kløve Andersen 
6893 Hemmet  

Nils B Rosendal  
2920 Charlottenlund  

Robin Holm Matcham

William nilsson 
Landskrona FK

Fredrik Svensson 
Landskrona FK

Magnus Johansson 
Linköpings SFK

Daniel Öberg 
Linköpings SFK

Mikael Ståhl 
NÖ Smålands FK

Felix Harnebäck 
Stockholms SFK

Sebastian Jansson 
Västerdalarnas FK

Jonathan Knutsson 
Västerdalarnas FK

Amanda Follin 
Borås SFK

Ludvig Sandqvist 
Borås SFK

Liisa Marin 
Eskilstuna FK

Thomas Mattsson 
Falbygdens FK

Ulf Nilsson 
Falbygdens FK

Martin Alkestrand 
Kristianstads SFK

Natalia Gardberg 
Linköpings SFK

Anders Eng 
Motala FK

Robert Högberg 
Motala FK

Richard Löfgren 
Skövde FK

Johan Smedman 
Skövde FK

Patrik Carlsson 
Varbergs FK

Richard Henriksson 
Ålleberg

Thomas Svensson 
Borås SFK

Göran Holm 
Falbygdens FK

Pär Lidén
Malmö SFK

Tomas Ploski 
Malmö SFK
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Alex Poltavets
Göteborg SFK 

Ola Ståhlberg
Göteborg SFK 

Louise Emma Nielsen  Landskrona SFK 
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NyE piloTEr ...

NorDIC GlIDING gratulerer! Har du et godt aktuelt billede 
(min. 1. mb)  af dig selv eller din elev på den første solo-
flyvning, så mail til det jenstrabolt@nordicgliding.com

h

Perry Ohlsson
Göteborg SFK 
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h Nye piloter

Rein Tiitus 
N Upplands FK

Sten-Håkan Andersson 
Skövde FK

Simeon Andersson 
Stockholms SFK

Bengt Johnsson 
Halmstad SFK

Daniel Olsson 
Halmstad SFK

Claes Söderberg 
Halmstad SFK

Tom Hellstadius 
Herrljunga FK

Carl Brickman 
Valbo FK

Piotr Müller 
Valbo FK

Viktor Karlson 
Falbygdens FK

Örjan Hedström 
Göteborgs SFK

Sven-Olof Jansson 
Sollefteå FK

ELEVBEVISER 
NORGE
Anderssen Eystein

Borthen Odd Henrik

Drotningsvik Stian

Dybdahl Brage Ringheim

Edvardsen Tore

Egenberg Marcus

Elvenes Hans Kristian

Engesli Stein Erik

Fostvedt Emilie

Gordon Klaus

Granviken Bjørn

Gunnarsson Bjørn

Hagstadius Tobias

Hals Sigurd

Hasselström John

Haukom Lars

Sved Jan Georg

Sæbø Sverre Andrè

Sørflaten Hans Ragnar

Thorsen Vebjørn Grov

Verhelst Frank Anders

Vesterinen Tor Heikki

Wasmuth Oyvind

Wiker Ola

Winther Rune

Øines Tor

FLYGEBEVISER 
NORGE
Gennemført uddannelse som svæve-
flyvepilot

Hollenstein John Ole

Holmsen Line Constance

Hunskaar Eigil

Hvidsten Per Erik

Hylland Herman

Jemiol Artur

Knauer Andreas

Kristiansen Nanett Kolberg

Leikvold Eirik Eriksen

Leshem Ori

Lunde Hans Øyvind

Lundqvist Bror

Lundqvist Karsten

Magnussen Roger

Mahmood Iftikhar

Markestad Trygve

Misje Øystein

Moen Mariann

Moen Tor Erik

Næss Marius

Ollestad Svein

Orderdalen Even

Pedersen Kjell Ole

Ragazzon Michael

Rijt Erik Van

Roman Dumitru

Ryenbakken Philip Thorndall

Sanchez Jorge

Sandbu Eirik

Sandtrøen Anne-Cathrine

Schleiss Michael

Seland Silje Sandslett

Skavlan Jenny

Solbakken Torkel Håvard

Stakkestad Gunnar

Stene Vegar

Støa Bjørn Erik
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Agnalt Einar

Mjøs Christer Ervik

Wasmuth Oyvind

Markestad Trygve

Egeland Edwin Eanuel

Akbar Mahmood

Løland Even

Verhelst Frank Anders

Maillet Erik Grønberg

Kjendlie Christopher

Grigutis Giedrius

Berg Christian

Sætre Odin

Revheim Magne

Helgaset Erik
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Bertel Spejlborg

Aarhus Svæveflyveklub

Mariann Moen
Elverum Flyklubb

 N ordiskt samarbete har alltid legat mig varmt om hjärtat. I år 
fyller SVEDANor-kurserna, som John Eirik laupsa och jag drog 
igång 1998, fyller alltså 15 år i år. och det du nu sitter och läser 
är det största samarbetsprojektet hittills; en gemensam segel-
flygtidning för Danmark, Norge och Sverige. Ett jättespännande 
projekt, som ser ut att kunna bli hur bra som helst, men samti-
digt är det så klart lite darrigt. Ambitionerna, från framförallt 
Jens (redaktörens) sida är stora och det är bara att önska honom 
lycka till. Go Jens!

Nordic Gliding kommer att skilja sig från Segelflygsport på 
främst två områden. Det blir en professionellt layoutad tidning 
och den blir på tre språk. I varje nummer kommer det att, i likhet 
med Segelflygsport, finnas förbundsinformation på svenska, 
men allt redaktionellt material blir på artikelförfattarens språk. 
Nu misstänker jag att det i början kan bli rätt mycket danska, 
eftersom Jens säkert kommer att skriva mycket själv. Själv hop-
pas jag att NG kommer att innehålla mycket mer ”bärande ar-
tiklar” än vad Segelflygsport gjort de senaste åren. Det innebär 
också att mycket av ”snuttinformation” kommer du att hitta på 
Segelflygets hemsida. Jag har givit mig själv ett löfte att bidra 
till att andelen svenska artiklar ska vara hög!

2013 ser ut att bli ett spännande år. Förutom Nordic Gliding 
finns det flera saker att se fram emot. Vi jobbar vidare med vårt 
stora projekt Tävlingsflyg ver 2.0. rST förenklas ytterligare. 
Sjösättningen av ”nya” rST online för ett år sedan blev en hit. 
Till 2013 går vi vidare med enklare regler och tar bort ”28 km re-
geln”, den ersätts av 10 km och så är det oK att använda fyra 
brytpunkter om banan är kortare än 200 km. Det innebär att fly-

LEDER: Et jättespännande projekt

ger man runt i tratten en timme eller två är det nästintill omöj-
ligt att inte få ihop 100 km distans. Alltså, du som inte är sträck-
flygare ännu, nu kommer du att bli det utan att egentligen göra 
någonting speciellt. Välkommen i gänget!

Vidare tar vi bort kravet på FAI sporlicens för att flyga rST och 
andra svenska tävlingar. Vi har infört en nationell tävlingslicens, 
som segelflygchefen utfärdar. och den är gratis! läs mer på Se-
gelflygets hemsida. och så tar vi bort kravet på kontrollant, ef-
tersom rST online tar hand om det.

Vår ambition är att man i rST ska kunna använda mobiltele-
fonen som Flight recorder, t ex SeeYou Flight recorder. Förutom 
att det är gratis är det enkelt. Sätt igång recorden innan start 
och när du landat laddar du upp filen direkt till rST. Här nådde 
vi inte riktig i mål inför årets säsong.

SM – Masters – i Uppsala är redan en hit. Aktiv marknads-
föring, via t ex Facebook, har gjort att tävlingen både samlar 
sponsorer och många deltagare. Det blir det största SMet sedan 
mitten på 80 talet. Härligt!

Segelflyget satsar seriöst och kraftfull på att lägga våra resur-
ser på ”keeping members” och inte så mycket på rekrytering och 
marknadsföring. Det innebär att vi lägger ”börja flyga” i malpå-
se.  Ambitionen är så klart att skapa ny drivkraft i segelflyget 
och hos våra medlemmar – med en klyscha: ”vi jobbar för dig 
som segelflyger” – men förhoppningen och ambitionen är ju att 
ni därute, där segelflygning bedrivs, ska använda den nya driv-
kraften till att rekrytera och utbilda nya segelflygare och se till 
att de förblir verksamma och anammar vår fantastiska sport!

Flyg högt, fort, långt och….. säkert! h

Ett jättespännande projekt, 
som ser ut att kunna bli hur 
bra som helst, men samtidigt 
är det så klart lite darrigt. 

”

af robert Danewid, ordförande, Segelfyget
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h KlUBNoTEr

Vil dU VærE mEd NæsTE GaNG?

KlUBNoTEr er stedet, hvor du kan dele 

dine oplevelser i klublivet og profilere hvad 

der sker i din klub. Frist for tekster og bil-

leder til næste gang KlUBNoTEr er 15. 

maj. Materiale på max 1500 anslag inkl. 

mellemrum samt billeder på min. 1 mb kan 

sendes direkte til jenstrabolt@nordicgli-

ding.com

sønderjysk flyveklub
 
I efteråret fik klubben endnu et privatfly, nemlig 
en fin ASW-19, som for mange år siden fløj i Dan-
mark, men derefter i Belgien, og nu er den tilba-
ge i Danmark.
Klubben er derfor i den situation, at der er 11 pri-
vatejede fly og ”kun” fire klubfly. For blot to år si-
den var der 7 i klubbens eje, men pga. dårlig ud-
nyttelse solgtes Duo´en, en ASW-24 og en B4. I 
efteråret havde vi dog et møde ang. et evt. køb 
af en selvstarter, men der var desværre ikke nok 
til at være med i finansieringen.
Egentlig er SFK en spilstartsklub, men der er en 
støt voksende interesse for f-slæb med klubbens 
Super Dimona. Desuden er der tre selvstarterfly.
- jørgen Korsgaard

Östra Sörmlands Flyg-
klubb

Vinterns översyner är i full gång. I år görs det 
dessutom, förutom de vanliga årstillsynerna, 
en större tillsyn av vår TMG. Veckorna 11 och 
12 deltager vi traditionsenligt i ”ottsjö Wave 
Camp” med ASK 21 och Pilatus B4. Vi brukar 
var 10 medlemmar som åker dit. Men i år ver-
kar det bli ännu fler. Sedan tänker vi att ha 
ett Påskläger för att starta upp årets säsong 
om intresset blir tillräckligt stort. Vi köpte en 
”ny” Duo-Discus 2012, men vi hann inte flyga 
så mycket med den eftersom pappersarbetet 
gjorde att den blev liggande juni, juli och augu-
sti. Den är anmäld till Uppsala Masters 19 – 
25/5. Det är första gången som någon pilot 
från vår flygklubb deltar i ett nationellt mä-
sterskap sedan 2006. På utbildningssidan 
hoppas vi även i år få c:a 10 stycken nybörja-
re. Vi har en teorikurs som pågår med 15 ele-
ver.
- sven Blomberg

Göteborg segelflygklubb
Göteborgs Segelflygklubb firar 80 år 2013
Vi firar 80-årsjubileum i år och höjdpunkten kommer att vara vårt 
Jubileums-fly-in helgen 23-25 Augusti som också sammanfaller 
med Segelflygets dag, så en fullspäckad helg planeras. Passa på 
redan nu och lägg in ESGI i din flightplan! Mer info kommer på 
www.gsfk.se.
Klubben startades 1933 som Chalmers Segelflygklubb och man 
byggde de första planen själva i den blå hangaren på Torslanda 
flygfält. Klubbens första plan är troligen ”Pippi I”, en Grüne Post 
konstruerad av lippisch. Den flögs bland annat på påsklägret i 
Ustaoset i Norge 1934 där sex Chalmeriste erövrade sina A-diplom. 
Strax efter hemkomsten totalhavererade dock ”Pippi I”. Ett nytt 
bygge påbörjades på hösten och denna gång blev det en Zögling 
som fick namnet ”Pippi II”. 
Flygningarna bedrevs i början i stor utsträckning på Åbyfältet i 
Mölndal. Mot slutet av 30-talet flyttade man till Torslanda. 1938 
hade man också infört att icke-chalmerister kunde bli medlem-
mar och bland annat invaldes lennart Ståhlfors, sedermera chef 
för segelflygskolan på Ålleberg, som aktiv medlem. långt senare 
blev Göteborgs Segelflygklubb namnet och Alingsås flygfältet 
(ESGI) – välkommen att besöka oss denna Jubileums-sommar!
- Victor Karlsson

Nordsjællands svævefly-
veklub

Foråret nærmer sig med hastige skridt, og dermed er vi tæt på 
sæsonstart.
Vintervedligeholdelse af alt materiel er ved at være tilendebragt 
så nu mangler vi bare en tør bane som kan bære flyveaktivite-
ter.
Det nye returspil har fået renoveret bagtøjet, og diverse mang-
lende detaljer er nu færdige. NSF har hermed et superspil fabri-
keret af klubbens medlemmer til en omkostning langt under 
hvad man ellers må betale for et fabriksnyt spil.
Planen for fornyelse af fly-flåden kører som planlagt, om end 
det indtil nu har været umuligt at finde en ASW 24b til erstat-
ning for 2 stk ASW 19.
Janus CT blev solgt i forsommeren, og lige før jul gik vores lS 8t 
til købere i Holland.
I sensommeren købte vi en brugt Discus B i meget fin stand.
Klubben er nu på udkig efter brugt Discus 2ct til erstatning for 
lS 8.
Marts måned har budt på 4 dages TMG-teorikursus, ligeledes er 
der 4-PFT aftener som er obligatorisk for alle før året første flyv-
ning.
Medlemstallet er stabilt med en svag stigende tendens (NSF er 
en af DKs største klubber, red.)
- Klaus degner

h Klubnoter

Göteborgs Segelflygklubb firar 80 år i 2013, och 
dette är troligen klubbens första plan ”Pippi I”, 
en Grüne Post konstruerad av lippisch
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VIBORG SVÆVEFLYVEKLUB
VBSK´s flyflåde har de senere år ændret sig en 
del. For fire år siden var der 2 Discus CS og en Di-
scus 2T som de mest avancerede fly, men på grund 
af dalende medlemstal (kender I det fænomen?) 
blev den ene Discus solgt og sidste vinter også 
den nyere Discus 2. Derfor har der kun været den 
ene Discus CS til at flyve i termikligaen med og 
til anden form for strækflyvning. Men netop det-
te fly har ikke for meget plads i cockpittet, hvor-
for klubben har været på udkig efter et ensædet 
fly med gode præstationer og masser af plads til 
høje piloter.
Det blev til en lS4, som klubben nu har købt af 
Svævethy til en fornuftig (?) pris. Klubbens store 
piloter går derfor og glæder sig til sæsonstarten 
for at blive omskolet til det nye fly. To andre pi-
loter går også og glæder sig enormt. De har nem-
lig købt en flot Ventus 2a i Sverige, og den flyver 
på tyske plader – se billede. Den blev nr. 3 til VM 
i Eskilstuna i 2006 fløjet af en vis hr. Börje Eriks-
son. (se pilotstaffen i dette nummer af NG, red.)
- jørgen Korsgaard

örebro segelflygklubb 
Vi kan berätta, att det har varit ett oerhört händelserikt år för 
vår klubb då man summerar 2012
En hel del har vi klarat av. Vad som är mest minnesvärt varierar 
nog för många. Kanske att vi efter moget övervägande slutligen 
sålde Pawneen efter att den tjänat Örebro SFK i ett kvarts år-
hundrade? Att vi vann tremannalag i höjd i rST (rikssegelflygtäv-
lingen, red.)? Att vi blev först i landet att kunna nyttja en Arcus 
M? Uppstart av Young Pilots Örebro, som har sitt ”säte” hos oss?, 
Grävning av 650m startstrip och renovering av diken och dräne-
ringar? En himla massa utbildning och skolstarter? Janne Nordh 
som slog sig in på en 2:a plats på SM i 18meters klassen trots 
för korta vingar? Samarbete med laxå, FFK och inte minst Ar-
boga där vi ochså förlade en vecka, Ny logotype och klubbflag-
gor som pryder våra nymålade stolpar? Simulatorerna som an-
vänts alltmer flitigt....
-Ulf Granhällen

★ Klubnoter

Valdres Flyklubb
Valdres Flyklubb planlegger se-
songstart i månedsskifte februar/
mars. Vi har iløpet av vinteren hatt 
ASK 21 lN-GCS hos UAB Sportine 
Aviacija ir Ko, litauen for 3000 h 
og lakkering. Flyet ser meget flott 
ut og vi gleder oss til sesongstart. 
Ett andelslag har kjøpt en PW5 
Smyk lN-GWA og flyet vil bli tilg-
jengelig for medlemmene. Motorg-
lideren, HK36 TTC, lN-GFG funger-
te fint i hele 2012, og vi håper på 
mye bruk i år, både med sleping, 
turflyging og skoling.
- Knut Håvard Berg

sG-70
Efter et meget aktivt 2012 er vi i SG-70 ved at være 
klar til en ny sæson, hvor vi for alvor skal have taget 
vores nyindkøbte Discus 2T (AA) i brug. AA er klub-
bens nye konkurrencefly i std. klassen, og erstattede 
vores Discus B (SG), der blev solgt 1. sep 2012. Hen 
over vinteren er AA blevet top-tunet med nyt instru-
mentbræt, nye instrumenter osv. i vores nye værk-
sted, hvor vi også har monteret transpondere i alle 
klubfly. Derfor venter vi nu kun på forårets (forhåbent-
lige) instabile koldluft fra NV, hvor der skal flyves langt 
og hurtigt!
- morten Bach

HALLINGDAL FLYKLUBB, SEILFLY
Klubben har base på Klanten flyplass beliggende på Golsfjellet. 
Flyplassen har rullebane med målene 50 x1150 meter, hvorav 
11x600 meter er asfaltert og resten er grasdekke.  Vi har gjen-
nom 10-15 år bygget opp et anlegg bestående av klubbhus, han-
gar og oppvarmet verksted. oppgradering og asfaltering av rul-
lebanen er et av de siste prosjektene som er fullført. 

Klubben har flyskole med kompetente instruktører. Flyparken 
består av Grob 103 2-seter og en Pilatus B4 PC11. En ASH 26E har 
også fast base på plassen. 

I tillegg til flyvning i helgene, forsøker vi å gjennomføre 2 uker 
årlig dedikert til seilflyging. Disse ukene kombineres med vide-
regående kurs i strekkflyging, acro-kurs osv, gjerne i samarbeide 
med andre klubber. En fast tradisjon i klubben er en fjell-leir hvert 
år i uke 17-18. Det monteres ski på flyene som slepes til Utrovatn 
ved Nystuen / Tyin (inngangen til Jotunheimen ).  Dette er et av 
høydepunktene i løpet av sesongen, med mange gode fly-opp-
levelser og sosialt samvær. 

Se http://hallingdalflyklubb.no/video/ash-ottar-vinter.wmv

Vi er glade for impulser utenfra, ta kontakt eller besøk oss. Vår 
web adresse er www.hallingdalflyklubb.no.

- Erik Hansegård

Nationalflyvecenter Arnborg set fra 
et af SG-70-flyene. 

Stockholms Segelflygklubb
långtora segelflygplats, nordöst om Enköping, 

Klubben började flyga på långtora i slutet av sextiotalet, och hela verksamheten samla-
des på långtora 1981. långtora har Mälardalens bästa termik och Sveriges längsta flyg-
ning, 1178 kilometer, genomfördes år 2011 med en Nimbus 3DM med start och landning 
på långtora. 

I skrivande stund åker ett gäng till ottsjö fjällflygläger med ASK-21 och DG-1000. Isför-
hållandena på ottsjöns is och vädret ser gynnsamt ut.

I maj går en uttagningstävling för Sailplane Grand Prix på långtora. Deltagare från litau-
en och Tyskland är anmälda, men tyvärr ser det ut att bli ett minimalt startfält.

Flygsäsongen på långtora börjar i April och slutar i oktober. Vardagsflygning Maj till Augu-
sti. Klubbens flygplanspark är två  ASK-21, en DG-1000S, en Duo Discus T, två Discus B, en 
lS 6 15/18Wl. Bogsering med Super-Cub 180 och Pawnee 235. Klubben har även tillgång 
till en privatägd Super-Dimona. Ett tiotal privatägda segelflygplan är baserade på lång-
tora. Veteransektionen har en Bergfalke och en K8b. Sveriges äldsta flygande plan, en 
olympia Meise, finns på långtora, och en Grunau Baby, inköpt från Danmark för många 
år sedan.

Gäster med eller utan flygplan är varmt välkomna på långtora. Det finns goda utrymmen: 
sovbarack, klubbhus och camping.

Hemsida: http://www8.idrottonline.se/StockholmsSFK-Flygsport/

- Åke pettersson

h KlUBNoTEr
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landskrona fK

Vi har åtta nya elever som läser teori i vinter. Det är kul med så 

många nya medlemmar, men samtidigt innebär det brist på 

både lärare och skolflygplan. Så därför kommer en del av dem 

att skola på DG-1000 och en del på vår ASK 21 Mi. I april får Göran 

Ax och leif Nilsson hem sin nya ASH 31 Mi. I år firar landskrona 

600 år som stad och klubben deltar i festligheterna, eventuellt 

blir det en flygdag på sensommaren. Klubben kommer att delta 

i Vågå lägret, därför utrustas vår DG-1000 med en transponder. 

Som vanligt ombaserar vi till ljungbyhed tillsammans med öv-

riga skånska segelflygklubbar veckorna 27 och 28 och så pla-

neras det för ett sträckflygläger i Dala-Järna efter SM i maj.

- robert danewid

MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB
Med Sorø Kommunes godkendelse af ny lokalplan er MSF’s forhold på Slag-
lille svæveflyveplads sikret mange år ud i fremtiden. 

Vi har med lokalplanen fået mulighed for at udbygge vores hytteområde 
med et antal yderligere hytter og udvide vores campingområde. Dette er 
særdeles gode nyheder, da der er stort medlemspres både på hytte- og 
campingområdet. 

lokalplanen giver også mulighed for en kommende udvidelse af vores klub-
hus med udestue og evt. tagterrasse, hvilket er hårdt tiltrængt, da det 
ofte kniber med at få plads til alle fremmødte medlemmer når klubben 
holder fester eller andre arrangementer. 

På selve flyvepladsen har vi fået mulighed for at udvide banen i bredden, 
og her er allerede påbegyndt og udført et stort arbejde. lokalplanen giver 
også mulighed for at MSF på sigt kan bygge en ekstra hangar på flyveplad-
sen, så alt i alt er der nu sikret mulighed optimale rammer for MSF de næ-
ste mange år. 

I MSF glæder vi os derfor til sæsonstart i påsken, så vi kan komme videre 
med arbejdet og vi ser også frem til en ny og spændende flyvesæson i 2013, 
hvor klubben igen vil være repræsenteret ved mange konkurrencer både 
ind- og udenlands.

-jesper B. Hansen

Borlänge flygklubb
Den lilla tappra skaran av segelflygare i Bor-
länge Flygklubb har som brukligt arbetat med 
årstillsynerna sedan nyår. Några klubbflyg-
plan och några privatägda flygplan skall pas-
sera igenom bygglokalen innan april månad 
är utgången. Än så länge är vi ”on schedule”. 
Klubbens plast-tvåsitsare ”Marianne”, Cen-
trair 201B, har varit inlagd på verkstad hos 
Thomas Pyhls i snart ett år med svåra pap-
persproblem, men med lite tur hoppas vi få 
hem henne i flygbart skick till säsongstarten. 
I övrigt är det nämligen en frisk och kry dam.
Vår Marianne är pusselbiten som vi väntat på 
för att vi ska kunna fortsätta utprovningen 
av segelflygvinchen som vi inledde 2011. Med 
potentiell tillgång till 2.5 km grässtråk på Dala 
Airport blir vinschning en oemotståndlig ka-
ramell att suga på. 
Vecka 23 planeras en informell ”feel good” 
sträckflygarvecka med ambitionen att klub-
ben så småningom skall återkomma till rST 
och olC tabellerna. Ul-bogsering finns för en-
sitsare och lätta tvåsitsare och grillen kom-
mer att gå dubbla skift i husvagnslägret. Gä-
ster är välkomna.
- jannica Wunge

h Klubnoter

Västerdalarnas fK
I Dala-Järna rustar vi för en intensiv flygsom-
mar. Med fler flygplan än någonsin hoppas vi 
på bra väder och inte som förra året då det 
mesta regnade bort. landslaget (Aerobatic) 
kommer på träningsläger några veckor plus 
några svenska klubbar som kommer att läg-
ga några veckors flygning i Dala-Järna.
Flygplansflottan har utökats med Ventus CM 
och SZD-59 Acro (båda privata). Klubben fly-
ger med DG500, lS6, Pilatus, Discus och Grob 
109 samt privatägda privata lS3, Astir, Nim-
bus 3, Pilatus och Genesis 2.
Gäster är varmt välkomna. Bogsering erbjuds 
dagligen och bra camping med stugor.
www.vasterdalarnasfk.se
- lars-Göran Uhr

sandefjord seilflyklubb
Etter at vi solgte vårt pengesluk rally 180 og anskaffet en fabrik-
kny WT-9 Dynamic i 2010, har klubben fått god kontroll på økono-
mien. Dynamic’en har ikke hatt ett eneste teknisk problem. Den 
har til nå levert 445 timer, ca 1700 landinger og 1450 slep. Knut 
Ødegaard har vært på lycon kurs og har jerngrep på vedlikeholdet 
av «Dyna», som skal få ny propeller før sesongstart. Alle seilfly-
ene vi eier og disponerer, dvs ASK-21, l-23 SuperBlanik, lS-8, lS-
4, DG-300 og en fullacro Pilatus B-4 AF står klare til sesongstart 
før påske. Klubbens lengste distanse fra Notodden i 2012 var på 
hele 705km. Vi motiverer til strekkflyging og acro og selvsagt har 
vi god plass for alle som vil oppleve avslappende lokal flyging i 
flott fjellterreng. Helt supert blir det også å få vår egen acro in-
struktør til sesongstarten, slik at vi kan få flere acrosugne med-
lemmer over på rygg…Ungene koser seg i klubbens grønne lunge, 
og vi fikk en ny trampoline med sikkerhetsnett sist sommer. Klub-
bens internat er nymalt og vil få nye dusjkabinetter i år, og siste 
hånd blir lagt på oppgraderingen av byggelokalet og Dynehanga-
ren.
-Vidar s. ingebretsen

ole Gunnar langerud klar for første tur i San-
defjord Seilflyklubbs fullacro B-4 AF

Deadline for 
næste udgave af 
KLUbNOTeR er 

15. maj 

h KlUBNoTEr
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★ opslagstavlen

Skövde Flygklubb ringerikes seilflyklubb 
Med Eggemoen som base ble det gjennomført et flytreff for seil- 
og mikrofly de to første helger i mars. Flyplasseier ola Tronrud 
hadde gitt arrangøren Microlight og ringerikes seilflyklubb sær-
skilt tillatelse til å benytte den for øvrig uåpnede plassen til et 
kontrollert antall flybevegelser, både for flygingen på Eggemoen 
første helg, og for avgang til isbanen på Steinsfjorden helgen 
deretter.

rSFK har fire års erfaring med bruk av mikrofly til opptrekk av 
seilfly, og har de siste to år hatt et Aeroprakt A22l i slik tjeneste 
fra en rekke ulike plasser. Sjefdesigner Yurij Yakovljev fra Aero-
praktfabrikken i Kiev i Ukraina deltok på treffet med råd og tek-
nisk veiledning for A22-eiere og andre interesserte som tok seg 
frem til plassen denne dagen.

Nå ble værforholdene en begrensende faktor, ikke helt uvanlig for 
flytreff på denne årstiden.

For lørdag 2 mars var det utgitt et SIGMET-varsel for Syd-Norge 
som forhindret mange fra å komme, men fremmøtte deltakere 
satte stor pris på å bli tilbudt ly inne i Tronruds hangar mens storm-
kastene herjet utenfor. I slikt vær ble det god anledning til faglige 
kontakter og samtaler i bedriftens kantine, varm kaffe, vafler og 
senere koldtbord gjorde dagen absolutt vellykket, selv om alle fly-
bevegelser over bakkeplan ble kansellert.

Søndag klarnet opp til praktfulle flygeforhold, og den planlagte 
utprøving av seilflyslep med A22 og Dynamic i sammenlignbare 
konfigurasjoner ble gjennomført. Det har vært ønskelig å innhen-
te mer systematisk erfaring med bruk av mikrofly til opptrekk av 
seilfly av tyngre type, men likevel godt under den vanlige maksi-
malgrensen på 700 kg slepevekt for Ul-klasse slepefly. 

Det ble gjennomført seks slep med seilflyklubbens Grob Twin II 
G103 toseter, med en MToV på 580 kg. A22 ble benyttet i to slep 
og Dynamic i fire. Det var lagt opp til mest mulig sammenlignba-
re opptrekk, med en eller to i seilflyet, og opptrekk til 600 og 800 
m. Samtlige slep gikk med godt over 130 m høyde ved baneter-
skel, og i størrelsesorden 5 minutter opp til 600 m. Det var mini-
mal termikk og svak vind under slepene. Det ble som ventet svært 
små forskjeller mellom slepeflyenes ytelser, utover det som kom 
av aktuell rpm og profilen på slepene slik den ble påvirket av stik-
keføreren foran og bak linen. Den generelle observasjon er at en 
konfigurasjon av 100 Hk slepefly med en slepelast opp mot tillatt 
maksimalgrense gir mindre toleranser for pilotfeil, og mindre tid 
og energi til å møte uforutsette oppgaver i slepet. Dette sammen-
lignet med klassiske slepefly.

Den påfølgende helg var været så usikkert at det åpne seilflytref-
fet på isbanen på Steinsfjorden ble kansellert. Men det oppkla-
rende været på søndag fristet ett og annet ultralett fly og TMG til 
landingsøvelser i åpent landskap. Her var det gitt kommunal dis-
pensasjon for motortrafikk på isen.
- olav laurhammer h

Skövde Flygklubb har under  senare år genomli-
dit en grym bantningskur, som har förpassat  
den nästan till anorexins gräns.

Processen började med en tvångsflytt till en ny 
flygplats utanför staden, varvid ett tidigare, har-
monisk, samliv mellan motor- och segelflygare 
under samma tak tog slut.

Men klubbens förutsättningar var faktisk goda: 
Nya, stora lokaler, ett grässtråk på minst 1200 
m., en hemmabyggd vinsch med stor kraft, en 
flygplansflotta i god ordning – och en grupp med-
lemmar, som inte passivt ville se på, medan klub-
ben stilla svalt ihjäl!

Vi gjorde upp en plan: Vad vill vi uppnå, hur och 
när; denna plan tas upp till revision varje år. och 
faktum är, att vi nu, efter tre år, kan se utveck-
lingen vända: Skolningen är igång igen, nya ele-
ver på väg och, inte mindre intressant, gamla pi-
loter på väg tillbaka. Under resans gång har flyg-
plan måst säljas, men piloter med egna flygplan 
har fått plats i stället och bidrar till klubbens liv.

långväga gäster, från Danmark och Tyskland, 
inhemska gäster och tävlingsdeltagare har un-
der åren njutit av våra fina förhållande, vissa up-
prepade gånger.

Klubben är fortfarande i smalast laget, men inte 
direkt hotad till livet – det skulle då vara från att 
drunkna: En makalöst blöt sommar gjorde bad-
balja av stråket – men då flyttade vi till grannens 
asfalt, ty grannsämjan är god.

- annemarie loumann

Deadline for næste 
udgave af KLUb- 
NOTeR er 15. maj 

Det ble gjennomført seks slep med seilflyklubbens Grob Twin II G103 to-
seter, med en MToV på 580 kg. A22 ble benyttet i to slep og Dynamic i fire. 

Isbanen på Steinsfjorden. T.h. A22 fungerede som slæbefly

h KlUBNoTEr

h Klubnoter
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NorGEs lUfTsporTforBUNd  
sEilflysEKTioN iNformErEr
Fagchef i Seilflysektionen Steinar 
Øksenholt informerer forbundets 
medlemmer

!

h Forbundsinformation

Seksjonsmøte 
Lørdag 6. april er alle  klubbene innkalt til seksjonsmøte på Garder-
moen. Her skal vi gjennomgå de siste to års drift, legge strategier for 
de neste 4 år inkl. budsjetter og velge nytt seksjonsstyre. Saker til 
Luftsportstingen på søndagen skal også behandles. Forberedelsene 
har pågått lenge og vi håper klubbene og deres representanter møter 
opp og bruker sin rette til å påvirke seksjonens utvikling. Vi står foran 
store utfordringer og trenger en god og drivende debatt. 

Luftsportstinget
Norges Luftsportsforbunds øverste organ, Luftsporstinget, avholdes 
søndag 7. april på Gardermoen. 

Konkurranselederseminar
Søndag 7. april gjennomføres konkurranselederseminar som fagmøte 
parallelt med Luftsportstinget. Arrangører av Norges Cup og sentralt 
personell for gjennomføring av NM og Norglide er spesielt invitert.

Melwin
I etterkant av årsmøter i klubber og grupper er det viktig at klubbar-
kivarene oppdaterer Melwin med de riktige opplysninger. Spesielt vik-
tig er det å sjekke at klubbens  e-post adresser og  webadresse er rik-
tig samt. Klubbens e-postadresse benyttes i større og større grad for 
utsendelse av informasjon fra forbundet og seksjonen. Klubbens re-
gistret webadresse i melwin er den som vil synes på klubblisten for 
nye og gamle medlemmer som søker informasjon om din klubb. Vi-
dere skal listen over personer i styret og med verv oppdateres.

Stick and Rudder
Norges Luftsportforbund ved motorfly-, mikrofly- og seilflyseksjo-
nen har godt sammen om en praktisk tilrettelagt flytryggingskam-
panje. Målet er å bedre sikkerheten i våre operasjoner. Fra 15. april 

til 15. juni vil Anders Håkensen og Finn Hugo Zahl reise Norge rundt 
og besøke klubber. Prosjektet er støttet av Harald Krogs minne-
fond som gir mulighet for en storstilt satsning. Tilbudet vil bli 
mangfoldig og vi håper å kunne vise frem noen godbiter og la deg 
få teste disse under kyndig veiledning. 

Luftsportsuka 2013
Også i år arrangerer Luftsportsuka på Starmoen – et arrangement 
av og for luftsportsutøvere. Sette av 12.-16. juni i kalenderen og 
sett kursen for Elverum. Her vil du møte luftsportsutøvere fra alle 
NLFs seksjoner. I 2012 besøkte ca 120 utøvere arrangementet og 
vi tror alle kommer tilbake og mange til.  Ja kanskje blir vi over 200 
i år! Disse dagene vil du ikke gå glipp av – bare spør noen av de 
som deltok sist.. Her vil du kunne prøve andre aktiviteter enn din 
egen, selvsagt utøve din luftsport og ikke minst stifte nytt be-
kjentskap. Med god vær er Starmoen den perfekte arena, men det 
kan bli trangt om plassen så meld deg på snarest.
   
Konvertering av flygebevis
Innen 2015 må vi ha konvertert våre flyge bevis på seilfly til nytt 
LAPL-sertifikat.  S/NLF er sammen med LT i gang med å vurdere 
om vi tilfredsstiller kravene. Vi skal komme nærmere tilbake til 
dette, men tre punkter synes å være klart allerede nå. 1) Vi må alle 
ha gyldig radiotelefonisertifikat, 2) Alle rettigheter må være gyl-
dige den dagen du konverterer og 3) Det er et teorikrav til menne-
skelige ytelser og begrensinger, et fag vi ikke har separat i dag.
Pkt 1 vil vi oppfordre til at du begynner å tenke på så snart som 
mulig, men i løpet av 2013 skal vi komme tilbake med mer infor-
masjon og veiledning om hvordan dette blir. S/NLF tar sikte på å 
bli en godkjent ATO for seilflyging og opplæring til LAPL.

Radio og 8,33kHz
EU-kommissionen har den 16. november 2012 utsendt en forordning 
( nr. 1079/2012) som får store konsekvenser for oss. Forordningen 
omhandler våre radioapparater som fra 31. desember 2017 må ha 
8,33 kHz kanalavstand. Allerede nå i 2013 blir det begrensinger knyt-
tet til salg og import av radioapparater med 25kHz kanalavstand. 
Inne 4 år må samtlige norske seilfly  med «gammel» radio dermed 
bytte denne. Samlet snakker vi om en investering på 1,5-2. millioner 
kr! Sure penger vi gjerne skulle investert i aktivitet og noe langt mer 
positivt.

Terminlisten 2013
6. april Seksjonsmøte, Gardermoen
7. april Luftsportstinget, Gardermoen
7. april Konkurranselederseminar, Gardermoen
26.-28. april Refresherweeken - "Gubbesamling", Starmoen
23. mars – 1. april Påskeflyging
4.-11. mai Qualifying Grand Prix, Långtora – Sverige (15-meter)
5.-11. mai Norglide, Elverum (klubb, std/15m, 18m og åpen) 
5.-11. mai NM18-meter, Elverum (inkl i Norglide)
9.-12. mai Vinsjkurs, Starmoen (arrangør EFK/s)
18.-20. mai Norges Cup 1, Elverum
18.-25. mai SM Uppsala Masters (Open og racing)
20.-25. mai Distanse og rekorduke, Elverum
24.-26. mai Opptak og IK-3 kurs del 1, Elverum
26. mai – 1. juni NM, Elverum (klubb og åpen hk)
8.-9. juni Norges Cup 2, Hokksund
15.-16. juni Norges Cup 3, Os
12.-16. juni Luftsportsuka, Elverum
17.-22. juni Svedanor Strekkleir, Elverum

Seilflyseksjonen
informerer

22. -29. juni NM Sportsklasse og Junior, Elverum
28. -30. juni Veteranseilflytreff, Starmoen
30. juni-5. juli Junioruke, Elverum
6.-14. juli IK-3 kurs del 2
13.-26. juli Grunnkurs, Elverum
18.-20. juli Norges Cup 4, Lunde
26.-31. juli Svedanor Acrokurs, Elverum
27. juli – 3. august SM, Arboga (klubb og 18-meter)
28. juli – 10. august Jr.VM, Polen (klubb og std)
3.-4. august NM acro
1.-4. august Norges Cup 5, Frya
7.-8. september Juniorsamlingen, Elverum
21.-29. september Frya Mountain Camp, Frya
12.-13 oktober O-kurssamling, Elverum h
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sEGElflyGET iNformErEr
Segeflyginspektør Henrik Svens-
son informerer forbundets med-
lemmer

!h Forbundsinformation

Sportlicenser
Förbundsstyrelsen har den 12 januari beslutat införa en natio-
nell tävlingslicens. Samtidig tas kravet på FAI sportlicens för 
deltagande i RST, DM, SM och andra av Segelflyget sanktione-
rade tävlingar bort och ersätts med krav på antingen FAI sport-
licens eller nationell tävlingslicens. För piloter som deltar i in-
ternationella tävlingar krävs fortfarande en FAI sportlicens. 
Flyger man SM och/eller annan tävling som ger poäng till IGC 
rankinglista är det krav på FAI sportlicens, om man vill ha IGC 
rankingpoäng. Annars gäller nationell tävlingslicens. Utfärdan-
de av FAI sportlicens sker som tidigare. För den nationella täv-
lingslicensen gäller att blankett S-49 laddas ner från Segelfly-
gets hemsida; www.segelflyget.se S-49 fylls i av blivande in-
nehavaren och undertecknas av klubbens segelflygchef och 
därmed är licensen giltig och den gäller i 12 månader från det 
datum segelflygchefen utfärdat den. Licensen är gratis.

Förnyelse av lärare och instruktörer
I år är det er tur att förnya era bevis. Har du glömt det, så skicka in 
det till Stockholmskontoret för förnyelse. Kolla även att klubben 
har anmält vilka som skall tjänstgöra samt betalat kostnaden för 
behörighetsbevisen. 

Adressändringar
Om du flyttat glöm inte att anmäla din nya adress och telefon-
nummer till Stockholmskontoret eftersom din flygklubb kan ha 
missat att anmäla det hit.  (Tills vi har klart IdrottOnline medlems-
register) All post till Stockholmskontoret sändes till: Segelflyget 
c/o EAA Sverige,  Kanalvägen 1A, plan 3 194 61 Upplands Väsby.  
E-post: annlis.olsson@segelflyget.se
Telefon 08-7527585 och fax 08-7519816

IdrottOnline
Segelflyget har under året börjat övergå till IdrottOnline och det 
medlemsregister som där erbjuds. Alla klubbar som ännu inte ak-
tiverat sin egna IdrottOnlinesida uppmanas att göra så. För att 
komma igång med sin egens klubbs medlemsregister följ Segel-
flygets instruktioner att komma igång med IO på segelflygets hem-
sida.

RST-ledare
De klubbar som tänker delta i RST-tävlingen måste meddela vem 
som är RST-ledare. Detta görs till Stockholmskontoret via E-post. 
Vi behöver veta namn, telefonnummer och E-postadress till ve-
derbörande.
Klubben skall även sända in longitud o latitud för startpunkten 
på ert flygfält, och den uppgiften sänder ni till tävlingsledaren Jim 
Körberg via epost: jim_koerberg@hotmail.com

C-diplom
Du som har erövrat ditt C-diplom under 2012 och ännu inte fått 
ditt diplom stöt på klubben så de skickar in ansökan om ett C-di-
plom. Blankett finns på hemsidan. Se sedan till att klubben ger 
dig ett C-diplommärke. Dessa beställs från Ålleberg.

Utbildning
även i år arrangerar vi en högre kurs i AVA med Pekka Havbrandt 
som lärare. Kursen vänder sig till er som har behörighet för full-
ava och vill lära sig lite mer om ava och få insikt i avatävling. 
All information om kursverksamheten på Ålleberg samt anmälan 
hittar ni på Segelflygets hemsida om du går in under flikarna Se-
gelflygskola eller Förbundskurser och Svedanorkurser. 
Vi vill även påminna om den extra fortskursen i maj för instruk-
törer och vi uppmanar klubbarna att färdigutbilda sina instruktö-
rer de kommande åren. Detta för att i det framtida systemet kom-
mer det bara att finnas en kategori lärare vilket innebär att våra 
instruktörer som inte färdigutbildat sig inte får delta i den fram-
tida utbildningen.

Segelflygteknikerseminarium
Seminariet för segelflygtekniker och pilotägaransvariga fortsät-
ter under hösten 2013. Vi genomför seminariet på Ålleberg den 25 
oktober och på Billingehus den 22 november. Finns önskemål så 
kan seminariet även erbjudas under vinter 2013/14 vid behov. h

Segelflyget informerer

Segelflyget erbjuder dig 
segelflygutbildning när den är som bäst 

På Ålleberg bor, äter och flyger du i internatkursmiljö vilket ger en 
effektiv och  snabb utbildning. Grundkurserna är avsedda för såväl 
dig som inte börjat din segelflygutbildning, eller dig som redan har 
påbörjat utbildning i någon klubb.

På Ålleberg kan du även vidareutbilda dig i avancerad flygning och 
instrument flygning. På såväl grundkurs som övriga kurser har 
Ålleberg erfarna segelflyglärare
med lång erfarenhet.

Grundkurs för C-diplom 
eller S-certifikat ger dig 
möjlighet att skola effektivt 
med erfarna segelflyglärare, 
där utbildningskvaliten 
är garanterat hög.
 

AVA-kurs ger dig möjlighet att utbilda dig i avancerad flygning, 
AVA- grund, -fortsättning eller tävling beroende på din tidigare nivå.

IMC-kurs ger dig möjlighet att utbilda dig i molnflygning, i ett av
Sveriges bästa luftrum för molnflygning.

Kursanmälan på www.segelflyget.se

Segelflygskolan Ålleberg
  Segelflygets centrala flygskola
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dsVU iNformErEr
Aktivitetskonsulent rolf Grøstøl 
informerer forbundets medlemmer

!

h Forbundsinformation

Adresseændringer
Hvis du flytter eller skifter E-mail adresse, så husk at informere 
din klub. Det er klubben der opdaterer DSvUs adressedatabase.

Sportslicenser.
Alle der flyver konkurrence i ind eller udland skal være i besiddelse 
af en sportslicens. En gyldig sportslicens er også en forudsætning 
for at få en rekord godkendt. Sportslicenser udstedes af KDA. På 
www.kda.dk kan man se hvordan man skal forholde sig.
Bemærk!!
KDA er for tiden ramt af sygdom, så man skal forvente en lidt læn-
gere sagsbehandlingstid end normalt, så ansøg om sportslicens i 
god tid.

8,33 kHz kanalafstand
 Vi må desværre konstatere, at EU-kommissionen pr. 16. no-
vember 2012 udsende forordning nr. 1079/2012 med det lidt for-
underlige navn kommissionens gennemførelsesforordning om  
krav til talekanaladskillelse for det fælles europæiske luftrum.
 Når det lidt muntre om navnet har lagt sig, så er det en gan-
ske alvorlig forordning for os. Ganske kort betyder det:
 Alle radioer som markedsføres efter 17. november 2013 skal 
være 8,33 kHz radioer. 
1. Når der udstedes nye luftdygtighedsbeviser (LDB) for fly ef-
ter 17. november 2013, så skal en evt. radio have en 8,33 kHz 
radio. (Bemærk, at der er forskel på et LDB og ARC. 
2. Senest 31. december 2017 skal alle radioer i fly have 8,33 kHz 
kanalafstand. 
 Der er altså nu knap 4 år til at alle vores radioer skal være ud-
skiftet til 8,33 kHz radioer, så vi kan ikke opfordre alle kraftigt 
nok til ikke at indkøbe 25 kHz radioer længere, og allerede nu 
skal man være opmærksom på datoen 17. november 2013, hvis 
man importerer et fly fra udlandet.

Instruktørkurser.
Vi står overfor indførelse af de nye FCL regler. Det betyder at DSvU 
i 2013 udbyder 2 FI-kurser.
FI-kursus 1: 20. april til 27. april.
FI-kursus 2: 15. juni til 22. juni.

Der arbejdes lige nu på at der også etableres et HI kursus. Forud-
sætningen for at deltage i et HI-kursus i 2013 er, at vedkommende 

skal være klar til at påbegynde FI-kusus i 2014.
HI-kursus: uge 22 eller uge 23.

S-teoriprøve:
Årets S-teoriprøver afvikles på følgende datoer:
S - teoriprøve 1 3. april
S - teoriprøve 2 12. juni
Begge dage med start klokken 19,00.

Talentregistrering.
S - piloter i alderen 16-35 år, kan registrere sig som talent inden 15. 
april. Talentregistreringen giver en række fordele.  Talentregistre-
ringsskemaet findes på dsvu.dk under gruppe 1100. Spørgsmål ved-
rørende talentregistrering kan rettes til talenttræner Thomas Lea-
nder: tlf: 4021 8525 mail: talent@dsvu.net.

 Flyveaktiviteter:
SM 1. afdeling på Kaldred: 26. - 28. april.
Svedanor strækflyvningskursus på Arnborg: 29. april - 3. maj
DM på Arnborg: 9. - 21. maj.
Flytræf EKRS Ringsted (Henvender sig primært til TMG): 11. - 12. maj.
Sun Air Cup og junior DM på Arnborg: 8. - 19.juli.
Vejle Sommercamp: 20. - 27. juli.
FlyINverted, Svedanor kunstflyvningskursus på EKVH ved Aars: 20. 
- 27. juli

Fra DIF: 
Dårlig økonomi er ikke nødvendigvis en hindring for at børn/unge 
kan gå til svæveflyvning.
Alle børn i familier, hvor økonomien ikke tillader, at der bliver sat 
penge af til kontingent, sportsudstyr o.lign. er berettiget til at 
søge om støtte fra et stort donationsprogram. Som DIF, Procter 
& Gamble samt Føtex står bag. 
Ansøgningen skal dog foregå gennem en idrætsforening, som er 
medlem af et specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund. Som 
privatperson, skal man derfor tage kontakt til den lokale Svævefly-
veklub, hvis man ønsker støtte til at gå til svæveflyvning.
På siden www.alleborn.dif.dk vil du kunne finde information om pro-
jektet, se hvordan du selv kan støtte og få information om, hvordan 
du kan modtage støtte og komme til at dyrke lige den idræt, du 
drømmer om. h

Dansk Svæveflyverunion  
informerer

Talentregistrering 2013
2. Mulighed for deltagelse i Junior DM, Nordisk Junior, Junior VM 

med mere med støtte fra Dsvu (16-25 år)

3. Mulighed for at deltage i Dsvu´s talentkursus som afholdes i 

uge 33 over 5 hverdage.

4. Mulighed for at leje Dsvu´s fly ref. Prisoversigten til 50% af 

dagspris

5. Giver et super kammeratskab med andre fra andre klubber 

rundt i DK

Det er derfor vigtigt at i ikke holder jer tilbage ude i klubberne. 

Udfyld talent registreringen og sender den til e-mail. talent@dsvu.

net senest fredag d. 15/4-13. (Deltagelse i lodtrækning om plads i 

duo discus til DM, kræver dog talentregistrering inden 1.april).

Er du eller din klubtræner,instruktør eller andre i tvivl om det  

er noget for dig, så kontakt mig på talent@dsvu.net eller på  

tlf. +45 40 21 85 25

Thomas Leander
Talenttræner, Dsvu 

Talentregistrering 2013
Sæsonen 2013 er i gang og de første PFT flyves ude i klubberne.

Det er derfor nu ved den tid hvor Talentregistreringen skal 

udfyldes og sendes til Talenttræneren.

er jeg talent ?
Nogle er født talenter, andre skal træne for at blive talenter, men 

har du lysten til stræk- og konkurrenceflyvning så snak med din 

klubtræner, instruktør eller en konkurrencepilot ude i klubben eller 

kontakt mig.

Skemaet finder du under på dsvu.dk - UHB -1100 - blanketter 

formular etc. - andre dokumenter og blanketter. 

Hvorfor skal man tilmeldes ? 
1. Er man nyuddannet S-pilot i alderen 16-35 år og lyst til at 

komme videre med flyvningen. Så har man her chancen for at 

flyve med i bagsædet på Dsvu´s Duo Discus under DM og Sun 

Air Cup, med støtte fra Dsvu. Dvs. at man selv kun betaler for 

sportslicens, kost og logi samt transport. Dette er en kanon 

mulighed for at høste noget erfaring og en lærerigt oplevelse 

som kan give dig mod på endnu mere konkurrenceflyvning. (der 

udtages 2 piloter ti l  hver konkurrence).

18-årige rasmus Brink Jensen, Vestjysk havde plads i talentfly-
et ved DM 2011. Det indbragte et DM, da talentflyet vandt kon-
kurrencen. Talenttræner Thomas leander ses til vemstre.
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All weather, hangar og canopy overtræk.
– E-mail for tilbud!

DAN  GLIDE ApS

Certificeret I henhold til EASA Part M: DK.MF.0001samt Part G/I: DK.MG.1011.

Speciale i reparation og vedligeholdelse af kompositfly og er 
autoriseret service center for:

Vedligehold samt reparation af følgende motorer:
•  Rotax 912/914
•  Limbach
•  Diamond wankel AE 50 R / IAE 50R-AA
•  SOLO + Rotax 2 takt.

Vi forhandler udstyr fra:

WWW.DAN-GLIDE.DK • INFO@DAN-GLIDE.dk

DAN-GLIDE ApS

FÆLLESVEJ 26 DK-8766 NR. SNEDE +45 97 52 23 66

kanardia

kerry cover
www.kerry-cover.com

NYHED!!!

lxnav d.o.o. nazorjeva ul. 19a, 3000 celje
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