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”The Times They
Are a-Changin’”
Sådan sang Bob Dylan i 1964. Men svæveflyveklubberne kunne
lige så vel synge med på melodien i dag, når man ser det store
udbud af SLG- self launching gliders. På Aero-messen i Friedrichshafen kunne man se det ene svævefly efter det andet med propel i næse eller motorinstallation på ryggen.
For den elev der har stået en hel lørdag eller søndag på græsbanen og ventet på slæbeflyet, må en SLG være en kærkommen
nyhed.
Et selvstartende fly som en ASK 21 Mi, som NORDIC GLIDING
tester i dette nummer, har evnen til at operere fuldstændig autonomt af den omgivende klubstruktur. Den kræver en instruktør i
bagsædet og en elev i forsædet. Den kan starte, når klubben er
lukket, på hverdage og når eleven og instruktøren er enige om,
at nu skal der skoles. Blot vejret er godt, og der er fuel i tanken.
Intensivt og effektivt.
Men hvad hænder der så med klubben, tænker du. Disse fly er
jo de rene egoist-fly og anti-klub, kan man næste næsten høre
modstanderne eller traditionalisterne skrige. Livet kræver en indsats. Rigtig svæveflyvning kræver jo et team på mindst 10 personer til at arrangere flyvningen. SLG er for let! Et judas-kys!
Men måske har skeptikerne lidt ret? Disse fly indebærer også
reelt nogle ulemper i forhold til den klassiske fremgangsmåde i
klubberne med spilstart(vinsch) eller fly-slæb. Man er alene og
uden vidner til flyvningen. Man kan ikke diskutere sin flyvning
med andre elever, og man er ikke udsat for den samme socialisering, som når man er i klubben i mange timer.
Men som gamle Bob sang, så skifter tiderne. Tiden er mere end
nogensinde før en knap ressource, og ikke alle elever har tid til at
være ”hang-arounds” i klubberne i hel weekend og flyve 2 eller 3
gange. Jeg kan tale for mit eget vedkommende. Jeg fik mit certifikat, før jeg anskaffede mig to børn. Havde jeg byttet om på
den rækkefølge, var det aldrig lykkedes. Ikke grundet manglende

interesse, men på grund af manglende tid.
Havde jeg ikke klaret at få certifikatet dengang, ville den måske eneste løsning i dag være intensiv skoling med en SLG.
For en ting er sikkert. Udvikler man ikke klubberne med tiderne, så dør den eksisterende klubstruktur, fordi medlemmerne forsvinder.
Self Launching Gliders må derfor ses som en del af denne klubudvikling, og en selvfølgelig del af den tekniske udvikling indenfor svæveflyvning. Klarer man at integrere flytypen som et aktiv
i klubbens portefølje af muligheder, kan den være et fornuftigt
boost i foreningslivet.

Power set!
Jens Trabolt,
Redaktør H

PS. God læselyst med endnu et nummer af NORDIC GLIDING, der
endnu engang fylder hele 84 sider. Et blik rundt i landskabet viser, at magasinet - vurderet på sidetal - faktisk er verdens største om svæveflyvning, og målt på læsertal også repræsenterer
en ikke-beskeden andel i Europa. Hvilket annoncørerne også har
opdaget, og i denne udgave har det derfor været en væsentlig
udfordring at få magasinet komprimeret NED på 84 sider. Det må
ses som et sundhedstegn - både interessemæssigt og økonomisk.
Endnu et post scriptum: Det er muligt nu at få LAPL-medical, hvis
man ikke opfylder de medicinske krav til Class 2-medical. Redaktionen vil gerne høre fra læsere, der har gjort egne erfaringer med
dette på jenstrabolt@nordicgliding.com
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hInternationalt

h Svævefly over Mt. Everest
Det europæiske forskningsprojekt Mountain Wave Project planlægger en ekspedition til Himalaya i tidsrummet oktober til december 2013. Målet er at studere de bjerg-bølger (våg, red.), der
bliver genereret af området ekstreme topografi og de potentielle
rotorsystemer og deres interaktion med bølgesystemerne. Projektet, der også får en række side-gevinster, som øget viden om distribution og transport af forureningspartikler i atmosfæren, flyves i 2 stk Stemme S10-VT i højder på mellem 2000-13500 meter.
En af piloterne bliver Klaus Ohlmann, der i 2003 slog den absolutte rekord for fri distanceflyvning med 3 turn-points med en
flyvning på 3009 km i Sydamerika.

Virgins SpaceShipTwo opnåede forleden en
hastighed på MACH 1,2 og en stigehastighed
på 30.000 ft/min. Derefter gled det som et
svævefly tilbage til landing. Der er dog stadig
uvist hvornår betalende passagerer tillades
ombord ...

h 2-sædet slg for under 900.000 kr.?
Den nystartede virksomhed Pipistrel of Scandinavia i Billund står
nu for import af Pipistrel-fly i Danmark samt promotionaktiviteter i Norge og Sverige.
Trods status som ny virksomhed er ejerne dog en erfaren duo:
Morten Habekost er mest kendt som manden bag Dan-Glide, der
servicerer svævefly, og Niels Sundberg ejer luftfartsselskabet SunAir, der flyver flere europæiske ruter for British Airways. Begge er
passionerede svæveflyvere og tror på Pipistrels produkter: ”Jeg har
været forelsket i Pipistrel-flyene gennem en årrække”, fortæller
Morten Habekost til NORDIC GLIDING. ”Kvalitet og finish er
rigtig fornuftig i forhold til prisen, og så tror vi, at særligt Taurus
har en plads i markedet i Norden”, konstaterer han.
Pipistrel of Scandinavia får en række fly hjem til Danmark, og
en af de første demofly bliver netop en Taurus.

h Sightseeing-glider
Man skal altid være forsigtig med at afvise vilde projekter. Det kan
jo være, at de bliver til noget. I denne kategori hører den australske ingeniør Richard Glassocks ”Cloudbase cafe”. Konceptet er i
princippet enkelt. En 8-personers elektro-svævefly med 1400 kg
tomvægt / 4000 MTOW og en spændvidde på 42 meter skal fungere som sight-seeing-cafe i stor højde over fx Sydney eller andre
interessante (og varme) områder. Flyet har intet tag og er relativt
åben i siderne. Startmetoden er flyslæb fx Cessna Caravan, men
flyet skulle angiveligt også have power til at holde sig flyvende i
kortere perioder. Glassock har angiveligt fået ideen efter en tur op
under skybasen i en hangglider, og han spekulerede over, om man
ikke kunne finde en metode til at dele denne oplevelse med andre.
Det vil nok være en del praktiske og regulative udfordringer før
projektet får luft under vingerne. NG køber gerne den første billet! Glassock har indtil videre indsamlet over 16.000 AUD til projektet via http://www.pozible.com/project/19804.

h Spaceship two opnår mach 1.2
Virgin Galactics SpaceShip 2 blev forleden bugseret op til 47.000
ft. Efter release fra moderskibet tændte Pilot Mark Stucky og copilot Mike Alsbury flyets raketmotor som brændte i 16 sekunder
og accelerede flyet til supersonisk hastighed samtidig med, at det
steg med en hastighed på 30.000 ft/min. Efter landing foretog flyet en glideflyvning tilbage til Mojave Air and Space Port H
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Klaus Ohlmann er pilot på en af de Stemme S-10 VTfly, der skal forsøge at overflyve Mt. Everest (8.848 m)
senere på året i forskningsprojeket Mountain Wave
Project

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 militære DG-fly til 22.

”Cloudbase Cafe” er titlen
på et særdeles luftigt,
men interessant projekt
fra Australien.

Pipistrel of Scandinavia er ny nordisk aktør på import
af Pipistrel-fly. En af de første demofly i Danmark bliver det selvstartende Taurus.

Ny europæisk rekord-flyvning i åben klasse. Matthias Schunk startede forleden fra Königsdorft i
sin Schempp-Hirth Quintus M og efter 15 timer og
3 minutter var resultatet klart: Imponerende 1750
km!
Nordic Gliding 2013 SIDE 7

h Nyheder fra Aero 2013

AVIATION
OVERLOAD

Tekst og foto:
Jens Trabolt

Flymessen Aero i Friedrichshafen har udviklet sig til en pilgrimsdestination for flyveentusiaster. Ikke
uden grund, for det er her GA-nyhederne præsenteres, og her man kan holde sig ajour med den seneste udvikling indenfor luftsportens ”legesager”. 2013 var ingen undtagelse, for udstillingen er så omfattende, at man risikerer ”aviation overload” i hovedet efter 2 dages besøg. For enkelte er det dog
den ønskede sindstilstand!

Tekst: Jens Trabolt
Foto: Jens Trabolt og Aero 2013

Aero-messen i Friedrichshafen er enormt omfattende
og 1 dags besøg er alt for lidt. Intet andet sted i Europa er så mange fly-nyheder samlet på et sted.
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Den økonomiske krise, vi dagligt præsenteres for i medierne,
lod ikke til at påvirke AERO 2013 i Friedrichshafen. 2013 bød
på udstillere fra 35 lande og hele 32.600 besøgende fra hele verden. Det er en stigning i besøgstallet på godt 10 % i forhold til
2012, oplyser messens presseafdeling.
Der er mange gode grunde til at besøge Aero-udstillingen. Efter EAA AirVenture i Oshkosh er det verdens formentlig største, og så kan man også nyde det skønne sydtyske forår (vår,
red.), der som regel er et par uger – eller måneder – foran vores
eget. På dette års messe kunne man således nyde sin velfortjente aftensmad på fortovsrestauranterne ved den store Constancesø, som grænser op til Schweiz. Besøger man Aero-messen er
der god grund til at tage de praktiske sko på. Den er meget omfattende, og selv IFR-ratede piloter kan blive lidt omtumlede i
hovedet efter en hel dag.
Ønsker man at besøge messen, er den letteste måde at rejse direkte til Friedrichshafens egen lufthavn, der ligger på selve messeområdet. Der går flere daglige forbindelser via fx Berlin og Frankfurt, og booker man i god tid, er billetten ikke urimelig dyr. København-Friedrichshafen kan dækkes for ca. 2500 DKR. Ellers
hedder det lufthavnene i München eller Zürich og ekstra omkost-

ninger til leje af bil (hyrbil, red.) samt et par timers ekstra kørsel.
Hoteller kan være dyre i messe-perioden, ønsker man et rum i
500 kroners-klassen skal man booke i god tid – gerne mindst 3
måneder før. Der finders gratis shuttlebusser i fast rutefart mellem messen og centrum - ca. 7 km borte.
Det er også muligt at flyve selv derned, hvilke mange privatpiloter gør. Der er gratis landingsafgift under hele messen på
lufthavnen i Friedrichshafen. Under messen har SportFliegerGruppe Markdorf også arrangeret ”Gliderport Markdorf ” ca. 14
km vest for Aero-messen, og det er tilladt at lande uden PPR
med TMG og UL-fly. Der findes kører endda gratis shuttlebusser til og fra Gliderport Markdorf.
Et besøg er anbefalelsesværdigt, da Aero-messen er et behageligt arrangement at besøge. Trods størrelsen og de høje besøgstal virker hverken by eller messe ”over-crowded” og i modsætning til fx ILA Berlin-messen bruger man kort tid på lokal transport. Det er rart, når man er træt efter en lang messedag. En enkelt besøgsdag er for lidt, 2 dage vil nok være passende for de
fleste. Der er meget at se.
Næste gang er der Aero-messe den 9-14. april 2014. Mere info
fås på www.aero-expo.com
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h Nyheder
The bucket
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Direkte fra
Jylland

Der var stor interesse for Schleichers nye
to-sædede ASG32. Den indsatte computerrendering øverst tv. viser flyet i fuld figur.
På messen var bare fuselagen udstillet.

Bergen • Stockholm City
Göteborg • Oslo • London City
Manchester • Bruxelles
München • Düsseldorf
Op til 250 gange om ugen

Arcus-Killer fra Schleicher
I gennem længere tid har Schleicher med stor sikkerhed kigget
misundeligt på Schempp-Hirths succes i 20-meter-klassen med
Arcus.
På udstillingen præsenterede Schleicher deres 2-sædede modtræk: ASG32. Det blev dog kun til fuselagen, da vingerne først bliver færdige i løbet af denne sommer. De 4-delte vinger bygger på
designprincipperne fra den succesfulde ensædede ASG29, og de
bliver sammensat af op til 6 forskellige profiler. Første flyvning er
planlagt i 2014.
Fuselagen, der er designet så også store nordiske piloter på op
til 2 meter kan sidde komfortabelt, er i store træk hentet fra ASH30.
Halesektionen er dog helt ny med højderor i en speciel dobbelt
trapezoid-form med tipperne pegende nedad. Halesektionen er
også designet så det indfældelige halehjul finder plads deri. Det
indfældes sammen med hovedhjulet.
Joschka Schmeisl er ansvarlig for konstruktionen sammen med
Michael Greiner, som står for designet (G’et i ASG).
ASG32 bliver lanceret i tre udgaver: Som konventionelt svævefly, som selvstartende svævefly med den populære 41 KW-stærke
Austro wankel-motor (se fx test af ASK 21 Mi i dette nummer af
NG) og med elektrisk sustainer, der stadig er under udvikling.
På Schleicher-standen var der også udstillet en ASH30 – bare 4
er bygget indtil videre, og der har været store forsinkelser i projektet, der blev annonceret i 2011. Joschka Schmeisl havde dog en
god forklaring: ”Forsinkelsen skyldes, at fuselagen er et helt nyt
design. Derfor var det nødvendigt for os at foretage et nyt certifi-

cerings-forløb, der indebar en crash-test af cockpittet, hvilket fejlede i første forsøg. Vi måtte derfor foretage en række modifikationer i designet, så vi kunne færdiggøre certificeringsprocessen.
Dette var vores højeste prioritet, før vi begyndte at bygge flyet i et
større volumen. Så det er bare et rygte, at ASH30 ikke har den lovede performance. Vi har ganske enkelte ikke haft nok eksemplarer af flyet til at bevise dette”, forklarede han under messen til
Soaringcafe.com

Arcus stadig storsælger
På Aero 2013 fremviste Schempp-Hirth en Arcus M, en Quintus
M og fuselagen fra Ventus 2CxT. Bernd Weber fra Schempp-Hirth
var dog ikke synderligt bekymret over den nye ASG32: ” Kunderne forstår med det samme hvor god vores Arcus er. Det er trods
alt over 3 års ventetid på den”, sagde han til NORDIC GLIDING.
Fabrikken fokuserer i øjeblikket på at færddiggøre certificeringen
af Quintus.

Flere tosædede
Men det var ikke bare velkonsoliderede tyske fabrikanter, der havde nyheder på messen.
Den tjekkiske producent HPH, der er kendt for deres 304-Shark
model i 15/18-meter FAI-klassen, debuterede med nyheden om et
helt nyt 2-sædet 20-meter-fly. Navnet er TwinShark 304 TS. Flyet
har flaps, en MTOW på 800 kg og vingeloading på op til 52 kg/
m2. Glidetallet oplyses til at være 1:49 ved 128 km/t og Vne 278
km/t. Flyet har været i støbeskeen gennem flere år, men nu oply-

Snacks

Måltider

Drinks

Aviser

Lounges
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h Nyheder fra Aero 2013

193 cm nordisk korpus på plads i
det italienske UL-svævefly Alisport Silent 2 Elektro. Alt komfortudstyr måtte først demonteres, før canopy kunne lukkes. Bortset fra en lidt tyndere fuselagesider end vi er vant til fra de tyske
CS22-certificerede fly, så var kvalitetsindtrykket ganske fornuftigt. Prisen er også positiv:
460.000 DKR/NOK/ 550.000 SEK
for 13,5-meter flyet.

En svensksolgt Arcus M kunne ses på udstillingen.

ser HpH-boss Jaroslav Potmesil, at projektet får endeligt luft
under vingerne senere i år. Projektet følger også den seneste
selvstarts-trend, idet TwinShark bliver udstyret med en Binder
Solo 2625-02 med 65 hk, der sætter den i stand til at operere
autonomt. Senere kommer der også en elektrisk sustainer, der
formentlig vil give en sammenlignelig performance med den
en-sædede Shark med jet-sustainer.
Den slovenske producent Albastar debuterede også med planerne om et to-sædet ultralet svævefly med navnet AS-18m
GEN. Det er en videreudvikling af AS-18 M, som blev præsenteret i 2011 som bare er produceret i to eksemplarer. Albastar
er måske ikke så kendt, men firmaet har stået for design og
konstruktion af det ultralette svævefly Pipistrel Apis og har deltaget i udviklingen af det ultralette TMG Pipistrel Sinus. Det
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nye AS-18 GEN rummer dog flere interessante deltaljer, fx motoren, som bliver et hybridsetup med en 65 hk benzinmotor
placeret ”midship”. Den leverer elektricitet til en 42 KW FESmotor i næsen. Det bliver dog også muligt at bestille typen med
batterier i stedet for benzinmotor.

Lange Aviation
Antares 23E var fraværende på messen, men det skyldes, at der
bare findes et enkelt eksemplar, og det skulle leveres til en betalende kunde. Lange Aviation fremviste dog en Antares 20E
og demonstrerede utallige gange dens simple start – og shutdown-funktion. En konventionelt drevet Antares 18T med sustainer kunne også ses på messen.

Schempp-Hirth er i fuld gang med at certificere Quintus M. På messen tiltrak den sig en del
opmærksomhed fra glider-afficionados.

NORDIC GLIDING fik en snak med
Schleichers design-legende Martin Heide (H’et i ASH). Vi spurgte
ham, om den økonomiske krise
mærkes hos fabrikanten. Han fortalte, at mange af kunderne er så
økonomisk velfunderede, at de
ikke rammes af krisen, og Schleicher derfor ikke mærker noget videre til de dårlige tider.

Aero-messen var fyldt med snurrende propeller. Alle fabrikanter var
ivrige efter at demonstrere, hvor fleksible og brugervenlige elektrosystemerne efterhånden er. Her Antares 20E.

Tjekkiske HPH Sailplanes udstillede deres selvstartende 304
MS Shark med 2526 Solo-motor. Glidetallet er 1:51 og prisen
starter ved 921.000 DKR/NOK/ 1.05 MIO SEK for en flyveklar
maskine inkl. Cobra-trailer og basic instrumentering.
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Yuneec E-spyder er netop godkendt som tysk UL-fly. Det kan flyve i op til
90 minutter med 60 km/t på sin 60 kg batteripakke.

Eurosport Crossover er en portugisisk elektrisk UL-TMG med retractable
motornaceller i fuselagen.

Luka Znidarsic (th.) fra LZ Design demonstrerer
sit FES-system på en LAK17. Der flyver ca. 25 fly
med dette system, der giver SLG-potentiale og
hurtig power-on-demand.
Alisports Mattia Rigamonti fortæller om det ultralette svævefly Silent Elektro og viser det enkle
og brugervenlige throttle - og motorinstrument.

Elektrisk drevne fly.
Calin Gologan (stående) fra PC-aero fremviser sin
Solar Wolrd E-one. Flyet har en endurance på hele
8 timer med en cruisehastighed på 140 km/t. Flyet kan holde sig på vingerne med et energiforbrug
på mellem 2-3 KW. Solcellerne på vingerne bidrager med op til mere end 1 KW under flyvningen.

Den tjekkiske TMG Phoenix ombygget til elektrodrift med 44 KW-motor.
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At fremtiden er elektrisk er der efterhånden ingen tvivl om. Aero
2013 præsenterede utallige elektriske fly – flere end i de foregående år, og der var færre ”koncept”-modeller og flere ”reelt anvendelige” modeller.
NORDIC GLIDING fik en snak med en af de personer, der arbejder udelukkende med elektrisk fremdrift. Luka Znidarsic fra
det slovenske firma LZ Design er manden bag FES-motoren (Front
Electric Sustainer), der giver sustainer- og SLG-kapacitet til fly fra
Alisport, LAK og Albastar. Luka Znidarsic fortalte om udviklingen af elektrisk fremdrift: ”Der er ingen tvivl om, at vi har en fornuftig udvikling i teknologien set globalt. Vi ser ikke udviklingen
i selve el-motorerne, for de er temmelige energieffektive, men på
batterierne sker der hele tiden en forbedring af kapacitet – mellem
5 og 10 % hver år, så de systemer vi flyver der er fint anvendelige
i dag er langt mere effektive om 5 eller 10 år. Vi har dog som branche et fælles problem. Nemlig at myndighederne forlanger, at vi
skal certificere vores produkter. Men de kan ikke fortælle os, hvilke krav der gælder, fordi de teknologien reelt har overhalet regelværket på området. Vi venter ofte på svar på fx EASA, så vi kan

komme videre. Den slags giver en unødig bremse i udviklingen”,
fortæller Luka Znidarsic fra LZ Design. Dette synspunk er han
ikke alene om. Også brancheorganisationen GAMA (General Aviation Manufacturers Association) fremførte dette synspunkt på
deres årlige konference under Aero Messen.
PC Aero fremviste også deres SolarWorld E-One, som de omtaler som ”verdens første solar-elektriske fly” og er efter eget udsagn ”tæt på serieproduktion”. Flyet der bliver certificeret efter
den tyske LTF-UL-klasse får en tomvægt på bare 100 kg. Dette tillader en batterivægt på 100 kg og en pilot på op til 100 kg. Flyets
13-meter vinger er beklædt med krystallinske solceller og giver
sammen med batterierne en endurance på mere end 8 timer og en
teoretisk rækkevidde på op til 1000 km. I næsen er der placeret en
elektromotor på 16 KW, der giver SolarWorld E-One en marchfart
på 140 km/t. Glidetallet er på 1:33. Ideen er, at solcellerne virker
som en range-extender – i kraftig termik skal batterierne ligefrem
kunne oplades med motorbremsning. Så der er meget der indikerer, at flyet ikke skal flyves som et motorfly, men som et svævefly.
En elektrisk to-sædet variant er også i PC Aeros tanker, men ikke
endnu under fysisk udvikling.
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Avionics-trends 2013:
Stora skärmar og accelerometrar
De båda stora tillverkarna av segelflygavionic (”komputtrar”) LX NAV och LX Navigation, båda
från Slovenien, fanns på plats. LX NAV har dessutom tighta band med Naviter, producenten
av bl a SeeYou. Annars var det tunnsått med tillverkare av segelflygavionic på mässan.

V80 med horisontgyro

Tekst Robert Danewid
Foto: Robert Danewid og Jens Trabolt

Naviter
Naviter, som producerar mjukvara som SeeYou, SeeYouMobile,
Connect Me och SeeYouCloud och handdatorn Oudie, visade upp
”molnet” SeeYouCloud, som är en personlig förvaringsplats av IGC
filer mm i ”cyberspace”. SeeYouCloud ingår i gamla klassiska SeeYou, som hunnit upp till version 5.3.SeeYou finns numera också
för androidmobiler, iPhone och iPad.
En annan nyhet, fast (bortset fra, red.) den lanserades redan i
höstas, är SeeYou Flight Recorder för Android och iPhone. Det är
bara att starta recorden när man startar flygningen och logga den.
Efter landning kan man ladda upp filen direkt i molnet. Enkelt,
bekvämt och gratis! Fast den är så klart inte IGC godkänd, men
den duger i t e x OLC och förhoppningsvis i svenska RST tämligen snart.
Naviters storsäljare Oudie presenterades i en ny version – Oudie
III. Det är en version avsedd för i första hand skärm- och hängflygare. Oudie III har ett större batteri (medger 15 tim drift) och är
därför tjockare samt variometerfunktion (som bygger på GPS höjd).

LX NAV
LX NAV visade upp flera nyheter. Framförallt den nya variometern V80, som använder sig av accelerometrar (tre stycken), vilket
också medger att det finns en sida som är ett horisontgyro, samt
trycksonder. V80 kan användas fristående eller kopplad till
LX8000/8080/9000. V80 är, som namnet anger, ett instrument med
80 mm diameter.
Mjukvaran (softwaren, red.)i LX8000/8080/9000 är uppgraderad och helt omarbetad. Dessutom levereras de som standard numera med V9 variometer som också använder tre accelerometrar,
i likhet med V80. Det här med accelerometrar är just nu det hetaste heta inom variometerteknologi.
LX NAV visade också upp en ny liten FLARM display, som såg
fin ut, förutom sin tämligen nya FLARMmouse.

LX Navigation
LX Navigation hade flera nyheter. Deras Zeus (LX Navigations
motsvarighet till LX NAVs LX9000) presenterades i tre storlekar;
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Oudie III

4.3, 5.5 och 8 tums skärmar. 8 tummaren var ny liksom en variant,
LX Zeus Mobile, som kan användas ungefär som en PNA eller
monteras fast i brädan. Stora skärmar verkar vara på modet!
En intressant nyhet, som visades för första gången, var att LX7007C
och LX7007CB nu kan fås med ICAO kartor. Man får betala en licens för kartorna. Dessvärre finns det ännu inte kartor för Skandinavien. Kostnaden för kartorna ligger runt 75 €.
Skillnaden mellan LX NAVs och LX Navigations ”pryttlar” är
främst att LX NAV har allting inbyggt i ett instrument (förutom
varion) medan LX navigation är uppbyggt kring flera ”byggstenar”.
I en LX9000 FLARM är FLARM och IGC logger inbyggd i instrumentet medan en LX Zeus IGC FLARM består av en LX Zeus plus
Colibri II (logger) och t ex RedBox (FLARM).
Det är ingen större prisskillnad mellan dem – de kostar väldigt
mycket! - en LX9000 FLARM kostar 4 510 € exkl moms och en LX
Zeus FLARM IGC kostar 3 990 € exkl moms. Vi fick en pratstund
med Crtomir Rojnik, ägaren av LX Navigation. Han menar att när
man köper ett nytt flygplan idag så har priset på ”komputtern” inte
så stor betydelse. Men om man t ex har fått en gammal kärra ommålad och ska modernisera instrumenten och redan har en Colibri och FLARM så är man kanske mer kostnadsmedveten (omkostningsbevidst, red.) . Då räcker det med att köpa en basic Zeus,
den kostar då 3 550 € exkl moms. Rojnik ser en vikande marknad
av nyproduktion a v segelflygplan, kanske främst för att flygplanen blir mer och mer komplicerade och tar längre tid att bygga
och därför tillverkas det färre per år. Samtidigt ser vi ett ökande
antal flygplan från 80 och 90-talet som målas om och blir i princip som nya.
Både LX Navigation och LX NAV satsar också på instrument,
digitala sådana, för UL-marknaden. Här är ju allting lättare, här
behövs ju inga Form One för fart- och höjdmätare! Och det är stora skärmar som gäller.

Mer information hittar man på
www.naviter.com
lxnav.com
www.lxnavigation.com

LX Zeus Mobile

LX NAV UL10 – hela 10 tums skärm – för UL-flygplan.
Fart och höjdmätare i stapelform till vänster

LX Zeus 8.0 i en Discus-bräda. Fartmätare till vänster, höjdmätare till höger, radio längst ner. Sedan behöver man inte mer!

LX7007C med ICAO-kartor

LX Navigation Nesis 5.5 för UL-flygplan. Här finns alla instrument

V80 med huvuddisplay
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”Back to basics-klassen” - også med svævefly!
Dem der siger, at flyvningen er blevet mere kompliceret, har
ret! Mellem 1994 og 1996 er der implementeret over 600 nye
regler i forbindelse med certificering i CS23-kategorien. Dette
betyder, at certificering af nye lette fly gradvist er blevet mere
omkostningstunge, fordi FAR 23-certificeringen mere sigter
mod de tunge fly. Som en naturlig konsekvens af dette er priserne steget voldsomt over de seneste 15 år. Men på messen
fandtes der mange muligheder, hvis (om, red.) man blot vil flyve for fornøjelsens skyld. Den nye 120 kg-klasse – ”Leichte
luftsportgeräte”, eller ”back to basics”-klassen var repræsenteret med mange maskiner. Kravene til godkendelse er meget lempelige, ligesom der heller ikke kræves medical. Klassen
spænder både og motor – og svævefly. I England findes der en
tilsvarende klasse, SSDR – Single Seat Deregulated, som følges med stor interesse af en række små producenter.
For flyene i klassen ”leichte Luftsportgeräte” gælder følgende:
Svæveflyene må max. have 2 sæder samt have en max tomvægt på 80 kg (1-sædet) eller 100 kg (to-sædet).
For motorflyene i klassen gælder, at de kun må være 1-sædede, have en MTOW på 260 kg, en max. vingebelastning på 25
kg/m2, en max. brændstofbeholdning på 25 liter og en tomvægt på 100 kg.
Dog gælder det for alle fly – både motor – og svævefly – at
kravene anses for opfyldt, hvis tomvægten ikke overstiger 120
kg med alle instrumenter, udrustning og BRS-skærm installeret. Dertil kommer en maksimal stallspeed på 55 km/t. H

Den 85 kg tunge Archeaopteryx fås nu også med elektro-selvstart.

Den elektriske motor giver Archeaopteryx 2 m/s-stigeperformance.

Gerhard Wagners egenkonstruerede GFW3-svævefly i ul-klassen

Cornelia Ruppert fra Ruppert Composites
demonstrerer de mange finesser ved den
begavende konstruktion Archeaopteryx.
Flyet, der egentlig slet ikke er et ”rigtigt”
svævefly men en ror-styret hang-glider, har
en 13,5 meter vinge med flaps og kan fange selv den svageste termik. Kvaliteten er
tånhøj - det er prisen i øvrigt også: ca 85.000
Euro. Typen har i øvrigt lige fløjet en FAItriangle på 343 km i Australien.
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VI FÖRSÄKRAR FLYG
Vår organisation har mångårig erfarenhet och stor kompetens då det gäller flyg och försäkring.
Under närmare 50 år har vi förfinat och utvecklat skräddarsydda lösningar till våra kunder. Vi är
kända för långvariga kundrelationer och för våra erfarna och skickliga medarbetare som lever upp
till givna löften och ingångna avtal. Vi hanterar i stort sett alla aspekter av flygförsäkring och det på
ett enkelt och obyråkratiskt sätt.
Som kund är du alltid välkommen att kontakta oss och det gäller även dig som ännu inte är det.

www.inter-hannover.se/contact/aviation/

+46 (0) 8 - 617 54 00

h NG tester: ASK 21 MI

POWER TOOLS
SLG - Self Launching Gliders – er med tiden blevet mere almindelige i de store fabrikkers
produktportefølje. Fordelene er til at få øje på; Operations-autonomi fra den eksisterende
klubstruktur. Men er det et motorfly eller et svævefly, og er motoriserede svævefly bedre
end de klassiske startmetoder? NORDIC GLIDING tester her en ASK-21 Mi for at finde svaret.

Tekst og foto: Jens Trabolt
Tak til Göran Ax for stick’n’rudder-skills på Super Cub-fotofly.

Vinder af flight i
Arcus T

Viktor Karlsson
Eduard Boyes gata 41
431 66 Mölndal
Sverige
NG gratulerer!

Take-off fra Landskrona i ASK 21 Mi.
En self-launching-glider (SLG) giver
helt nye muligheder for skoling.
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Det eneste kritikpunkt er nok, at ASK 21
er så venligt, at nye piloter kan forledes
til at tro, at alle fly er så godmodige og
spinsikre. Flere nye piloter har efter omskoling til en ny type måtte erfare, at ikke
alle fly er spinsikre som en ASK21! (!)

Taxi er intet problem med små hjul på vingerne
og styrbart næsehjul. Men for en ”klassisk svæveflyvepilot” er det en besynderlig oplevelse at
taxie i et svævefly.

ASK 21. En type, de fleste svæveflyvepiloter kender særdeles godt.
Flyet blev introduceret som afløser for klassikeren ASK13, og som
Alexander Schleichers Flugzeugbau første kompositfly designet
af Rudolf Kaiser. Typen fløj første gang 6. februar 1979 og de over
900 stk. produceret til dato vidner om en fundamentalt korrekt
konstruktion, der ikke er ændret grundlæggende i de over 30 års
produktionstid.

Ekstremt godmodigt skolefly
Typen er ekstremt robust og tåler elevflyvning af værste skuffe.
Stalls er non-events; Selv med pinden helt i maven, virker flyet
helt ligeglad og kvitterer for mishandlingen med stor sink-rate og
intet andet. Slipper man pinden, flyver man igen. Det er også
praktisk taget umuligt at få en ASK21 ind i et rigtigt spin uden at
der er monteret spin-kit på halesektionen. Det eneste kritikpunkt
er nok, at ASK 21 er så venligt, at nye piloter kan forledes til at
tro, at alle fly er så godmodige og spinsikre. Flere nye piloter har
efter omskoling til en ny type måtte erfare, at ikke alle fly er spinsikre som en ASK21!
Læg dertil et temmelig perfekt cockpit, hvor ergonomi og brugsrigtighed går op i en højere enhed. Skulle man tilmed få lyst til
at flyve mere avanceret, så er en standard ASK21 også ”beefy” nok
til dette. Flyet er certificeret efter ”aerobatic”-kategorien og tåler
brutale +6,5 g og – 4 g. Nok til de fleste.
Med andre ord et perfekt skolefly – det var det i 1979, og er det
på mange måder stadigvæk (fortfarende, red.) Men flere ting i
miljøet har ændret sig på de 30 år, teknisk og kulturelt.
Det bliver stadig sværere at holde de klassiske bugserfly på vingerne. Omkostningerne til dokumentation og vedligehold stiger,
og 100LL-forsyningssikkerheden er truet samtidig med, at prisen
på brændstoffet stiger. Antallet af PPL-indehavere falder også, og
selv med introduktionen af UL-fly som bugserfly bliver flybugsering mere og mere problematisk.
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Der er også en anden trussel mod flyvningen: Tilgangen af nye
piloter. Tiderne har ændret sig, og der er måske en tendens til, at
folk har mere travlt og har mindre tid til at være ”hang-around”
på flyvepladsen en hel lørdag eller søndag for at få 2 eller 3 starter
med en instruktør. Folk i dag vil gerne flyve, når det passer dem.
En kliché? Måske, men under alle omstændigheder har de store
fabrikker svaret igen med en flytype, der passer ind i dette scenarie. De selvstartende fly, self launching gliders.
Enter the power tool: ASK 21 Mi. Et genialt fly – why fix something that is not broken. Man tager et gennemprøvet design og
monterer en gennemprøvet motor, og vupti har man et produkt til
svæveflyveklubben anno 2013.

Motor
Schleicher har monteret den velkendte Austro AE50-R-wankelmotor – også kendt fra ASH25 Mi, ASH 26 Mi, ASW 22 og andre motoriserede UAV-djævelskaber som fx Scheibel Camcopter. I alt flyver der i dag over 1100 motorer af AE50R-typen, der er certificeret i forhold til EASA 22 Subpart H. Schleicher har bygget ca. 500
fly med denne motortype.
Austro AE50R-motoren er oprindelig udviklet i den engelske
motorcykelindustri, før Austro Engine overtog rettighederne og
færdigudviklede den. I forhold til en konventionel stempelmotor
(kolvmotor, red.), så er der utallige fordele ved en wankelmotor.
Wankelmotoren har ikke et stempel (kolv, red.) som bevæger sig
op og ned i en cylinder. Motortypen har en triangel som snurrer i
epitrokoid og alle arbejdstakter sker på bare en omdrejning
(varv,red.). Dette giver stemplet, triangeln, tre kraftimpulser per
omdrejning.
Under den første takt, indsugningen, suges fuel/luft-blandingen
ind i undertrykket på rotorens overside. Ved den anden takt, kompression, har stemplet roteret 1/3 omdrejning og fuel/luft-blandningen er blevet komprimeret på tændrørssiden (tändstiftssidan, red.).

Full power og den lille AE50 R-wankelmotor kvitterer med
at løfte flyet med små 500 ft/min. Ganske hæderligt.
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Leif Nilsson fra Landskrona Flygklubb er selv instruktør på MI og
mener, at typen har mange fordele i klubben som læringsværktøj.

Den tredje takt, förbrændingen eller arbejdstakten, starter når
tændrøret antænder den komprimerede fuel/luft-blanding. Gasblandningen ekspanderes og presser stemplet i rotationsretningen.
Clever stuff indeed.
Dette motorkoncept er genialt, og giver med sin enkle konstruktion og få bevægelige dele en særdeles vibrationsfri gang. Har man
prøvet turbomotorer/hjemhentningsmotorer i andre fly, fx konventionelle motortyper som SOLO 2350 og Rotax 503 ved man, at
motorlyden fra en 2-takts-motor i et svævefly er den rene akustiske tortur med ubehagelige vibrationer og ekstremt lydniveau.
Wankelmotoren har tilmed en ekstremt lav høj ydelse for sin vægt.
Motoren er på bare 294 ccm og har en effekt på hele 55 hk ved 7750
rpm. Tørvægten er beskedne 24,5 kg, hvilket giver en vægt/effektforhold på over 2 hk/kg.
Ulempen (nackdelen, red.) ved denne motortypen er et relativt
højt brændstofforbrug, relativt ringe slidstyrke og dårligt drejningsmoment (vridmoment, red.) ved lave omdrejninger.

Øget kompleksitet

Betjeningskonsol til motor adskiller MI
fra den almindelige ASK 21.

Motorinstrumentet viser RPM under climb og resterende fuel i liter.
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Der er dog relativt store forskelle på en standard ASK 21 og en ASK
21-Mi. Man har opgivet ”aerobatic”-klassen – MI-versionen hører
under ”Utility”-kategorien og klarer simpel aerobatic-flyvning.
Det skyldes en vægt der er ca. 100 kg højere, trods en halesektion,
der er bygget i kulfiber og kevlar. Dette er for at bringe orden i
tyngdepunktet. Motoren kan dog demonteres, hvilket bringer aerobatic-præstationerne frem igen.
En 23 liters fueltank i aluminium findes bag instruktøren. Motoren klarer at køre på AVGAS, 100LL eller oktan 95 blyfri bilbenzin.
Både for og bag i cockpittet har elev og instruktør mulighed for
at operere motoren med 100% dual controls.
På vingetipperne er der monteret små hjul, der tillader taxi uden
”ground assistance”, og næsehjulet er styrbart som på et motorfly.
Men man skal ikke tro, at en ASK 21 Mi bare er en ASK21’er med
motor. Motorinstallationen gør flyet langt mere komplekst. På en
ASK 21 er Pilots Operation Handbook 41 sider. På en ASK21 Mi
er håndbogen vokset til omfangsrige 157 sider (!), og det gør, at
man skal være ”current” på flyet for at være en sikker pilot.
Landskrona Flygklub, der købte denne ASK21 MI, for omkring
2 år siden, har beskæftiget sig meget med sikkerhedsaspektet omkring skoling på et motoriseret svævefly. Tjeklisten i MI er omfattende – næsten 3 gange så mange tjekpunkter som på en ASK21,
og klubben råder sine medlemmer til at opgive re-starts, hvis motoren stopper, før en sikker højde er opnået. For de fleste piloter
vil der ikke være tid til at gennemgå tjeklisten på ca. 10 punkter,
og man risikerer nok at glemme at ”flyve maskinen” under forsøget på en genstart i lav højde.

Flyveklubben har også gjort sine egne forsøg med at svinge 180
grader retur til flyvepladsen og lande i medvind. Erfaringen er, at
med udfældet motor glider flyet som med ”halve bremser”. Et 180
graders sving med udfældet motor og stillestående propel giver ca.
50 meters højdetab (højdförlust, red.) Motorbortfald i climb og efterfølgende udretning til level flight og 180 graders turn-back giver 40 meters højdetab i forhold til udgangspunktet, så klubben
mener ikke, at det bør overdramatiseres. Klubben er blevet enige
om en sikker højde for turn-back på 200 meter over flyvepladsen
ved motorbortfald. Som en tommelfinger-regel bør alt under 500
ft resultere i en landing lige frem.
Hele filosofien omkring brugen af flyet er også, at det er et svævefly, og ikke et motorfly. Dette ser man også i operationsbetingelserne for motorstart i sikker højde. Dette bør kun ske over egnede
landingsområder på medvind. Enten så starter motoren eller også
så lander man. Efter succesfuld motorstart cirkles der i climb over
landingsområdet 2 gange, indtil sikker højde er nået. De mest almindelige fejl der fører til mislykket start af motoren er: 1) Lukket
benzinhane (benzinkran, red.), 2)Afbrudt tænding og 3)For høj
flyvefart, der medfører, at sikringen til udfældningsmotoren slår
fra.

Praktisk performance.
Leif Nilsson, der er ordførende i Landskrona Flygklubb, fristede
med en tur, og redaktøren skulle agere elev – en ikke uvant situation, siden jeg har gennemgået al min grundtræning på Nordsjæl-

Alexander Schleicher Flugzeugbau
ASK 21 MI
Spændvidde: 17 m
Max. vingbelastning: 39, 3 kg/m2
Motor: Austro Engine AE50-R, 55 hk
Max cruising speed: 248 km/t @ FL100
Stall speed: 80 km/t
VNe: 280 km/t
Startløb: 215 m @ MTOW, Asfalt
Startdistance: 460 m (til 50 ft)
Rækkevidde: 500 km (savtak)
Brændstofbeholdning: 1 x 23 liter
Benzinforbrug: 14 l/t ved 140 km/t
Rate of Climb: 443 ft/min @ MTOW
Glidetal: 1:34 @ 90 km/t
Flyveklar pris: 1.800.000 SEK med instrumenter og vogn
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Vind en tur i dette fly

lands Svæveflyveklubs ASK 21 (at OY-OVC stadig er intakt vidner
om 21’erens styrke …)
Normalt taxier klubben MI’eren ud for enden af den 1180 meter lange asfaltbane under egen power. Men fabrikken har frarådet lange taxi-runs efter at wankelmotoren 2 gange har haft overophedningsproblemer, så nu slæbes flyet ned til take-off-point med
bil. Men i dag blæser det kraftigt med gusts på ca. 20 kt, så vingerne slår i jorden. Derfor besluttes det, at vi skal taxie med motor.
Tid til tjeklisten: Fuel cock on, tjek. Power-plant main switch: ON,
Tjek. Switch "Extend Propeller" engaged upwards, Tjek. Green
LED "Propeller extended" on? Tjek. Propeller stop disengaged?
Tjek. Ignition on? Tjek. Fuel Pump 2 off? Tjek. Check sound of
fuel pump 1. Tjek. Fuel pressure ok? Tjek. Throttle idle. Tjek. Så
kan man trykke på startknappen for 2-minutters opvarmning, og
wankelmotoren springer straks i gang. På det digitale motorinstrument er der forskellige informationer, herunder motor-rpm,
kølevandstemperatur og antal liter benzin i tanken. Efter 40 grader på kølevandet er nået, kan vi foretage motorafprøvning og afprøvning af tændingssystem.
Vi giver gas, og taxier mod bane-enden. Det er en mærkværdig oplevelse at opleve ASK 21 som motorfly. Men det foregår helt problemløst. De store hjul på vingetipperne gør det muligt at taxie med relativt
høj hastighed, og da vi når banenden kan vi nyde godt at det styrbare
næsehjul, og man bliver overrasket over flyets store manøvredygtighed, der står i kontrast til den sædvanlige opfattelse af svævefly som
skrøbelige og upraktiske giganter.
Line up og fuld gas, 7750 rpm. Vi accelererer kvikt ned af banen,
trods flyets ganske høje vægt – en max startvægt på 705 kg. Vi har
mindst 10 kt i næsen, så take off roll bliver noget mindre end de i håndbogen annoncerede 215 meter på asfaltbane (270 meter på græs).
Startdistance (til 50 ft) er 460 og 515 meter på
henholdsvis asfalt og græs

Flyets performance på denne dag virker god, og omtrent på niveau
med en 80 hk Dimona med omtrent 500 ft/min. Det er bare tilladt
at køre med max rpm i 3 minutter og orange diode-lys i motordisplayet. Derefter skal der reduceres til max. 7100 rpm. Fuelforbruget ved fuld gas er 17 l/t og ved max vedvarende power 14/l t. Ved
ligeudflyvning giver dette 140 km/t, men klubben har en regel om
ikke at flyve som et motorfly. Er man i ”transitmode” skal der foregår som savtaksflyvning, hvor man på fuld tank har en rækkevidde på cirka 500 km. Men det er spiller ikke den store rolle for klubben, der primært anvender ASK21 MI til primærskoling.
Støjniveauet er som antaget særdeles lavt, og det er muligt at
flyve uden headsets under start, en ting som er fuldstændig umuligt med konventionelle motortyper. Miljøpåvirkningen må også
antages at være rimelig – antageligvis på niveau med – eller under – operationer med konventionel flybugsering. Flyveklubben
bor tæt op af naboerne, og de har ikke oplevet problemer af nogen art med denne flytype. En ASK21 MI starter jo bare som moSIDE 26 Nordic Gliding 2013

”

En start i en SLG er en interessant
oplevelse. ASK 21 Mi er ingen undtagelse.
Landskrona FK har lovet NORDIC
GLIDING, at de giver en heldig
svensk, dansk eller norsk læser en
tur i flyet med udgangspunkt i
Landskrona FK - ca 20 km nord for
Malmø. Alle læsere kan deltage
uanset flyveerfaring. Flyvningen
foregår efter nærmere aftale mellem flyveklubben og vinderen.

Motorinstallationen gør ASK 21 MI langt mere
kompleks. På en ASK 21 er Pilots Operation
Handbook 41 sider. På en ASK21 Mi er håndbogen vokset til omfangsrige 157 sider (!)

Sådan gør du
Send en mail til jenstrabolt@nordicgliding.com med ”Vind tur i ASK
21 Mi” i emnefeltet senest 15. juli
Glem ikke at skrive navn, adresse
og kontaktdetaljer. Så deltager du
i konkurrencen.

Efter start kan motor nedfældes i fuselagen. Dog
skal man flyve et par minutter med motorinstallationen ”semi-retracted” af hensyn til kølingen.
Glidetallet forbedres dog betragteligt sammenlignet med udfældet motorinstallation.

torfly og lander som svævefly, og det må ganske vist give en reduktion i støjbelastning.

Shutdown
Da vi på kort tid når 2000 ft, tager vi gassen af motoren, og slår
tændingen fra. Håndbogen anbefaler ikke noget længere cooldown-run ved normale temperaturer. Der er forbudt at flyve med
motoren i tomgang i længere tid, da udstødningen ikke får tilstrækkelig med køling. Dette kan overophede propellen, hvis motoren nedfældes straks.
Ved at trykke på ”retract” og med bremset propel, indfældes
motoren 2/3 indtil et kort signal høres. I dette semi-nedfældede
leje forbedres flyets aerodynamik betragteligt og motoren køles.
Når kølevandstemperaturen er faldet 2 grader, må motoren nedfældes helt i flyets fuselage for en mere ”smooth” profil.
Så kan den ”rigtige” flyvning begynde (börja, red.), og de fleste
piloter vil genkende ASK 21’erens flight characteristics. MI-ver-

sion føles måske lidt tungere og glider lidt bedre, men har man
ikke fløjet ASK 21 i en længere periode vil man sandsynligvis ikke
mærke forskellen. Men der er dog en forskel (skillnad, red.). Med
en let pilot i forsædet vil MI’eren gerne foretage de indledende bevægelser til et spin, men dog ikke fuldbyrdede spins.
I forhold til den rene glider-variant er der også et par ganske
interessante parametre i MI’eren, hvis (om, red.) der opstår en
nødsituation. Fabrikken anbefaler (rekommenderar, red.), at
man bremser propellen, inden man foretager canopy jettison.
Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig, hvad der sker
med canopy, hvis den rammer en propel. Jeg ville også meget
nødig forlade det trygge cockpit med faldskærm og med kørende propel bag mig …
Efter en dejlig flyvning i kendte rammer, kan vi sætte næsen
mod finalen. Finale- og Touch-down-speed er en anelse højere
end.ASK21 – siger håndbogen – for at være helt ærlig opdagede jeg det først, da jeg kom hjem og lavede ekstra research.

Velegnet til klubbrug
Men hvad siger klubbens instruktører – og elever? Leif Nilsson,
der har guidet testflyvningen fra bagsædet – er tilfreds (nöjd, red.)
med ASK21 MI: ”Vi har gode erfaringer med flyet”, siger han –
også i forhold til at tiltrække og fastholde medlemmer som ønsker
at lære at flyve under lidt mere intensiv skoling: ”Som klub er vi
naturligvis nødt til at kigge på realiteterne. Tiderne ændrer sig, og
klubberne må ændre sig med tiden, men som læringsværktøj er
det selvstartende fly rigtig godt. Vi tager det selvfølgelig stille og roligt i starten, så vi ikke overloader eleven med motorbetjening. De
skal jo lære at flyve først”, konstaterer han. ”Eleven er med på tjeklisten, og i starten flyver vi 3 starter på en dag. Når eleven bliver mere
erfaren og rutineret, så kan vi tage flere starter. Flyet giver jo den
fleksibilitet, at det bare er instruktøren og eleven, der skal involveres i flyvningen. Det giver mulighed for lidt mere intensive forløb,
og så har vi også den fordel, at eleverne lærer flybugsering på bare
2-3 starter efter de har fløjet ASK21 MI”, slutter han.
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h NG tester: ASK 21 MI

Benzintank i aluminium rummer 23
liter. Rækkevidde er ca. 500 km

Mikroskopisk i størrelse og vægt. Stor i ydelse.
AE50 R-motoren gemmer sig i fuselagen.

Påfyldning af olie er en naturlig del af postflight-procedurerne.

”

Jag känner absolut inte att det blir för
komplext med en motor i flygplanet,
snarare ser jag fördelar med det
- Andreas Stehn, Elev på ASK 21 MI

Andreas Stehn i forsædet på ASK 21 Mi.

Vad säger elevarna?
Andreas Stehn är elev på ASK 21. Här berättar han om upplevelse med motoriserad skolflygning:

Det velprøvede og slidstærke ASK21cockpit - men motorinstrumenterne
afslører MI-konfigurationen.
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”Jag har bara positiva saker att säga. Men jag
måste tillägga att jag inte har så mycket att
jämföra med. Förra året gjorde jag två starter
med bogsering (DG-1000) och resterande starter har varit med ASK 21 Mi.
Motorn är väldigt enkel att hantera. Vi fick innan vi började flyga läsa igenom Flight Manualen för flygplanet, speciellt hantering av
motorn. Sedan har vi från första flygningen
själva hanterat motorn under hela flygningarna, inklusive start, justering av varvtal och
bränslepump vid 200 meters höjd, infällning
till kylläge när vi nått slut höjd samt infällning
helt och hållet när motorn är tillräckligt kyld.
Vi har också innan flygning gjort daglig tillsyn
av såväl flygplanet som motorn, och efter dagens flygningar fyllde vi på olja och bränsle.
Allt är mycket enkelt och man lär sig mer eller
minde omedelbart de flesta aspekterna av
motorn.

Jag känner absolut inte att det blir för komplext med en motor i flygplanet, snarare ser
jag fördelar med det.
Själva starten är väldigt enkel. Man går igenom checklistan och när den är klar rapporterar
man start via radion. Sedan ger man fullt gaspådrag och accelererar upp till ca 80 km/h och
drar spaken försiktigt bakåt. Flygplanet lyfter
mjukt från marken och sedan är det bara att
fortsätta stigningen och fokusera på att flyga
flygplanet. Vi har inget bogserplan att fokusera på, vi behöver inte bry oss om hur vi ligger i förhållande till bogserplanet utan vi kan
helt och hållet fokusera på vår egen flygning.
En annan fördel är att vi som flyger en SLG
kan flyga tätare starter då vi inte behöver vänta på bogserflygplanet, utan vi kan starta, göra
en övning och landa och sedan direkt börja om
med checklistan och starta igen för nästa övning.

Vi elever är uppdelade i två grupper, tre av oss
flyger ASK 21 mi och tre flyger DG-1000 med
bogsering.
Längre fram i utbildningen byter vi grupper.
Vi som flyger ASK 21 Mi nu kommer att flyga
DG-1000 med bogsering och vise versa. När vi
som nu flyger ASK 21 Mi når dit så kommer vi
att kunna flyga båda flygplanstyperna vilket
bör göra det lättare för oss att klara av bogsering.
Det enda negativa jag kan komma med att
flyga ASK 21 Mi som elev är att den dagliga
tillsynen före första flygningen för dagen tar
lite längre tid i och med motorn. Men det rör
sig bara om några minuter och samma sak
gäller på kvällen när flygplanen ska ställas in
igen. Då tar det lite längre tid för oss eftersom
flygplanet ska tankas och det ska fyllas på
olja.” H

Nordic Gliding 2013 SIDE 29

h Flyvestafetten

FlyveStafetten ...
20 ”kvikke” til en svæveflyvepilot.
FLYVESTAFETTEN tegner et portræt af de personligheder, der udgør svæveflyvningen i Norden.

Navn: Henrik Breidahl
Nationalitet: Dansk
Klub: Østsjællands Flyveklub (ØSF)
Alder: 47 år

Hvorfor blev du svæveflyver?
Efter at have prøvet fodbold, judo og sejlsport skulle det være noget
med flyvning - og svæveflyvning kunne jeg starte på i en ung alder.

Hvor, hvornår og i hvilket fly lærte du at svæveflyve?
I Kongsted syd for København som 15-årig.
Skoling var på ASK 13 og K8 uden el-vario eller radio. Det giver en fantastisk fornemmelse for termikken at flyve et let fly, hvor man bare hører fartsuset. Måske ville det være en ide at træne i en para-glider? Er i
øvrigt blevet i den samme klub, selv om jeg bor 100 km fra flyvepladsen.

Hvad er den mest mindeværdige oplevelse i forbindelse
med din træning?
Det er min S-certifikatprøve. S-kontrollanten, Poul-Harry, var en stille
og meget alvorlig mand men samtidigt meget lun. Hele situationen var
meget anspændt, indtil Poul-Harry overtog og steg op til 600m i en svag
termikboble. Så fik jeg den og fløj et par bobler, indtil Poul-Harry overtog igen, loopede og fløj et par hårnåle. Så var den S-prøve klaret. I flySIDE 30 Nordic Gliding 2013

Østsjællands FLyveklyb i
Kongstad set fra luften. Klubben ligger bare 7 km fra havet,
så der er rig lejlighed til at træne i søbriser ...

vebogen skrev han at jeg havde udført alle manøvrer flere gange - gennemsnit: 4.

Hvilket fly flyver du nu?
Ventus-2a, som er helt fantastisk til at stige, også med meget vand - så
selv i Danmark kan jeg flyve 90 % af tiden med over 50 kg/m2. Og
ASH 26 E for at prøve at undgå udelandinger - selv om det er faktisk
udelandingerne, der giver de mest mindeværdige oplevelser.

Bedste flyvetur nogensinde?
En træningstur fra Saint Auban i de franske alper som førte op i de
nordlige alper. Den endte med en landing på flyvepladsen ved Grenoble hvor jeg overnattede i den nærmeste lille by. Jeg fik en start næste
dag, og hjemturen til Saint Auban var lave højder og kraftig vind fra
syd, og det var en sej kamp at komme over bjergpassene tilbage i Sydalperne.

Kombinationen det storslåede landskab, udfordrende bjergflyvning og eventyret ved at dumpe ned et sted i alperne og finde et
sted at sove er noget af det, der gør svæveflyvning så fantastisk.

Værste flyvetur eller oplevelse med flyvning nogensinde?

Hvor er du med flyvning om 10 år?

En bølgeflyvning i Sydfrankrig hvor skyerne var ved at lukke til under mig. Jeg sov i et lille telt dengang, og natten efter vågnede jeg op
uden for teltet efter en drøm, hvor jeg var spærret inde.

Godt spørgsmål - jeg håber det er med den samme flyveglæde og entusiasme som i dag, og der er masser af spændende oplevelser.

Hvilke fly ville stå i din drømmehangar?
En Ventus med jet eller elmotor

Hvem er den bedste pilot, du nogensinde har fløjet med?
Ove Hartmann fra ØSF - han er den bedste jeg kender til at bruge meteorologi i praksis.
På en af mine første termikture som elev i dårligt vejr med 8/8 i flere
niveauer sagde Ove: ”Drej 10 grader til venstre - der er en bedre linje”. For mig var det hele bare gråt i gråt, men det virkede, og siden dengang er jeg konstant på udkig efter bedre linjer.

Hvad sysler du med, når du ikke flyver?

Hvad er, efter din mening, de største udfordringer i luftsport
og General Aviation i dag?
Det er hvordan vi tilpasser den måde, vi driver svæveflyvning til medlemmernes behov.

Et rigtigt godt initiativ i den retning er drevet af Filip Bojanowski. Efter det meget strukturerede uddannelsesforløb til S-certifikat, bliver overladt til sig selv, og det er ofte tilfældigt hvordan den
enkelte kommer videre.
Filip har udarbejdet et sæt skolingsnormer ud fra de samme principper som grundskolingen, og klubben har en række strækflyvningsinstruktører. På den måde sikres et struktureret forløb, hvor det hele
ikke afhænger af klubtræneren - ikke fordi alle skal flyve strækflyvning, men for at hjælpe de piloter som gerne vil.

Projektledelse i et skandinavisk forsikringsselskab
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h Flyvestafetten

en svær konkur
Ankomst efter
n
ka
jr
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gt
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rence-dag. Selv
.
re vandballast
Ventussen bæ

5A på kursen i bygevejr
over finske søer og skove.

Ventus 2A som jeg
har haft utallige
fantastiske oplevelser med.

Har du nogensinde fået kritik for din flyvning?

Kan du reparere et fly?

Jeg fik tidligt en alvorlig påtale for at komme for lavt hjem til Kongsted i min LS1-f. Det har gjort, at jeg er blevet meget fokuseret på at
flyve disciplineret.

Jeg vil hellere overlade det til professionelle og betale mig fra det. Når
jeg forsøger, går det op i lange forberedelser om hvordan arbejdet nu
bedst skal udføres - og jeg ender med at blive utilfreds med resultatet.

Er der en ting omkring det at flyve, som du ville ønske du
havde indset noget tidligere?

Har du en favoritrute?

Hvor vigtigt det er altid at flyve med en reserve - selvfølgelig altid sikkerhedsmæssigt, men også i konkurrencer.

Næ, men jeg har brugt rigtigt, rigtig meget tid på at komme fra det
vestlige Jylland til Arnborg sidst på dagen i svag tørtermik og kraftig
modvind.

Hvor mange timer har du totalt?

Hvilken flyvepersonlighed beundrer du mest - og hvorfor?

Drygt 3500.

Helmut Reichmann - han kombinerede erfaring, stor viden og en nærmest filosofisk tilgang til sporten - og havde evnen til forklare det til
andre og at omsætte det hele til gode sportslige resultater

Har du nogensinde skadet et fly?
Heldigvis kun småskrammer - 7-9-13.

Hvis du kunne skifte livsbane eller karriere, hvad ville du
så gerne være?
Hmm - jeg kan ikke komme på noget.
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Hvilken norsk eller svensk svæveflyver skal have "Fiyvestafetten" næste gang - og hvorfor?
Sakari Havbrandt - Sakka. Han er den jeg kender, der har bedst styr
på flyvesikkerhed - og kan formidle det på en praktisk anvendelig
måde. H

h The Bucket List - Sydafrika

The bucket list
I serien ”The bucket list” skriver NORDIC GLIDING om de must-tryaktiviteter, der bør komme højt på enhver svæveflyvers karriere.

Tre gringos på
soaring safari
Blåsan med stort B. Aldrig under 6 m/s i medel, och
”peakar” på 9 m/s

Robert Danewid rapporterer her, at sydafrikanske Bloemfontain, voldsomt stig og Dick Bradleys kommercielle svæveflyveklub, Soaring Safaris må score højt på ”The Bucket List”.
Tekst: Robert Danewid
Fotos: Robert Danewid m.fl.
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Esborne, chief mechanic på
Soaring Safari och Robban. Esborne är från Tanzania och har
jobbat på Soaring Safari de senaste fyra säsongerna.
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h The Bucket List - Sydafrika

FIG 2 Analyskartan i marknivå. Notera ”Atlantic High”. Tänk på att högtrycken snurrar i vänstervarv och lågtrycken i högervarv. Dessutom
står solen i norr vid middagstid och det är vänstertrafik. Allt för att förvilla!

Det är varmt. Men det ska det ju vara om I FIG 2 visas analyskartan för södra Afrika.
det ska bli hög molnbas. Och det ska det bli Notera högtrycket sydväst om Afrika. Det
idag enligt ”chefen” Dick Bradley. Vi tre kallas för Atlantic High. Det finns där mer
skandinaviska gringos – Micke och Rob- eller mindre stationärt och kan väl närmast
ban från Sverige och Steinar från Norge – jämföras med Azorerhögtrycket på våra
sitter behagligt i regissörsstolarna i skug- bredgrader. Söder om Atlantic High vandrar
gan vid hangaren, där fläktar det dessutom kallfronter österut. Vädret uppför sig inte
lite, och väntar på att de första cumulusen likadant som hemma, för här snurrar högska bildas. Några av våra engelska kollegor och lågtrycken på fel håll och solen står i
drog iväg redan vid halvelvatiden, de ska norr, inte söder, vid middagstid. Allt detta
är, tro det eller ej, väldigt förvirrande inflyga 75 mil idag. Just nu skaver de sig i väg
nan man vant sig. Över Indiska Oceanen
i torrtermik. Men vi tre gringos på vinterfinns fuktig luft som ofta drar in över
safari gitter inte flyga torrtermik i den här
östra Sydafrika och ger regnskurar – det
värmen. Vi tar det lugnt och planerar för
är därför det finns så mycket grönska
en 50-milare, det är lagom långt för en lat
och djunglar här. Det regnar nästan
segelflyggringo som njuter av livet.
dagligen i form av skurar under somDet är den 8 januari 2013 och sedan en
maren. Längre västerut, i vår ”taskarea”
vecka är vi i Bloemfontein, mitt i Sydafriär det nästan alltid torra västvindar
ka, hos Soaring Safaris. Soaring Safaris är
som ger bra termik och höga baser.
ett slags kommersiell segelflygklubb . Från
Det är ju ännu bättre borta i Namibia,
slutet av oktober till slutet av februari föri Kalahariöknen, där de verkligt långa
lägger Soaring Safaris sin verksamhet på
flygningarna flygs från Bitterwasser
New Tempe Airfield i västra utkanten av
och andra ”segelflygfarmer”. Den varBloemfontein. Bloemfontein är huvudstad
ma luften norr om Sydafrika drar ner
i Free State eller Oranje fristaten och är
med nordvindar och späds på med
också en av Sydafrikas tre huvudstäder. Här
den torra luften från Atlanten, därhuserar Sydafrikas högsta domstol. Sydför finns Kalahariöknen här, innan
afrika har en spännande, tragisk och konde vrider av och blir västliga över
fliktfylld historia, men det ska vi inte beSydafrika.
handla här. Det ska bara nämnas att BloNär man segelflyger i Sydafrika är
emfontein ligger ca 500 km söder om Joman intresserad av var det kan bilhannesburg och 1000 km norr om Cape
das cb, ofta med åska. En tumregel
Town. Det inre av Sydafrika ligger på ca
säger att där daggpunkten är tolv grader el
1300 m höjd över havet, är tämligen platt
och en blandning av savann och jordbruksland. Det innebär att man alltid flyger högt, i princip alltid med
syrgas och man får flera km/h gratis i medelfart p g a den höga höjden. Utelandningsmöjligheterna är
på det stora hela mycket goda. Och
Sydafrika är ett fantastiskt land. Har
man väl varit här vill man tillbaka.
Det är något magiskt med Afrika,
som inte kan förklaras, bara upplevas.
FIG 1 visar den förväntade temperaturen idag. Runt Bloemfontein 32-34 gr – Bloemfontein är
nästan mitt i bilden, något till höger - och mot sydväst ännu varFIG 1 Prognoserad tem
mare. Längre västerut ska det bli 40
per
inr
e av Sydafrika 8 jan atur för det
gr eller mer. Det är varmt! Men ju varmaska det bli riktigt, riktig2012. I väster
t varmt!
re, ju bättre termik och ju högre molnbas.
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Dick Bradley är en internationellt välkänd segelflygare. Han är engelsman, som utvandrade till Sydafrika 1969 och har flugit flera VM för Sydafrika.

”

This is not a bloody holiday.
This is a gliding club
- Dick Bradley

ASH 25 – ”162”
Dicks eget ”stabsflygplan”. På VM i Borlänge, Sverige 1993 blev Brian och Gillian Spreckley trea i öppna
klassen med 162

FIG 3 Daggpunkter. Ru
om Bloemfontein och 4 nt 12 gr norr
gr i sydväst
ler högre är det stor risk för cb.
FIG 3 visar ytterligare en prognoskarta
med daggpunkter. Och FIG 4 visar sannolikheten för ”thunderstorms”. Som synes
är det en viss risk idag för thunderstorms
norr och nordvästut. Å andra sidan kan
man flyga fort, mycket fort, längs kanten
på dessa thunderstorms, som ofta bildar
riktiga ”squall lines”. Dick Bradley är specialist på detta. Som kuriosa kan nämnas
att det nästan dagligen blir cb och åska över
Johannesburg under sommarmånaderna.
Slutligen visar FIG 5 dagens temperatursondering vid Bloemfontein kl 1700, alltså
när det i princip är som bäst. En sådan temp
har jag aldrig sett förr! Den ger termik till
5 100 m över havet vid 35 gr, d v s nästan 4
000 m över backen. Men det börjar med

ken i molnbas . Lägg till
höjden över havet, som är
1300 m, och det blir 5 200
m QNH. Och det stämmer väl med vad det blev.
Se längre fram!
Så därför sitter vi lugnt
i skuggan och väntar på
att temperaturen ska
stiga ytterligare någon
grad och det ska bildas
cu. Vi har deklarerat
en 500 km bana. Dick
vill att man deklarerar
banor och inte bara
.
ms
tor
ers
flyger OLC. Han är
nd
thu
FIG 4 Sannolikheten för sannolikhet för
%
20
också väldigt kritiskt till att vi slappar och
Det gula området är
”koser oss”. ”This is not a bloody holiday,
thunderstorms.
torrtermik vid knappt 30 gr och det förvän- this is a gliding club” säger han – med glimtas vi nå vid 10-tiden, första cu prognose- ten i ögat. Vi ska först norrut, sedan söderas till framåt ett och vid tvåtiden ska ter- rut och så ett slag norrut innan vi åker hem.
Men nu sitter vi här och dricker vatten och
miken nå 4 700 m QNH.
För den intresserade kan det vara intres- väntar. Minst 1.5 liter ska man dra i sig insant att jämföra tempen med Hennigsches nan start. Det är varmt och torrt så man
formel, som jag beskrivit i tidigare artiklar. svettas ymnigt, men man märker det inte i
Molnbasen = (högsta temp –daggpunkt)*125 den torra luften, och det är lätt att bli utEnligt FIG 5 är högsta temp 35 gr och dagg- torkad. Det är farligt och därför måste man
punkten 4 gr. Det ger ca 3900 m över mar- dricka mycket, det är ett måste, både före,

FIG 5 Temperatursondering kl 170
0 lokal tid – när det
går som högst. Röda kurvan är
skiktningskurva
(sounding, red.), den gröna dag
gpunkten. Svarta
strecket är hävningskurvan (Dry Adia
batic Lapse Rate,
red. ) och det streckade svarta är mät
tnadskurvan för
daggpunkten. Vid 35 gr blir moln
basen 5 100 m.

under och efter flygning!
Mycket riktigt, framåt ett tiden börjar det
slå upp lite cumulus och det är dags att dra
sig ut på grid. Idag ska Steinar flyga ASW
27:an och Micke, som är Airbus kapten i
SAS i det civila, är min co-pilot i ASH 25:an.
Klockan ett är vi i luften och första blåsan
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h The Bucket List - Sydafrika

SOARING SAFARIS: NORDIC GLIDING
MENER:
+ Bra väder, många flygdagar
+ Flygning när vi normalt inte flyger
+ Billigt att bo och äta
+ Ingen jetlag
+ Klubbatmosfär
ovanlig syn på New
Som sig bör är JS-1 ingen
JS-1
elsk
eng
en
rtar
sta
Tempe. Här

- Det är varmt!

På väg söderut mot lion country

drar direkt till 3800 m QNH. Så det är bara
att dra igång EDSen, stoppa in ”canulas” i
näsan och börja andas syrgas. Och det roliga kan börja!
När vi passerar Krügerdammen, ca 4 mil
ut åt nordväst, ser vi att det redan börjar överutvecklas i norr medan himlen söderut börjar se fantastisk ut och vi ser tydligt hur molnbasen stiger åt det hållet. Dick får säga vad
han vill, men idag får det bli ”OLCande”!
Micke och jag flyger en halvtimme var. Det
går fort söderöver, trots att vi egentligen bara
”turistflyger”. Vi håller så där 100 – 110 kts
mellan blåsorna och stiger lite på rakkurs under de fina cumulusen. Luftrummets undersida ligger på FL145 tills man kommer ca 10
mil söderut, sedan blir det FL195. Molnbasen är nu så hög att vi nästan slår i taket och
den är ännu högre söderut. När vi närmar
oss luftrumsgränsen är det min tur att flyga.
Och jag siktar på den svartaste finaste undersidan jag ser. Det är ett cumulus som hämtat
ur en artikel i Aerokurier på 70-talet, på den
tiden man hade våta drömmar om sådant här.
Vi kommer fram till molnet, in i stiget och
drar runt 25:an. Variometern slår i botten och
förblir där. Cambridgens medelstigsräknare
visar aldrig under 6 m/s och enligt SeeYou
”peakar” det med 9 m/s. The stuff that dreams
are made of! På 17 000 ft, eller 5 400 m QNH
enligt barogrammet, når vi basen. Hennigsches formel stämmer alltså rätt bra, se ovan!
En stund senare börjar det blåa ut och, som
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sanna turister, vänder vi norrut. Vi börjar
dessutom närma oss ”lion country”, det finns
vilda lejon härnere, och vi vill inte riskera att
stifta närmare bekantskap med dem. Ska man
längre söderut är det fint med en motor på
ryggen.
Vi har flugit 150 km, varav de sista 130 km
gått med 120 km/h. Det går fort framåt på
vägen norrut, vädret är helt fantastiskt, och
35 minuter och 120 km senare utan att kurva, är vi uppe vid Krügerdammen igen. Vårt
effektiva glidtal på detta ben är 76. Nu har
det börjat bli riktigt svart längre norrut och
vi kan se fallstrimmor. Så på´t igen! Vi kurvar upp oss till 4 500 m och sedan tillbaka
mot söder. 110 km längre söderut, utan att
ha kurvat, bara hissat i blåsorna, vänder vi
norrut, vi siktar på att vara hemma vid femtiden. Efter att ha kurvat upp oss till 5 000

Min co-pilot Micke

m påbörjar vi finalglidningen. Vi flyger upp
och förbi Krügerdammen, för att flyga ut höj-

den, innan vi viker av mot New Tempe. Här
är det feta cu, inte de små fina som var längre
söderut och det är fallstrimmor under en del
av dem. Finalglidningen är 130 km lång och
på sista benet blir medelfarten 170 km/h
Tämligen nöjda med dagen, för att inte säga
lyriska, åker vi de 40 km hem till New Tempe.
Enligt svenska Rikssegelflygtävlingens regler
för ”PilotOptimerad Bana” – POB – flög vi
554 km med en genomsnittsfart av 146 km/h.
Steinar flög något kortare, han skyllde på att
vi var två i 25:an. Hur som helst kunde tre
gringo konstatera att ännu en fin dag i Sydafrika var till ända.
Detta var femte, och förhoppningsvis inte
sista, gången jag var i Bloem. Den här dagen
var den bästa jag upplevt därnere. ”Normalt”
väder därnere är, om man nu ska generalisera,
cumulus, bas 13 000 ft (ca 2500 m över marken), svaga västvindar och risk för skurar på
eftermiddagen. Man kan läsa mer om vädret
på Soaring Safaris hemsida.
Totalt flög vi 8 av 10 dagar, det var bara en dag
som inte var flygbar och en dag turistade vi.
Vi flög vardera ca 30 tim och ca 3300 km sträcka. Längsta flygningen gjorde Steinar i 27:an,
ca 650 km. Det var en dag när Micke och jag
lydde Dick och flög en deklarerad 500 km. Det
kortaste vi flög var ca 250 km – en dag när
himlen exploderade av cb. Man kan räkna
med att det är flygbart 9 av 10 dagar.
Att flyga i Sydafrika tillhör definitivt ”The
Bucket List”! H

Billigere end du tror?
Vi åkte denna gång med Qatar Airways, ett alldeles utmärkt
flygbolag, Köpenhamn – Qatar – Johannesburg. Alla de stora
flygbolagen inkl South African Airways trafikerar både Johannesburg och Cape Town.
Vi körde de ca 45 milen från Johannesburg ner till Bloemfontein. Vägarna är utmärkta, fast de kör ju på fel sida av vägen!
Bilfärden tar ca 4 tim. Man kan också flyga, för hyggliga priser, Johannesburg – Bloemfontein, det tar ca 1 tim.
Hyrbil är ett måste.
En fördel med Sydafrika är att man inte har jetlag, de är en
timme efter oss på vintern. Alla flygningar går över natten.
Så man har en dålig natts sömn (om man inte flyger 1:a klass)
i bagaget. Dagen efter man kommit ner är man ”fit for flight”.
Att leva och bo som turist i Sydafrika är billigt. Det finns flera
”Guest House” med Bed & Breakfast, air condition och Internet i Bloemfontein, nära flygfältet, för runt 400 SEK/dygn.
Kolla (tjek, red.) hemsidan.
En middag på någon av stadens många restauranger kostar
ca 100 SEK. Pilsern är billig! Ungefär varannan kväll anordnas
middag på klubben, varje lördag är det brai på klubben – sydafrikansk barbecue.

Ännu en dag i paradiset är till ända

Soaring Safaris
Soaring Safaris startade 2002. Grundare är Dick Bradley och Brian Spreckley. De hade båda varit huvudansvariga för VM 2001,
som arrangerades i sydafrikanska Mafikeng. Året efter drog de
igång Soaring Safaris, som alltså firade 10 års jubileum den gångna säsongen. Idag är Dick ensam ägare till Soaring Safaris.
Läs mer om Soaring Safaris på http://www.soaring-safaris.
com/.
På hemsidan kan man läsa om vilka flygplan man kan hyra, vad
det kostar och en massa tips för både segelflygandet och vistelsen i Sydafrika. Vidare beskrivs var man kan bo och berättas om Bloemfontein.
Soaring Safaris riktar sig till alla segelflygare, inte bara sträckflygare som vill flyga långt och fort. Hit kan man åka för att ta
femtimmars. Man kan boka tid med Dick i ASH 25:an och lära
sig grunderna i sträckflygning. Soaring Safaris drivs som en
klubb och det är fin stämning på fältet.

Steinar Øksenholt (fagchef i Seilflysektionen i
NLF, red.) tankar 27:an framför hangaren

Vad kostar 10 dagar i Bloemfontein (i SEK)?
Flygresa CPH-JNB
6 100:Boende 11 dagar Bed & Breakfast, 480 rand/dygn 4 300:Hyrbil
5 000:Bogseringar, administration, försäkringar etc
6 000:Flygplanhyra ASW 27, 10 dagar
14 000:Summa
ca 35 000:-

Det är mest engelsmän som åker hit, många av dem skeppar
ner sina flygplan och stannar under hela vintern. Det ger stället en engelsk ”flavour”. En stor grupp är även skandinaverna. Varje vinter gästas Soaring Safaris av flera danskar, norrmän och svenskar.
Dick Bradley är en internationellt välkänd segelflygare. Han
är engelsman, som utvandrade till Sydafrika 1969 och har flugit flera VM för Sydafrika. Han har varit engagerad i sydafrikanskt segelflyg i många år, steward på ett flertal VM (bl a i
Sverige 2006) och är f n ekonomiansvarig i IGC, FAI:s internationella segelflygkommission. Dick vet allt om att flyga i
Sydafrika och är specialist på att ”rida” åskfronter. Dick har
tre barn som alla är aktiva segelflygare och tävlingspiloter.
Den LS4 (94), som ingår i flygplanparken fick yngsta dottern
i doppresent av pappa.
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h Kalender

5

Airshows og arrangementer

Sæt kryds ...

14-16.6

Lappeenranta International Airshow 2013, Lappeenranta – Finland

17-18.8

Roskilde Airshow, Roskilde – Denmark

Hvad er bedre end at opleve flyvningen live? På kalendersiden finder du information om årets store
og små begivenheder.

15-16.6

Fly-In, Ambri – Schweiz

23-25.8

Jubileums-fly-in på Alingsås flygfält - ESGI
Göteborg Segelflyg firar 80 år

16.6

MOtril Airshow, Motril – Spanien

23-25.8

Tannkosh, Tannheim – Tyskland

17-23.6

Paris Air Show, Le Bourget – Frankrig

23-25.8

Radom Air Show 2013, Radom – Polen

17-24.6

Classic Aircraft Meeting, Härjedalen – Sverige

23-25.8

20-24.6

Tag de offenen Tür, Gatow – Tyskland

50 years Experimental Aviation of Schweiz,
Grenchen – Schweiz

21-23.6

Kavala Airshow, Kavala – Grækenland

24.8

22.6

NATO Tiger Association Airshow, Ørland – Norway

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

27.8-1.9

MAKS, Zhukovsky – Russia

22-23.6

200th Anniversary of the Royal Netherlands
Navy, Den Helder – Netherlands

31.8

Boras Airshow 2013, Boras – Sverige

31.8-1.9

Slovak International Air Fest, Sliac – Slovakiet

28-29.6

AirPower, Zeltweg – Østrig

31.8-1.9

Dittinger Flugtage, Dittinger – Schweiz

28.6

Phantom Pharewell Spotters Day, Wittmund –
Tyskland

1.9

Airshow, Jesolo – Italien

1.9

Phantom Pharewell Open Day, Wittmund –
Tyskland

Festival Aéreo Internacional de Málaga, Málaga – Spanien

6-8.9

Oldtimer Meeting, Hahnweide – Tyskland

29-30.6

Leszno Air Picnic, Leszno – Polen

6-8.9

Seaplane Festival Balaton, Tihany – Ungarn

29-30.6

Open Days and Fly-In, Ursel – Belgien

7.-8.9

Juniorsamlingen, Elverum – Norge

29-30.6

Tierp Arena Flygfest, Tierp – Sverige

7-8.9

6-7.7

Fly-in and Airshow, Jämijärvi – Finland

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

29.6

Tävlingskalender
8 – 16.6

För-VM std, 15m, klubb och 2-sits, Ryskylä – Finland

6-7.7

Airshow, Coburg – Tyskland

8 – 21.6

EM 15m 18m och Open-klass, Vinon – Frankrike

11-21.7

Air Race and Air Show, Santa Cruz – Portugal

15 – 16.6

Norges Cup 3, Os – Norge

12-13.7

Scalaria Air Challenge, Scalaria – Østrig

22 – 29.6

NM Sportsklasse og Junior, Elverum – Norge

13.7

Valenciennes Airshow, Valenciennes – Frankrig

29.6 – 5.7

DM Västra och Junior-SM, Borås – Sverige

20-21.7

Meeting Aérien, Le Luc – Frankrig

29.6 – 13.7

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

21.7

International Air Display, Bray – Irland

1 – 7.7

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

21.7

International Vigo Airshow – Vigo, Spanien

15.9

International Sanicole Airshow – Belgien

8 – 18.7

Sun Air Cup och DJSM, Arnborg – Danmark

28.7

Festival Aéreo de Gijón, Gijón – Spanien

15.9

Tag der Luft- und Raumfahrt, Köln – Tyskland

5 – 21.7

EM World, std, klubb, 2-sits, Ostrow – Polen

29.7-4.8

EAA AirVenture, Oshkosh, USA

21-22.9

NATO Days, Ostrava – Tjekkiet

18 – 20.7

Norges Cup 4, Lunde – Norge

3.8

Härjedalen Flygdag 2013, Härjedalen – Sverige

21-22.9

27.7 – 3.8.

SM 18m o klubbklass, Arboga – Sverige

8-11.8

Seefliegertreffen, Rostock – Tyskland

Fly Venice, Nicelli Airport, Lido di Venezia – Italien

28.7 – 10.8

JVM Std och klubbklass, Lezno – Polen

10-11.8

Wings and Wheels, Ursel – Belgien

21.9

1– 4.8

Norges Cup 5, Frya – Norge

10-11.8

Flugtage Bautzen, Bautzen – Tyskland

15th Wing 65th Anniversary Open Day, Melsbroek – Belgien

3 – 4.8

NM Acro, sted ej oplyst

16-18.8

21.-29.9

Frya Mountain Camp, Frya, Norge

15 – 25.8

För-VM 15m, 18m och openklass, Lezno - Polen

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

28-29.9

Malta International Airshow – Malta

28. 9

USM, Halmstad - Sverige

Old Timer Fly-in, Schaffen-Diest – Belgien

28-29.9

Festa Al Cel, Barcelona – Spanien
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h Flight Safety
Incidents rapporterade t o m 15. maj. Komplett lista på www.segelflyget.se
Note:
AFT: Allmän Flyg Träning
DK-skolning: Dubbelkommando, dvs skolning elev/lärare
RST: Rikssegelflygtävlingen
Tävling: Konkurrenceflyvning/Competion

Rapporterade haverier och
störningar under våren 2013
Det är mycket positivt, att vi har kommit igång med säsongsstart i våra klubbar
under våren utan några haverier. Vi har dock några störningar som vi fått rapporterade. Några av dessa incidenter redovisas här.

Datum

Typ

Typ av
Händelseförlopp
flygning

13-04-04 Super
Dimona

AFT

I samband med kontrollflygning (efter 50 minuters flygning, i stigning efter start) med lärare
upplevdes kraftiga vibrationer med oljud från motorn. Föraren drog av gas och gav förvärmning,
varvid oljudet och vibrationerna försvann. Vibrationerna pågick mindre än 5 sekunder. Därefter
långsam stigning på lågt varvtal och därefter genomfördes landning utan problem. Efter landningen testades motorn på fullvarv i 10 sekunder utan problem och med normala värden. Därefter företogs en ny start och kort efter lättning återkom problemen igen med vibrationer. Föraren
landade direkt utan problem. Vädret var soligt, temperatur vid första start ca 1 grad plus och vid
sista landning ca 4 grader plus, låg luftfuktighet (35 %). Orsaken till händelsen oklar. Flera
liknande händelser med Rotaxmotorer har tidigare rapporterats.

13-04-21

LS1-f

Tävling

Under en tävling utomlands fick föraren en Flarm-varning strax efter startlinjepassage, ca 5-10
km ut på banan. Mindre än 3 sekunder senare mötte föraren ett segelflygplan på kontrakurs,
som troligtvis vänt om för ny starlinjepassage. Mötet skedde med mindre än 5m i separation i
höjdled och ingen separation i sida. Ingen visuell kontakt fanns innan Flarm-varningen, och föraren noterade även ingen indikering via butterfly-display, mötet blev mycket plötsligt och oväntat. Tiden för att göra undanmanöver bedömde föraren som helt obefintlig.

13-04-27

DG1000 S

AFT

Efter landning kunde inte passageraren öppna bakre huven på grund av att det bakre öppningsstaget hade skruvats ur från urkopplingsmekanismen inuti huvsargen, så staget förblev i sitt låsta läge även om låsningen sattes i sitt öppna läge. Efter inspektion inuti huvsargen upptäcktes
att kontramuttern som skall låsa öppningsstaget gentemot låsmekanismen inte hade varit
spänd och därmed hade öppningsstaget kunnat gänga ur sig under en tid så det till sist släppte
från låsmekanismen, under inspektionen kunde man se att även kontramuttern till det främre
låsstaget inte heller varit spänd, då det främre staget är konstruerat med en böj kan det inte
själv gänga ur sig från låsmekanismen på samma sätt som det bakre alltså måste den främre
kontramuttern varit lös redan vid tillverkningen av flygplanet.

Tekst: Henrik Svensson, Inspektør, Segelflyget

Forcerad utelandning som slutade med hård sättning med intryckt landningsställ

Vi har återigen en störning med en SuperDimona och även problem med Rotaxmotorer. Efter start upplevdes kraftiga vibrationer och skakningar från motorn. Föraren
noterade att skakningarna försvann när gasen drogs av och förvärmning slogs till. Landningen genomfördes direkt efter störningen
och gick som tur var bra. I dessa fall kan det
vara viktigt att om möjligt försöka ge så
mycket gas så att landning kan genomföras
så säkert som möjligt. Flera av dessa händelser har inträffat i ett kritiskt läge under stigning efter start. Vi har fortfarande idag ingen förklaring till varför störningen har uppkommit.
Ytterligare några incidenterar som rapporterats har teknisk orsak. En flygning med
motorseglare på hög höjd som tappade effekt visade sig bero på en felinställd förgasare. Vi noterar även att en huvlåsning till bakre
huven på en DG-1000 slutade att fungera
pga. att det bakre öppningsstaget hade skruvats ur från urkopplingsmekanismen inuti
huvsargen, så staget förblev i sitt låsta läge
även om låsningen sattes i sitt öppna läge.
Detta är ju inte så bra om man måste komma ur segelflygplanet i ett nödläge.
Annars är det som vanligt incidenter som
beror på den mänskliga faktorn, allt ifrån
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glömska eller brist på kunskap som medförde att vingbultar på en DG-500 inte var låsta korrekt. Denna brist upptäcktes heller
inte på ett flertal dagliga tillsyner, vilket i sig
är anmärkningsvärt. Så detta kan vara en bra
lärdom att vi följer de rutiner vi har i samband med kontroller vid daglig tillsyn och
montering.

Flarm
Jag har tidigare efterfrågat störningsrapporter på situationer där Flarm varnar för
ett kollisionstillbud. Vi har redan nu en störning där en pilot under tävling fick Flarmvarning, dock i sista sekund, utan chans till
att hinna manövrera undan en farlig situation. I detta fall passerade segelflygplanen
väldigt nära varandra. Lärdom kan vara att
se över sin Flarm-utrustning, testa Flarmens
räckvidd, kanske installera en extra antenn,
vara medveten att Flarm kan indikera annan
trafik i ett mycket sent skede etc.
En forcerad utelandning slutade med intryckt landningsställ. Händelsen klassades
inte som haveri då skadorna på segelflygplanet var begränsad till landningsstället enbart. Här kan vi notera att piloten avbröt sin
sträckflygning i ett alltför sent skede, vilket
medförde att tid för rekognosering av fältet

inte fanns och att landningsvarvet gjordes
oplanerat. T.ex. gjordes en sista 360-graders
sväng på finalen. Detta är ett klassiskt exempel när en utelandning går fel, lärdom är just
att kunna avbryta i tid, alltid veta var man
ska kunna landa – detta ger piloten en godare förutsättning att förbereda en utelandning och tid för ett landningsvarv som man
normalt gör på hemmafältet.

13-04-28 Arcus M AFT

Under start med Arcus M, fart ca 50 km/h, så tappade föraren kontrollen och ena vingen tog i
marken. Vinden var ca 30grader från höger, ca 10-15 knop.Någon sekund senare girade flygplanet åt vänster och groundloopade.

13-05-02 Arcus M RST

Landning efter en sträckflygning. Föraren var medveten om att det var blåsigt och turbulent.
Vinden var 250 grader med 14 knop och 22 knot i byarna (sidvind 70 grader). Efter sättningen
under utrullning, girade föraren åt vänster (med vinden) för att få bättre marginal till ett område med sämre markbeskaffenhet. Under giren så tappade förare även vingen varvid flygplanet
groundloopade. Sidorodret skadades

13-05-04 DG-500

DK-skolning

Vid daglig tillsyn innan AVA-skolning upptäcktes att vingbultarna ej var låsta (Expanderskruven i
vingbulten ej inskruvad). Vingbultarna har ej varit låsta sedan montering vid säsongsstart i april
och detta har missats vid upprepade dagliga tillsyner. Höger vingbult hade dessutom glidit ur
sitt läge 2-3cm vilket innebar att hade den glidit ur 1 centimeter till under flygning så kunde vi
ha haft ett haveri med dödlig utgång. Alla medlemmar i aktuell klubb har blivit informerade om
vikten av att kontrollera vingbultar och låsningar vid daglig tillsyn.

13-05-11

ASK-21

AFT

Vid urkoppling kunde inte piloten (i baksits) koppla ur, (piloten upplevde att urkopplingshandtaget satt fast). Efter lite lirkande och ryckande gick det att koppla ur i alla fall. Felsökning på
marken gav vid handen att passageraren (i framsits) hade haft höger fot placerad så att foten
styrde röret som går till pedalomställningen så att urkopplingens löphjul blockerades.

13-05-12

DG-300

RST

Under sträckflygning, ca 24 km från hemmafältet gjordes en forcerad utelandning som föregicks
av ett oplanerat landningsvarv. Vid landningen gjordes en hård sättning varvid landstället slogs
in. Skadorna var begränsade till utbytbara delar i landstället.

Groundloops
Avslutningsvis kan vi även konstatera att
vi haft två groundloop-händelser med en
och samma Arcus M, både i start och landning. Gemensam nämnare har varit kraftig
sidvind och där piloten har haft dålig uppmärksamhet och korrigerat för dåligt i samband med gir/roll-påverkan. I dessa händelser kan även en mjuk fältyta påverkat utgången. Man kan notera att självstartande segelflygplan, som t.ex. Arcus M, kan vara
ganska krävande att starta i sidvind, avseende på kurshållning. Tar även en vinge i marken vid självstart i kombination med sidvind,
så kan snabbt en groundloop ske. Lärdom
här är som alltid att ha full fokus i starten
och även komma ihåg att man inte får slappna av före landningen är helt klar och man
står stilla igen. H
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Bil och flygplanshämtning innan tävlingen i Santa
Fe

En av de sista dagarna på gridd med Genesis 2.
Jag till vänster och klas till höger

Ska jag flyga VM igen? Självklart!
Massor med planering och organisering samt lite flygande, så kan man sammanfatta att delta på VM i Argentina. Det har varit ett riktigt äventyr med både motgångar och medgångar.

Sista dagen planterade vi ett träd.
Enligt tävlingsledningen måste vi
komma tillbaka om ett år och vattna
det. Jag till höger, Team Captain Klas
till vänster

Tekst og foto: Niklas Lövgren

För att kunna delta på ett VM är det nödvändigt
med ett lag (team, red.) tillika Team Captain,
och en bra sådan. Lagets huvuduppgift är att
hålla piloten glad och vid gott mod, så hen är en
viktigt person. Den första personen som jag kom
att tänka på var min goda vän Klas Sahlen. Han
är otroligt bra på att fixa och få saker gjorda.
Han är därtill lugn som en filbunke och kul att
umgås med. Han säger aldrig nej till ett äventyr.
Problemet var dock att han kunde mer, eller
mindre, noll och ingenting om segelflyg. Efter
att han läst sporting code och snackat runt lite
så bedömde jag att det han behövde kunna om
segelflyg för att vara lag samt Team Captain skulle han kunna lära sig snabbt. Efter ett telefonsamtal var det klappat och klart, han var på tåget.

Flygplanet
Ett av de större problemen var att hitta ett flygplan som jag ville flyga. Jag har tidigare hört historier om att flygplanen i Argentina håller riktigt dåligt skick; glapp i roder, sprickor al a grand
canyon etc. Efter en tids emailkonversation med
olika uthyrare så bekräftades detta, ingen maskin höll någon form av tävlingsstandard. Men
det var en maskin som jag fick upp ögonen för,
en Genesis 2. Genesisen är ett nyare flygplan
och jag tänkte, att de förhoppningsvis inte hunnit (havde nået, red.) kör den i botten som de
andra 70/80-tals maskinerna. De bilderna de
skickade över på maskinen såg riktigt bra ut,
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endast (kun, red.) någon rodertätning som såg
dålig ut. De försäkrade att de skulle montera nya
tätningar innan tävlingen, vilket de också gjorde. Efter att jag läst på och pratat runt med folk
så skulle Genesisen kunna vara riktigt konkuranskraftig. Den stiger lite dåligt i stökig termik
men glider bra, vilket skulle passa det Argentinska vädret bra. På för-VM hade de haft riktigt
starkt och bra väder, flera dagar med +3000m i
molnbas. Så med de fakta på bordet så valde jag
att hyra den.

Resan
Vid tiden för resan så var jag stationerad i Rio
De Janeiro genom jobbet så det var endast en
kort flygtur ned till Argentina. Jag flög till Santa Fe där jag hämtade upp flygplan och bil som
jag hyrde av samma person. Från Santa Fe till
Chaves är det cirka 100mil (1000 km) så det
skulle bli en spännande road trip ned. De första
10 minuterna var det en liten upplevelse att se
hur platt landskapet är, det är verkligen platt som
en pannkaka. Därefter så var det inte så spännande, och det var exakt samma landskap de
resterande 990km, klart ointressant.

Jag hade fått en vägbeskrivning av gubbarna på klubben men den gick i stöpet
ganska fort. När jag skulle på motorvägen
i Rosario så hade en arg folkgrupp spärrat
av den med brinnande traktordäck. Vände
och slog på min GPS navigator i telefonen
och körde på den. Den valde att leda mig

rakt in i Buenos Aires i rusningstrafiken.
Allt gick bra, otroligt nog, och jag har nu
svart bälte i körning-med-flygplansvagn.
Tidigt på morgonen den 28 december kom
jag fram och det var storm samt kallt, endast fem grader varmt. Klas landade i Buenos Aires samma dag och anslöt till Team
Sweden dagen efter.

Träningsveckan
Det är under träningsveckan allt ska komma på
plats. Instrument ska provflygas och justeras för
att fungera optimalt. Flygplanet skall tätas och
tejpas så det är så bra det kan bli. Vi bättrade
bland annat på rodertätningen, tanklocken och
dumpventilerna, huvens passform och tejpade
diverse hål. Under träningsveckan upptäckte vi
att maskinen inte riktigt var i så bra skick som
vi först trodde. Det var tydligt att det var en
klubbmaskin med tillhörande gelcoat skador
och repor. I brist på kunskap, tid och material
så fick vi inte gjort något åt det.

Under träningsveckan ska också de dagliga rutinerna komma på plats. Det är viktigt att ha rutin på det mesta för att inte
slösa energi på att oroa sig och planera på
sånt. Frukost bestod varje dag av en baguett
med köttpålägg samt en fruktsallad köpt
vid kiosken på fältet. I cockpit hade jag varje dag 3L med dryck. 1L med sportdryck
och 2L med vatten. Stor lunch innan start
har jag slutat med då jag aldrig har någon

aptit då. En liten smörgås på gridd innan
start fungerar fint kombinerat med sportdryck under flygningen. Middag bestod i
stort sett varje dag av en stor köttbit med
lite sallad eller pomfritt på byns restaurang.
Under träningsveckan kom vi också på
att vi glömt en svensk flagga. Efter en tur
på byn så fick vi en tygbutik att sy upp en
till oss. De svenska färgerna är samma färger som Argentinas största fotbollslag,
Boca Juniors, använder. Så givetvis hade

de flaggtyg i de rätta färgerna på lager. Till
våran förvåning så fick vi den färdiga flaggan som en present! Argentinarna är väldigt gästvänlig.

Tävlingen
Den 6 januari så var det så dags, den första tävlingsuppgiften. Väderprognosen såg inte särskilt
bra ut, runt 1200m bas med gott om vind, torrtermik och ganska dåliga stig. Väl i luften så var
vädret sämre än prognosen och jag hade nästan
60km/h vind indikerat på datorn (computeren,

red.). Jag var lite ringrostig och lite för ivrig så
jag fick göra några omstarter från marken innan jag kom ut på banan. Jag hade då missat
klungans avgång och var tvungen att flyga själv.
Efter att jag gått ut cirka 15km på första benet
så stötte jag på ett område med vildmark som
jag var tvungen att korsa. Det kändes klart olustig att behöva glid ut över det i så dåligt väder
och med så lite höjd. När jag låg där och kurvade så fick jag syn på ett långt koppel av vagnar på vägen och även flera utelandare. Efter
lite måttande på kartan så stod det klart att för
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The bigger the better!

Här är verkligen platt som en pannkaka: På väg
hem från en utelandning. Skylt som varna för
nedförsbacke på vägen. Det var max 1 grads lutning!

LEDER
Seilfly er riktig
prioritering
af Håvard Gangsås, Air Marskalk, S/NLF

att det skulle bli tävlingsdag så behövde tillräckligt många flyga ca 23km
i 60km/h rak motvind efter första brytpunkten. Jag gjorde en bedömning
att det var klart osannolikt att det skulle bli någon tävlingsdag och jag skulle troligtvis landa ute ganska snart utan klungans hjälp. Jag vände således
hemåt och landade hemma, bättre att spara på energin istället för att tjäna
några få poäng. Det visade sig också vara rätt drag då det inte blev någon
tävlingsdag.

Vädret forsatte på liknande sätt de kommande dagarna och det
märktes att Genesisen var dålig i den svaga samt skumpiga termiken. Även jag var ovan vid att flyga i så marginella förhållanden
med stark vind. Det var tydligt att jag inte var den enda som hade
problem, den tidigare världsmästaren låg också i bottenskrapet på
resultatlistan.
Det stora bottennappet kom 4e tävlingsdagen med en utelandning bara 8km ut. Jag hade redan innan start haft problem med att
få ut något vettigt stig medan de andra steg om mig, en efter en.
När vi låg i en stor klung så steg hela klungan upp ovanför mig och
fick cirka 20-50m mer i toppen av blåsorna. Det var en sådan dag
där termiken har två eller fler kärnor. Vid start tog jag rygg på fyra
andra maskiner för att ha de som termikmarkörer framför mig.
Det slutade med att vi gled ned till 300m där de fick 0.1 stig och
jag 0.1-0.2 sjunk. Efter att ha maxat ENL sensorn fick jag landa ute
och de flög vidare. Klas uppmuntrade med att det bara var halvtid,
mycket tävling kvar än. Han berättade också fashinerat över att det
finska laget är kung på den lokala baren och det litauiska laget endast dricker öl som lunch, varje dag.
Femte dagen bjöd också på mycket vind med många utelandningar men sen bättrade sig vädret, mindre vind och termiken fungerade som vi mer är vana vid. Sjätte tävlingsdagen bjöd på första
dagen med ordentliga stig och cumulus. Det märktes att alla tänkte
samma sak: Äntligen! Vi hade blivit varnade om överutveckling i
södra delen av banan och jag valde att starta tidigt. De flesta kom
runt men polackerna som startade sist av alla fick bit i gräset och
landa ute. Själv kom jag runt men med dålig hastighet på grund av
att jag rotat ned mig på lågan en bit. Finalglidningen var dock den
mest optimala jag gjort, landade rakt in utan att använda broms, något man kan praktisera när det finns landningsbart hela vägen in.
Sjunde dagen började med cumulus men det torkade upp och blev
ännu en dag i torrtermik. Lågt i bas men pålitliga stig där man förväntade sig att finna dom. Jag flög helt själv och såg endast några
PW5or vid sista arean. Jag startade först och gick i mål först, så det
var inte så konstigt.
SIDE 46 Nordic Gliding 2013

Så, sista dagen så kom tävlingens bästa väder. En fin dag med bra molnbas och hyggliga stig.

Vi fick en AAT på mellan 16-37mil över två areor och en minsta
tid på tre timmar. Första benet var det lite glest mellan cumulusen,
runt 2/8, och det var blått in i första arean. Jag vände tidigt och flög
upp mot andra där det var mer 4-5/8 moln. Var ned på lågan vid
ett tillfälle, i övrigt gick det stadigt framåt. Vid vändningen i andra
så hade jag estimerat 10min över hemkomsttiden. Efter vändningen tog jag en kanonblåsa (kanon-bobbel, red.)och helt pöltsligt
minskade tiden från 10min till 7min. Några bra blåsor till så var
det ned på 2-3min och jag trodde ett tag att jag skulle komma hem
5-10min för tidigt. Men destå närmare mål jag kom destå stabilare blev estimeringen. Jag kom hem cirka 3min över minsta tiden
och landning rakt in utan broms igen. En hyffsat optimalt genomförd AAT bana; raka fina spår, bra vändningar och hemkomst nära
minsta tiden med minimal höjd. Det räckte till en 20e plats för dagen och VM:ets bästa dagsplacering för mig. Totalt tog jag en 36e
plats och får vara helt nöjd med det.

Minnesvärt
Av de som var med vid Uvalde fick man höra att Chaves var den direkta
motsatsen. I Uvalde var det riktigt bra flygning och dåligt socialt. Det belgiska laget berättade att de belgiska deltagarna i de olika klasserna bara
såg varandra vid breifing varje dag. I Chaves var vädret i stort kasst men
det sociala var på top. Det var asado(grill med massor av kött) nästan varje kväll vid kiosken och många lag hade sina små egna Asado:s.
Spanska kungligheten var på besök då Alvaro är släkt. Kawa och pappaKawa höll låda i det polska laget. Danskarna hade med en segelflyg-groupie och finnarna en kung i baren. Tyskarna höll sig för sig själva och nederländarna tog till sig av kulturen och grillade massor av kött. Några brittiska piloter hittades på den lokala baren mitt i tävligen med kommentaren: -Vi skiter i om det blir flygning imorgon(det blev det heller inte). De
hade under dagen gjort dåliga resultat och beställt flygbogsering hem från
en utelandning. En av dem landade ute igen efter att ha kopplat för tidigt
och slog in stället vid landningen.
Första bonden jag landade ute hos, Hector, ägde mark till ett värde av 360
miljoner SEK. Han åkte runt i en gammal sliten bil, hade trasiga jeans och
t-shirt samt inte varit till frisören på ett par år. Hans granne (nabo, red.)
bjöd på middag 11 på kvällen efter att ha hjälpt oss komma ut från gärdet
med släpet.
Ska jag flyga VM igen? Självklart! H

Da er det min tur til å gjøre en innsats for seilfly-Norge, etter
årets ting på Gardermoen. Oppgavearket er overkommelige langt,
og med litt innsats fra dere alle skal vi kunne få kvittert ut enda
noen av våre utfordringer i de kommende årene.
I år er jeg i mitt 25 år som medlem, med fortid fra fallskjerm,
paragliding, og siden 1999 seilfly. Har kommet og gått litt i miljøet, ikke unaturlig når man har kone og barn i rett alder. Disse er
snart store, og jeg kan igjen bruke noe mer tid på det frivillige arbeidet.
De siste årene har det blitt noe flyging, og målet er som alltid
før en sesong, 100 timer bør jeg klare. Siden jeg bor i et område
med seilflyaktiviteter rundt med på alle kanter, har jeg muligheten til å fly hele året. En klassiker her er årets nisseflygning på
Oppdal (1. helg i desember), hvor vi ofte tar et lite julebord også.
Med oppstart siste helg i januar, blir det noen uker «fri».
Jeg sitter vel med rette på Kongetribunen på riksanlegget Starmoen, under Norglide 2 dag, og skriver til dere medlemmer i seilflyNorge. I Strålende sol, lett bris, og om litt vanskelige forhold. 11
piloter er på vei ut på dagens oppgave, etter en meget vellykket
dag 1. Med piloter fra nord, sør, øst og vest, er neste hele landet
samlet her, under kyndig ledelse av Leif Jørgen. Alle jeg treffer
her på Elverum disse dagene, er opptatt av hva jeg skal gjøre i
min periode som leder for S/NLF. Hva svarer man da? Væpna revolusjon? Nei, min rolle er å skape optimisme igjen, og få dere
alle til å hente frem den positive følelsen dere har når der er på
feltet, i flyet eller prater varmt om sporten vår.
Det er nok av oppgaver å ta tak i, og styret vil sammen løse disse etter beste evne, og etter de sakene hvert enkelt medlem brenner for. I bunnen ligger det handlingsdokumentet som ble vedtatt på seksjonsmøtet. Men i min bunn ligger det ekte glede ved
å være med i et meget flott miljø, hvor naturopplevelser, mestring,
sosialt samvær og avkobling er viktigst. Samlet skaper dette glede til livet, og det fyller opp batteriene. Jeg tror at jeg blir en bedre pappa, ektemann og medarbeider når jeg får oppleve gledene

”

Jeg tror at jeg blir en bedre
pappa, ektemann og medarbeider når jeg får oppleve
gledene ved å være seilflyger. Det tar litt tids, men er
ikke dette riktig prioritering?

ved å være seilflyger. Det tar litt tids, men er ikke dette riktig prioritering?
Det er fullt i matsalen, grillmat på alle mann, etter en flott konkurransedag. De fleste har tatt seg en kald en til maten, og fly
praten går tett rundt matbordet. Her er det ung, gammel, rullestol og god stemning, er det ikke dette vi alle ønsker?
Vi har et prosjekt som heter tilrettelagt luftsport, men jeg vil
snu litt på dette og si; luftsport tilrettelagt for alle. Med det mener jeg at en seilflyklubb/plass skal inneholde aktiviteter og oppgaver for alle som vil, enten de trives på bakken eller i lufta. Vi
har lett for å glemme de som er interessert i selve flyet, miljøet,
historiene, det sosiale, være en del av et fellesskap og føle at vi
er i samme familie alle sammen.
Jeg ønsker alle en riktig god sommer, enten med eller uten fly.
H
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En episk seilflyopplevelse!
Bodø Control, Lima Sierra Kilo, flight level 180 over Bjorli, operations normal.
Heading for Geiranger. Kanskje ikke «one giant leap for mankind», men definitivt
en milepæl for crewet om bord i LN-GSK 1. november 2012!
Tekst og foto: Ulf Hustad, NTH Flyklubb, Trondheim

Er man glad i seilflyging vil man lete etter muligheter for å komme seg i lufta og utnytte dager der det er mulig å fly høyt og langt.
Høyverdig seilflyging – hva er det? Det finnes ingen eksakt definisjon på det, men vi antar at den enkelte pilot kjenner på kroppen når man gjør noe ekstra ut av seilflygingen: din første tur i
seilfly, din første 5-meters boble, din første soloflight, din første
bølgetur til 3500 m QNH, din første 50 km, din første 3- og 5-timerstur, akro, første klarering fra ATC, ……. lista over hva som
kan være høyverdig er lang!
Smaken på gode bølgeforhold er i så måte vanedannende – there ain’t no turning back! Og Leonardo Da Vinci skjønte det allerede på 1400-tallet:
“Once you have tasted flight, you will forever walk the earth with
your eyes turned skywards. For there you have been, and there you
will always long to return”
Sant!

Om bølgeflyging
Bølgeflyging representerer noe av det mest spektakulære man
kan gjøre i seilfly. Den sterke oppdrifta og potensialet for høydegevinst med tilhørende aksjonsradius løfter (bokstavelig talt)
seilflyging til nye høyder.

Meteorologikunnskaper om bølgedannelse
Vi skal ikke gå innom meteorologiteorien bak bølgedannelse.
Kun en praktisk tilnærming:
Er det et lavtrykk med passe avstand mellom isobarene beliggende i området mellom Island - Storbritannia og Island - Bodø
blir det vind fra sør/sør-vest inn over Vestlandet og videre mot
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Møre og Romsdal og fjelheimen mot Oppdal. Under de rette forholdene med luftfuktighet og atmosfærens tilstand kommer så bølgene! Sterk sørlig komponent gjør at lufta har kvittet seg med mye
av fuktigheta over Vestlandet (Bergen!) mens bølgene over Fjellheimen lenger nord preges av en passende mengde skydannelse.
Denne naturloven utledet av d’herrer Gangsås og Arntzen gir faktisk bølgegaranti.
Rotorene man må gjennom på vei opp til bølgene kan være temmelig røffe. Noen sammenligner dem med en runde eller to i vaskemaskinen – man får ristet seg godt og brukt det man kan om
flyging i turbulens både på vei opp og på vei ned! Man tar selvsagt
turen gjennom rotorene med glede da man vet at lenger opp venter bølgene.Lenticskyene som dannes under bølgeforhold viser vei
til oppdrift og synk. De er ikke statiske, men vil kunne forflytte seg
temmelig raskt da små endringer i temperatur/luft-fuktighet gjør
at lufta fort kondenserer. Man kan oppleve at flyet blir tatt igjen av
skyen eller at det som ser ut til å være en trygg posisjon med åpent
lende under deg eller tilbake til flyplassen fort klogges igjen. Den
velsignede Altocumulus Lenticularis kan altså være en lunefull forbundsfelle! Spesielt på dager med høy luftfuktighet/mye skydannelse er det stor sannsynlighet for at man kan havne i uføret. Så
følg med, det er ingen skam å ta beslutning om ikke å dra på langtur
på dager med mye skydannelse – det kan faktiske være meget klokt!
Et eksempel kan hentes fra en bølgetur på Oppdal sist høst der
det var nettopp slike forhold. Bølgene løftet godt, Bodø Control ga
klarering til FL 195, men mye skyer gjorde at vi avventet å dra på
strekktur og lå i stedet i et føngap med senter like sør for Oppdal
sentrum. Føngapet pulserte i utstrekning og luftrommet mot sør
og vest tettet seg. Ved en anledning forflyttet fronten av et skypar-

Mange har vært med på NTHFs høstleire på Bjorli
og er vant til å se Rånåkollen fra bakken, fra siden
under hangflyging og fra oven. Fra 5400 m QNH ser
Bjorli med alpinanlegget og Rånåkollen slik ut
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”

Ved en anledning forflyttet
fronten av et skyparti i føngapet seg med rundt 170 km/t
IAS - samme hastighet som
flyet! Å surfe på bølgekanten i
den hastigheta var fascinerende, og det tjente til å bygge respekten for vær og vind!

Man kan lese om stadige observasjoner av UFOer rundt om i verden. Under returen fra Sunndal ble
vi obs på et objekt ute på vår venstre side som kunne minne om en tallerkenformet flygende gjenstand
Gjenstanden var vennligsinnet; vi antar det var en Lentic av det mer spektakulære slaget!

Råstilig!

ti i føngapet seg med rundt 170 km/t IAS - samme hastighet som
flyet! Å surfe på bølgekanten i den hastigheta var fascinerende, og
det tjente til å bygge respekten for vær og vind – og bekreftet vår
beslutning om ikke å dra på langtur den dagen.

Vinter!
Kaldt! Flyging i bølger høst og vinter betyr som regel svært lave
temperaturer, og skal man være oppe i 5-6 timer må man vite å kle
seg godt. Det finnes mange ulike erfaringer blant folk om hva som
er god (og dårlig!) bølgebekledning; lytt til erfarne fjellfolk! Etter
hvert erfarer den enkelte pilot hva man er villig til å holde ut av
kulde og hvilken bekledning og utstyr som fungerer.
Termometeret i LN-GCN går ned til -20°C, og 1. november gikk
det fort til bunns og begynte ikke å røre på seg igjen før man var
på vei ned fra 2000 m QNH for landing. 5 timer under -20 med
langt under -30 i lengre perioder krever sine forberedelser! I sprengkulde må man også være påpasselige med å ikke utsette flyene for
høye G-belastinger da gelcoaten kan krakellere og sprekke opp.
Vi har en policy som sier at vi flyr dyptallerken mellom landbare
flyplasser under bølgeflyging vinterstid, dette i tilfelle man av ulike årsaker ikke kan returnere til utgangspunktet. Utelanding på
jorder bør unngås – man vet ikke hvordan dekket er under snøen.
Sunndal Vinnu, Bjorli, Hjerkinn, Tynset og Grimsmoen er aktuelle alternative flyplasser under bølgestrekk fra Oppdal. Og hvem
vet, kanskje Ørsta – Volda, og Sandane (Anda) kan settes på lista
etter hvert som aksjonsradiusen fra Oppdal øker. En god bølgestrekkregel er å fly ut mot vinden og følgelig ha medvind hjemover
om bølgene mister piffen. Glidetallet i motvind og synk kan bli
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temmelig skrale greier! Et annet forhold er at når man flyr ut mot
vinden vil skydannelsen skje foran deg og du vil kunne snu nesa
hjemover i tide uten å havne i uføret. Flyr du utover medvinds kan
man få seg en overraskelse i form av skydannelse bak deg, og med
motvind hjem risikerer du at returen til flyplassen blokkeres av skyer.
Flyging over fjellterreng er selvsagt en disiplin i seg selv. Man
tar ingen risiko med flyging over fjellpartier: Ha alltid tilstrekkelig høyde til å komme trygt hjem eller videre til neste landbare flyplass (eller jorde om man ønsker det).

og tar av med GSK, når de andre er vel parkert oppe i bølgene. Da
får man i pose og sekk!
ICAO kart er et must på strekkturer. Etter hvert som man utvider aksjonsradiusen fra hjemmeflyplassen blir man kjent med dalfører, fjellpartier og fjorder og vet hvor disse er på kartene.
Oudie og andre flight computere med alskens kartfunksjoner har
de fleste tilgang til. Disse gir en masse nyttig informasjon, men
som de visuelle flygereglene sier skal man ikke basere navigasjonen på slike elektroniske hjelpemidler.

Fly, utstyr og logistikk

Opptreden i lufta – samspill med ATC

NTH Flyklubbs DG 1000 LN-GCN og privateide DG 505 MB
LN-GSK (self-launch) var flyene som ble benyttet 1. november.
Begge 2-setere med meget gode egenskaper og ytelse i bølgene.
Videre er begge flyene utstyrt med transponder og oksygenanlegg av typen Mountain High.
Man må kunne ta bølgene når de er der, og skulle bølgene melde seg en onsdag, må man selvsagt ha anledning til å ta fri fra jobb
og skole for å fly midt i uka. Tilgang på slepekusk er også en utfordring. Det er ikke ofte man finner en kusk som vil dra fra Trondheim til Oppdal for å utføre noen få slep og se at seilflyene forsvinner i bølgene for å returnere 5-6 timer senere. Men det hender at
Olav Bergersen og andre kusker ser i nåde til oss bølgeglade! Slep
med mikrofly med lokalt baserte Odd Asbjørn Nyberg er i så måte
et godt supplement til vår trofaste Pawnee. Et annet og meget vellykket konsept er, at slepekusk Gundersen sleper opp seilfly med
LN-NTH og blir med i baksetet i SLG LN-GSK når siste slep er
unnagjort! Eventuelt at Arntzen sleper opp seilfly med mikrofly

Transponder er en forutsetning for å få klarering fra Bodø Control til flyging inn i kontrollert luftrom. Klarering til FL 195 blir
som regel gitt dersom det ikke er jagerflyaktivitet i området
rundt Dovre, og korrekt bruk av transponder samt opptreden på
radio og i luftrommet er essensielt!

Etter daglig inspeksjon, klargjøring av oksygenanlegg, lasting av
mat, vann, kart, Oudie og påkledning av full bølgehabitt bar det
til værs med NTH og GCN og deretter self-launch med GSK.
De obligatoriske rotorene gikk veldig greit og da første bølgen
var funnet var det bare å stoppe motoren og felle den inn i bakkroppen. Stillheten i et seilfly mens variometeret viser godt med
+ er det fullt mulig å like. Vi sjekket fort inn på Bodø Control,
fikk transponderkode og deretter klarering til VFR FL 195 and
below. Og det var bare en god begynnelse! Skydannelsen var
passe stor slik at sikten var god alle veier og det ville følgelig
være mulig å fly langt og høyt.
Første mål var Bjorli. Det lå et bølgeparti som strakte seg mer
eller mindre kontinuerlig mellom Oppdal og Aursjøen og videre

Opplevelsen

Om forfatteren

Tja, hva skal man si? Ord og bilder blir fattige i forsøket på å formidle opplevelsen til omverdenen. Men det er nå en gang de
eneste midlene man rår over i så måte. 30. oktober var værprognosene for 1. november overveldende! Et passe kraftig lavtrykk
ville plassere seg mellom Island og Storbritannia og da gikk jungeltromma!
Kjøreturen fra Trondheim til Oppdal tar halvannen time. Tiden
oppover dalene benyttes til å se etter skydannelse og håpe på pangforhold! Og vel fremme var vindretning og lenticformasjonene absolutt på vår side.

Ulf Husted er fra Tromsø, men bor i Trondheim og flyr i
NTH Flyklubb og Gauldal Seilflyklubb.
Han begynte å fly for 4 år siden og har nå flydd 438 timer på 477 starter og er instruktør IK3.
Driver også med modellfly (warbirds, seilfly).
Ulf jobber i et selskap som heter SIVA (Selskapet for Industrivekst SF) og virker som prosjektleder med hovedansvar for Troms og Finnmark.
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h Flight Story

Utsikten fra et seilfly er en sak for seg selv, det er de
fleste enige i, og når man kommer opp i de store
høydene øker utsynet over Norge dramatisk.

LEDER: Sikta högre!
af Robert Danewid, Ordförande, Segelfyget

mot Bjorli. Det er unektelig et privilegium å sette kurs mot Bjorli
og se variometeret ligge mellom 3 og 7 m/s i laaange perioder!
Mountain High oksygenanlegget er intelligent i den forstand at
det porsjonerer ut O₂ når man puster inn. Impulsene øker i lengde og intensitet med økende høyde, og etter hvert blir det 2 impulser pr innpust for så å gå over til continuous flow. I normale
høyder varer en O-flaske lenge selv om man er 2 personer, mens
forbruket øker med høyden. Hold øye med trykket på O-flaska!
Utsikten fra et seilfly er en sak for seg selv, det er de fleste enige
i, og når man kommer opp i de store høydene øker utsynet over
Norge dramatisk. Det snødekte fjellandskapet med Rondane,
Jotunheimen, Trollheimen og hva fjellområdene heter alle sammen, fjordene og øyriket langs kysten, Molde by, gården til Kenneth Høyning – det er ingen ende på hva man kan få med seg!
Bildet under er tatt over Aursjøen og ser man nøye etter kan
man se Molde langt der ute!
Vel fremme over Bjorli var det tid for å lete etter neste mulige
bølgesystem. Litt søk frem og tilbake og så satt vi igjen i oppdriften. Da var optimismen stor og det før omtalte fremstøtet mot Geiranger ble påbegynt. Det viste seg at avstanden til neste bølge var
veldig stor, så vi ga opp det forsøket. I stedet ble kursen satt mot
Dombås og Dovre der det lå et par troll (Dovregubben?) av noen
lenticer og lokket.

Megasynk!
Fra Bjorli til Hjerkinn er det rundt 70 km i luftlinje. På et parti
fra rundt 20 km øst for Bjorli via en sving over Dombås og opp
til Hjerkinn fløy vi rundt 60 km. Det sank fra litt til veldig mye
hele veien, og de fete lenticene var oppløst da vi kom frem. Ikkje
braaaaa! Etter hvert som vi brant av høyde var det ikke fritt for at
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man begynte å tenke tanken om alternativ rute og Bjorli som
mulig landingsplass. Men vi fant heldigvis et annet bølgesystem
og da var vi igjen på hugget!

Mot Sunndal
Et sveip fra Snøhetta over mot Drivdalen viste at det lå tettere
med skyer østover, så Tynset ble skrinlagt som reisemål. Men
mot vest så det bra ut og kursen ble satt mot Sunndalsøra. Dalførene ut mot Mørekysten er noe for seg selv med høye bratte dalsider. Utrolig flott å oppleve fra lufta mens bølgene bærer godt.
Flyplassen Sunndal Vinnu langt der nede tjente som vendepunkt
og ny kurs ble satt mot øst.

Finalen
Fra Sunndal gikk turen tilbake mot Oppdal, videre mot Kvikne
før det begynte å bli såpass sent på dagen at vi måtte tenke på å
avslutte. Det ble en siste runde nord for flyplassen og over Gevilvatnet før vi foretok en optimal avslutning av dagen med formasjonsflyging med Arent og Arnulf i GCN over Oppdal sentrum:
Det var nærmest merkelig å dra brems for å komme seg ned til
downwind og lande etter 5 timer med pangbølger og inntrykk. På
mange måter var turen akkurat begynt og samtidig hadde den gitt
mye mer enn alle tidligere flyopplevelser.
Vel nede ble de iskalde flyene plassert i hangaren, utstyr tatt ut
og batteri satt på lading. Og i bilen på vei hjem til Trondheim
hadde vi our eyes turned skywards. For there we had just been,
and there we already longed to return!
Fra crewene i LN-GSK (Ulf Hustad og Thomas Gundersen) og
LN-GCN (Arent Arntzen og Arnulf Snekvik). H

Segelflyget drar igång ett nytt projekt; ”Sikta Högre!”
På tal om att sikta högre. Segelflyget är i skriande behov av fler
Den grundläggande segelflygutbildningen utförs enligt en fast- lärare och tekniker. Men vi har dåligt med anmälningar till våra
ställd kursplan och utmynnar i kvalificering till ett segelflygcer- lärar- och teknikerkurser. För dyra och för långa kurser? Måhäntifikat. Utbildningen leder fram till ett slutmål; ett segelflygcer- da, men det blir inte bättre i framtiden. I år driver vi på försök en
tifikat. Punkt slut.
lärarkurs på distans. Men vi ser att såväl kostnader som tidsåtMen segelflyg innebär många olika saker för olika människor – gång knappast blir lägre jämfört med en central kurs på Ålleberg,
att ha roligt uppe i luften är naturligtvis det primära målet för de d v s resursåtgången är inte lägre. När vi fr o m 2015 går in fullt i
flesta. Att uppnå personliga mål och i många fall att nå lite läng- EASA systemet ser vi att lärarkurser men framförallt teknikerre – tänja på gränserna – och att tävla mot andra är ofta gemen- kurserna blir längre. EASA kravet på en tekniker är 6 veckors utsamma drivkrafter. Några tycker
det är kul att fly- bildning varav några ska vara på godkänd verkstad – vi pratar om
ga lokalt medan andra vill göra
en yrkesutbildning som leder fram till
Segelflyg innebär många oli- en licens som medger arbete i flygmycket mer.
ka saker för olika människor branschen. Vi kommer att ha svårt att
Det är dock vanligt att den nykläck– att ha roligt uppe i luften är leva upp till detta, det är inte sådana
te segelflygaren hamnar i ett vanaturligtvis det primära må- tekniker vi behöver i klubbarna. Vi hopcuum där han/hon inte kommer vilet för de flesta.
dare och utvecklas som segelflygapas fortfarande att det översynsarbere. Är det kul? Nej! Frustrerande? Nästan
te som påbörjats inom EASA ska inse
alltid.
det orimliga och att vi ska få lättnader.
Sikta högre är ett vidsträckt långtidsprojekt, som syftar att as- Den som idag är instruktör blir av med sin behörighet fr o m 8
sistera klubbarnas och enskildas utveckling genom att försöka april 2015. Men de som är lärare och tekniker idag kommer, med
uppfylla deras behov och på så sätt uppmuntra alla att höja rib- ”grandfathers right”, att konverteras till det nya systemet, anban mot vad som är möjligt för den enskilde vad gäller skicklighet, tingen som LAFI(S) eller FI(S).
kunskap och självförtroende. Primär målgrupp är segelflygaren Kontentan är därför att vi ska se till att utbilda så många lärare
som befinner sig mellan cert och första sträckflygningen, men och tekniker som är möjligt innan 2015, och alla med instruktörsalla kommer att kunna lära sig något.
bevis bör se till att skaffa sig ett lärarbevis innan dess. På så sätt
Våra verktyg kommer att vara en egen hemsida med ”kunskaps- kan vi garantera oss själva att vårt sätt att driva verksamhet kan
bank” (med artiklar, gamla och nya olika ämnesområden), för- fortleva, åtminstone ett tag till. Alternativet blir att vi i framtihoppningsvis artiklar i Nordic Gliding och i framtiden SVEDANOR den får göra årstillsyn på kommersiella verkstäder och våra elekurser.
ver får utbildas på kommersiella skolor.
So stay tuned, vi drar igång projektet under sommaren.
Vill vi det?H

”
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h Segelflygets Ungdomsläger 2013
Emma Svensson 17 år:
Haft cert i ett år och flyger i Örebro
SFK. Har 40 timmar. Framtiden
inom segelflygning för Emmas del
handlar framförallt om avancerad
flygning. Kommer att vara med i
en provkull för en ny snabbare och
mer tävlingsinriktad ava-utbildning. Har som mål att delta i avaSM 2013. Har sökt och i år fått medel från bland annat Bertil Florman
stipendiet och Idrottslyftet.

Sara Thuresson 21 år
Har cert, 55 h och flyger i Ljungbyheds
Flygklubb.
Inledde med att flyga den fantastiska Arcusen och flög sedan som kontrast en öppen Slingsby från 50-talet den andra dagen. Riktigt roligt att få prova på lite annorlunda flygplan . Slingsbyn var en upplevelse!

”På lägret flög jag ett ava-pass med
Johan Gustavsson, större delen inverterat och prövade senare också
vinschstart. Jag tycker lägret var
väldigt roligt med trevligt umgänge och många flygmöjligheter. Ser
fram emot fler sådana här läger
och rekommenderar starkt andra
segelflygande ungdomar att söka”.

”Jag planerar att komma igång med lite
mer sträckflygning och även avsluta med
en ava-kurs i sommar. Lägret är ett måste att åka på om man gillar att segelflyga och allt runtomkring det.. Väldigt kul
att inse hur många intresserade och talangfulla ungdomar det finns i Sverige.
Otroligt inspirerande dagar.”

Det finns hopp!
Succé för Segelflygets Ungdomsläger 2013. 32 ungdomar deltog i
Segelflygets första Riksläger för ungdom 26-28 april. Glädjande
många tjejer dessutom.
Tekst og foto: Bernt Hall för projektgruppen

Om man bortser från några lysande undantag som t.ex klubbarna i Borås och Östra
Sörmland samt Västergötlands Flygsportförbunds satsningar så är ungdomarna ofta ganska ensamma bland alla äldre i klubbarna. På
Robert Danewids initiativ startades därför en
projektgrupp förra året för att titta på möjligheterna att hitta former för att inspirera,
utveckla och knyta samman våra svenska segelflygande ungdomar. Hittills har gruppen
genomfört en diskussion under JSM förra
året, flera programpunkter med juniorinslag
under Billingehuskonferensen, upprättandet
av en projektplan, tillsättandet av en juniorcoach (”Lillebror”, Mikael Engström), skapandet av en egen Facebooksida och nu det
första riksomfattande ungdomslägret. Projektgruppen består f.n av Johan Gustavsson,
Thomas Pyls, Bernt Hall och Mikael ”Lillebror” Engström. På sikt skall vi nog ha ett permanent ungdomsråd bestående huvudsakligen av ungdomar i stället.
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Målbild för lägret: Flyga – inspireras lära mer – träffas - ha kul
Junior-VM laget David Gustavsson, Jimmy Bengtsson och Simon Landqvist utgjorde tillsammans med ava-världsmästare Johan Gustavsson stommen som förebilder
och inspiratörer och bidrog dessutom samtliga med fantastiskt bra seminarieföreläsningar. Just att yngre segelflygare som just
börjat får träffa andra yngre segelflygare
som kommit längre och kan berätta vad
segelflyget egentligen går ut på, vilka fällor
och möjligheter som finns på vägen visade
sig ha stort värde och rönte mycket uppskattning. Till det kom många kloka inslag
och seminarier från Juniorcoach Lillebror.

Mycket att prova på
Utbudet av segelflygaktiviteter gick inte av
för hackor. Vad sägs om att få göra en 360o
sväng i ryggläge med Johan G eller att få
pröva självstart från marken i Arcus M,

världens bästa tävlingskärra i tvåsitsklassen. Som kontrast prövade många Slingsbyn med öppen cockpit. Mycket friskluft i
den kyliga aprilluften blev det och en minnesvärd upplevelse. Vinschstart blev också
en ”gilla”-upplevelse och flera valde att göra
flera sådana starter. Kul och häftigt men
framförallt billigt. Fyra vinschstarter för
priset av en bogserstart gör gott för fattiga
studenter. Några flög in sig på PW 5 och
andra passade på att göra en start i planet
som pappa eller farfar flög EK i, en livs luftvärdig Bergfalke.
Ni förstår att det var en hel del ”överåriga” som var ledsna för att dom ej fick vara
med och det gick rykten om konkreta försök att manipulera id-handlingar. Men gränsen var satt vid icke fyllda 26 som är segelflygets gräns då man blir senior. Yngste deltagaren var 15. Några fick inte plats denna
gången men kommer säkert med nästa år.
Och varför inte köra en seniorvariant när

det nu inte verkar bli så många andra kurser på ”Berget”?

Junior-VM laget visar tänderna
JVM-laget hade med sig egna kärror och
tränade för fullt under Lillebrors ledning.
Fredagen flög dom ca 30 mil och på söndagen hela 45 mil av en bana på 50. Yngste
JVM piloten David Gustavsson i Jantar kom
längst efter 6,5 timmars slit i varierande väder. Lillebror spanade under tiden in prospects, dvs nästa kull JVM-piloter och flög
med dessa i DG1000 som Boråsklubben
välvilligt ställt till förfogande.
Totalt flögs det 78 starter och 68 timmar
på tre dagar. Utan minsta incident. Nu vill
vi se många RST-resultat, deltagande på
JSM, genomförda ava och sträckkurser mm
och sedan ses vi på Billingehus i höst bl.a
för att planera nästa års läger. H

Slingsby landar

Jonatan Berglund 17 år fra Malmö Segelflygklubb
fick bland annat flyga veteransegelflygplanet
Slingsby T21B från 50-talet och starta Bergfalke i
vinsch för första gången.

Projektgruppen riktar ett
stort tack till:
Segelflyget som sponsrade en del av
kostnaderna.
Falbygdens FK som ställde upp med Arcus och vinsch och inte minst lärarna
Johnny Carlén, Tage Åkesson, Bosse Örnvinge m.fl .
Boråsklubben för lån av DG 1000 och 300
Lidköpings FK som stod på standby med
Twin 3 men också Kurt ”Litto” Littorin
som alltiallo.
SVS, Segelflygets Veteransällskap med
Petter Lindberg, Anders Bjellby och Lennart Lagerfors som ställde upp med
Slingsbyn och Museumguidning.
Johan Gustavsson som lät många prova
på lite mer än grund-ava.
Camilla med team i Restaurangen
Lägercoacherna Lillebror Engström och
Jim Körberg.
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Få svar
på tlf. 70201927

Nordic Aviation 4 All
info@nordicaviation4all.se
www.nordicaviation4all.se
Västgårdsvägen 9
780 51 Dala-Järna
Mobil 073-223 22 62

Forsikringsmæglerne
på Roskilde Lufthavn
Lufthavnsvej 46 • 4000 Roskilde
maegler@simons1.dk • www.simons1.dk

Flyforsikring
Pilotforsikring
Loss of license
Hospitalsforsikring
Ulykkesforsikring
Rejseforsikring
Hangar Keepers
Bygningsforsikring
Erhvervsforsikring
Professionelt Ansvar
Transportforsikring

Colibri II

IGC mini‐logger
med inbyggt
batteri 10 tim,
variometer, nav
och grafisk
FLARM display

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

588 €

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 €

LX7007C

V7

Avancerat variosystem
från LX NAV. Kopplas
med fördel till Oudie och
Nano. 57 mm

Nano

IGC mini‐logger
med inbyggt
batteri 28 tim

540 €

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

V3

Ny avancerad vario
med STF. Basic vario.
Lämplig som backup
eller i t ex klubbens
skolkärror. 57 mm

648 €

1 370 €

FLARM Mouse

FLARM och IGC mini‐logger

636 €

LX Sweden

V80

Ny smart vario från LX NAVmed
accelerometrar och inbyggt
horsiontgyro. Stand alone eller
kan kopplas till
LX8000/8080/9000
Kontakta oss för pris

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
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Slagelsetryk Marketing w w w.slagelsetryk.dk

 Vagnar från Avionic. Mycket bra priser!
 GliderGuider, 5” navigator med LK8000.
 Batterier från Effekta och Aeroakku.
 Mode-S transpondrar från TRIG och Dittel.
 8.33 kHz radio från TRIG och Dittel.
 Flarm-antenner. Förbättrar din täckning!
 UL-segelflygplan Silent Electro från Alisport!

Vi må desværre konstatere,
at myndighederne endnu
ikke 100 % har erkendt, at
EASA er nået til den konklusion, at den lette del af
flyvningen, som vi tilhører,
er blevet overreguleret.

af Poul Hørup, Formand, DSVU

LEDER:
Den
flyvning projekt
er stadig overreguleret
Etlette
jättespännande
Nu er sæsonen godt i gang, og der foregår rigtig mange ting
for øjeblikket. Vi er i gang med at implementere den nye LAPLmedical, men kender endnu ikke helt konsekvenserne, som f.eks.
kan være – kan man være fuldgyldig instruktør med en LAPLmedical?
Vi må desværre konstatere, at myndighederne endnu ikke 100
% har erkendt, at EASA er nået til den konklusion, at den lette
del af flyvningen, som vi tilhører, er blevet overreguleret. Vi må
derfor på materielområdet fortsat kæmpe med, at vi f.eks. får
såkaldte ”Findings” på vore værksteder, når andre end dem, som
er sat på vintervedligeholdelse på et fly, kvitterer for arbejdets
udførelse. Det er fuldstændigt urimeligt, at Trafikstyrelsen (TRS)
forventer en komplet liste i en klub over, hvem der må udføre
hvad på hvert enkelt fly, og at vi får anmærkninger, når et eller
kvalificeret medlem kvitterer for et arbejde, uden at vedkommende står opført på vinterarbejdslisten.
Direktionen i TRS toner andre vinde, men det er åbenbart endnu ikke nået til sagsbehandler-niveauet i TRS.
Overfor DULFU vi gerne have afsluttet have afsluttet problematikken omkring flyslæb med UL-fly. Vi tror på, at vi finder en
mindelig løsning, da DSvU i sagens natur ikke ønsker at gå ind
og overtage de områder, som DULFU varetager i dag. Vi ønsker
ganske enkelt blot at kunne operere de fly som allerede anskaf-

fet – eller er på vej ud til de lokale svæveflyveklubber.
I efteråret (23/10-24/10-2013) vil vi arrangere et seminar, hvor
vi vil holde fokus på klubudvikling, så udvalgte klubledere vil
snart blive kontaktet, med henblik på, at vi får deres inputs i diskussionerne.
På flyvesiden er det skønt at konstatere, at på trods af luftrumsproblemer og klimaforandringer stadigt er muligt at flyve
langt i Danmark. Af termikligaen fremgår det, at der i år er fløjet opgaver på mere end 800 km i år i Danmark. Det er flot.
Desværre mistede vi i år helt uden varsel svæveflyveudsigten.
De avancerede piloter kan sagtens klare sig uden, men nedlæggelsen af siden har givet de almindelige piloter problemer. Jeg
ser et sikkerhedsmæssigt problem i nedlæggelsen, og jeg vil
gerne opfordre så mange som muligt til at lade sig opdatere hos
DMI om det aktuelle vejr, så vi alle flyver på et sikkert grundlag,
som så samtidig kan være ”et vink med en vognstang” til DMI,
at de faktisk har glemt brugerne i nedlæggelsen af tjenesten,
da de har en ICAO bestemt forpligtelse til at yde meteorologiske ydelser til piloter.
Til jer med hjemhentningsmotorer – husk nu at vælge udelandingsmarkerne i god tid, så vi undgår havarier. I er overrepræsenteret i havariraten.
I ønskes alle et fortsat godt svæveflyveår. H
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h Flyregister

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

SE-UVY ASH 31 Mi nyregistreret af Göran
Ax og Leif Nilsson fra Landskrona FK.

DAnmark registreringer
Reg.mærke

Fabrikant

Typebetegnelse

Ejer

Reg.dato

OY-KXS

Alexander Schleicher

ASH 26 E

Jesper Sørensen m. fl., Esbjerg

30-04-2013

OY-LAX

Centrair

Centrair 101 A

Kolding Flyveklub

15-04-2013

OY-PIX

Rolladen-Schneider Flugzeugbau LS 8-18

Michael Rasmussen m.fl, Odder

11-04-2013

OY-XDL

Burkhart Grob Flugzeugbau

Lolland Falster Svæveflyveklub

30-04-2013

ASTIR CS

DAnmark Sletninger
Reg.mærke

Fabrikant

OY-PAX

Rolladen-Schneider OHG LS3

OY-XHK

Schempp-Hirth

Ejer

Reg.dato

Slettedato

Årsag

Anders Madsen, Kirke Eskilstrup 07-01-2005

11-04-2013

Solgt til Litauen

Axel Frølund, Ribe

23-04-2013 Solgt til Litauen

03-03-1998

Standard Cirrus

NORGE registreringer
Ingen registreringer i perioden.

NORGE Ejerskifter
Registrering

Type

Ejer

BY

LN-GWA

PZL Swidnik SA PW-5 Smyk

Valdres Flyklubb

Fagernes

SVERigE REGISTRERINGER
REGISTRERING

TYPE

ÅRGANG

EJER

SE-UVE

Janus CM

1986

Skövde Flygklubb

SE-UVY

ASH31 Mi

2013

Leif Nilsson, Göran Ax Landskrona

SVERigE sletninger
REGISTRERING

TYPE

TIDL. EJER

ÅRSAG

SE-TLG

Bergfalke IV

Avesta Segelflygklubb

Exp. til Slovakien

SE-UTM

DG1000T

Kronobergs Segelflygklubb

Exp. til Tyskland

SE-UIL

DG 500

Östra Sörmlands FK

Exp. til Spanien

SIDE 58 Nordic Gliding 2013

Nordic Gliding 2013 SIDE 59

h Competition

NorGlide 2013

Starmoen Flyveplads

Årets NorGlide ble en flott konkurranse, med flyving 6 av 7 dager, og over 10 piloter. Under kyndig ledelse av Leif Jørgen Ulvatne, fikk alle deltakerne testet sine kunnskaper under de ulike konkurransedagene. Varierende vær, gjorde sitt til at oppgavene kunne være både krevende og lette. Midt i perioden endret været seg, og vi fikk en dag med regn, hvor alle fikk seg en pust i bakken.
Tekst og foto: Håvard
Gangsås og Kjetil
Nordheim

Erlend Sørbye på kort finale, Erlend tok hjem seieren i Norglide Open.

Ole John Aske, sølv NM 18-meter og 3de plass NorGlide Open.

Dag 4

Dag 7

Leif Jørgen er usikker på breifingen, vil dagen kunne gi noe? Det
er svake forhold, og vanskelig å sette dagens oppgave. Til slutt setter han en liten oppgave på 195 km, Starmoen Gjesåsen – Netsjøen
– Starmoen. Starten går og flere av pilotene ser at forholdene blir
bedre og bedre, så de legger i vei. Oppgaven er lekende lett for flere av pilotene, og vi får hastigheter på over 130 km/h på 2 av pilotene, 2 klarer over 129 km/h vi har faktisk ingen under 100 km/h
av de 10 pilotene som fløy hele oppgaven, bare en pilot får problemer og må ta en teknisk utelanding og bruke turboen. Ikke de helt
store poengene denne dagen, Erlend Sørbye får 374, Kato Kvitne
371, Steinar Øksenholt 362, Anders Kulblik 354 (meget rask med
124,5 km/h i et standardfly). Øvrige piloter følger tett bak, og dette er en dag hvor vi sikkert hadde klart en lengre oppgave, den viser hvor vanskelig det kan være å tolke været og sette en riktig oppgave.

Finalen er her, siste flydag i årets Norglide 2013, men det ser ut til
å bli en vanskelig dag, forholdene er ikke spreke. Leif Jørgen har alt
klart, og vet å sette en kort liten oppgave den siste dagen. En AAT,
Starmoen – Brummunddal – Julusdalen – Kirkenær – Starmoen,
min 108,2 km og 1:30 som minimumstid. Vi tror ikke dagen vil gi
mye mer, flyvinduet virker til å være kort. Vi utsetter starten med
30 minutter, men så vil Kato K komme i gang, han mener det er
bra, og tar start. Resten av feltet følger på, men mange ramler rakst
ned, eller starter motoren, det er vanskelige forhold nå. Tiden går,
og klokken nærmer seg 15, da begynner det å løsne litt, og pilotene tar start. SS og XO stikker før, men til liten hjelp, de med senere
start klarer raskere tider. Erlend Sørbye i DM tar dagen med 400
poeng, og sikrer dermed sammenlagtseieren i NorGlide 2013, med
3838 poeng. På andreplass kommer Kato Kvitne med 3355 poeng,
mens Ole John Aske fly seg opp til en 3.plass med 3098 poeng.
Stor takk til Leif Jørgen, Kristen, Espen, Guri, Kjetil, Håvard og
alle deltakerne for et flott mesterskap med en god tone og flott
stemning.
Ser vi deg på NorGlide 2015? Du er i alle fall invitert. H

Dag 5
Slepepilot Kristen Nikolaisen hadde nok å gjøre under oppsleping av grid.

Dag 1
Det var en spent gjeng piloter på breifingen kl 10, og etter gjennomgang av vær og oppgave, var pilotene klare for å ta fatt på oppgaven. Litt rusk i maskineriet gjorde sitt til at ikke alle klarte å være
på grid til kl 1145. Er man fra Drammen så sliter man om morgenen…..
Leif Jørgen hadde laget en oppgave som skulle passe for dagen,
Starmoen - Arneberg - Evenstad – Gjesås – Starmoen, 270,1 km.
Forholdene utviklet seg slik som forventet, først utvikling i sør, før
aktiviteten tok seg opp i Østerdalen. Feltet er rimelig samlet på tur
opp og ned,først kommer Kato Kvitne (SS - Ventus 2ct) mens Erlend Sørbye (DM - Nimbus4dm) begynner å dra i fra de andre, men
følges jevnt av Peter Cutting (VZ – ASG 29E), Ole John Aske (CI
– LS 8-18) og Steinar Øksenholt (JA – ASH 26E).
Denne dagen, ble det Kato Kvitne (762 poeng), Erlend Sørbye
(740 poeng) og Peter Cutting (705 poeng). Raskeste tid ble DM
med 113,9 km/h på oppgaven.

Dag 2
Mandagen ble en noe vanskeligere dag, men konkurranseleder valgte å bruke en AAT oppgave, hvor vendepunktene har gode sirkler
på 10-15 km. Oppgaven strekker seg fra Starmoen til Skasenden,
videre nordover til Sjøenden, vestover til Brummunddal og hjem
til Starmoen. Minse distanse på 157,7 km, og minimumstid på 2:15
Dagen ble kronglete og vanskelig for flere av pilotene, og tidligere
vinnere, måtte starte turbo og ta til takke med svært få poeng denSIDE 60 Nordic Gliding 2013

Fagsjef og daglig leder i S/NLF, Steinar Øksenholt deltok også.
Han endte på 4de plass i NM 18-meter og 5te plass i Norglide Open

ne dagen. 7 av pilotene klarte oppgaven, den som fløy både raskest
og lengst ble Erlend Sørbye (663 poeng), tett fulgt av Peter Cutting
(640 poeng) og Anders Kulblik (584 poeng). Hastighetene ble lave,
mellom 88,7 km/h og 70,5 km/h.
Thomas Gundersen i CG fikk en bløt utelanding ved Arenberg
Kirke, og det måtte 5 hjelpere nedover for å få flyet ut av jordet.
Ikke engang traktor våget seg utpå….

Dag 3
Været så lovende ut denne dagen også, og pilotene virket fornøyde
med dagens oppgave. En RST på 269,9 km, Starmoen – Skramstadseter – Julusdalen – Opphus – Namnsjøen – Starmoen.
Slepet går, og pilotene tar start, Øyvind M i OM stikker først, og
fulgt av Steinar Ø og Ole B, resten starter nesten en time senere,
mens noen venter 1,5 time etter. De to sist startende, VZ og RR
fikk merke at været endret seg til det verre. Begge disse må starte
turboen, og får ikke mange poeng denne dagen. Resten av pilotene bruker mellom 2,5 til 4 timer på oppgaven, det lønte seg å starte på oppgaven tidlig denne dagen. Kato Kvitne (SS) slår Erlend
Sørbye (DM) med fattige 4 poeng, mens Ole John Aske (CI)er i
støtet igjen og klarer en 3.plass, tett fulgt av Øyvind M (OM) 7
poeng bak Ole John. Hastighetene ligger mellom 107,9 km/h og
71,0 km/h
Sammenlagt etter 3 dager er det Erlend Sørbye, Kato Kvitne og
Øyvind Moe på de tre første plassene.

Kato Kvitne, Norgesmester 18-meter og 2dre plass Norglide Open.

Puh, i dag regner det litt, og vi får en hviledag. Lavt skydekke og
regn, gir alle en sjanse til å lade opp batteriene til de siste to dagene av konkurransen.

Dag 6
Værmeldingen lover pang-termikk og gode forhold først på dagen.
Det ser best ut i Gudbrandsdalen først på dagen, så skal det løsne i
Østerdalen. Noen av pilotene er skeptisk, og Leif Jørgen vurderer
fortløpende om det skal lages en oppgave b, men holder på oppgave A. Det blir en klassiker, Starmoen – Gjesåsen – Fåvang – Julusdalen – Opphus – Starmoen, 355,1 km, noe som vil kunne gi en dag
med 1000 poeng.
Starten går greit og de fleste kommer seg nedover til Gjesåsen, et
par av pilotene velger å ta en omstart. På tur oppover til Fåvang ser
vi at været er i forandring, JA med Steinar Ø trekker seg ut ved Gåsbu, men de andre flyr nordover, og får vendt Fåvang. Utfordringene
kommer på vei ned fra Fåvang, og over til Østerdalen. Været er på
vei inn fra vest, og det ser temmelig mørkt ut på Hamar. CG melder om mulig utelanding ved Lillehammer, mens DE må ta utelanding ved Hamar. Mange av de andre pilotene melder om bruk av
motor, og de sette kursen hjem mot Starmoen. DM og CI er merkelig tause, før de melder vendepunkt 3. og setter kursen nordover
mot Opphus. Kan de klare det helt hjem? Spenningen stiger, men
brått melder DM at han har startet motoren rett ved Rena, vi hører
ikke noe fra CI. Minuttene går, og brått hører vi på radioen, CI 10
km, …CI 2 km…CI målpassering. Ole Johan har disponert flygingen riktig, og kan høste inn mesterskapet eneste 1000 poenger, tett
fulgt av Erlend S med 839. De øvrige pilotene ligger på 544 og nedover, Ole John gjør det stort sprang på sammenlagt listen.

NORGLIDE 2013
1. Erlend Sørbye
2. Kato Kvitne
3. John Aske
4. Øyvind Moe
5. Steinar Øksenholt
6. Peter Cutting – Sweden
7. Michael Koch
8. Anders Kulblik
9. Thomas Gundersen
10. Ole Baartvedt
11. Per Rosdahl
Norgesmesterskap for 18 meter
Konkurransen var også mesterskab for 18-meter klassen og
her ble resultat:
Gull og norgesmester 2013: Kato Kvitne Os, Aero Klubb
Sølv: Ole John Aske NTNU
Bronse: Øyvind Moe Drammen FK
4.plass: Steinar Øksenholt Gardermoen SFK
5.plass: Michael Koch NTNU
6.plass: Anders KulblikGardermoen SFK
7.plass: Thomas Gundersen NTNU
8.plass: Ole Baartvedt Tønsberg SFK
9. plass: Per Rosdahl Drammen SFK
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DM på
Arnborg

Danmarks største luftsportskonkurrence
bød i år på ekstreme vejr-udfordringer.

SvæveThys Jens Christian Pedersen på slutglid i
sin Ventus 2cT i en af de få flyvebare dage.

Tekst og foto: Ole Steen Hansen

Der var en særlig energi omkring startfeltet
til Danmarksmesterskabet i Svæveflyvning
den tirsdag i maj; konkurrencens sjette dag.
Lange, hvide vinger i række og geled. Piloter, hjælpere, fans og familiemedlemmer,
der gik og ventede. Slæbepiloterne havde
tanket og stod småsnakkende foran deres
fem flyvemaskiner ved den store hangar og
briefingrummet.
Her i startfeltet var man i selskab
med de mest ligesindede af de ligesindede, og ingen var tvivl: Man kunne ikke drømme om at være noget
som helst andet sted! DM er ikke bare
flyvning, men flyvning når det er
bedst. Danmarks største luftsportskonkurrence, intet mindre. Ingen andre kan
mønstre 57 fly, dygtige piloter og et stort
antal mennesker, der villigt ofrer 11 dage
på at flyve eller på bare at hjælpe andre med
at gøre det.

”
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Frederik Nøddelund, 21 år
Deltog i DM som pilot i Standard-klassen
Vejle Svæveflyveklub
”Det her er mit andet DM, og det er da noget
frustrerende, så lidt vi får fløjet. Men jeg elsker
stemningen her, og jeg kan sagtens bruge tiden
på jorden. Der er så fint at kunne snakke med
de gamle, der har 1000-vis af timer. De har mange små fif og taktikker, som man ikke tænker
over, og som man ikke lige hører i klubben derhjemme.”

”Hjemme i klubben er der så mange andre former for svæveflyvning, og man har
også sin del af ansvaret for alt det praktiske
til at fungere,” fortalte Ulrik Eilert, som var
konkurrenceleder af årets DM. ”Det er helt
i orden, at en anden pilot kan få stor fornøjelse af at flyve en time i nærheden af pladsen, men for mig skal der større udfordringer til, og her er DM toppen i Danmark. Det

det, som bedst beskriver året DM. Deltagerne måtte først gå så grueligt meget igennem, inden de nåede frem til den fortættede, spændte stemning i startfeltet. Ved Melodi Grand Prix sang Emilie de Forest sig i
de dage til en førsteplads med ”Only Teardrops”, og samtidig regnede fronters og
CB’ers teardrops ned over Jylland. Selv på
det termikstrategisk velplacerede Svæveflyvecenter Arnborg kan vejret være en
Tyve kilometer fra pladsen fløj hård modspiller.
Nordic Glidings udsendte havde
vi ind i noget, der lignede et
hørt, at meteorologen – selv svævesort tæppe helt ned til gulvet. flyver – skulle være bedre end mange
faguddannede til at tolke tal og vejrkort, men han havde allerede i teleer her du får de største udfordringer og den fonen understreget, at Vorherre har en finfedeste flyvning!”
ger med i spillet, når det drejer sig om ligefrem at styre vejret. Måske skulle man overveje at få en præst med til DM næste gang?
Tålmodighed
Ordet ”tålmodighed” er på mange måder En mere direkte linje til Den Almægtige vil-

le måske kunne sikre bedre vejr i 2014.
På tredjedagen havde nogle fly været sendt
afsted, men som en pilot på en Duo Discus
fortalte: ”Tyve kilometer fra pladsen fløj vi
ind i noget, der lignede et sort tæppe helt
ned til gulvet. Der var en lys sprække, som
vi forsøgte at komme igennem, men vi måtte give op. Det var ud med motoren og hjem

Helle Lundgren
Deltog i DM som pilot; 15-meter
Klub: Vestjyllands Svæveflyveklub (før denne
Århus, Herrjunga, Göteborg, Skrydstrup og Vejle Svæveflyveklub)
”Jeg begyndte at flyve i 1990 og har efterhånden været medlem i en del svæveflyveklubber.
I længden skal der bare ske noget mere end kun
at holde sig i luften. Konkurrencer gør mig dygtigere, og de hjælper mig med at flytte mine
grænser. DM er den mest udfordrende i Danmark. Senere i år skal jeg deltage i kvindernes
VM i Frankrig. ”
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Luise Bruen
Deltog i DM som hjælper, fotograf
Klub: Kalundborg Flyveklub
”Det er livet, der skal tilpasses flyvningen,
ikke omvendt. Jeg er vokset op med svæveflyvning, er selv pilot og elsker at være med
til DM. Det er bare så hyggeligt at sidde om
aftenen og høre på snakken om flyveturene.
Også selvom det kan være svært for os, der
blev jorden, helt at følge med i alle detaljerne. Hvis du vil noget indenfor svæveflyvning,
er det en rigtig god erfaring at være hjælper
til DM, og jeg bruger gerne en uges ferie på
det.”

h Competition

Bertel Knudsen
Deltog i DM som meteorolog
Klub: SG-70
”Jeg holder meget af atmosfæren omkring konkurrencer. For mig er rigtig svæveflyvning de
lange strækture. DM giver mig mulighed for at
bruge mine erfaringer med meteorologi til at
hjælpe med at få hele arrangementet til at fungere og lave udfordrende opgaver. De 11 dage
med spændt forventning, gamle venner og nye
resultater er et af årets højdepunkter.”

”

Aflyse eller vente og se? Konkurrenceleder Ulrik Eilert er her fanget lørdag otte minutter før,
han sendte snuseren op.

Et sted landede en pilot tæt ved et hus, hvor
der boede en ældre, tidligere svæveflyver.
Han var meget begejstret for at se landingen.
Han fik da i det mindste glæde af vejret!

til Arnborg. På vejen kunne vi se, at halvdelen af standardklassen stod på markerne.”
Så intet under, at folk brændte efter at
komme på vingerne for alvor på sjettedagen. Men selv den var ikke uden udfordringer. Kort før start blev der kaldt til ny briefing. Starten blev udsat en time, da en del
skyer var begyndt at overudvikle i det område mod øst, hvor opgaverne lå. Karup
havde sin radar ude af funktion (godt russerne ikke kommer mere!) og derfor var
der et stort no-go-område et stykke mod
nord. Så var der Vestjylland tilbage. Og her
blev der så fløjet. Arnborg blev pludselig
Danmarks travleste flyveplads med 57 starter og 57 landinger på en god time. Imponerende!
Hjemkomsterne tre timer senere var dette eventyrlige skue af alle de hvide fly, der
kom fløjtende ind med gråhvide cumulus
som baggrund, mens solens stråler i korte
øjeblikke dannede regnbuer i de skyer af
dråber, de trak efter sig, når tankene blev
tømt.
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Startfeltet lørdag: Grå himmel. 9 minutter til briefet start. Men i praksis
over en time til at snuseren forsøgsvis
blev sendt op på en kort tur.

Udelandinger
Piloterne blev sendt ud på opgaver yderligere to dage. Det var arealopgaver som dominerede, fordi vejret forblev marginalt.
Den ene dag landede samtlige fly ude, hvis
ikke de havde en motor at trække frem i en
snæver vending. Nogle nåede kun ud på
ganske korte distancer. Et sted landede en
pilot tæt ved et hus, hvor der boede en ældre, tidligere svæveflyver. Han var meget
begejstret for at se landingen. Han fik da i
det mindste glæde af vejret!
Nordic Gliding var også med i startfeltet
på dag 10, hvor opstillingen af fly ved Bane
09 hen mod klokken 12.00 lige så stille gik
i stå. Skulle man? Kunne betale sig at trække flyet helt ned i den anden ende? Det regnede i Billund, kunne en fortælle, og mærkede man ikke selv et dryp eller to?
Her kom tålmodigheden igen på prøve.
Konkurrenceledelsen afblæste ikke. Den
udsatte starten. Klokken 14.00 blev der sendt
en snuser op. Han kom ned igen. Dagen
gik. Udløsningstemperaturen skulle være
24,1 grad, og nu var den ved at være 23,8
fortalte termometermanden. ”Der kan altNordic Gliding 2013 SIDE 65

Det var spännande med online tracking, som levererades från WAY.aero i Tyskland
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Klub
så gå en halv time, fra man når udløsningstemperaturen, til markerne er blevet varme nok, men så kommer det også,” fortalte konkurrenceleder Ulrik Eilert. Men beslutningen var vanskelig, for det
så altså dødt ud. Han fortalte siden, at han var meget tæt på at afblæse.
Det er en ensom beslutning for konkurrencelederen, når der bag
ham står 57 startklare fly, der har stået rigeligt længe, mens der
over ham er en himmel, som ikke rigtig kan bestemme sig til, hvad
den vil eller ikke vil. Men afsted kom de – og en stor del kom hjem.
Anden gyldige konkurrencedag var i hus.
Næste dag blev feltet dog på jorden. Vejrudsigten for reservedagen mandag var for dårlig, så det blev et historisk ringe DM, fordi
det med kun to konkurrencedage ikke blev gyldigt.
”Jeg var med første gang som hjælper for 39 år siden og har været det som pilot i mange år. Jeg har aldrig oplevet noget lignende,
” kommenterede Peter Eriksen fra Øst-Sjællands Flyveklub, som
havde vundet 18-meter på den første konkurrencedag.

Hvorfor gør de det?
DM kræver noget af deltagerne. Al bøvlet og omkostningerne med
at transportere fly til Arnborg og stå klar i elleve dage. Hvorfor
ikke bare flyve hjemme i klubben?
Det er – på trods af den velkendte risiko for vejrgudernes sorte
humor – udsigten til samværet og den fede flyvning, som trækker. Forskellige forklaringer lød:
”DM er et fantastisk sted at lære. Der går nogle år, inden man begynder at have erfaring nok til at gøre sig gældende. Men her flyver man med de bedste og kan lære af dem.”
”Man er væk fra det hele – det derhjemme, klubben – og man skal
ikke andet end at få sig noget rigtig god flyvning.”
”Vi er som en stor familie. Det er ikke sikkert, man ser så mange
af de andre mellem to DM’er, men man skal lige høre – hvem er
blevet gift, hvem er blevet skilt, hvem har fået børn?”
Frederik Nøddelund var med sine 21 år den yngste pilot i feltet.
Han har deltaget i flere Junior DM, og for ham er deltagelse i DM
en naturlig udvikling: ”Mit store mål har altid været at komme til
VM. Det lykkedes så at kvalificere mig sidste år. Efter Junior DM
til sommer kører vi direkte til Polen og VM. DM er klart en sted,
som er vigtigt for mig. Det gør mig til en bedre pilot.”
Så alt i alt kan man kun konkludere: Vi ses næste år – til DM på
Arnborg H
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Gintas, Uli, Leif, Lennart och Gunnar framför tävlingsorganisationen på Långtora.

Resultater DM 2013
Vejrguderne leverede desværre kun mulighed for at gennemføre to konkurrencedage. Da der kræves tre til et gyldigt DM,
videreføres de erhvervede placeringer fra sidste år, og resultaterne her på siden er kun til orientering og glæde for dem, der
trods alt fløj, også selvom de ikke kan smykke sig med titlen
”danmarksmester” på baggrund af dem.

Gintas och Uli var glada för kvalificeringen, och
gav blommor till Ulla-Britt, Ingrid och Eivor som
skötte marktjänsten.

Klub
#

Pilot

Fly

Point

1

Steen Elmgaard

Std. Cirrus

1332

2

Chris Møller

LS4

1268

3

H.C. Christensen

LS 1-d

1201

Standard
#

Pilot

Fly

Point

1

Peter Toft

Discus

1458

2

Poul Kim Larsen

LS8

1434

3

Jan Andersen

LS8

1373

15-meter
#
Pilot

Av Åke Pettersson

Fly

Point

1

Johnny Jensen

ASW 27B

1558

2

Morten Bach

Ventus C

1451

3

Mogens Hoelgaard

Ventus
2cT/15m

1441

18-meter
#

Pilot

Fly

Point

1

Ulrik Sørensen

ASH 26E

1404

2

Peter Eriksen

ASG 29/18m

1364

3

Arne Boye-Møller

Ventus
2cT/18m

1358

Fly

Point

2-sædet
#
Pilot

Kvalificering för Sailplane Grand
Prix på Långtora

1

H. Bill, M. Leth

Duo Discus T

1379

2

Thomas Vestergaard

Duo Discus T

1344

3

Thomas Leander

Duo Discus

1338

Den 4-11 maj gick kvalificering för Sailplane Grand Prix på Långtora, Stockholms Segelflygplats utanför Enköping. Endast (kun,
red.) fem deltagare ställde upp, tre från Sverige, en från Litauen
och en tysk. Det blev 6 tävlingsdagar av 7 möjliga, och det blev träningsheat före tävlingen 2-3 maj.
Resultat:
1. Gintas Zube, Litauen, Ventus 2ax		
27 poäng
2. Uli Schwenk, Tyskland, LS10st		
22 poäng
3. Gunnar Karlsson, Sverige, Ventus 2b
19 poäng
4. Leif Eriksson, Sverige, LS6b		
5 poäng
5. Lennart Harju, Sverige, Ventus C		
3 poäng
Gintas och Uli blev därmed kvalificerade för finalen, som går i
Provence 2014. De har plats 57 respektive 232 på IGC:s rankingslista. Gunnar har plats 464 medan övriga hade mera blygsamma
resultat. Se:
http://soaringspot.com/q_sgp2013/results/
Uli är veteran på Sailplane Grand Prix, han har deltagit på flera finaler.
Åskådarna (tilskuerne, red.), både på Långtora och runt om i värl-

den, fick se en spännande kamp mellan deltagarna genom online
tracking, som levererades från WAY.aero i Tyskland.
Det hade naturligtvis varit trevligt med flera deltagare, det var
flera tävlingar i de nordiska länderna som lockade. I förra omgången fick Finland 2011 ett stort startfält, men bara en utländsk pilot, och Viisa-Matti Leinikki, som arrangerade, tipsade Sverige om
tävlingen. 8 piloter hade anmält sig till Långtora men det blev flera
sena avhopp. Några var inte så intresserade av att kvalificera sig
för en final i bergsterräng, och någon ville känna på veteranen Uli
i lufthavet.
Två veckor före tävlingen hade klubben ett torgmöte med uppställt flygplan och erbjudanden till provlektioner och tips om att
besöka tävlingen. Det kom en del åskådare från trakten (lokalområdet, red.) och TV4 filmade från marken och luften.
Avslutningen den 11 maj började med prisutdelning och slutade
med en trevlig fest.
Sailplane Grand Prix med tracking, ett lättbegripligt poängsystem och gemensam start är riktigt spännande. Ett tydligt regelverk, SGP Rules, gör det enkelt att ordna tävlingarna. H
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GLASFIBER ÖVER
UPPSALA

Gunilla Lindell, tvåa i Racing

Svenska Mästerskap 2013 med 50 deltagare i Uppsala Masters
Tekst: Åke Pettersson
Foto: Jens Trabolt, Anders Madsen & Björn Hedin

Peter Wlassics och Mattias Hemborg,
Eskilstuna FK i Duo Discus T.

SSF har beslutat att lägga om SM-tävlingarna. SM i Uppsala, 1825 maj, kallad ”Uppsala Masters” gick i ”Racing” och ”Open”. SM
i Arboga går 27 juli - 3 augusti i 18-meters och klubbklass.
I Racing-klassen används en blandning av flygplan med koefficient 107 – 114. Koefficienterna används för att justera resultaten
med avseende på skillnad på flygplanens prestanda. Vattenbarlast
är tillåten. Det öppnar för ett större startfält där klubbklassflygplan, tvåsitsare upp till 20-meters spännvidd, standard- och 15-metersklass tävlar. 18-meters oklaffade ensitsare, typ Discus 2c och
LS8-18 passar också in i klassen.
Den svenska rankingslistan läggs ner och uttagning till VM och
EM görs med ledning av IGC-ranking.

50 deltagare i Uppsala Masters
Uppsala Masters lockade 36 deltagare i Racing och 14 i Open.
Favoriter i Racing var Ronny Lindell, Jan-Ola Nordh och junioren Simon Landqvist med standardklassplan, Richard Swanström,
Antti Lehto (Finland) och Börje Gustavsson med 15-metersplan,
och Gunnar Axelsson med klubbklassplan. Gunilla Lindell inte
att förglömma, hon ligger högst bland svenskarna i IGC-rankingen. Klubblandslaget saknades, de satsar på klubbklass-VM och
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tränar därefter på för-VM.
Flygplanen i Open var en salig blandning med spännvidder på
18 till 28 meter. Två EB-maskiner toppade spännvidden. EB står för
Engine Binder, firman ägs av Walter Binder som tillverkar motorriggar till de flesta SLG-typer. EB-maskinerna var från början ASH25or med Binders motorriggar. Fortsatt utveckling med erfarenheter från 31-meters ETA har gjort EB-maskinerna till ”premium-plan”;
eleganta lösningar och toppresultat i VM.
Favorit i Open var Göran Ax, 70 år fyllda. Han har nu växlat upp
från ASW 27 till 21-meters ASH 31Mi. Mikael Engström, en annan
favorit, flög Eskilstunas gamla o-motoriserade ASH 25, med maxvikt 750 kg. Skulle han klara Ax och EB-kärrorna?
Uppsala-klubben hade byggt upp en image med Facebook; korta meddelanden och hejarop. Webbplatsen visade kulinariska miljöer.
Infrastrukturen med nytt klubbhus fungerade perfekt, och ett stort
antal funktionärer fanns på plats. Det producerades massor av bilder
som visades på bildspel under briefing. Tidvis var det ren karnevaltillställning med musik. Dock, bildspel under briefing kan distrahera
piloterna och musik kan vara störande under planering av flygning.
Flera sponsorer stöttade tävlingen, och klubben flög passagerare för
sponsorerna mellan start och målgång.

Dag 1, 18/5
Racing, AAT, 109,4km/191,8km (147,2km), 90 minuter.
Open, AAT, 112,9km/191,6km (151,2km), 90 minuter.
Stark vind och sjöbris utefter Dalälven blev för mycket för Racingklassen. Manfallet blev stort kring andra vändarean vid Österfärnebo. 22 piloter hamnade på distanser 30-50 km kring Tärnsjö.
Endast en pilot, Rickard Svanström, kom i mål med sin Ventus 2b,
54,8 km/h/108,5 km. Han var även ensam om att flyga mer än 100
kilometer, så det blev ingen tävling.
Open klarade sig bättre. Banan låg något mera söderut och man
hade mindre problem med sjöbrisen. Två piloter, Göran Ax, ASH
31Mi, och Tonny Olsson, ASG 29E, kom i mål. Görans fart var 67,0
km/h/154,5km och 5 av 14 av deltagarna flög över 100 kilometer,
så det blev tävlingsdag.

Dag 2, 20/5
Racing, AAT 116,8km/211,1km (159,6km), 90 minuter.
Open, AAT, 122,7km/217,1km (165,3km), 90 minuter.
Nu blev det kanonväder med bra farter. Ronny Lindell, Discus 2bT,
vann med 121,5 km/h/195,5km.
I Open vann Göran Ax igen, med 132,6 km/h/199,0 km. Han lyck-

ades pricka minimitiden 90 minuter exakt på sekunden!
De flesta deltagarna flög nästan ända ut i första vändcirkeln, och
flygningen blev i praktiken en tur- och retur-resa.

Dag 3, 23/5
Racing, AAT, 158,9km/297,8km (225,3km), 120 minuter.
Open, AAT, 164,7km/311,4km (233,0km), 120 minuter.
Resan gick fantastiskt i medvind in i första vändarean mot Söderbärke. Strax efter Norberg flög man in i regn, och det såg inte bra
ut mot nästa area, Ulvramen. Prognosen var väderförsämring söderifrån, så det såg väldigt dystert ut. Deltagarna gled mot nästa
cirkel, och de som tankat lite mera höjd kunde vända i kanten och
gå norrut mot Hörendesjön där det gick att ta sig upp. Andra gled
mot Västerfärnebo och fick landa där i närheten.
Jan-Ola Nordh vann Racing-klassen med 85,4 km/h/196,8 km. 5
deltagare kom i mål.
I Open segrade Andreas Kingbäck, Ventus 2cxM med 83
km/h/180,5 km/. 6 deltagare kom i mål.
24/5 startades Racing, medan Open fick vila på marken. Vädret
försämrades och det blev masslandningar på Sundbro. Ronny Lindell, Discus 2bT och Jan-Ola Nordh, Discus 2bT, lyckades med
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Imponerande grid
Foto: Björn Hedin

Jan-Ola (Janne) Nordh, Örebro
FK segrare i Racing.
Foto: Björn Hedin

Tonny Olsson, Stockholms
Segelflygklubb
Göran Ax vann Open-klassen i sin ASH 31 MI

perfekt samarbete att klara AAT-banan. Farten blev blygsamma 36,3 km/h, 134,5 km.
Ett antal deltagare startade om när solen tittade fram, men resultatet för dessa blev bara 36,5 kilometer som längst, så dagen
blev nollad.
25/5 ställdes tävlingen in. Kraftig vind från nordost drog in
grund kalluft i låg nivå, och termiken gick inte tillräckligt högt
så tävlingsledningen bedömde att banan inte kunde genomföras. Ett klokt beslut.
Avslutning med prisutdelning och middag följdes på kvällen.

Facit
Tyvärr blev vädret inte bra under tävlingsperioden, och det kan
ingen lastas för. Nordostliga vindar kan bli förödande för termiken över Uppsalaslätten, och Dalälven gör inte saken bättre.
Totalpoängen för segrarna blev 1187 poäng (3 dagar) i Open
respektive 809 (2 dagar) i Racing. Segrarna var välförtjänta. Några piloter var säkert besvikna och skulle gärna ha fått några
dagar till för att kunna klättra till en bättre placering. Så är det
i segelflyget.

Bra prestationer
Utöver segrarna; Gunilla Lindell tog silverplatsen i Racing och
visade att hon ligger i absoluta toppen både i Dam-VM och SM.
Bronset togs av Marcus Ganev. Han var i toppen på juniorerna
för 20 år sedan. Marcus började sedan en karriär som trafikflygare, fortsatte som försäljare och företagsledare i IT-branchen; nu har han gjort en lovande omstart som absolut ser lovande ut. Heja Marcus!
Om Lillebror (Mikael Engström) fortsätter i Open så kan han
hota Göran Ax. Ronny Eriksson gjorde också bra nu när problem på hans wankelmotor är lösta.H
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Christian Wikström, Örebro FK,
flög med Bengt Göök i Arcus M.

RESULTATER UPPSALA MASTERS
Racing
1.

TA

Janne Nordh

2.

RO

3.

9X

Örebro

Discus
2T

809

Gunilla Lindell Landskrona

LS8

796

Markus Ganev Uppsala
FK

ASG 29E 765

4. PX

Peter Isacsson

NSFK

Venus
2ax

727

5.

8K

Ronny Lindell

Landskrona

DiscusB

683

VY

Göran Ax

Landskrona

ASH 31
Mi

1187

2. GC

Mikael
Engström

Eskilstuna FK

ASH 25

1099

3. VR

Ronny Eriksson

Ljusdal
FK

ASH 25
Mi

1058

4. TP

Owe
Engström

Eskilstuna FK

EB 28

1055

5. UR

Ulf Ringertz

Eskilstuna FK

Ventus
2cxT

942

Open
1.

Markus Ganev, Segelflygarna
Uppsala FK, 3. plats i Racing.
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Deadline for næste
udgave af KLUBNOTER er 15. juli

★ Opslagstavlen
h
Klubnoter

Herrljunga FK
Den sena våren har gjort att fältet under april
månad legat under vatten till stora delar. Detta
har tyvärr inneburit att vi fått skjuta på säsongsstarten. När detta skrivs i början av maj har dock
verksamheten äntligen dragit igång på allvar.
Under Kristi Himmelfärdshelgen hölls traditionsenligt Herrljunga Flygklubbs klubbmästerskap,
Stationssvängen, med 8 deltagande flygplan.
Tävlingen brukar genomföras varje år vid denna
långhelg och syftar i första hand till att vara en
nybörjarvänlig tävling med relativt korta banor.
Tanken är att den ska fungera som en språngbräda för nya piloter ut i större tävlingar. Vädret
under helgen var ganska ostabilt, men bjöd trots
det på möjligheter att flyga och det blev tillslut
ändå två tävlingsdagar av fyra möjliga. De båda
landslagspiloterna Martin Ekdahl och Erik Ottosson deltog i tävlingen i varsin av klubbens LS7:or
och stod tillslut tillsammans överst på prispallen efter att ha slutat på exakt samma poäng
efter de båda tävlingsdagarna.
I övrigt ser vi i klubben fram emot en säsong med
fint väder och mycket verksamhet
- Simon Landqvist
Vinnare HFK klubbmästersk
ap - Martin Ekdahl og Erik Ottosson

Segelflugklubben Kiruna
Det 52:a Kebnelägret genomfördes traditionsenligt under veckorna runt påsk. Ett 60-tal segelflygare med 15 segelflygplan svävade över Kebnekajse i det soliga och härliga vårvädret. Kirunaklubben hade som vanligt plogat upp start och landningsbanor i viken
i Pirttivuopio. Årets läger lockade flygare från när och fjärran. Två
segelflygande bröder, Jan och Björn Köhnke, från segelflygets vagga, Tyskland, hade kört närmare 300 mil med en Duo-Discus i släpvagn bakom bilen. De lyckades ta den högst höjden, 7300m, den
28 mars. Under den nästan tre timmar långa flygningen fick de
känna på -50°C på de höga höjderna, men fick också njuta av utsikten över Sveriges högsta fjäll.
Drygt hälften av deltagarna kom som vanligt från finska flygklubbar; Helsingfors, Uleåborg m. fl. Majoriteten av de svenska deltagarna kom naturligtvis från Norrbottensklubbarna, Kiruna, Gällivare och Älvsbyn, men även utflyttade Norrbottensflygare hade
samlats från Göteborg, Helsingborg, Uppsala, Thailand och Kina.
Från Tyskland kom också Victor Arleth, äldst men som vanligt flitigt i luften. Bogseringen sköttes förutom av Kirunaklubben, av
Gällivare flygklubb, Älvsby flygklubb och Fred Eilers från Norge.
Det nordiska och internationella samarbetet har under åren stärkts
och även Kirunas gyrokopterklubb medverkade vid förberedelserna och genomförandet av lägret. Ett par ultralätta flygplan sågs
också som gäster.
Vädret präglades av ett högtryck som gav kalla nätter, ner till
-27°C, och soliga dagar med nära noll grader på eftermiddagarna.
Några förmiddagar fick vi uppleva intensiva snöbyar och snödrev,
men efter ett par timmar var det åter flygbart. Vindarna var måttliga och det innebar att rekordhöjderna uteblev men vi kunde ändå
notera 18 flygningar till mer är 5000m QFE. Av dessa var tre diamanthöjder. Onsdag 29 mars noterades 29 flygningar med 39
timmars segelflygtid och topphöjden blev 5000m. Dagen därpå, torsdag, fanns våg som bar till mer än 7300m. Även påsklördag och påsksöndag fanns goda vågor till mer är 5000m.
Långfredagen avslutades med en uppskattad festmiddag i Nikkaluokta med nostalgiska återblickar och högtidliga tal av gäster
från Finland och Tyskland. Kebnelägret är nu inne på sitt andra
halvsekel och många av deltagarna är barn och barnbarn till 60-talets pionjärer. Det ger oss hopp om att lägret ska kunna organiseras även i framtiden. Genom samarbete mellan segelflygklubbarna i Norrbotten och även med gyrokopterflygarna i Kiruna har
arrangörsbördan kunnat fördelas. Vi hoppas också genom detta
kunna sprida segelflygupplevelserna till nya grupper av flygare.
Det verkar nu som om deltagarantalet har stabiliserats kring 60
piloter och ett 15-tal segelflygplan. Under 221 flygningar noterades sammanlagt 244 timmars segelflygtid vilket är nära genomsnittet för de senaste tio åren. Även om 2013 inte blev något rekordår när det gäller höjdflygningar (rekordet är över 9000m) kunde deltagarna efter fjorton dagar i fjälluften resa hem med Sveriges vackraste vyer i bagaget.
- Crister Björk
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Holstebro Flyveklub
Ombygning af værksted går nu ind i slutfasen, der er lagt over
1000 frivillige timer i projektet og klubben har nu et super-moderne værksted og et garageanlæg til både fly og jordmateriel.
Projektet er financeret med hjælp fra LAG fonden, Holstebro
Idrætsråd, private og firma sponsorrater, vi forventer at byggeriet på ca. 200 m2 er fuld financeret og ikke vil belaste klubbens
økonomi.
UL. afdelingen i klubben tæller nu 30 aktive medlemmer og 5 fly.
Svæveflyverne deltager til DM i rå med klubbens Duo Discus T
samt i klubklassen med vores DG 300 WL. RC afd. Er nu godkendt til stor modeller, der er en god lille kerne af medlemmer
som er meget aktive, det giver meget aktivitet på pladsen.
- Erik Leander

H KLUBNOTER
Flygsläp startar - 221 flygningar noteraders och sammenlagt 224 timmars segelflygtid.

Crister Björk

DG500 över kebne

Nordic Gliding 2013 SIDE 73

h Klubnoter

Nordjysk Svæveflyveklub fejrer 50 år 22. juni.

Nordjysk Svæveflyveklub

Silkeborg Flyveklub

Fejrer sit 50 års jubilæum den 22. juni. Klubben startede på Knivholt Flyveplads i Frederikshavn den 23. juni 1963. I 1986 blev Knivholt lukket, hvorfor klubben flyttede til nuværende plads EKSA i Sæby. I 2003 blev Hjørring Svæveflyveklub overtaget og klubben stod med 15 fly.
Gennem de seneste år er 9 fly blevet solgt og der er blevet nyindkøbt en
Rotaxfalke og sidste år en Junior.
I år er klubbens ASW 24 blevet nyrenoveret i Polen. Klubbens flåde består i jubilæumsåret af 6 glasfiberfly og 1 Rotaxfalke, samt et klenodie i
form af en Mucha Standard. Medlemsskaren er omkring 40 aktive og en
del halvaktive, der kun flyver Falke.
Jubilæumsdagen vil blive markeret lørdag den 22. juni – med en dag i flyvningens tegn med deltagelse af EH 101 helikopter, DASK, medlemmer fra
Dansk Kunsflyver Union, motorfly, modelhelikoptere, Ultraletter, TMG`er
osv. DR2 kommer forbi og laver nogle optagelser til en udsendelse, der
bliver sendt umiddelbart inden jubilæumsdage.
Vi håber selvfølgelig at også fly fra andre klubber vil kigge forbi på dagen,
der afsluttes med en kæmpe hangarfest – hvortil der er indkaldt det ypperligste (Kirsten) til at forestå madlavningen.
- Paul Madsen

Silkeborg Flyveklub har vi nu forbedret hangarfaciliteterne til Super Dimonaen og jordmateriellet
og fået plads til flere flytrailere. I år gælder det
justeringer af hovedhangaren så en pilot selv kan
håndtere Arcus M, når den lander i klubben i begyndelsen af næste år.

H KLUBNOTER

Super Dimonaen har i øvrigt i rigt mål levet op til
de forventninger til flyvetid- og glæde, som klubben havde til en ny TMG før købet i 2009. Flyet
supplere fint den rene svæveflyvning og bruges
ind i mellem til flyslæb.
Vi har nu et par år brugt nylonwire til spilstarter.
Med nogle justeringer på spilet har det fungeret
upåklageligt med meget få brud.
Et hold på 5 var i påsken igen Gap Tallard i Frankrig for at fornøje sig med de store oplevelser som
bjergflyvning giver. Og Nordtyske Neustadt Glewe
blev besøgt i bededagsferien.
- Torsten Sand Christensen

Göteborg Segelflygklubb
Vårens antågande har varit osedvanligt sent, men flygverksamheten
i Göteborgs Segelflygklubb har kommit igång på bra sätt. Under Påskhelgen kom skolning och kontrollstarter igång och ett flertal elever
skolar nu regelbundet framförallt på tisdagar och torsdagar. Första
tisdagskvällen gjorde sex elever 17 starter, en bra start på säsongen.
Sista helgen i April samlades sex vetgiriga segelflygare och tre lärare/instruktörer för att gå igenom sträckflygningens hemligheter. Under söndagens blåsiga väder blev uppgiften att ta sig från Alingsås
till Kinnarps fabriker utanför Falköping och tillbaka, en perfekt SilverC sträcka. Odd, Björn och Anders coachade deltagarna hela helgen
från baksits i våra skolflygplan ASK 21 och Janus B. Alla deltagare avverkade söndagens uppgift och tre åkte sina första Silver-C sträckor
i LS-8 respektive ASW19 B. Ensitsarna var nere och räknade kottar vid
några tillfällen men det blev inga utelandningar denna helg.
Planering inför deltagande i Uppsala Masters och EM i Frankrike pågår för fullt för de i klubben som försvarar klubbens färger. På hemmaplan kommer Potatisracet att gå av stapeln 13-21/7, en nybörjarklubbtävling i form av en lagtävling med målsättningen att medlemmar som normalt sett inte tävlar kan vara med. Givetvis arbetas det
också på detaljerna runt vårt Jubileums-fly-in 23-25/8 på vårt flygfält
i Alingsås där vår 80-åriga existens ska uppmärksammas. Välkommen att besöka oss!
- Victor Karlsson

Östra Sörmlands Flygklubb
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Sedan jag skrev i ”Klubbnotiser” till förra numret av NG har
ett 20-tal medlemmar varit uppe på ”Ottsjö Wave Camp”.
Det var där som klubbens säsong startade traditionsenligt
vecka 11. Det flögs c:a 50 timmar i fjällvärlden med ASK 21
och Pilatus B4. Sedan har årstillsynerna avslutats för året.
Säsongsstarten för sommarsäsongen har blivit fördröjd på
grund av att vintern varit svår. Vi kunde inte ”gå igång” förrän 28 april. När jag skriver detta så är ekipaget med DuoDiscusen på väg till ”Uppsala Masters” för att återuppstarta tävlingsflyget i ÖSFK. Veckorna 27,28 och 29 har vi vårt
traditionsenliga internatläger för utbildning. Vi har hållit
på med dessa sedan 1958 varje år. Vi hade 16 deltagare på
vår teorikurs i vinter. Hur många som kommer att påbörja
den praktiska utbildningen är inte helt klart ännu, men vi
är fullt övertygade att det blir minst 10 stycken. Vecka 30
kommer vi under en vecka flytta en del av vår verksamhet
till Bunge flygfält på norra Gotland för en ”Flyg och badvecka”. Det är en tradition vi haft i mer än 10 år. Avslutningsvis så önskar vi en fin och lagom varm sommar med fint
segelflygväder. Vi önskar även alla kringresande flygare välkomna att besöka oss på Vängsö. Om inte annat för att ta
en kopp kaffe och prata bort en stund i goda vänners sällskap
- Sven Blomberg

Silkeborg Flyveklub på tur i Gap Tallard (nær St:
Auban i Sydfrankrig.

Almir Heralic i LS-8 under finalglidning från Vårgårda till
Alingsås
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VästerDalarnes FK

Landskrona Flygklubb

IDalarna har vi haft en bra säsongsstart med första start redan den 24:e februari. Den första sträckflygningen skedde
den 18:e mars och resulterade i utelandning på sjö (is).
I RST ligger vi bra till efter en kanondag den 27 april. Kjell
Dalsheim hade bråttom runt sin bana på 24 mil så han klämde upp Ls6:an i 135 km/h och Jari Niskanen åkte runt 34 mil
med 121km/h i sin Ventus cM.
Aerobaticlandslaget har haft träningsläger 412 april med
mycket flygning. Ca: 2530 starter per pilot blev det och under Kristihimmelsfärd blev det än mer aktivitet då en aerobaticutbildning för tre juniorer startade.
Under året kommer en servicebyggnad för vår camping att
iordningställas, detta för att få det ännu mera trivsamt för
våra besökande och långväga klubbmedlemmar.
Hjärtligt välkomna att besöka oss
www.vasterdalarnasfk.se

Trots mer eller mindre vinterliknande förhållanden kom vi igång
under påskhelgen. I mitten av april startade årets grundskolning
med 8 nya och förväntansfulla elever. Det har inneburit att vår
ASK 21 Mi inte räcker till utan vi har även fått ta vår DG-1000 i
anspråk för grundskolningen.
Den 1 maj fick Göran Ax och Leif Nilsson sin nya ASH 31 Mi i luften. En riktig ”lyxkryssare”. Göran ska flyga SM med den.
I skrivandes stund (början på maj) ligger klubben tvåa i Segelflygallsvenskan.
Veckan efter SM blir det läger i Dala-Järna och sedan blir det som
vanligt läger på Ljungbyhed w27 och 28, tillsammans med övriga
Skåneklubbar.
I samband med Landskrona stads 600 års jubileum blir det flygdag på Viarp den 18 augusti.
- Robert Danewid

- Lars-Göran Uhr rsson

H KLUBNOTER
Kolding FLyveklub
Vi har i KF haft et interessant forår, hvor vi på grund af den
ny ”Kassø-Tjele linie” har måttet rykke til Arnborg i østenvind. Energinet har opført den ny række af ledninger noget
tættere på pladsen end de gamle, tilmed med betydeligt
højere master. Vi har derfor fået en ny pladsgodkendelse,
som kræver at vi i østenvind skal lande tilsvarende længere inde på pladsen. Desværre betyder det, at landingsfeltet
kommer til at ligge i det allermest ujævne og oftest våde
område af pladsen. Følgelig er vi i øjeblikket i gang med en
større bearbejdning af midten af vores plads. Arbejdet skrider frem, men må ventes at vare nogle uger endnu. Klubben er i gang med en erstatningssag overfor Energinet, der
heldigvis har vist sig afmålt imødekommende, og indtil videre har indvilget i at dække omkostningerne til bearbejdning af banemidten. Vi har som led i udviklingen af flyparken investeret i en ualmindelig flot og velholdt Pegase 101,
og forventer at udfase vores Astir Jeans (kom gerne og prøv
den og giv et bud!) til fordel for LS-4 som første solo-fly.
Søndag d. 28/4 fik vi endnu en S-pilot; Peter Muhl Rasmussen, som på trods af vanskelige vejrlig aflagde en flot Sprøve. 11/5 afholdt vi Åbent Hus i Gesten. Trods dårligt vejr
fik godt halvdelen af de fremmødte en prøvetur, og vi håber på 3-4 ny medlemmer.
- Sejr Uller
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Leif Nilsson og Göran
Ax ved deres nye ASH
31 Mi

Hanstholm vendes 21
april i 1500m

SG-70
Vi er i SG-70 kommet rigtigt godt fra start i 2013, hvor der allerede i marts blev fløjet gode stræk i et snebeklædt landskab. April
blev kun endnu bedre, hvor koldluften benådede os først en god
påske - og sidenhen masser af rigtigt gode flyvedage. En af de
mere spektakulære indtræf d. 21/4, hvor en 4-5 fly var oppe at
vende Hanstholm ... bestemt ikke hver dag det sker!
Årets mål for vores 3 klubfly er 500 timer i 2013, og udnyttelsen
har været rigtig god, hvorfor vi allerede ved udgangen af april har
rundet de første 200 timer. Den udvikling håber vi på fortsætter!
DM står nu for døren og vi har i år 7 piloter med - samt deltagelse af alle klubfly. Vi ser frem til en god og spændende konkurrence!
- Morten Bach H

Uppsala FK

Sommaren 2012 avslutades med en rekordflygning från Sundbro -Börje Eriksson flög 1000km.
Hösten inleddes med att vi byggde klart en ny klubbstuga. Vi
hoppas att en större klubbstuga skall ge möjligheter till stora
interna och externa evenemang.
I oktober bestämde vi oss för att anordna SM med inbjudna internationella gäster i Open & Racingklass -Uppsala Masters (Racing är en koefficientbaserad klass 107-114). Denna tävling har
blivit en stor framgång vad gäller antalet anmälningar. Snart
kommer 60 piloter med lag till Sundbro för att testa vår organisation. Vi finputsar just nu de sista detaljerna.
Under hösten och våren har vi påbörjat en visionsprocess inom
klubben. Syftet är att fokusera på var vi vill befinna oss om 5 år
-2018. Ett antal tankar och idéer har utkristalliserats och vi kommer jobba mot dessa mål under de närmaste åren. Rubrikerna
vi vill fokusera på är: Prestation, Utveckling, Miljö & Social samverkan. Innehållet återkommer vi om.
Vi har i vår sjösatt en klubbtävling -Seven Summits. Det är en
serie om 7 förbestämda banor i tilltagande svårighetsgrad. De
första inom tratten och de senare möjliga att lämna in som RST
resultat. Syftet är att uppmuntra nyblivna piloter och elever till
sträckflygande.
Vi har även lanserat en ny hemsida: www2.idrottonline.se/SegelflygarnaUppsalaFK-Flygsport/
-Peder Lindbom

- EL
Første gode dag med gader 23 marts
et
sted
start
bens Duo på vej til

klub-

AA klubbens Discus 2T ved ringkøbing fjord 8
april - en god dag med snebyger og koldluft
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Fly Trygt 3
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Seilflyseksjonen
informerer

NORGES LUFTSPORTFORBUND
SEILFLYSEKTION INFORMEREr
Fagchef i Seilflysektionen Steinar
Øksenholt informerer forbundets
medlemmer

I S/NLF planlegger vi nå for en ny runde med Fly Trygt. Tanken
er å bruke konseptet i forbindelse med obligatoriske krav som
mangler i vår utdanning i dag for å kunne konvertere til LAPL.
Faget «Menneskelige ytelser og begrensinger» (MYB) vil stå veldig sentralt i dette. Videre vil nytt regelverk også kreve at piloten har kjennskap til dette regelverket. Et kortkurs og innføring
i aktuelle sertifikat og seilflyregler legges derfor også inn i programmet. Det noe mer omfattende kravet til flytelefoni vil ikke
kunne finne sin plass i denne sammenheng. Her skal vi i seksjonen komme tilbake med et program for dette.

Simulator

Norsk redaksjon

Ungdomsaktiviteter

Som kontaktledd mot redaktør Jens Trabolt, har Norge etablert
en bladkomite bestående av Håvard Gangås (leder) og Kjetil Nordheim og Kato Kvitne (medlemmer). Deres oppgave er å utfordre
det norske miljøet til å levere redaksjonelt stoff – norske artikler – i dette bladet. Komiteen har ikke som hovedoppgave å skrive selv, men utfordre deg, meg, klubbene og miljøet generelt til
å bidra med bilder og tekst. Kun på denne måten vil bladet også
bli preget av norske artikler.
Som i tiden med Seilflysport ønsker vi fortsatt bidrag fra deg som
har en artikkel på lur, gode bilder eller en bra storry. Gode artikkelideer som utfordring imøtekommes også.

Også i 2013 har S/NLF søkt om og fått tildelt ungdomsmidler fra
NIF. Pengene vil brukes til aktivitetsrelaterte aktiviteter for ungdom opp til 25. år. Egen invitasjon vil gå ut til aldersgruppen av
aktive seilflygere (min. elevbevis).
Også satsningsgruppa vår – juniorlaget, vil motta støtte til forberedelser og deltakelse i Jr.VM i Polen. Vi deltar her med 4 piloter.

Seksjonsmøte
Seksjonsmøtet ble avholdt på Gardermoen 6. april. Kun 13 av 26
klubber var representert, men den «lille» forsamlingen hadde et
fruktbart møte. For fremtiden var behandlingen av revidert strategidokument (langtidsplan) viktig. I denne planen ligger våre
satsningsområder nå forankret. Det ble også vedtatt endringer
på kontingenter, bladavgiften og lisenser i tråd med seksjonsstyrets forslag. Tilbakemeldingen fra forsamlingen var videre at
det nye styre utfordres til å plassere kostnader og inntekter der
de hører hjemme – og at seksjonsaktiviteter og senteraktiviteter drifter seg selv.
Nytt seksjonsstyre.
Det nye seksjonsstyre består av følgende personer
Leder: Håvard Gangsås, NTNU Flyklubb
Nestleder: Mariann Moen, Elverum Flyklubb
Styremedlem: Tommy Kristiansen, Gardermoen Seilflyklubb
Styremedlem: Arne Wangsholm, Os Aero Klubb
Styremedlem: Marit Linstad, Elverum Flyklubb
Varamedlem: Johann Nordmann, Salangen Luftsportsklubb
Varamedlem: Kato Kvitne, Os Aero Klubb.
Ny president i NLF er etter Luftsportstinget den 7. april Rolf Liland (tidligere redaktør av Flynytt), som i presidentskapet har
fått med seg Tor Schaathun som 1. visepresident og Christina
Wiig som 2. visepresident.
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Med forankring i strategiplanen jobber seksjonsstyre også med
å ferdigstille en portabel seilflysimulator for bruk i opplæring og
rekrutering. Ideen er å bygge en enkel simulator ut av kroppen til
en Astir. Simulatoren skal kunne flyttes i lukket henger og brukes innenfor et brett spekter av aktiviteter og arrangementer.

Seilflyklubben Mjøsa
Seilflyklubben Mjøsa har besluttet selv å legge seg ned. Prosessen har pågått en stund og ble sluttført ved ekstraordinært
årsmøte på Biri 7. mai. Klubbene har de siste årene solgt unna
slepeflyet og nå sist ble deres PW-5 solgt til Valdres. I forkant av

S/NLF inviterer derfor til følgende ungdomssamlinger i 2013.
Junioruka (30. juni – 5. juli) – Ei uke med flyging på Rikssenteret
(grunnskoling, acro, strekk)
Juniorsamlingen (7.-8. september) – Aktivitetshelg på Rikssenteret.
Nytt av året er også at det er ungdomspriser på Rikssenteret.
Det er rabatt på både årskort overnatting, brukertilskudd og en
rimelig sats for enkeltovernatting. I forbindelse med junioruka
vil vi også tilby rimelig mat med frokost, lunsj og middag.

nedleggelsen har klubben skjenket e en meget generøs gave til
S/NLF. Flyplassen på Bøverbru vil fortsatt eksistere, men i hovedsak som utgangspunkt for mikroflyging.

Terminlisten 2013
15.-16. juni Norges Cup 3, Os
12.-16. juni Luftsportsuka, Elverum
17.-22. juni Svedanor Strekkleir, Elverum
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

LX NAV
LX9000

Luftsportsuka
Vi håper å se mange seilflygere på Luftsportsuka 12.-16. juni på
Starmoen. Arrangementet ble veldig godt mottatt av de som
deltok i 2012, og årets uke kjøres på samme lest. Arrangementet er av og for aktive utøvere, hvor de å lære av hverandre, prøve nye aktiviteter samt ha det sosialt står i fokus.

LX NAV
Nano

Dittel-Avionik

Veteranmiljø på Starmoen
En gruppe interesserte personer med Espen Aarhus og Øivind
Habberstad i spissen har jobbet for å få i stand et vetranseilflymiljø på Starmoen. En Slingsby T31 Tandem Tutor er innkjøpt fra
Holland i luftdyktig stand. De første turene er alt gjennomført
og flyet «Top Less» er anskaffet for å flys. Videre er to stykk K-8
og en Mucha under restaurering. En Gronau Baby børstes det
også støv av, selv om dette prosjektet nok har litt lengre perspektiv før luftdyktighet. Gruppa har leid seg eget byggelokale
og satser på tilvekst av interesserte piloter som både vil fly og
jobba på gamle seilfly.

LX Navigation
Colibri II

LX Navigation
LX ZEUS

Transceiver
KR2

Transponder
KTX 2

Funkwerk-Avionics
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

LX1606 with final
glide computer

LX NAV V7 with final
glide computer

LX Navigation
LX NAV V3 club vario with
LX16 D club vario
speed to fly calculator

Transceiver
ATR833

Transponder
TRT 800

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
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Segelflyget INFORMERar
Segelflyget informerar forbundets
medlemmer

Segelflyget informerar
C-diplom
Även i år så utgår det bidrag för de som tar C-diplom under året.
Bidraget är på 1500 kr och betalas ut till klubben när de rapporterat att du är klar med C-diplomet. Pengarna skall du använda
till din certutbildning.
Blanketter bör finnas på klubben, annars finns de på vår hemsida. Se även till att klubben ordnar så du får
ett C-diplommärke. Märken beställs hos Mayas shop.

Billingehus
Årets segelflygkonferens blir som vanligt i Skövde på Billingehus
den 22-24 november.

RST och övriga tävlingar
För att få tävla i RST och övriga tävlingar måste du ha en sportlicens, numera så behöver du bara en nationell till Segelflyget
(Ann-Lis Olsson). Utförlig anvisning om sportlicenserna hittar
du på Segelflygets hemsida och i föregående nummer av vår nya
tidning Nordic Gliding.

Ållebergs kursverksamhet
Kursverksamheten började v. 15 med en segelflygchefskurs med
sex deltagare. V. 19 var det in IMC-kurs med 6 deltagare varav en
ända från USA. Kursen gästades av Jens Trabolt som är redaktör
för vår nya tidning och han skriver om kursen på annan plats i
tidningen (august-tidningen, red.). Under samma vecka gästades Ålleberg av Kristianstads FK som hade förlagt ett flygläger
till Ålleberg och Falköping. V.21 var det kurs för ATS-personal
med 8 elever. Henrik Svensson, och våra segelflygande trafikledare Kjell Magnuson och Göran Karlsson kunde under tre dagar
informera om hur segelflyg fungerar i lufthavet. Sedan var det
meningen att det skulle vara en Fortskurs och AVA-lärarkurs men
det var bara en sökande till AVA-kursen så det blev naturligtvis
ingen kurs. Då detta skrivs i mitten på maj så är de bara två elever som anmält sig till lärarkurserna i juli och vi får hoppas att
det kommer fler så vi kan köra kurs. Blir det ingen kurs så är det
förödande för klubbarna som så väl behöver sina lärare. Hur det
blev redovisas i oktobernumret. Kvarvarande kurser på Ålleberg
resten av säsongen är de tekniska kurserna som väntar på deltagare.
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IMC-kurs-deltagere på Ålleberg

Distansutbildning av lärare
Enligt det beslut som togs på Segelflygets årsstämma 2012 om
distansutbildning av lärare klubbarna så har
Utbildningsgruppen nu tagit fram ett underlag för en försöksverksamhet för utbildning av segelflyglärare i klubbarna. I korthet
kommer den att se ut så här: Klubbens C-cel eller den han utser
att vara handledare i klubben är ansvarig för utbildningen i klubben. Segelflyget skall godkänna handledaren och de som skall
vara lärare i utbildningen. Klubbarna tar ut lämpliga kandidater
där kravet för att bli antagen är att de har segelflugit minst ca
150 timmar och är Steg-tvåtränare. Det går även att göra färdigt
sin lärarutbildning för de som har gått instruktörskurs på Ålleberg och som i dag flyger som aktiva instruktörer i klubbarna. De
genomför i så fall bara etapp 1. Utbildningen skall genomföras
under 2013-14. 2015 går vi in i EASA-världen och då är det reglerat hur lärarutbildningarna skall se ut vilket inte är helt känt för
Segelflyget i dag. Utbildningen börjar med en genomgång för
handledarna om hur verksamheten skall bedrivas under en dag
på Ålleberg i början av April.
Eleverna kommer till Ålleberg i vår (april-maj) och avlägger skriftliga prov i certifikatämnena och visar upp sina flygkunskaper
utan krav på att kunna instruktioner. Om de då visar upp acceptabla kunskaper så får det åka hem till sin klubb och börja läsa
in instruktionerna, och flyga igenom dem och gå igenom kursplanen för etapp 1. Kravet på att kunna instruktionerna utantill
som vi har i dag kvarstår. När det är klart och den ansvarige i klubben anser att de kan undervisa i luften och på marken så får eleverna komma till Ålleberg och flyga igenom dessa med utbildningsgruppens lärare under två-tre dagar i sommar i samband
med lärarkursen i juli då vi flyger igenom 4-5 instruktioner och
går igenom övriga i lektionssal där de skall kunna instruktionerna. Om eleverna visar att de kan detta så får de då fortsätta hemma i klubben och flyga igenom utvalda övningar i etapp 2-3. När
även detta är klart så flyger eleven upp på Ålleberg under några
dagar. Under denna uppflygning skall det utföras skarp utelandning och spinnövning. I samband med dessa ”uppflygningar” så
få de genomföra sina föredrag, det kan även tänkas att det görs
på klubben i samband med klubbens teoriundervisning. När alla
etapperna är klara så avslutas utbildningen med en kortkurs i

teori omfattande ledarskap och pedagogik samt flygsäkerhet.
20 april så var det handledarutbildning på Ålleberg för de lärarna som klubbarna anmält som handledare. Klubbarna har anmält att 13 elever vill genomföra distansutbildning i sju av landets klubbar. Vi får hoppas att de har ork och moral att genomföra sina utbildningar där för lärarna behövs mer än väl. Särskilt
med tanke på att det kanske inte kommer att utbildas några
lärare på Ålleberg i år och bara sju i fjol.

Anders Blom
Flygsäkerhet

Återkoppling Flarm: Vi påminner att alla segelflygare rapportera
alla tillfällen (via ASR) till Segelflyget där Flarm hjälper till och
varnar en pilot så att kollisionstillbud undviks. Detta kan vara en
bra återkoppling för att se hur väl Flarm kan hjälpa oss under flygning, men också där systemet kanske inte fungerar som det är
tänkt.

IdrottOnline
Efter att alla klubbar inom Segelflyget har skaffat Idrottonline så
kommer vi fortsätta att utveckla rutiner för hur medlemshantering mm ska fungera. Vår inriktning har varit att alla klubbar inom
Segelflyget ska ha aktiverat och startat sitt medlemsregister i IO
senast 1/7 2013. De klubbar som har klart sitt medlemsregister
vid denna tidpunkt behöver inte rapportera medlemsändringar
till Segelflyget enligt gammal rutin, utan fortsätter med att själva administrera medlemmarna i IO. Klubbar som fortfarande inte
har aktiverat sin IO påminns att snarast göra detta.

EASA FCL
Sedan 8 april i år har Del-FCL börjat gälla, dock får vi vänta lite
till på att det gäller fullt ut för segelflyg och den nya flygsportlicensen – LAPL, detta ska vara klart 8 april 2015.
Det finns nu några delar i detta regelverk som kan vara intressant
för alla som håller på med segelflyg:
•
Alla segelflygare måste gå till en flygläkare för att förn-

ya sitt medicinska intyg klass 2, om piloten inte uppfyller kraven
så kan eventuellt ett medicinskt intyg LAPL utfärdas
•
Elevtillstånd gäller tillsvidare för elever som utbildar sig
till S-certifikat, ska som tidigare vara klart innan första EK-flygning. Elevtillstånd försvinner efter 8 april 2015
•
Segelflygare behöver inte längre göra språkprov för sitt
S-certifikat, gäller även om man har allmän fraseologi behörighet
•
När det gäller utbildning av bogser behörighet så har
Transportstyrelsen meddelat att vi tom april 2015 följer nationella föreskrifter (TSFS 2013:16 och SHB) som reglerar detta
•
Bogser behörighet (TOG) och molnflygbehörighet (IMCflygning) skrivs inte längre in som behörighet i certifikat. Utbildare bestyrker utbildningen i flygdagbok. Efter april 2015 ska dessa
behörigheter kopplas till certifikaten igen
•
Gästande segelflygare med utländska certifikat ska fortfarande validera sina certifikat för flygning i Sverige med svensk
registrerade segelflygplan. Förenklad validering kan göras av Segelflyget genom att maila kopia på cert och medical till henrik.
svensson@segelflyget.se

Utbildning av segelflygtekniker
Traditionsenligt genomförs tekniker utbildningar på Ålleberg under sensommaren och hösten. Vi erbjuder även i år grundkurser,
ingenjör- och praktik kurs samt motorkurs för TMG och SLG/SSG
samt pilotägarunderhållskurs. Vi står nu inför ett skifte där även
EASA påverkar våra nationella teknikerbehörigheter, inom kort
så är vi på väg in i DEL-66 och en ny EU segelflygteknikerlicens
som benämns L. Detta betyder att alla som har en komplett nationell segelflygtekniker behörighet (B behörighet) kan få den nya
L licensen enligt s k Grand Fathers right. Alla som idag har begränsad behörighet (BT el. BP) och som önskar få den nya EU licensen rekommenderar vi att komplettera sin behörighet nationellt snarast. Hösten 2013 kan vara lämpligt, vi vet inte om det
är försent nästa år.

Henrik Svensson
H
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Dansk Svæveflyverunion
informerer

DSVU INFORMEREr
Udviklingskonsulent Rolf Grøstøl
informerer forbundets medlemmer

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.

S-teoriprøven aflægges i klubben med start kl. 19,00.

Talentregistrering.
Talentkursus afvikles på Arnborg i uge 33.
Spørgsmål vedrørende talentkursus kan rettes til talenttræner
Thomas Leander: tlf: 4021 8525 mail: talent@dsvu.net.

Flyveaktiviteter:
DIKO-Syd: Fyns Svæveflyveklub, Vøjstrup. 15. - 16. juni.
DIKO-Midt: Fra Christianshede (Silkeborg) 15.-16. juni.
DIKO-Midt: Fra Nr.felding (Holstebrog) 27. - 28. juli.
DIKO-Syd: Sønderjysk Flyveklub, Rødekro. 17.-18. august
SM 2. afd. samt BØF-rally på Kongsted. 23. - 25. august.
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

Nationalhold og aktiviteter:

Deltagere ved FI-kursus. Alle bestod kurset, der sluttede 27. april.

Instruktørkurser.
DSvU har afviklet FI-kursus fra 20. april til 27. april. Der var 8 deltagere på kurset og alle bestod. Nye FI-instruktører er:
Anders Poulsen, Østsjællands Flyveklub.
Finn Christensen, Sønderjysk Flyveklub
Kim Christiansen, Nordsjællands Svæveflyvklub.
Nicolai Larsen, Vestjysk Svæveflyveklub.
Karl Dollerup, Aviator.
Morten Mikkelsen. Aarhus Svæveflyvklub.
Jens Bjørn-Larsen, Nordsjællands Svæveflyveklub.
Michael Munkbøl, Midtsjællands Svæveflyveklub.

S-teoriprøve:
Årets S-teoriprøver afvikles på følgende datoer:
S - teoriprøve 2 12. juni
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Fra starten af juni til midt i august er der internationale konkurrencer, hvor piloter fra nationalholdet deltager.
EM Flapklasser: 8.-21. juni, Verdon, Frankrig:
Henrik Breidahl, Østsjællands Svæveflyveklub, 15-Meter.
VM for kvinder: 29.juni - 13. juli. Issoudun, Frankrig:
Agnete Olesen, SG-70, klubklasse
Helle Lundgren, Vestjyllands Svæveflyveklub, 15-meter.
EM Standard, klubklasse, 2-sædet: 5.-21.juli. Ostrow Wielkopolski, Polen:
Jan W, Andersen, Nordsjællands Svæveflyveklub, Std.
Christian Skov, Aarhus Svæveflyveklub, Std.
Johnny Andresen, Vestjysk Svæveflyveklub, klub.
Rasmus Ørskov, Herning Svæveflyveklub, Klub.
Tom Jørgensen, Midstjællands svæveflyveklub, 2-sædet.
Junior VM: 28.juli - 10. august, Lezno, Polen.
Kristian R. Larsen, Vestjysk Svæveflyveklub, klub.
Chris Møller, Vestjysk Svæveflyveklub, klub.
Frederik Nødelund, Vejle Svæveflyveklub, Std.
Thomas Grove, Herning Svæveflyveklub, Std.

Talentregistrering 2013
Projekt:
Godt idrætsmiljø for unge
Danmarks Idrætsforbund har en lang række
år arbejdet med et koncept, der er målrettet mod den enkelte forenings arbejde med
unge.
Det er målsætningen at skabe et miljø i
foreningen, som de unge kan lide at være i
og ønsker at være en del af. Stemningen,
”ånden”, atmosfæren, kulturen, miljøet eller hvad man nu vil kalde samværet i foreningen, skal skabes af de unge i tæt samarbejde med trænere og ledere. Der skal være
attraktive tilbud både på det sportslige og
det sociale plan. Der skal være noget at komme efter. Ellers gider unge ikke være i foreningen.
Da tilgang og fastholdelse af unge er en
udfordring for såvel svæveflyveklubber som
union, vil det være oplagt at svæveflyveklubberne også deltager i et sådan foreningsprojekt. Selve projektet er i praksis et samarbejdsprojekt mellem Svæveflyverunionen,
DIF og den enkelte forening.

Fastholdelse og rekruttering af unge kræver hårdt arbejde.
”Et godt Idrætsmiljø for Unge” er i virkeligheden et foreningsudviklingsprojekt, som
handler om forebyggelse af frafald blandt
de 13-19 årige og at gøre det attraktivt at
blive i en klub, selvom man måske ikke tilhører den sportslige elite i klubben. Det kan
også handle om rekruttering af unge, hvis
en forening vil gøre en indsats på dette område.
Det kræver hårdt arbejde og en helhjertet
indsats fra alle parter at skabe et godt idrætsmiljø. Det handler ikke bare om at give de
unge frit råderum og en pose penge.
Skal det lykkes at skabe et godt idrætsmiljø for unge i foreningen, må alle parter
på banen, så foreningskultur og ungdomskultur forenes i gensidig respekt.
Nogle Svæveflyveklubber kan finde den
aldersmæssige afgrænsning problematisk.
Men deltagelse i projektet vil også kunne
give nogle effekter, der gælder for hele juniorgruppen.

Hvad indebærer det for foreningen at deltage i udviklingsprojektet?
På den ene side er det vigtigt at fastslå,
at der ikke er tale om raketvidenskab. Deltagelse i ”godt idrætsmiljø for unge” er i
princippet for alle foreninger der ønsker at
udvikle sig på ungdomsområdet og det er
udviklingen der er i fokus. Omvendt er det
også vigtigt at påpege, at det er foreningen
og dens ledere og unge der skal arbejde med
projektet - der er ikke noget der kommer af
sig selv, men der er hjælp at hente. Men det
er vigtigt at fastslå, at foreningen skal have
en vilje til at deltage i udviklingsprojektet.
De deltagende foreninger skal i en periode på cirka 5 måneder arbejde med seks fokuspunkter Fokuspunkterne er udvalgt efter nøje vurderinger af, hvad unge selv synes har betydning for dem. Endelig har DIF
fået hjælp til at udvælge fokuspunkterne
fra trænere og ledere i foreningslivet, hvor
man allerede har gode erfaringer med ungdomsarbejdet

Fokuspunkterne er:
re til alle
til alle
-

Foreningens ungdomspolitik
velkvalificerede trænere og ledetrænings- og konkurrencetilbud
faciliteter og rammer
samarbejde og kommunikation
synliggørelse af kompetencer.

Parallelt med at der arbejdes på den overordnede handlingsplan, arbejder de unge
med deres eget praktiske projekt
Når foreningen har arbejdet med processen
i ca. 5 måneder indsendes handlingsplanen
til eget forbund og til DIF. De unge fremsender en kort præsentation af deres praktiske projekt.
For at være med i projektet, skal foreningen udpeges og indstilles af Danske Svæveflyverunion. Som forening skal man derfor
kontakte sit Svæveflyverunionen og høre om
muligheden for at komme med på holdet.

De foreninger, som engagerer sig i kvalitetsprocessen vil, når målene er nået, modtage et synligt bevis på, at klubben lever op
til de kvalitetskrav som er beskrevet af Danmarks Idræts-Forbund.

Processens forløb
Sommer
Specialforbundet udpeger og tilmelder foreninger til DIF senest den 1. september.

Efterår

Kickoff møde for alle deltagende foreninger i Idrættens Hus, Brøndby.
Hver forening er repræsenteret med 4 personer: To unge mellem 13 og 19 år, en træner og en leder.
Jeres coach fra specialforbundet deltager
også (såfremt dette vil give en forening problemer, tager vi en snak med DIF om det).

Vinter
Foreningerne arbejder med fokuspunkterne og handlingsplanen og de unge med deres praktiske projekt.
Coachen er foreningens livline og sparringspartner og kan kontaktes dag og nat.

Forår
Handlingsplan og ungeprojekt godkendes
og foreningerne får overrakt certifikatet ved
en selvvalgt lokal anledning, fx afslutningsfest, ”Idrættens Dag” i kommunen el. lign.
Certificeringen udløser 3000,- kr. fra DIF og
3000,- kr. fra specialforbundet.
Det er nu foreningerne skal tage stilling til
om de vil være med.
Dansk Svæveflyver union er klar til at deltage i sin del af projektet. DIF er klar til at
varetage sine opgaver. Nu skal vi så bare
også have nogle klubber med.
Tilmelding til ”Et godt idrætsmiljø for unge”
skal være DIF i hænde senest 1.september.
Det er derfor nu det er tid for klubberne at
tage stilling til om man vil være med.
Såfremt man ønsker yderligere information
er man særdeles velkommen til at kontakte udviklingskonsulenten. H
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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:
SCHEMPP-HIRTH

Vedligehold samt reparation af følgende motorer:
•
•
•
•

OMSLAG

Rotax 912/914
Limbach
Diamond wankel AE 50 R / IAE 50R-AA
SOLO + Rotax 2 takt.

Pipistrel of Scandinavia
Cumulusvej 10
DK-7190 Billund
Tlf. +45 9752 2366
Mail: info@dan-glide.dk

kerry cover
www.kerry-cover.com

NYHED!!!

Al henvendelse til:

All weather, hangar og canopy overtræk.
– E-mail for tilbud!

WWW.DAN-GLIDE.DK • INFO@DAN-GLIDE.dk

DAN-GLIDE

ApS

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

Sorteret Magasinpost SMP

DAN GLIDE

