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Fra forsædet

Nye flytyper:
Nye muligheder for flyveglæde?
Der findes mange definitioner af flyveglæde – lige så mange definitioner som der er mennesker.
Jeg kan bare definere den for mig selv, ikke for andre. Der er piloter som udelukkende flyver strækflyvning – det er ren terapi for
dem. Der er også piloter, der nyder de korte, lokale flyvninger. Der
er også de piloter, der stort set ikke flyver selv, men udelukkende
fungerer som instruktører for elever. De har også glæde ved flyvningen - definitionen på flyveglæde varierer med statsgaranti fra
pilot til pilot.
Min pointe? I dette nummer af NORDIC GLIDING finder du en
tema-sektion om ultralette svævefly, en kategori af fly som det
etablerede svæveflyvemiljø bør interessere sig for – både teknisk,
regulativt og organisatorisk. For disse fly er lige så forskellige
(olika, red.) som der findes definitioner på flyveglæde. De bedste
af de ultralette svævefly, eksempelvis Alisport Silent 2 Elektro og
Pipistrel Taurus har ikke afgørende dårligere performance end de
fleste af de fly, vi finder i klubberne i dag – de skiller sig ud ved,
at de giver mere teknologi for pengene – ofte i form af selvstartskapacitet. Denne gruppe af fly ville være interessant i klubregi –
de kan indgå på lige vilkår som den eksisterende klubflåde af CS22-certificerede fly.

Så findes der også 120 kg-klassen, der i de fleste tilfælde mest
af alt minder om de fly, vi fløj for 40-50 år siden – det er enkle
konstruktioner karakteriseret ved low speed/low performance/
ultra low cost. 120 kg-klassen er i stigende grad populær i Tyskland, hvor den har ifølge brugerne vist sig ukompliceret og ufarlig.
120 kg-klassen giver meget flyvning for pengene for dem, der
nyder den enkle flyvning uden trang til rekorder på hverken hastighed eller distance, selvom ganske avancerede konstruktioner
som SparrowHawk er interessante i en konventionel svæveflyveroptik. Der er unægtelig stor forskel på et åben klasse-rocketship
som en Arcus og så de enkle trækonstruktioner i 120 kg-klassen.
Men hvem har ret til at definere, hvilket fly der er det bedste?
Og hvem har ret til at definere hvilken flyveglæde der har størst
værdi? Jeg vil nødig!
Mulighederne for svæveflyvningen er mange. Lad os arbejde
sammen, så vi med tilførslen af nye typer sikrer sporten så mange udtryk for flyveglæde som muligt.
Happy Gliding
Jens Trabolt, Redaktør
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En lille klub i en mægtig natur;
Salangen Luftsportsklubb er verdens
nordligste svæveflyveklub. I serien
”Her flyves” tegner NORDIC GLIDING et
portræt af de flyveklubber, der udgør
svæveflyvningen i Norden.
SIDE 42
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hInternationalt

h 1 Duckhawk bliver til jethawk
Windward Performance i Bend, Oregon, barsler med endnu et radikalt projekt. Virksomheden, der er kendt for Perlan Projekt, DuckHawk og SparrowHawk udvikler nu en ny type baseret på Duckhawk. Jethawk er en forlænget Duckhawk med TJ-100 jetmotor
på 247 pund trykkraft og reel SLG-kapacitet. ROC forventes at
blive over 2000 ft/min og max. cruise på 264 KTAS (488 km/t!) @
18000 ft. Et standardclimb til 3000 ft forventes at brænde 3,6 liter
under taxi og ca 7-8 liter under stigning.
h 2 motor - eller svævefly; sinus flex
Pipistrel Sinus er en populær TMG i ultralet-klassen. Med sin 80
hk Rotax 912-motor cruiser den med 200 km/t på bare 10-12 liter
mogas i timen og kan glide med 1:29, når propellen kantstilles. Nu
har Pipistrel udviklet et FLEX-koncept, hvor flyet leveres med udskiftelige tipper. I løbet af få minutter kan Sinus laves om til en Virus med højere cruise speed, mindre hangar-footprint og hurtigere roll-rate eller vice versa. En slags Swiss-army-knife?
Pipistrel arbejder i øvrigt også med udviklingen af en elektrisk
AlphaTrainer. Flyet som findes i forvejen med den velkendte 80
hk Rotax-motor, skal udstyres med batterier og elektrisk motor specialbygget til at flyve circuits på flyveskolerne - 45 minutter i
luften med 30 minutters lovpligtig reserve. Driftsomkostninger er
minimale i forhold til benzinen. Pipistrel anslår totalt 18 USD per
time i forhold til benzinversionens 32 USD per time. Dette inkluderer også afskrivning af batterier.
græsk klub får eu-penge
Den græsk-makedonske klub Edessa Gliding Club har fået 1.1 mio.
euro i et EU-projekt, der skal tjene til opbygge eco-turisme i regionen. De mange penge skal konkret anvendes på at købe en SLGglider, et nyt spil samt til at bygge ny hangar. Den græske svæveflyvepilot Michael Anastasiu oplyser dog, at EU-reglerne på lidt
komisk vis gør det kompliceret for interesserede flyproducenter at
byde ind på ordren.De fleste nordiske svæveflyveklubber må arbejde hårdt for overlevelse, men måske skulle man vende blikket
mod Grækenland for lidt inspiration. Tanken om en permanent
glider-port i fx Vågå ligger ikke så fjernt og ville tiltrække mange
turister ...

Medvind for Jonker sailplanes

Det går ganske godt for sydafrikanske Jonker Sailplanes. Forleden blev nr.
50 af JS1 relevation produceret, og det blev fejret med dette billede på fabrikken i Potchefstroom ca. 120 km sydvest for Johannesburg. Den 50.
JS1-Revelation med serienumber 1C-050 er købt af amerikanske Bill
Gawthrop, og den er udstyret med både 18- og 21m tipper såvel som en
M&D TJ-42 turbine. Flyet blev leveret på samme dag som man tog den
nye fabriksbygning i brug.
I England kunne man også finde Jonker på toppen (både 1.2.3-plads) i UK
Open Class Nationals 2013 med den nye 21 meters JS1-C. Jonker-importøren Andy Davis tog guldet.

1

2

h3

h 4 slg-typer måske overrepræsenteret i havarier
De nyeste SLG/SSG-typer giver store muligheder for autonom flyvning, men det er også komplekse fly. Svæveflyve-organisationerne
rundt omkring i Norden ser nu de første indikationer på, at SLG/
SSG-typerne i fremtiden kan være overrepræsenteret i havari-statistikkerne. ”Vi har haft et par alvolige incidents i Sverige i 2013
med SLG/SSG. Mange piloter har ikke gjort sig klart, at SLG-typerne kræver en mere konservativ disponering, for det er komplekse fly. Vi ser fx at piloter forsøger at starte motoren over ulandbare områder og det går galt, hvis motoren ikke starter, forklarer
Henrik Svensson, inspektør i Segelflyget,. Han oplyser, at Segelflyget vil sætte fokus på den potentielle problematik omkring disse
typer i 2014.H
SIDE 6 Nordic Gliding 2013

DuckHawk kommer nu med jetpower under navnet; JetHawk - præstationerne bliver høje: op til 488 km/t i cruise ved 18.000 ft. De 120 liter
fuel rækker til ca. 45 min. ved fuld throttle eller ca. 350 km excl. climb.

Mere Jonker: Ny fabriksbygning

Det
3 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.

Endnu en græsk pilot i Edessa Gliding Club går solo i en veltjent ældre
Twin Astir. Måske bliver der penge til en ny Arcus eller ASG32 med de 1.1
mio. euro som klubben har fået i eco-turisme støtte af EU? (foto: Edessa
gliding Club)

4

2

SLG-typerne er smarte, men er komplekse og kræver ekstra omtanke i
flyvningen. Segelflyget vil nu sætte fokus på dette efter en række incidents i Sverige i 2013.

TMG eller motorfly? Hvad skal man vælge. TMG - naturligvis. Men skulle man
komme på andre tanker, går det at konvertere sin Pipistrel Sinus FLEX til Virus
med dette nye kit.

Nordic Gliding 2013 SIDE 7

h Nyheder
The bucket
fralist
Aero
- Vågå
2013 Wave Camp

Smart mini-horisont

Gear & Gadget

Amerikanske Dynon Avionics er en stor producent af
prisbillige og innovative EFIS-avionics til bl.a. ultraletog experimentalfly. Deres D1 ”Pocket Panel” tilbyder et
alternativ til den traditionelle kunstige horisont og svingindikator. Instrumentet kan vise track,
groundspeed, horisont og højde takket være indbygget AHRS-system (Attitude Heading Reference System), der betjener sig af onboard gyro- og accelerometre kombineret med GPS.
Dynon hævder, at D1 kan køre på batteriet i op til 4 timer. Med i pakken kommer en tilslutning
til flyets egen powerforsyning.
D1 Pocket Panel er ikke et godkendt instrument, og er ikke konstrueret med henblik på permanent tilslutning, men med en kompakt størrelse med bare 90 x 80 x 25 mm og en skærm på 70
x 53 mm er D1 Pocket Panel enkelt at medbringe og fæstne med fx sugekop i hvilket som helst
svævefly. Ideelt til back-up i skyflyvning fx.

Direkte fra
Jylland
Bergen • Stockholm City
Göteborg • Oslo • London City



Alt hvad en flyve-entusiast
behøver

Pris 10950 DKR/NOK/12200 SEK.
Set hos http://dynonavionics.com

Manchester • Bruxelles
München • Düsseldorf

Personlig ”gliding assistant”
Sådan kalder Naviter deres Oudie 3, som vi så for første gang på AERO-2013-messen.
Den er egentlig designet til brug for hang- og paraglidere, men med sin store batterikapacitet (op til 12 timer) er den også interessant for svæveflyvere, der ønsker hjælp til navigationen. Oudie 3 har en stor skærm, der er læsbar i selv kraftigt solskin. Oudie 3 er
kompatibel med SeeYou til PC og rummer en stor mængde værktøjer som fx vario, slutglids-kalkulator, moving map, airspaces, termik-assistance m.m.

Op til 250 gange om ugen

Pris fra ca. 5600 DKR/NOK/6500 SEK.
Set hos www.oudie3.com

Find dit sludglid med iPhone

Snacks

Måltider

Drinks

Aviser

Lounges
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Smil

På mindre end 10 år er mobiltelefoner gået
fra simple brugsgenstande til stærkt avancerede gadgets, der kan bruges til meget,
meget andet end at ringe hjem (det kan de
nok stadig …). Apple har en stor del af æren
med lanceringen af iPhone, der har faciliteret en stor del af den software – de såkaldte ”apps” (applications), man anvender.
Tyske Butterfly Avionics (www.butterflyavionics.com) tilbyder nu deres ”iGlide”app direkte rettet mod svæveflyvepiloter
med enten iPhone, iPad (billedet) eller
iPod Touch.
App’en kan købes i tre forskellige varianter; Lite (30 €), Avanced (100 €) eller
PRO (200 €).

Standard i ”Lite”-versionen er high resolution kort med terræn database med gratis
updates, simpel direct-to-navigation, airspace overview, slutglids-kalkulator med
MacCready, ”insekter” og vind. En ekstra
nyttig feature er IGC-flight logger med logbog-funktioner samt FLARM trafik-display.

Pris fra 225 DKR/NOK/250SEK.
Set hos /www.apple.com/itunes/

Nordic Gliding 2013 SIDE 9

Booking: 7533 1611 - ba.com eller dit rejsebureau

h UL: Test Alisport Silent 2 Electro

UL-TEMA
TEST OG PERSPEKTIV
I EN NY FLYTYPE

Ultralet
Plug-InFun

Alisport Silent 2 Electro er den seneste udvikling af serien
af ultralette svævefly fra Italien. NG tester her den højst
interesante e-variant med det slovenske Front Engine
Sustainer-system, der giver det lette fly SLG-potentiale.

Test: Alisport Silent 2 Electro

Test: Ruppert composite
archeaopteryx

Test: pipistrel taurus m

regelværk: De forældreløse fly

perspektiv: Hvad er fascinationen ved de ultralette svævefly?

SIDE 10 Nordic Gliding 2013

Tekst: Aldo Cernezzi
Fotos: Aldo Cernezzi og Alisport
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h UL: Test Alisport Silent 2 Electro

Flyet ”Dream” i 1991 var første model fra Walter Mauri – en letvægtskonstruktion med 12-meter spændvidde. Mauri startede
umiddelbart efter sammen med en anden entreprenør virksomheden AliSport, som har produceret ”Silent”-modellen i mange forskellige udgaver, både som kit til hjemme-byggere eller som færdige fly. Mere end 80 fly er bygget, både som 12 m Club-udgave
eller 13,3 m-Silent 2 eller Targa-version. Et stort flertal er med SLGkapacitet.
Den mest almindelige variant er den 1-cylindrede, 2-takts motor med fuel-injection monteret på en indfældelig pylon med en
1-bladet propel med modvægt. Et par enkelte Silent er også blevet
bygget med jet-motorer såvel som med elektriske motor i konventionel pylon-konfiguration.
Denne testede udgave – Silent 2 Electro – har alle features fra
”Targa”-udgaven med indfældeligt hjul, de nye vertikale winglets
og et haleplan med variabel indfaldsvinkel, der er synkroniseret
med flaps.
Men de afgørende forskelle, der adskiller Electro fra de andre
Silent-modeller, finder man primært i næsesektionen, der gemmer
en elektrisk motor med en folde-propel. Dette system er udviklet
i samarbejde med slovenske Luka Znidarsic, der producerer FESsystemet (Front Engine Sustainer) til retrofit – bl.a. til LAK-fly –
(se bl.a. NG nr.2 s. 15, red.)
Propel-bladene sidder på den roterede næsesektion. Når rotationen stoppes inflight, lægger bladene sig langs næsen, og når motoren startes, åbnes bladene som følge af centrifugalkraften. Nylige uafhængige tests fra Idaflieg viser, at dette system skaber vældig lidt eller ingen drag, når motoren er stoppet.
Min personlige erfaring er, at propelbladene ikke helt forbliver
i foldet position, især ikke ved nul hastighed fx på jorden. Alisport rekommenderer, at man monterer en stof-rem (strap) omkring propellen, så den ikke får skader ved håndtering på flyvepladsen før start. Det er bare at fjerne den før takeoff.

Foldbar propel, retractable gear og små
hjul på vinge-tipperne er standard

Auto-trim på højderoret korresponderer
med flap setting

Konstruktion

svarende ændringer i indfaldsvinklen, og dette giver en fint trim
Fuselagen er af kulfiber- og glasfiber-komposit med en epoxy-re- af flyet i forhold til airspeed.
Det optrækkelige hjul med støddæmper bag piloten har tromsin. Vingerne har en elipseformet profil, og nye ”højere” winglets
lebremse, som aktiveres ved brug af luftbremse-håndtaget.
er monteret – i stedet for de gamle ”rundede ører” i LS-stil. KulSamling og rigging af flyet er særdeles let i forhold til normalfiber er anvendt i stor udstrækning i både sandwich-konstruktioklassede (og tungere) svænen, der udgør vingens overside,
vefly – vægten er lav – bare
men også i hovedbjælkerne.
Nylige
uafhængige
tests
fra
Idaflieg
viser,
205 kg.
Flap-settings varierer lige fra
Kvaliteten af finish er god.
at FES-systemet skaber vældig lidt eller
”Landing +8” til +4 for termikI
det
lave aftenlys bemærflyvning til 0, -4 og -8 for cruiseingen drag, når motoren er stoppet.
kede jeg dog et par små deflyvning. Luftbremser af Schempptaljer på oversiden af vingen,
Hirth-typen åbner på oversiden
der kunne forbedres. Men
af vingen.
Flyets struktur er testet til +8 g og har gennemgået aeroeleasti- de små gelcoat-fejl kunne dårligt ses, og havde med stor sikkerhed
ske undersøgelser ved University of Aachen som en del af den ty- ingen total-effekt vedrørende flyets aerodynamik.
ske design approval. Halesektionen er også blevet redesignet med
en elipseformet planform for at minimere luftmodstanden.
Cockpit
Trimmet er både usædvanligt og avanceret. Højderorets ind- Hele UL-konceptet indbefatter jo per definition vægt-reduktion,
faldsvinkel er styret af flap-settings. De fem flap-settings giver til- og det mærkes også i Silent 2 Electro. Piloter op til ca. 185 cm

”

Alisport har bygget mere end 80 fly i 12 m Club-version, 13,3 m
Silent 2 eller Targa-version. Et stort flertal er med SLG-kapacitet.
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h UL: Test Alisport Silent 2 Electro

”

Electro 2 kan holde højden med bare 4-5 kW power. Under
disse omstændigheder kan flyet holde sig på vingerne i over
45 minutter med en rækkevidde på næsten 100 km i nul-luft.

kan finde plads i cockpittet (NG-redaktøren er 193 cm og finder
lige akkurat plads, men nok ikke til en 6 timers flyvning… red.).
Hovedstøtten består af simple stropper med skumfyldte ”pads”.
Rørene, der forbinder venstre og højre vinges ”sikkerhedssplitter” (safety-pins) møder hinanden bag pilotens skuldre (axlar,
red.). Det er pladsbesparende.
Canopy er hængslet foran, støttet af en gas-fjeder og er i en høj
kvalitet uden optiske forstyrrelser.
Siderorspedalerne kan justeres under flyvningen. Silent 2-ejerne
kan i øvrigt også vælge mellem et mindre instrumentpanel eller
den ”store” version som vist i dette testede fly. Det store instrumentpanel giver mere rum til moderne avionics og store displays,
men udsynet fremad er dramatisk reduceret under taxi – og takeoff – i det mindste indtil farten er så høj, at halen løfter sig.

På instrumentpanelet finder man instrumentet, der både viser
power samt fungerer som throttle. Startproceduren er enkel.

SIDE 14 Nordic Gliding 2013

Flyet er drevet af lithium-polymer-batterier
fordelt i to pakker på hver 15 kg.

Start

Motor stammer fra FES-konceptet udviklet af Luka Znidarsic for
installation eller retrofit i regulære svævefly ved at modificere næsesektionen og recertificere flyet som SLG. FES-systemet installeret på tungere svævefly som LAK-17 virker dog bare som turbo/
hjemhentningsmotor og giver en stigehastighed svarende til konventionelle turbomotorer.
I et lettere fly som Silent 2 Electro giver en kraftigere motor mulighed for at selvstarte med et forsvarligt kraftoverskud samt at have
en rimelig rækkevidde under motorflyvning.

I forhold til fly med konventionelle indfældbare 2-takts-motorer, er det er ganske let at gøre sig bekendt med start-procedurer i
Alisport Electro 2. Startløbet bør foretages med progressiv gasgivning for at minimere chancen for prop-strike. Dog er det værd at
vide, at flyets hale skal løfte sig mere end 80 cm, før propellen rammer jorden. Thrust genererer meget lidt pitch-down-moment, men
haleroret er effektivt, og med min vægt (foran hjulakslen) er jeg
tæt på max.cockpit load.
En ulempe er det stærkt begrænsede udsyn fremad pga. det store instrumentpanel. Farten bygger sig dog overraskende hurtigt op
– og jeg opnår 80 km/t, hvor flyet løfter sig med et climb på 3 m/s
(6 kt).
Temperatur på motor og controller holder sig under hele flyvningen indenfor de fastsatte grænser, hvilket understreger det gode

Flyet er drevet af lithium-polymer-batterier fordelt i to pakker
på hver 15 kg. Disse batterier er monteret i fuselagen bag vingerne, og de kan let demonteres for opladning. Det er også muligt at
købe flere sæt batterier for at tillade flere takeoffs i hurtig rækkefølge.
På instrumentpanelet finder man instrumentet, der både viser
power samt fungerer som throttle. Startproceduren er enkel. Først
aktiverer man ”master”-switchen for at tænde for avionics. På motorinstrumentet ser man ”battery voltage”, ”batteritemperatur” og
”aktuel powersetting”. Throttle er en lille drejeknap, der roteres
med uret. Den kan roteres hurtigt for et meget kvikt skift fra 0 til

udviklingsarbejde på køling og airflow gennem de sidste par år.
Efter en stigning til sikker højde, reducerer jeg powersetting for
at teste flyet under low power-flyvning. Her ser man tydeligt forskellen på Silent Electro og andre selvstartende fly. Takket være
den gode aerodynamik og fraværet af drag-skabende motorpylon,
kan Electro 2 holde højden med bare 4-5 kW power. Under disse
omstændigheder kan flyet holde sig på vingerne i over 45 minutter med en rækkevidde på næsten 100 km i nul-luft.
Jeg skruer derefter throttle tilbage på en moderat setting på 11
kW. På fuld gas yder motoren 23 kW, og batterierne er opbrugte
efter 12 minutter, hvilket giver en total højdevinding på omkring

Motor og systemer

Instrumentpanelet findes i to
versioner: Den store (billedet) og
så en mindre version. Den store
version giver mere plads til avionics og store displays. Den lille
version giver mere rum til piloten!

100 % power, eller roteres i små progressive trin, der korresponderer fra 0 – 23 KW. Uanset dette ville jeg stadig foretrække en
konventionel throttle som på andre fly. Fabrikken fortæller mig, at
de arbejder på netop dette.
Motoren reagerer hurtigt på input, og det er en let sag at modulere thrust til taxi, takeoff og de tidlige stadier af climb. Ved lav powersetting (lave omdrejninger/varv) er motorlyden ikke behagelig
og bestemt mekanisk uskøn, men ved højere omdrejninger forsvinder denne lyd, og lyden er mere ”normal”.
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h UL: Test Alisport Silent 2 Electro

1600 meter. Det er dog overraskende, hvor let flyet vinder højde
i selv lave powersetttings. Dette kan gøres ved at flyve gennem svag
termik, og denne metode tillader meget lange flyvninger. Efter kort
tid ankommer jeg i 1200 meter QNH ved Campo dei Fiori ved Varese (en stigning på 1000 meter), og jeg har stadig omkring 50 %
energi tilbage (kvar, red.) i batterierne.
El-motorens performance påvirkes ikke af højden (som ved ikke-trykladede forbrændingsmotorer) – propellen mister dog 4 %
effektivitet per 1000 m. In-flight restarts er ukomplicerede, kvikke
og med stort set ingen tab af højde (höjdforlust, red.).
Næssektionen indbefatter et luft-indtag, som giver køling til motoren, men ikke nok luftgennemstrømning til cockpittet. På en
varm sommerdag vil motoren være ok, men pilot-komforten vil
sikkert ikke være optimal, eftersom canopy vinduet også virker
lidt underdimensioneret.
Indfældning af hjulet er betjent mekanisk med et håndtag, som
er lidt usædvanligt placeret langt tilbage i cockpittet – næsten under pilotens venstre albue. Jeg vælger dog at betjene hjulet med
højre hånd, mens jeg holder styrepinden med venstre hånd. Både
ind- og udfældning er totalt problem-fri.
Flap-controls er traditionelle, men er høj pilot som mig finder,
at positive flapsettings er lidt svære at nå (mere tilbage). Friktionen i systemet er moderat. Der er ingen trim på dette fly, da haleplanet har variabel indfaldsvinkel. Det kræver meget få kræfter at
bevæge højderoret op og ned ved lave og moderate hastigheder.
Det er usædvanligt, men er intet problem, og modsat min forventning er stabiliteten stadig god.
Den samme lette betjening gør sig gældende for krængerorene
(skevroder,red.), men det matcher højderoret, og giver god resultater. 45- til 45-graders krængning foretages på mindre end 3 sekunder med neutrale flaps, og med omkring et halvt sekund mere
med positive flaps, hvilket er betydeligt under værdier for større
fly.

rekte sammenligning med moderne, tungere fly mere som en agil
og let motorcykel!

Silent i svæveflyvningens verden

Vingerne har en elipseformet profil,
og nye ”højere” winglets er monteret
– i stedet for de gamle ”rundede
ører” i LS-stil.

Sideroret skal anvendes med forsigtighed for at frembringe koordinerede sving med fulde krængeror. Næsten halvdelen af halesektionen er sideror, så det er næsten for effektivt og bør kun anvendes lidt. En smallere korde på ror-sektionen eller en højere halefinne burde muligvis forbedre stabilitet omkring højaksen ved
lavere hastigheder.
Ved højere hastigheder op til Vne er ror-kræfterne proportionalt større, og Silent 2 Electro er bestemt behagelig at flyve med
et stabil glid.
Stall virker helt normalt ved alle flap-settings. Det aerodynamiske rystelser (shaking, red.) er tydelige. Flyet taber vingen (indgang til spin) – men bare hvis styrepinden holdes helt tilbage, og
selvfølgelig mere voldsomt jo mere positiv flap. I det fleste tilfælde er det den højre vinge der staller først, så måske er der en lille
asymmetri i de aerodynamiske kontrolflader eller i vingen.
Efter en kort stund oplever jeg, at jeg kender flyet godt nok til
at afprøve meget store krængninger i svingene og flyet par nøje
planlagte low level manøvrer for fotografen. Dette svævefly er i di-

Bureaukratiet er ikke identisk alle steder i verden, og mange steder vil ultralette svævefly være en mulighed for luftsporten. Omkostningerne vil være reducerede, mest fordi ejerne selv må
vedligeholde flyene og en distinkt mangel på ”Form one”-certificeringer af komponenter og reservedele. En anden bonus er
mere ukompliceret rigging og grund handling takket være den
lavere vægt.
Købsprisen er favorabel sammenlignet med nye og større fly,
mens brugtmarkedet tilbyder fly med samme eller højere performance ved lignende pris. I regulær svæveflyvning er Silent Electro som de fleste fly i club-klassen med responsiv handling og
ukompliceret betjening. Flyet vil passe fint ind i den nye 13,5 m
FAI competition class.
Fraværet af en motor-pylon gør, at aerodynamikken er intakt
uanset power status (motor inde/ude), og en eventuel engine failure bevirker blot, at propellen ikke slynges ud – det har ingen betydning, og det medfører ikke som i traditionelle SLG/Turbo-fly
stort synk. Ændringer i power settings har ingen effekt på hverken
stabilitet eller pitch. Mange af de traditionelle fælder ved SLG/Turbo-fly er elimineret, hvilket giver et lavere stress-niveau til gavn
for flyvesikkerheden.
Powersystemet fungerede som ventet på min testflyvning, og
det vidner om Alisports udviklingsarbejde gennem de sidste par

år. Et par andre italienske piloter, Leo Brigdaliori og Luigi Bertoncini, har fløjet 2 x 900 km ”safari” sidste år over 4 dage i Italien på
bare 12 minutters batteritid – et gennemsnit på 3 minutters motorflyvning hver dag, før de overgik til ren svæveflyvning. En 18
minutter lang og rigtig fin video af dette findes på youtube – søg
efter ”Silent Electro 1000 km trip around Italy”.
Batteripakken er dog ikke billig, men med enkel vedligeholdelse burde de være ok i mindst 10 – og måske – helt op til 20 år. Hovedfjenderne er ekstreme temperaturer og uautoriseret opladningsudstyr, ligesom det kan være skadeligt for batterierne, hvis man
aflader dem helt.
Alisport Silent 2 Electro skaber en niche for sig i markedet. Prisen på ca. 620.000 DKK/NOK/690.000 SEK inkl. moms er interessant, især når man tænker på mængden af innovate features. De
årlige omkostninger kan variere fra land til land, men kan i nogle
tilfælde være tæt på nul. Fabrikanten kunne i min optik forbedre
det endelige produkt ved at designe en ny fuselage med mere elegant form, der kan matche den smukke og moderne elipseformede vinge, og et længere cockpit med mere traditionelle håndtag for
throttle – og understel.
Jeg kunne også godt tænke mig at se en 2-sædet Silent til skolingsflyvning eller social strækflyvning. H

Alisport Silent 2 Electro
Spændvidde: 13,3 m
Max. vingbelastning: 34 kg/m2
Motor: Elektrisk brushless, 23 kW, 6,5 kg
Batterier: 2 x 15,5 kg, ca. 1600 m stigekapacitet
Genopladning 150 min @ 220 V
Max cruising speed: 150 km/t
Stall speed: 64 km/t
VNe: 220 km/t
Startløb: 140 m @ MTOW, asfalt. 160 meter græs
Rækkevidde: 100 km @ minimum power cruise
Rate of Climb: Ca. 400 ft/min @ MTOW
Glidetal: 1:40 @ 90 km/t, 1:30 @ 120 km/t, 1:20@150 km/t.
Flyveklar pris: 620.000 DKK/NOK/690.000 SEK inkl. moms
Med en tomvægt på bare 205 kg er rigging lettere end
med normalklassede fly.
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Under den første del af takeoff er udsynet over næsen ganske dårligt, men flyet
accelererer hurtigt og climber med et stig på ca 3 m/sek.

Nordic Gliding 2013 SIDE 17

h UL: Test Archeaopteryx microlift glider

En ny värld
i segelflyget
Efter 40 år av ”konventionell” segelflygning var
min första flygning i den schweizisk tillverkade
Archaeopteryx inte bara spännande, utan en ny
värld av segelflyg. Att flyga med samma fart som
paragliders var fascinerande och ovanligt.
Tekst og foto Klaus Burkhardt

För att landa den extremt långsamflygande Archaeopteryxen gäller det att komma till en position nära banan på medvindslinjen och 80 meters höjd, svänga in på baslinjen strax
bakom banan och svänga till finalen på ca 30 meters höjd.

Min första start i en Archaeopteryx var på Mollis-Airport i Jag måste återställa mitt segelflygar-säkerhetsprogram för att överSchweiz, en nedlagd militärflygplats. Flygsläp efter en Remus UL tyga mig att hangflygning i en Archaeopteryx i 30 km/h och att stå
var lätt och utan problem eller och överraskningar. Efter cirka 20 stilla mot vinden är säkert och ofarligt. Först därefter kunde jag
m lämnade Archy marken och följde efter Remos till Mollis- avnjuta av min första flygning i Archaeopteryxen i 1½ timme.
Mountains, 2 km från fältet. På 800 meters höjd AGL kopplade jag
Med en tomvikt av cirka 60 kg är sjunkhastigheten 0,5 m/s och
loss Archy från bogserplanet och lågfartsäventyret började. Den med en svängradie på 15 m kan man fånga väldigt svag och trång
sidmonterade spaken var enklare att hantera än den vanliga spa- mikrotermik, som inte kan göras med vanliga segelflygplan. Om
ken mellan benen, som alltid trasslar när jag vingglider, och ett av man sänker farten till nära stallfart (ca 30 km/h beroende av pilobenen tar emot. En sidmonterad spak borde numera vara standard tens vikt) börjar Archy skaka (ryste, red.), och påminner piloten
i vanliga segelflygplan.
att sänka nosen till säker fart igen. Om piloten ändå inte reagerar
Jag blev omedelbart fascinerad
så hindrar vingkonstruktionen att
av lågfartskänslan och utsikten från
At segelflyga strax över trädtopparna planet går i spin, planet sänker noförarplatsen. Inget fartljud, och jag
med 30 km/h fick alla alarmklockor sen automatiskt så att farten ökar
flög på hanget med 30-40 km/h.
planet flygande.
att ringa i mitt huvud. Säkerhetspro- ochVidhåller
Men efter ca 10 minuter kände jag
första intrycket ser Archaegrammet i hjärnan var ovant och inte opteryxens struktur väldigt svag
smärta i kroppen, från tårna till håanpassat för så låg fart, så jag hade ut, eftersom materialen är tunna
ret. Jag insåg att hela kroppen var
helt i kramp.
en alarmerande känsla att Archaeop- och väldigt lätta. Men med manöAtt segelflyga strax över trädtopverlastfaktorer +4,0/-2,0 g och byteryxen stod stilla i luften.
parna med 30 km/h fick alla alarmlastgräns +5,1/-3,1 g behöver man
klockor att ringa i mitt huvud.
inte befara att Archy kommer att
Säkerhetsprogrammet i hjärnan var
brytas i bitar i turbulens.
ovant och inte anpassat för så låg fart, så jag hade en alarmerande
För mig som pilot är det enda problemet att sikten uppåt skyms
känsla att Archaeopteryxen stod stilla i luften. Nästa alarmerande av vingen som är monterad ovanpå kroppen. Mittsektionen är
intryck var att vi skulle falla vertikalt och haverera mellan träden. klädd med genomskinligt material för sikt uppåt, men vanliga se-

”

Archeaopteryx kan fotstartas/fotlandas, gummirepstartas, flygstartas med trike eller UL/LSA, bil- och vinschstartas!
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h UL: Test Archeaopteryx microlift glider

Glider-DNA i
benzintanken

Om författaren Klaus burkhardtKlaus Burkhardt er tysk konventionel svæveflyvepilot, men er blevet fascineret af den
langsomme og enkle ul-svæveflyvning. Klaus
er primus motor bag www.ul-segelflug.de.

7 flap-settings giver 30-130
km/t speed-range.

Med en cruisefart på 374 km/t og et sensationelt
lavt brændstofforbrug er Pipistrel Panthera på vingerne for første gang. Hybridversion er i horisonten.
Med en tomvikt av cirka 60 kg är sjunkhastigheten 0,5 m/s och med en svängradie på
15 m kan man fånga väldigt svag och trång
mikrotermik, som inte kan göras med vanliga segelflygplan.

Archaeopteryx-designer, Roger Ruppert

Låg vikt, liten trailer; Life-is-easy-rigging.
Avancerade material kombinerade med
schweizisk ingenjörskonst och perfektion
gör Archaeopteryx värd varenda cent.

Mittsektionen är klädd med genomskinligt material för sikt uppåt, men vanliga
segelflygpiloter behöver vänja sig.
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gelflygpiloter behöver vänja sig.
För att landa den extremt långsamflygande Archaeopteryxen
gäller det att komma till en position nära banan på medvindslinjen och 80 meters höjd, svänga in på baslinjen strax bakom banan
och svänga till finalen på ca 30 meters höjd. När klaffarna sätts till
landningsläge (70°) minskar glidtalet till 1:5; det känns som vertikalt fall, helt ovanligt för mig som segelflygare. Efter den mentala chocken tvingar jag mig att behålla klaffläget, och Archaeopteryxen sätter sig mjukt i banans början och stoppar efter endast
10 meter.
Sammanfattning: Archaeopteryx har icke-kritiska flygegenskaper utan tendens till spinn. Den är en hängglidare som kan fotstartas/fotlandas, gummirepstartas, flygstartas med trike eller UL/LSA,
bil- och vinschstartas.
På AERO 2013 i Friedrichshafen/Tyskland, visade RuppertComposite också ett kraftfullt el-set som kan lyfta Archaeopteryx
i luften utan behov av extern hjälp. Kraftpaketet väger ca 20 kg och
kan installeras på några minuter. Det kan även monteras på existerande plan. Det kraftfullt nya drivsystemet skickar Archaeopteryx upp i luften med ca 2 meter/sekund.
Med ett pris av ca 75 000 Euro (utan Electro-Set) är Archaeopteryx inget billigt segelflygplan, men avancerade material kombinerade med schweizisk ingenjörskonst och perfektion gör Archaeopteryx värd varenda cent. H

Thumbs up fran en konventionell sege
lflygpilot!
Panthera har elektrisk betjent understel
i titanium.

Archaeopteryx
Designer Roger Ruppert
Producent Ruppert-Composite
Spændvidde 13,6 m
Længde 5,7 m
Tomvægt 66 kg
MTOW 164 kg
Load factor +4,0 / -2,0 g
Max-Speed (Vne) 130 km/t
Max-Speed Turbulence VB 85 km/t
Stall Speed 30 km/t
Min. Sink-rate 0,5 m/s
Glide-ratio L/D 1:28
Glide-ratio L/D (70° Flaps) 1:5
Cirkapris (incl. BRS og moms) 703.000 DKK/NOK/780.000
SEK
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h UL: Test Pipistrel Taurus

Er det fremtidens type-mix? Pipistrel Taurus M blandt konventionelle svævefly hos Midtsjællands Svæveflyveklub i
Slaglille.

Det flyvende ”badekar”
– eller en ny UL-stjerne på himmelen?
Taurus er et astrologisk tegn i Zodiac, men om det også er
en UL-stjerne på svæveflyhimmelen vil tiden vise.
Tekst: Anders Madsen
Foto: Jens Trabolt

Nu kan et badekar jo ikke flyve, men hvorfor det ord anvendes
kommer jeg tilbage til.
I efteråret 2013 prøvefløj jeg, med Freddy Vincent fra Midtsjællands Svæveflyveklub i højre sæde, den helt nye åbenbaring i Danmark; Den såkaldte Pipistrel Taurus.
Det er sjældent man får lejlighed til at flyve i et helt nyt fly – og
i dette tilfælde en helt ny type i Danmark. Og tilmed et ultralet
motorsvævefly. Når talen falder på nye selvstartende to-sædede
svævefly opereres der typisk med priser fra 1½ million kroner og
ofte noget mere, inden man er flyveklar og har fået flyet indregistreret. I dette tilfælde er prisen under 900.000 kr. hvilket man retSIDE 22 Nordic Gliding 2013

færdigvis også skal have i tankerne, når man sammenligner præstationer og udstyr med andre normalklasssede svævefly.
Der stod Taurus’en og strålede om kap med de andre fly i Midtsjælland Svæveflyveklubs hangar. Det var det eneste svævefly, som
havde et nummer i indregistreringen, hvilket i sig selv vidnede om
en særlig status. Flyet var kendetegnet ved den meget brede krop
og de relativt kort vinger, som faktisk er lige under 15 meter – nærmere 14,97 m. Bugseringen ud af hangaren var ikke let, da halehjulet ikke kan dreje separat, men følger sideroret og derfor kan
hjulet kun dreje begrænset. Med en kraftig bæresele lykkedes det
dog at få flyet ud, og det skulle vise sig, at det var besværet værd.

Stor kabine
Når man første gang ser flyet tæt på og åbner den store brede hood,
så ser man en stor kabine, som er bred og indbydende. Formen af
kabinen, med den flotte og blanke glasfiber minder i første omgang om et stort badekar – eller måske nærmere et spa-bad (undskyld Pipistrel). Men et særligt indbydende af slagsen. De blå sæder giver indtryk af helt et moderne fly, som prøver at følge med
tiden. Imidlertid er der mangler, som man ikke forventer hos et
helt nyt fly – men da den maksimale startvægt på flyet skal holdes
under 472,5 kg, så skal der jo spares ét eller andet sted.
Øverst i kabinens bagerste del finder man den, for danske piloter, helt usædvanlige udløser til den indbyggede BRS-faldskærm.
Inden start skal denne afsikres ved at afmontere splitten, der sikrer at der ikke foretages utilsigtet udløsning af nødskærmen. Dette (i Danmark) nye princip, kunne med fordel behandles særskilt,
da dette har visse fordele – men også ulemper, såsom ekstra påpasselighed ved omgang med de eksplosive stoffer, som driver nødskærmen ud af ryggen på flyet.
Der er ingen mulighed for at ændre siddestillingen under flyvning, men nakkestøtterne kan nemt reguleres under flyvning. Ryglænene er helt faste og der er heller ikke plads til faldskærme –
men det er heller ikke nødvendigt. Den er jo allerede indbygget i
ryggen af flyet. Sæderne og kabinen giver plads til selv de største
piloter. Med min egen højde på 178 cm var der absolut ingen problemer og endda masser af plads til overs. Men for store piloter er
det ikke højden der kommer til at volde problemer – men muligvis vægten. Den maksimale startmasse er jo 472,5 kg, og med en

egenvægt på over 300 kg (angivet), så er der ikke ret stor nyttelast.
Til gengæld, skal man ikke indregne redningsskærme til piloterne, da flyet egen redningsskærm anvendes, hvis man kommer i en
situation, hvor man normalt ville forlade flyet med faldskærm.
Selerne (säkerhedsbälterne, red.) er dog ret usædvanlige. Det er
firepunkts seler, men højre mavesele og højre skuldersele er monteret sammen, hvilket gør ”indstigningen” besværlig. Skulderselerne sidder for langt fra hinanden og jeg sad tilbage med en for-

Kabinen er rummelig og
komfortabel. Placering af
sæderne ved siden af hinanden eliminerer behovet
for dobbelte instrumenter.
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h UL: Test Pipistrel Taurus

Glider-DNA i
benzintanken
Pedalerne er lette at indstille. God plads til
store piloter.

Bremsernes placering midt i flyet kan
kræve en del tilvænning for piloten i
venstre sæde.

Med en cruisefart på 374 km/t og et sensationelt
lavt brændstofforbrug er Pipistrel Panthera på vingerne for første gang. Hybridversion er i horisonten.

Udramatisk take-off. De to hovedhjul giver
en god balance under kørsel på jorden.

nemmelse af, at selerne ikke ville give den korrekte og nødvendige
fastholdelse ved behov. Selerne bør, efter min mening, skiftes til
nogle mere anerkendte seler.

Overskueligt instrumentpanel
På trods af flyets funktionalitet er instrumentpanelet ret overskueligt. Det består af grundinstrumenterne; fartmåler, højdemåler, elvariometer, kompas og krængningsviser (kuglelibelle). Dertil kommer radio og motorinstrument. De førstnævnte instrumenter kender de fleste, så jeg vil koncentrere beskrivelsen om det særlige motorinstrument. Der findes dog ingen brændstofmåler. Den eneste
indikator, som fortæller den ombordværende brændstofmængde
sidder inde i kroppen og består af en gennemsigtig brændstofslange, som kun kan ses, når beklædningen ind til bagkroppen åbnes –
hvilket dog er helt enkelt, da denne er monteret med velcro. Det er
imidlertid ikke muligt at aflæse brændstofmængden under flyvning
– så det må man have styr på inden man starter med flyet.
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Enkel motorbetjening
Når man vil i luften skal motoren udfældes, hvilket foregår ret
smertefrit ved at trykke knappen på motorinstrumentet på ”up”.
Motoren kører ud og er klar et øjeblik efter. Tænding og brændstofpumpen tændes ved at trække knappen tilbage og vippe den
op. Nu er motoren klar til at blive startet. Der gives lidt gas, hvorefter starterknappen betjenes. Motoren starter og er ikke længe
om at blive varm. Motorgassen reguleres ved at dreje på gashåndtaget eller at trykke dette frem, som på alle andre fly. Vandringen
på gashåndtaget er ikke ret stor, så man bliver hurtig glad for drejefunktionen i gashåndtaget. Motorens status følges på det lille display nederst på instrumentpanelet. Her følges motoromdrejninger
og temperatur.
De medleverede headset og interkom fungerede ikke særlig godt
og voldte nogle problemer. Imidlertid skal flyet ikke belastes med
en dårlig anmeldelse (recension, red.) på grund af et dårligt intercomsystem. Men med et ordentligt høreværn og intercom, så bliver samtalen i mellem de to piloter dog noget nemmere og flyvningen med motor meget behageligere.

Nem start
Inden start – eller faktisk inden man sætter sig i flyet kontrolleres
brændstofmængden. Der er, som nævnt tidligere, ikke nogen synlig brændstofmåler i kabinen, men brændstofmængden var blevet
kontrolleret inden indstigning i flyet.
Starten foregik ganske enkelt. For de, som har erfaring med selvstartende motorsvævefly af typen Dimona, Motorfalke og lignende, vil man med det samme bemærke, at det er en lidt andenoplevelse at sidde få centimeter over startbanen, mens man giver gas
og begynder at rulle. Det er normalt en fornemmelse, som tilhører de ”ægte” svævefly. Men det var ganske ukompliceret. Flaps
sættes i startposition, hvorefter der gives gas. Da motoren er monteret relativt højt i forhold til tyngdepunktet, skal man holde pinden trukket indtil der kommer styrefart, hvorefter pindtrækket
kan reduceres gradvist. Det trukne højderor forhindrer flyet i at
gå på næsen, når der gives gas. Men alt-i-alt en forholdsvis enkel
manøvre. Når flyet har den fornødne flyvefart trækkes let i pinden
og flyet letter. Dette burde ikke overraske nogen – og herefter følges fartmålerens ”blue line”. Det er vigtigt, at der ikke flyves for
hurtigt, da omdrejningerne kan blive for høje. Det giver imidlertid heller ikke mening at flyve for hurtigt, da flyet stiger bedst ved
den anviste hastighed.
Skulle man løbe tør for brændstof – eller kommer man på en
flyveplads, hvor det ikke er tilladt at starte med motor, så er flyet
faktisk udstyret med en bundkobling, så det kan spilstartes eller
flyslæbes. Det kunne måske interesseret er par svæveflyveklubber,
som ikke har tilladelse til start med motor. Spilstart og flyslæb blev
dog ikke prøvet – men med den begrænsede vægt, som flyet har,
så kunne jeg ikke forestille mig det vil volde nogen problemer for
et helt ordinært svæveflyvespil, som anvendes til andre tosædede
fly. Imidlertid er flyslæb og spilstart ikke beskrevet i flyet manual
og er dermed ikke dokumenteret i den ellers udmærkede Flight
Manual.
Godt og vel i luften skal understellet trækkes op. Første gang
man ser understelshåndtaget virker det tungt og man forventer at
betjening og optrækning af de to hjul kræver ekstra mange kræfter. Men betjeningen er nem og problemfrit. Hjulene kommer let
op og understelshåndtaget låser sig selv i den rigtige position. Dog
skal man naturligvis kontrollere, at understellet er låst – både når
dette er ude og når det er inde.

flyves rent og til det kan man passende anvende den medfølgende
uldsnor, som er suppleret med et lille mærke på hooden, der viser
hvor den skal stå. Det kan virke lidt overdrevet – enhver svæveflyver ved jo den skal stå i midten, men her hvor man sidder forskudt
i forhold til flyets centerlinje, er det lille hjælpemærke helt relevant
og gavnligt.
Når man rammer termikken mærker man det med det samme.
Der er ikke nogen forsinkelse. Et lille vip med halen mærkes, ligesom i andre fly, og er forvarsel om at man er på vej ind i termik.
Flyets planbelastning er lav (ca. 38 kg/m2) og det mærkes som en
fordel i termikken. Følelsen af stigeevnen er tæt på et ensædet standardklasse-fly og fornemmelsen kan vel sammenlignes med noget
mellem Astir og LS4. Og det er positivt.
Når der skal flyves mod vinden mærker man også at det er et let
fly. Uden at komme nærmere ind på hastighedspolaren, så er evnen til at gå mod vinden ikke særlig imponerende – men vi skal
også huske på, at det er et ultralet fly på maksimalt 472,5 kg MTOM.
Og set i dét lys – så klarer den det faktisk meget godt, og kan må2-taks power fra Rotax af typen 503 .
De 497 ccm giver 50 hk ved 6.800 o/
min.

Panthera har elektrisk betjent understel i titanium.

Der er vand i badekarret – vandtanken foran i
kabinen til justering af tyngdepunktet.

Flyvning i termik
Indfældning af motoren er også problemfrit. Motoren kan ikke
køres ind når propellen drejer rundt. Det fungerer på den måde,
at man beder motoren om at køre ned, hvorefter motoren og propellen stopper med at dreje. Når propellen er nået til lodret position kører motorkonsollen ned – og alt sker automatisk. Det kræver ikke den store omskoling eller undervisning for at få det til at
fungere, hvorimod nogle andre motorsystemer kræver at man selv
kontrollerer, at propellen er helt lodret før motoren eller propellen køres ned.
Når motoren er stoppet og indfældet i kroppen flyver flyet let
og ubesværet. Det føles som et ensædet svævefly og er let at få til
at stige i termikken. Den korte, men brede krop fordrer dog at det
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Med fulde bremser sætter flyet sig, så man
ikke er i tvivl om man er landet. At understellet ikke har nogen ”rigtig” affjedring gør
det naturligvis ikke bedre.

h UL: Test Pipistrel Taurus

Glider-DNA i
benzintanken
Med en cruisefart på 374 km/t og et sensationelt
lavt brændstofforbrug er Pipistrel Panthera på vingerne for første gang. Hybridversion er i horisonten.
Udløser til nødskærmen placeret i ryggen på
flyet. Den skal sikres når der ikke flyves.

Motorstyring og gashåndtag – cirka samme
standard og betjening som langt dyrere fly.

Flyet rummer 30 liter benzin - nok til 650 km
rækkevidde.

Spejlet fortæller om propellens posit
ion, selv
om motorstyringen selv sørger for
den rette
placering ved nedlukning.

Minus: Det er ikke muligt at aflæse brændstofmængden under flyvning. Skal tjekkes inden start.

Konklusion

Er dyr UL-forsikring en myte? I dette tilfælde
må man sige ja; Dan-Glide, som ejer flyet, oplyser, at forsikringspræmien til denne konkrete
Taurus er på niveau med en DuoDiscus.

ske nærmest sammenlignes med en gammel Janus.
Lyden i flyet er, med stoppet motor, behageligt lavt og man fornemmer at flyet er konstrueret til svæveflyvning. Rorharmonien
er som typiske østeuropæiske fly, hvilket er en smagssag. Man får
dog en god fornemmelse af at flyet er godmodigt, selvom det ikke
på denne omtalte flyvning, blev testet ud i alle hjørnerne og derfor ikke kan omtales nærmere.

Landing

Om forfatteren Anders Madsen
Anders Madsen (ses t.h.) er Generalsekretær i KDA og har været svæveflyver siden
1975. Han er aktiv som instruktør i Tølløse
Flyveklub. Han har fløjet 34 forskellige typer på ca. 1500 timer og 3500 flyvninger.
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Udfældning af understellet er helt problemfrit og med flapperons
sat i ”T” på den første del af anflyvningen holdes farten på det ”gule
mærke” som sidder ved 108 km/t. Vel etableret på finalen sættes
fulde landingsflaps, selvom det går fint at lande kun i ”T”. Luftbremserne er meget effektive, og det er ikke noget problem at få
den rigtige dosis luftbremse. Dog er der en væsentlig detalje, som
man lige skal vænne sig til, hvis det er nyt for én. Luftbremsen skal
betjenes med højre hånd, hvis man sidder i venstre sæde. Solidt
placeret midt i flyet, så kan luftbremsehåndtaget kun betjenes med
venstre hånd, hvis man sidder i højre sæde og i venstre sæde er det
omvendt. Det betyder så at man må lande flyet med venstre hånd,
hvilket for nogle kan virke noget usikkert og akavet. Men igen, så
er der sparet udstyr og vægt, hvor det er muligt.
Med fulde bremser sætter flyet sig, så man ikke er i tvivl om man
er landet. At understellet ikke har nogen synderlig affjedring gør
det naturligvis ikke bedre. Det kan nok anbefales at lande flyet
uden at have sat fulde luftbremser. Motoren fældes ud, som beskrevet tidligere i artiklen og heldigvis er den hurtig varm. Det er
jo ikke særligt praktisk at holde midt på en flyveplads efter en landing og varme motor i flere minutter, inden man kan køre til parkering. Kørsel på jorden er også ganske let og reguleringen af motorgassen er jo nemt med gashåndtaget, som drejes mod højre for
mere gas og til venstre for mindre gas.

Flyet er dejligt at flyve – motorsystemet fungerer godt og stigeegenskaberne i termik er gode. Er man på udkig efter et fly til at
vinde store internationale konkurrencer med – eller sætte hastighedsrekorder, så er det nok ikke det rigtige valg. Men er man på
udkig efter et fabriksnyt fly med masser af flyveglæde, fornuftig
anskaffelsespris og enkel vedligeholdelse – så kan det være et fornuftigt valg. Den lille million kroner man sparer ved at købe et ultralet motorsvævefly i stedet for et traditionelt selvstartende tosædet svævefly, kan man så bruge på noget helt andet. Eller simPanthera har elektrisk betjent understel i titanium.
pelthen bare købe to ... H

Pipistrel Taurus M
Spændvidde 1497 cm
Glidetal 1:41 @ 108 km/t
Tomvægt 297,0 kg (som anført i flyets operating handbook)
Maksimal startmasse 472,5 kg
Stallhastighed med flaps 63 km/t
Stallhastighed uden flaps 71 km/t
Maksimal hastighed 225 km/t
Maksimal hastighed VB turbulens 163 km/t
Maksimal hastighed i flyslæb 150 km/t
Startdistance (15 m forhindring) 265 m
Maksimal g-belastning +5,3 / -2,65
Maksimal flyvehøjde 12.800 fod
Rækkevidde (ved savtaksflyvning) 650 km
Brændstofbeholdning 30 liter
Brændstofforbrug ved 100% motorydelse 18 l/t
Stigehastighed med motor 580 fod/minut
Støjniveau under start 59,8 dB
Pris: 818.000 DKR/NOK/908.000 SEK for basisfly. (inkl. moms)
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h UL: De forældreløse maskiner?

AliSport Silent 2 Electro klar til start. Men en
klassisk svæveflyvepilot må ikke flyve disse typer uden videre? Er det rimeligt?

keligheden er eneste forskel vægten og fly – ofte 10-15% af flyets nypris om året.
spændvidden på flyene”, forklarer han.
Havde vi kunne få disse fly ind under SeilflyMen Ole Gellert Anders pointerer også, sektionens fælles pulje, ville det medføre
at svæveflyvningen ikke bliver en ”univer- mere realistiske priser. Som det er nu, ser
sal-shop”, hvor
jeg desværre inalle typer af udgen mulighed
Det ville jo være fint, hvis svæ- for flyvning med
dannelse kan
veflyvepiloter i fremtiden kun- disse fly på klubklares: ”Grunduddannelsen til
ne få lov til at flyve UL-svæve- n i v e au m e d
et UL-certifikat
mindre vi kan
fly efter en kort typeindflyver - i modsætoperere dem
ning, der giver et indstikskort i som regulære
ning til omskocertifikatet.
ling til UL-retsvævefly i
tighed på et sSeilflysektiocertifikat - ikke Dansk Svæveflyver Unions nen”, konkluderer Steinar Øksenholt.
kerneområde. Vi kunne sagtens påtage os
opgaven, men denne uddannelsesopgave Sverige: Ønsker kort typeindflyvning
ligger meget tættere på den traditionelle Hos Segelflyget i Sverige arbejdes der fra
uddannelse til UL-fly”, slutter han.
centralt hold også med ønsket om at flyve
ultralette svævefly som fx SLG-typer som
Pipistrel Taurus. ”Det indgår i vores
Norge: Interessante fly
fremtids-strategi at undersøge muligheFagchef i Seilflysektionen i Norges
den for flere forskellige flytyper”, fortæller
Luftsportsforbund, Steinar Øksenholt,
Inspektør i Segelflyget, Henrik Svensson.
har fulgt udviklingen af UL-svæveflyene
I dag er det muligt at få en typeindflyvnøje, og han er ikke i tvivl: ”Det er uden
tvivl interessante fly. De åbner for helt nye ning på UL, hvis man har en TMG-rating
på sit svæveflyvecertifikat. ”UL-typeindmuligheder og kunne være en restart af
flyvningen kræver bare få timer på bagden måde, vi tænker svæveflyvning på”,
grund af TMG-rating, og har man bare svæforklarer han til NORDIC GLIDING.
Hvis en norsk svæveflyver i dag ønsker veflyvecertifikat er det også muligt at få ULat flyve UL-svævefly, så er der to måder at certifikat i en forkortet uddannelse.”, siger
gøre det på. Enten at få et konventionel UL- Svensson til NORDIC GLIDING.
”Det ville jo være fint, hvis svæveflyverating (mikrofly-rating) eller få UL-flyet
registreret på experimentalregister. ”Vi har piloter i fremtiden kunne få lov til at flyve
i dag en Pipistrel Sinus UL-TMG experi- UL-svævefly efter en kort typeindflyvning,
mental-registreret i Norge på G-register, og der giver et indstikskort i certifikatet. Jeg
den kan man flyve på svæveflyvecertifikat tror, at Segelflyget kunne definere hvilke
(seilflybevis). Problemet er dog, at det ikke flytyper som er relevante UL-svævefly til
er tilladt at flyve skoleflyvning på experi- flyvning og uddannelse, så vi får en høj kvamental. I Seilflysektionen havde vi også ger- litet og en relevans i flytyperne”, fortæller
ne ønsket, at vi kunne få Ul-svæveflyene Henrik Svensson. Han understreger dog, at
ind og udføre uddannelse og vedligehold, der under efteråret (høsten, red.) kommer
som på samme måde som med vores kon- til at være en dialogrunde med Transportventionelle svævefly, men desværre har vi styrelsen omkring dette. ”Første trin må
internt i Luftsportsforbundet ikke kunne være, at vi kan enkelt kan flyve på disse tyfinde en løsning i samarbejde med Mikro- per, næste trin er uddannelse”, slutter han.
flysektionen. En anden problematik er også H
de høje omkostninger til forsikring af UL-

”

Ultralette svævefly
– de forældreløse maskiner?

Tekst: Jens Trabolt Foto: AliSport

De ser ud som svævefly. De flyver som svævefly. Men trods de mange ligheder med konventionelle CS-22-certificerede svævefly, tilhører reguleringen af de ultralette svævefly
det nationale UL-regelværk. Dette giver et væld af problemer med uddannelse, sikkerhed
og økonomi, da de fleste luftfartsmyndigheders regulering af UL-flyene ikke er tidssvarende i forhold til teknologisk udvikling og praktisk brug af flyene. NORDIC GLIDING tager
her en status over flyvning med UL-svævefly i Norden.
I Danmark findes der forskellige muligheder for en svæveflyvepilot at flyve UL-svævefly, men desværre er der ingen regulære
”short cuts”. Lettest er det, hvis man har en
TMG-rating på sit S-certifikat, hvor der så
kræves 5 timers omskoling til UL. Kommer man med S-certifikat uden nogen TMGrating, kræves der også 5 timers omskoling
foruden to kurser i PPL-A teorifag (Flyvningens planlægning og gennemførelse samt
Flyvemaskine- og motorlære).
Har man intet S-certifikat, men ønsker
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man at flyve UL-svævefly, er det i dag muligt at skole eksklusivt på regulære UL-motorfly, der har en helt anden flyvekarakteristik og ”operations modus” end regulære
svævefly. Når UL-certifikatet er klart kan
man uden videre – og helt lovligt-flyve ULsvævefly, selv om man ingen erfaring har
med svæveflyvning, og det kræver vist ingen stor fantasi at forestille sig problemerne med denne modus operandi.
Formand i DSVU, Poul Hørup forklarer,
at som situationen er nu, tillader den rele-

vante lovgivning kun, at der er en enkelt
union, der håndterer UL-fly, men at der
måske kan være åbning i Trafikstyrelsen
overfor at ændre på regelværket. ”Det er
DSVUs opfattelse, at vi er enige med DULFU (Dansk Ultralet Flyve Union), at flyvning med UL-svævefly bør komme under
DSVUs vinger”. De tre parter vil mødes
snarligt for at diskutere dette.
Ole Gellert Andersen, der er medlem af
hovedbestyrelsen i DSVU og mangeårig
UL- og S-pilot, deltager i denne process og

mener, at det er vigtigt, at uddannelse og
flyvning med UL-svævefly bliver forankret
hos den rette organisation: ”I Dansk Svæveflyver Union ønsker vi, at flyvning på ULsvævefly og på UL-klapmotorfly skal ske
på grundlag af et S-certifikat og fra næste
år på et SPL eller et LAPL-S, da der så er
sammenfald i måden at operere UL-svævefly og traditionelle svævefly på. Uddannelsen i regi af svæveflyvningen vil sikre
den rigtige træning og den rigtige flyvesikkerhed. Uddannelse på UL-TMG skal ske
på samme måde, som uddannelsen til traditionelle TMG’er foregår, og UL-TMG’er
kan nemt tænkes som de kommende afløsere for pensionerede B- og C-Falker og Dimonaer. Rettighedsomskoling til rorstyrede UL-fly på grundlag af et S-certifikat skal
også ske i en svæveflyveklub, da denne omskoling nøje passer ind i svæveflyvernes tilsvarende omskolingsregler til TMG. I vir-
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h UL - 120 kg klassen

Hvad er fascinationen
ved ultralette svævefly?

Et ultralet svævefly med tomvægt under 120 kg? Piloter, der flyver disse lette konstruktioner må
være trætte af livet eller akut selvmordstruede. Sådan tænkte tyske Klaus Burkhard, der selv flyver normalklassede svævefly. Men så reserchede han lidt på UL-svæveflyvningen og kom til at
elske disse billige og enkle fly. Rapport fra Tyskland, hvor 120 kg-klassen har et reelt publikum.

Tekst og foto: Klaus Burkhard

ULF-1 i spilstart fra Bad-Sobernheim i Tyskland. ULF1-konstruktøren, Dieter Reich, var i øvrigt også en af
designerne af F-16 Fighting Falcon og Eurofighter!
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h Ultralet - 120 kg klassen

Jeg skal indrømme det helt ærligt. Min første romance med UL-svæveflyvningen endte i mental katastrofe.
Tilbage i 1998 havde jeg læst en interessant artikel om et ultralet svævefly ved navn
Banjo MH. Med en pris på ca 25.000 DM
var denne ultralette tjekkoslovakiske konstruktion inden for mit beskedne budget.
Flyet matchede mit ønske on uafhængighed fra de sædvanlige klub-wekendflyvedage med bugser-fly og spil (vinsch, red.)
Mit ønske var et selvstartende fly til strækflyvning på dage hvor vejret var godt – vanligvis mellem mandag og fredag. Banjoen
var perfekt til dette.
Jeg ringede til den tyske forhandler, Junkers ProFly i Kulmbach, Bayern og bad om
at få lov til at se flyet samt måske en testflyvning af denne ultralette sommerfugl.
De forventede at få et fly leveret fire uger
senere, så vi indgik en aftale.
Da jeg ankom til Junkers Profly så jeg en
sædvanlig trailer, der dog var mindre en
vanligt. Selve konstruktionen af traileren
var dog helt konventionel. Kort tid efter
kunne vi åbne traileren og tage fuselagen
frem til inspektion. Ved første øjekast så altid helt normalt ud – en helt ”clean” compound-konstuktion. Sammenlignet med
andre compound-svævefly var der dog en
ting, der var markant anderledes; Inde i fu-

selagen var der ikke det sædvanlige mørke,
men næsten dagslys. Perfekt til at spotte
uønskede ”foreign objects” under preflightinspektion.
Som tekniker begrænser jeg mig ikke til
at kigge med øjene, men også med fingrene ved mærke, berøre, trykke, bøje og banke. Da jeg bankede på fuselagen, bemærkede jeg at lyden var anderledes. Det var
som at banke på en plastic-box, og da jeg
pressede min finger mod fuselagen, opdagede jeg til min overraskelse, at materialet
fleksede og gav efter. Den tjekkiske pilot,
der havde afleveret flyet til Junkers, sprang
straks til: ”Undlad venligst at trykke på fuselagen. Den er ikke så tyk som på almindelige svævefly. Gelcoaten kan knække”, advarede han. Jeg forstod straks, hvad betegnelsen ”UL-svævefly” indebar. Oversættelsen var ”Hold fingrene væk og håndter
dette fly med største mulige forsigtighed,
eller skidtet går i tusind stykker!”
Jeg holdt fingrene for mig selv, og reducerede min inspektion til blot at omfatte
mine øjne. Så kom solen frem og illuminerede fuselagen. Wow – jeg indså straks årsagen til det usædvanlige lys inde i fuselagen. På indersiden af fuselagen, kunne
jeg med lethed læse flyets registrering, der selvfølgelig var
malet på ydersiden. Konstruk-

tionen var åbenbart papirtynd!
Vi tog den første vinge ud af traileren.
Den var meget let. Omkring 26 kg per vinge, fortalte importøren mig – ikke meget
sammenlignet med min gamle SB5, hvor
vingerne vejer 78 kg stykket. Gennem et
inspektions-hul i vingen kunne jeg se konstruktionen: Tykke hvid og pink ribber i
Styrofoam – præcis som modelfly. Men
dette var intet modelfly – det var et rigtigt
fly med en levende pilot – utroligt!
Efter flyet var rigget, startede den tjekkiske pilot på asfalt-banen på Kulmbach i
en let sidevind for en demo-flyvning. Starten var ikke inspirerende, så jeg gik øjeblikkeligt tilbage til bilen og kørte hjem uden
at sige farvel. Jeg var 100 % sikker på, at
bare selvmordspiloter, adrenalinjunkies og
klinisk sindssyge ville overlade deres liv til
en skrøbelig og tynd flykonstruktion som
denne. Jeg var absolut ikke en af dem!
Der gik mere end 10 år, før jeg igen fik
kontakt med den ultralette svæveflyvning.
I mellemtiden var min holdning den, at
luftsporten ikke behøvede disse ”farlige”
flytyper.
Men jeg har skiftet mening. Luftsporten
behøver absolut disse fly. De klassiske svævefly er ikke bare for
store, for tunge og for overregulerede af EASA, men

Dr. Gerhard Wagner på finale i sin GFW-3.
Flyet har et relativt højt glidetal på 1:35.

også for kostbare og i store træk uopnåeli- ceret personel – her er reparationer/vedli- pler på nutidens højde standard indenfor
ge for store dele af svæveflyve-piloterne. gehold pilotens/ ejerens eget ansvar, Ingen design, ingeniørarbejde, håndværkskvalitet
Nutidens mantra for svævefly-konstrukti- registrering af flyet (men ejeren kan ansø- og materialeteknologi. Det er min overbeoner er: ”Hurtigere, bedre, større, tungere ge om det frivilligt), Ingen logbog på flyet visning at disse flytyper bare er begyndeler påkrævet, Intet EASA-vedligeholdelses- sen indenfor en ny æra, som vil forandre
og dyrere”.
Men jeg vil også gerne understrege – mest program er påkrævet. Dette er måske godt svæveflyvningen dramatisk. Dette dikterer
for at undgå en misforståelse: Jeg accepte- for Business – og store passagerfly, men det også en ny retning indenfor udviklingen af
nye fly, og det vil give udfordringer for de
rer – helt uden jalousi (svartsjuka, red.) alle er rent nonsens for et UL-svævefly.
eksisterende tyske svæveflyvefaformer for drømmefly i ASHbrikanter, som sikkert ikke vil følETA-DG-klassen eller andre
Jeg var 100 % sikker på, at bare selvge trop, men i stedet overlade dendrømmemaskiner, men 99 % af
mordspiloter, adrenalinjunkies og klinisk ne del af markedet til øst-europæpiloterne har ikke råd til disse
sindssyge ville overlade deres liv til en
iskiske-fabrikanter og andre lav”rekordfly”, eller vil ikke investere en så stor sum penge i deskrøbelig og tynd flykonstruktion som pris-lande, som utvivlsomt kommer til at bygge high-performanres hobby. Yderligere de deregudenne. Jeg var absolut ikke en af dem!
ce fly i høj kvalitet til en realistisk
lerede regelsæt for lette luftfarpris. Min personlige holdning er,
tøjer i Tyskland (LTF-L) har fleat den tyske svæveflyve-industri
re fordele i forhold til de klassiDagens 120 kg-fly (med eller uden mo- sover over sig, og når de vågner op, er det
ske high-performance certificerede svævefly. For alle elementer gælder, at de er med- tor) er et meget langt stykke fra de tidlige- måske allerede for sent til at overleve, og
virkende til at nedbringe omkostningerne re primitive konstruktioner. High-perfor- det er synd og skam.
betragteligt, og derved øge den potentielle mance fly som fx GFW-3, designet og bygget af Dr. Gerhard-Friedrich Wagner fra Udviklingen
”folkelighed”.
Man kan nævne et par eksempler: Livs- Kaiserslautern, den amerikansk-byggede Lad os kaste et blik tilbage på den tidlige
langt certifikat (som sædvanligt glider pi- Sparrowhawk, designet og bygget af Wind- udvikling af UL-svævefly i Tyskland. Det
lots license), Ingen krav om medical (selv- ward Performance eller den Schweiziske hele begyndte i 1974, da Ursula Hänle devurdering af fittness og helbred), Ingen Archeopteryx, der kan startes (og landes) signede og byggede det første UL-svævefly
dyre, aviation-certificerede fly-dele, Ingen til fods og i øvrigt bygget i en utrolig kulfi- nogensinde med navnet ”Hippie H111”.
årlig inspektion eller vedligehold af certifi- ber/kevlar-kvalitet – disse fly er alle eksem- Ifølge de tyske regler var H11 kategoriseret
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Jaques Bott, der til daglig er kaptajn på B777 for
Air France, gør her klar til start på Swift
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h Ultralet - 120 kg klassen
Galleri: Typer af Ultra-ultralette svævefly - 120 kg klassen

ULF-1-konstruktøren, Dieter Reich (72) instruerer
Niclas Bush (17) før hans første start i ULF-1 under
det tyske ultralet-stævne i Bad-Sobernheim i 2012

som en ordinær hang-glider, og ikke som ULF-1. Flyet var en trækonstruktion med ter, auto-starter, gummi-start og endda start
et 3-akse-styret fly – dette trods det faktum, 10,4 m spændvidde, en tomvægt på 55 kg med hest (sic!, red.). Low-budget, fleksibiat flyet lignede en SG-38 skoleglider og var og et glidetal på 16 @ 55 km/t, mindste synk litet og gliding-fun til små penge var kodekonventionelt ror-styret. Den dag i dag er på 0,8 m/s, en Vmin på særdeles lave 33 ordet.
Som med Ursula Hänle var Dieter Reich
Hänle stadig anerkendt som en enestående km/t. og en Vne på 80 km/t. I bund og grund
flykonstruktør med ideer og designs der var det konstruktørernes intention at de- og Heiner Neuman ikke hvem som helst.
var forud for deres tid. Hovedbjælkerne på signe et fly, der var let at bygge med gode Heiner Neuman var en velanskrevet testpilot efter krigen, og Dieter Reich
H111 var lavet i kulfiber og det
var en dygtig flykonstruktør,
åbne cockpit (med 10 meter-verHele princippet var at starte tidligt på
som levede i USA i mange år og
sionen) var konstrueret af en epoxy-compound med en kerne af
dagen, før de normalklassede svævefly var her en af designerne af F-16
styroform. Cockpittets form var
og holde sig flyvende længe efter de an- Fighting Falcon og var en del af
designteamet på Eurofighter.
designet som en styrtbøjle (roldre
var
landet.
Omkring 50 ULF-1 er blevet
lover-bar) i tilfælde af landingshabygget over hele verden, og de
vari.
Med en spændvidde på 10 meter, en tom- og harmløse flyveegenskaber samt en evne flyves stadigvæk (fortfarende, red.).
Efter ULF-1 var der et vakuum på 20 år,
vægt på 45, glidetal 12@45 km/t, mindste til at holde sig flyvende i svag termik. Hele
synk på 1,3 m/s @40 km/t og en maksimal princippet var at starte tidligt på dagen, før hvor stor set ingen nye ultralette svæveflyhastighed på 60 km/t (sic!, red.) var H111s de normalklassede svævefly og holde sig konstruktioner kom til.
Et mindre gennembrud kom i 1997, da
performance selvfølgelig langt fra de andre flyvende længe efter de andre var landet. I
normalklassede svævefly på den tid. Men tilgift skulle ULF-1-piloter selv være i stand et lille tjekkoslovakisk firma, PRO FE, lanH111 er stadig nævneværdig, da Hänle og til at bygge flyet efter tekniske tegninger cerede deres nye ultralette svævefly med
navnet BANJO. Dette var den første serieægtemanden Eugen i forvejen producerede (ritningar, red.) – se fx www.eel.de.
Man må konstatere, at æstetikken ikke producerede, fabriksbyggede UL-glider.
den velkendte H101 Salto – en high-performance aerobatic glider. Salto er stadig i var i fokus. ULF-1 ligner mere end ugra- Prisen var –ligesom vægten – ultralav, nemproduktion og er i høj kurs blandt acro-pi- ciøs tysk militær-glider som DFS-230 fra lig 15.000 DM. 18 BANJO blev produceret
2. Verdenskrig, end den tidlige 80’er-kon- og solgt i Tyskland. Ikke mange, men nok
loter rundt i verden.
Fire år senere – i 1978 – introducerede struktion, den reelt var. Fokus var dog ikke til at skubbe UL-flyvningen ind i spotlight.
Performance-mæssigt var BANJO et kvanDieter Reich og Heiner Neumann deres æstetik, men evnen til at foretage fodstar-

Banjo
Designer Václav & Ivan Brandejs
Producent ProFe (Czechoslovakia)
Spændvidde 13,3 m
Længde 6,3 m
Tomvægt 115 kg
MTOW 220 kg
Load factor +4,4 / -2,2 g
Max-Speed (Vne) 140 km/t
Max-Speed Turbulence VB 110 km/t
Stall Speed 50 km/t
Min. Sink-rate 0,68 m/s
Glide-ratio L/D 28
Cirkapris 19.500 € (incl. BRS)

GFW-3
Designer Dr. Gerhard-F. Wagner
Producent Dr. Gerhard-F.Wagner (1 stk bygget)
Spændvidde 13,4 m
Længde 5,47 m
Tomvægt 120 kg
MTOW 220 kg
Load factor +5,6 / -3,5 g
Max-Speed (Vne) 185 km/t
Max-Speed Turbulence VB 142 km/t
Stall Speed 53 km/t
Min. Sink-rate 0,55 m/s
Glide-ratio L/D 35 @ 81 km/t
Cirkapris n. a. (Vil nok blive produceret i serie næste år)

SparrowHawk
Designer Greg Cole
Producent Windward-Performance
Spændvidde 11,0 m
Længde 6,28 m
Tomvægt 70 kg
MTOW 188 kg
Load factor +5,5 / -4,0 g
Max-Speed (Vne) 228 km/t
Max-Speed Turbulence VB 148 km/t
Stall Speed 63 km/t
Min. Sink-rate 0,61 m/s
Glide-ratio L/D 37 @ 92,5 km/t
Cirkapris 45.000 €

Swift-light
Designer Dr. Ilan Kroo
Producent Aeriane
Spændvidde 12,8 m
Længde Ikke oplyst
Tomvægt 48 kg
MTOW 158 kg
Load factor +4,0 / -2,0 g
Max-Speed (Vne) 120 km/t
Max-Speed Turbulence VB 100 km/t
Stall Speed 32 km/t
Min. Sink-rate 0,6 m/s
Glide-ratio L/D 27 @ 65 km/t
Cirkapris 21.000 €

”
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Den tyske 120 kg klasse (LTF-L)
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” (LTF-L) 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 (fx TMG) i klassen gælder, at de bare 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 Ultralet - 120 kg klassen

Varierende typer af 120-kg-klasse svævefly gør klar til dagens flyvning på Bad-Sobernheim

tespring i forhold til de tidligere konstruktioner. Med en spændvidde på 13,3 m og
en tomvægt på 112 kg havde BANJO et glidetal på 1:28 – omtrent samme værdi som
en Schleicher Ka-8 – et fly fra 1957. Men
fordelen ved BANJO var ikke bare prisen,
men et glidetal ved næsten den halve vægt
af Ka-8. Dette betød igen, at BANJO kunne
holde sig flyvende i meget svag termik, hvor
en Ka-8 måtte lande.
Lige fra begyndelsen har udviklingen af
de normalklassede tyske svævefly næsten
udelukkende peget i en retning: Højere, Vne,
højere glidetal – selvfølgelig for at slå rekorder og for at vinde de store konkurrencer
(tävlinger, red.), som selvklart er sublim (og
gratis) markedsføring af et nyt fly.
I modsætning til dette finder vi de ultralette svævefly, som faktisk også er opdelt i
to meget forskellige klasser – eller filosofier. De tyske regler (LTF-L ) dikterer en tomvægt på under 120 kg og Vmin på under 55
km/t i landingskonfiguration, og disse regler kan der ikke ændres på med et design.
Målet for den første gruppe af UL-designere er at konstruere et fly med den højest
mulige Vne og bedst mulige glidetal – som
på en normalklasset konstruktion og start-

metoder, der ikke adskiller sig normalklassede fly. Eksempler på disse er BANJO og
GFW-3. Se tekniske data i boksen.
Den anden gruppe af fly sigter mod et andet pilot-publikum. Her er et ultra-ultra-lav
tomvægt og ekstremt lav flyvehastighed –
tomvægte på 50-60 kg og en Vmin på 30
km/t er ikke unormal. Intentionen med disse fly er autonomitet fra den normale klubinfrastruktur med fod-start, gummireb-start
etc. Her starter man tidligt om morgenen
fra en bakketop eller fra en fjeldside og lander sent – tæt ved eget hus.
Da jeg søgte på internet for første gang
efter UL-svævefly, opdagede jeg også typer
som franske Swift-light og den schweiziske
Archeopteryx (prøv det navn efter 5 øl ..)
Jeg besluttede mig også for, at disse fly, der
lå langt fra 120 kg tomvægten, bestemt ikke
var fly for mig. Den første og mest tydeligt
forskel (skillnad,red.) var, at jeg efter 40 års
flyvning i normalklassede svævefly er vant
til en helt anden teknik, når man entrerer
cockpittet. På de helt lette fly, krænger man
dem over hovedet, som var de en sweater
… Efter man på en eller anden måde er
kommet ombord, må man så løbe ned af
bakke (downhill) og håbe at vingerne giver

Gruppebillede
deltagerne
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den nødvendige opdrift, før du falder over
dine egne ben og ender med næsen dybt
begravet i en ko-lort! Dette var absolut ikke
noget for mig i min fremskredne alder af 66
år.

En eyeopener
Men i juli 2012 fik jeg lejlighed til at justere
min opfattelse efter jeg med stor succes havde inviteret tre Swift-light og tre Archeopteryx til det årligt DULSV-træf (Deutsche
Ultraleicht Segelflug Verband) i Bad Soberheim.
Manfred Ruhmer fra Østrig, flerdobbelt
verdensmester i Hanggliding, deltog med
sin Electro-Swift og også Jaques Bott fra
Frankrig. Han blev senere OLC-verdensmester i PHG FAI klasse 2 (rigid wings) med
sin Swift Light. Derudover kom også konstruktøren Roger Ruppert med sin Archeopteryx fra Schweiz.
Min holdning til dette ”legetøj” skiftede
øjeblikkeligt, da jeg så dem i luften. Længe
før ULF-1 og BANJO-piloterne havde fået
rigget deres egne fly, var Archeopteryx og
Swift-piloterne i luften. Indtil den dag havde jeg kun set falke, ørne og andre rovfugle
flyve hang på Domberg – et mindre bakke-

plateau mellem Frankfurt og Kaiserslautern.
Men nu fik rovfuglene selskab af Swifts og
Archeaopteryx. Jeg troede ikke mine egne
øjne.
Efter denne overraskende oplevelse, arrangerede jeg en testflyvning med Roger
Ruppert i en Archeaopteryx i Schweiz, hvilket jeg foretog 12. september 2012 på flyvepladsen i Mollis. Min premiere-flyvning i
en Archeopteryx ændrede radikalt mit syn
på den ultralette svæveflyvning.

Hvad med sikkerheden?
Jeg mener, at flyvning i UL-svævefly er absolut ufarligt – men bare så længe piloten
overholder de grænser, som fabrikanten har
publiceret (Vne og strukturelle grænser).
Disse basic regler gælder i øvrigt for alle andre luftfartøjer – lige fra en A380 til en Duo
Discus og helt ned til en Archeopteryx. Som
vi alle ved, medfører en overskridelse af de
specifikke begrænsninger i en konstruktion
en risiko for, at dele af flyet ødelægges eller
svækkes under flyvning.
På den anden side er ultralette svæveflyv
certificeret under den tyske LFT-UL og LFTL udstyret med BRS-redningssystem. I et
worst-case scenario er der ingen brug for at

spænde sikkerhedsbæltet op, åbne canopy
og bruge de dyrebare sekunder på at forsøge at komme fri af flyet. Nej, man aktiverer
blot det røde håndtag, og på et splitsekund
er en raket affyret med en faldskærm, der
er fastgjort til flyets struktur, og muliggør
derved en relativt kontrolleret descent mod
jorden.
Ved et havari under landing er det muligt
for en pilot at fejlbedømme indflyvningen,
så man enten flyver for kort eller for langt.
Det ultralette svævefly flyver særdeles langsomt, og selv om flyet måske havarerer mod
træer eller buske, bør det være muligt for
en pilot at klare dette lav-energi-havari.

Fremtiden?
Min drøm er, at ultralet svæveflyvning i den
tyske 120-kg-klasse også vil finde vej til andre nationale regelværk i andre europæiske
lande, så svæveflyvepiloter kan få mulighed
for denne nye og økonomisk realistiske
luftsports-mulighed. Så vidt jeg ved er det
bare USA, der har lignende regler for den
helt lette svæveflyvning.
Jeg vil opfordre alle svæveflyveentusiaster
til at starte en dialog med deres nationale
forbund og aeroklubber om at adoptere de

tyske 120 kg-regler. Det tidligere tyske regelsæt (LFG) for ikke-motoriserede luftfartøjer har fungeret siden 2003. Det har vist
sig at være et godt og ufarlig regelsæt – både
for piloterne eller trediemand, fordi det regelsættet er udviklet af folk med godt kendskab til praktisk flyvning og almindelig sund
fornuft.
Jeg er fuldt overbevist om, at myndighederne, der meget ofte er bureaukrater og
med manglende praktisk flyvekendskab, vil
forsøge at undgå et sådant ubureaukratisk
regelsæt. Deres holdning er meget ofte den,
at flyvning under deregulerede omstændigheder og uden medical er stærkt farligt og
aldrig kan tillades. På samme tid – her i
Tyskland – kan alle med kørekort – uden
medical - køre en bil med ekstremt høj hastighed på autobahn – og med et stort antal
passagerer, om natten, i dårligt vejr etc. Sådan har det været i lang tid, fordi den nationale auto-lobby aldrig vil tillade et så drastisk indgreb som en medical for bilister –
præcis som med fritidspiloter. Hvorfor skulle det ikke være muligt at implementere fornuftige regler, der har vist sig at være sikre
i andre lande? H
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af Robert Danewid, Ordförande, Segelfyget

LEDER:

Välkomna
till Billingehus!
Så är ännu en segelflygsäsong avslutad. Det ska bli spännande
och se hur mycket som flugits i år och hur mycket nya cert vi skolat fram.
Vi kan väl vara överens om att 2013 bjudit på många flygdagar,
kanske inte så många riktiga kanondagar. Själv tror jag inte jag
varit över 2 000 m många gånger, men det har varit många flygdagar.
Vår satsning på enklare regler i RST (Rikssegelflygtävlingen, red.)
har uppenbarligen varit en hit. 2012 hade vi 261 deltagare i RST,
som rapporterade 1 107 resultat. I år har 309 deltagare rapporterat 1 730 flygningar. Det är en ökning av antalet deltagare med
18% och 56% fler resultat. En riktig höjdare! Och den 1 november startade Condor-RST.
När detta läses står Billingehus-konferensen (22-24.nov) för dörren. Vi hoppas, att programmet ska vara varierat och spännande
för de flesta. Det blir mycket juniorer, som sig bör.
Pipistrel kommer och visar sin Taurus. Är UL framtiden för ett
alltmer överreglerat segelflyg? Kom, titta, lyssna och diskutera!
LX Navigation och LX NAV, de stora ”pryttel producenterna, kommer och visar sina ”pryttlar”. Erazem Polutnik från LX NAV ska
prata om framtidens variometer system, integrering med ”nätet”
och ”molnet” och smarta variometrar. Kom, titta, lyssna och diskutera!
I år är det 110 år sedan bröderna Wright gjorde sina första flygningar (fast vi segelflygare anser så klart att det är Lilienthal som
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Vår satsning på enklare regler i RST har uppenbarligen
varit en hit. 2012 hade vi 261
deltagare i RST, som rapporterade 1 107 resultat. I år har
309 deltagare rapporterat
1730 flygningar. Det är en
ökning av antalet deltagare
med 18% och 56% fler resultat. En riktig höjdare!

är den store pionjären, i år är det 165 år sedan han föddes). Sakka berättar om ”från Flyer till Concordia”, som bara Sakka kan.
Kom och lyssna!
Pete Stratten, som är förbundschef för engelska segelflyget (BGA),
kommer och berättar om hur en engelsk segelflygklubb kan se ut
och fungera. Kom och lyssna!
Redaktören för NORDIC GLIDING Jens Trabolt kommer och pratar
om tidningen och planerna för framtiden. Kom och lyssna!
Och så är det allt det vanliga; ”EASA for dummies”, RST Forum –
kan vi göra RST ännu populärare -, statistik och rapporter. Det
ges många tillfällen till mingel, debatt och lärande.
Segelflyget kommer också att ge en första rapport om det visionsarbete vi bedrivit det senaste året.
Du kommer väl?H
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Fagernes påsken 1973_Helge Lium
prøveflyr
Norges første glassfiber seilfly Phö
bus A_
Rundt står bl a Einar Gotaas fru Liu
m Torstein Ølberg og Birger Bulukin

h Flyvestafetten
Foto: Erik Toverud

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

i
Höstflygning
13
20
Frya

Min annen norgesrekord i
høyde med 8500m over
Vangsmjøsa i 1969

Foto: Erik Toverud

Hvad sysler du med, når du ikke flyver?

Navn: Birger Walentin Bulukin
Nationalitet: Norsk
Klub: Gardermoen Seilflyklubb
Alder: 73 år
Hvorfor blev du svæveflyver?
En naturlig fortsettelse av min modellflyvirksomhet i oppveksten (Flere ganger norgesmester, to ganger Nordisk mester, deltok i 5 VM).

Hvor, hvornår og i hvilket fly lærte du at svæveflyve?
Jarlsberg flyplass ved Tønsberg 1956. Toseter: Bergfalke, enseter: EON
Baby. Babyen var så trang at jeg nesten ikke fikk plass. Instruktør var
gymnastikkdirektør Bo Holmberg fra Sverige. Det gikk noe tid før jeg
forsto hva han snakket om da han stadig refererte til MOLN (skyer på
norsk).

Hvad er den mest mindeværdige oplevelse i forbindelse
med din træning?
Kanskje min første 500 km FAI triangel med Phøbus A fra Notodden i
begynnelsen av 70 årene. Siste boble tok jeg på kvelden i Numedal under
en sky som var forsvunnet før jeg kom frem. Heldigvis var det fortsatt tørrtermikk tilstede. Jeg fikk akkurat finalehøyde.

Sykkelturer, skiturer, turer på beina i skogen. For over 20 år siden introduserte min kone Grethe meg for skogsorientering, og før det igjen hadde jeg tre år med maratonløping (seks løp på mellom 3:05 og 3:08). Ja - så
har jeg gått ti Birkebeinerrenn på ski (56km over noen fjell mellom Rena
og Lillehammer). Men det er lenge lenge lenge siden det! Sluttet da jeg
fikk konstatert atrieflimmer ved høy fysisk belastning.

Hvor er du med flyvning om 10 år?

jeg på Vågå
Erlend Sørbye og
1990
over Blåhø rundt

da jeg uten å stresse kunne fly Elverum-Lillehammer-Dovre-AlvdalLillehammer-Elverum uten å være under 1500 meter.
Høydeflyginger, først med L-Spatz til 4600 meter over Sælbusjøen i
Trøndelag i 1962, så til 7300 meter over Le Luberon fra Vinon med
Super Javelot da jeg jobbet et halvår i Marseille i 1967-68, så 8500 meter over Vangsmjøsa i A-15 påsken 1969. Og endelig 9500 meter over
Kvitingskjølen på Vågå i 1991 med LS6a. Det var kaldt!!

Antakelig på bakken!

Hvad er, efter din mening, de største udfordringer i luftsport
og General Aviation i dag?
Luftromsproblemet og alle de offentlige skrivebordspilotene som bare
løper flyselskapenes ærend. Og da blir jo vi presset ut i ulandbare områder. Snakk om overregulering!

Har du nogensinde fået kritik for din flyvning?
Ja! og med god grunn. Jeg var nok tidligere litt for ivrig når jeg fløy.

Værste flyvetur eller oplevelse med flyvning nogensinde?

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

Har hatt et par landingshavarier, ikke akkurat morsomt. Men VM i
Chateauroux i svak tørrtermikk til 600 meter i PIK20 var ikke videre
morsomt det heller. Jeg utelandet vel etter 30-40 km.
Dessuten deltakelse i VM i Jugoslavia i 1972, kalt Jugoslavisk rulett av
ddeltakerne. Desverre gikk det med to piloter i mellom cumulunimbusene. Spør Stig Øye, Åke Petterson og Gøran Ax! Siste VM hvor
skyflyging var tillatt.

Uten penger kommer man ikke videre langt i denne sporten. Men jeg
har aldri vært økonom, istedenfor utviklet jeg mine egne variometre
og flightcomputere (Bulsac) på 1970 tallet. Jeg hadde ihvertfall ikke
råd til å kjøpe elektroniske instrumenter på den tiden. Det gode var
at maskiningeniøren fikk godt innblikk i elektronikk, noe som kom
vel med under mitt arbeide som besiktelsesmann i Det Norske Veritas. Bulsacen sitter forresten fortsatt i min LS6a.

Hvilke fly ville stå i din drømmehangar?

Hvor mange timer har du totalt?

LS6b, 28 år gammelt. Jeg kjøpte det nytt i 1985

Kanskje en Arcus, det hadde vært hyggelig å ha med seg noen på strekkflyging.

Bedste flyvetur nogensinde?

Hvem er den bedste pilot, du nogensinde har fløjet med?

3774:30 timer. Så en gammel manns skryt: Deltatt i 11 VM, vunnet 13
norske mesterskap og 2 nordiske (1966 og 1977). Nummer to under
prøve-VM i Borlänge i 1992. Feiret under årets norske mesterskap
(hvor jeg ble nummer fire) 50 års jubileum som konkurranseflyger.

Ja si det! På 57 år har jeg hatt mange fine flyturer. 750 km FAI triangel over Østlandet og Trøndelag i 1989 må vel rage høyt, likeledes fjorårets 435 km ”Rondane rundt” (se Youtube og ”Rondane roundabout”)

Vanskelig! Må nevne Ingo Renner, Klaus Holighaus, Bruno Gantenbrink samt Göran Ax. Men det fantes mange flere eminente piloter
den gangen jeg var virkelig aktiv.

Hvilket fly flyver du nu?
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Har du nogensinde skadet et fly?
Ja, rundt 1970 under Nordisk Mesterskap fra Falkøping sendte arran-

gørene siste del av feltet avgårde midt under en kaldfrontpassasje. Jeg
landet i en kornåker hvor kornet skjulte en stor kampestein samt en
lav fjellknaus. Jeg traff begge, noe som skapte store rynker på ”aluminiumsbomberen” A-15. Min kjære LS6a kom for endel år siden borti
toppen på en liten bjerk med den ene vingespissen under en utelanding slik at landingen forgikk tildels baklengs. Det ble ikke helt billig.

Hvis du kunne skifte livsbane eller karriere, hvad ville du
så gerne være?
Her blir jeg svar skyldig. Min sønn påstår jeg er en ”Jack of all trades”
som trives med å gjøre flere ting (de siste var å samle sammen en sykkel fra gamle og nye deler). Tror dette er en arv fra min russiske farfar som kom til Norge for 101 år siden etter å ha desertert i Stockholm
fra marinefartøyet ”Aurora” hvor visstnok den sovjetiske revolusjon
startet noen år senere. Han var kanonsmed og mekaniker, oppfinner
av en ”perpetum mobile” maskin (som selvfølgelig ikke virket), og
hadde som standardsvar når han ble spurt om han hadde greie på
dette eller hint: ”Kan gjøre alt, bare ikke ha tid” (hans norsk var ikke
noe å skryte av).

Kan du reparere et fly?
Ja, men har ikke papirer til å gjøre det.

Har du en favoritrute?
Indre Østland, Rondane, Gudbrandsdalen, Østerdalen, Trysil.
”De kjempendes hinderløype” mellom Cheval Blanc og Lac Serre Poncon i Provence.

Hvilken flyvepersonlighed beundrer du mest - og hvorfor?
Svein Erik Kristiansen, som i mange år var en av våre beste seilflygere (nummer to i standardklassen i VM i Paderborn i 1982), og som
nå er kaptein i Widerøe.

Hvilken svensk eller dansk svæveflyver skal have "Fiyvestafetten" næste gang - og hvorfor?
Stig Øye. Han var en av sin tids beste piloter, inklusive ett VM. Dessuten var han med å utvikle meget gode variometre som også ble produsert i Danmark. Videre var han en glimrende seilflyteoretiker H
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Her flyves ...
I serien ”Her flyves” tegner NORDIC GLIDING et portræt af de klubber, der udgør svæveflyvningen i
Norden.

Mod alle odds
Her er vinteren hård, fjeldene mægtige og mennesket i undertal. Det burde slet ikke
være muligt at organisere en svæveflyveklub så langt mod nord. Men hvor der er vilje,
er der vej. Velkommen til Salangen Luftsportsklub, verdens nordligste svæveflyveklub.
Tekst og Foto Jens Trabolt

Verdens nordligste klub?
Globussen snurrer rundt. Breddegraderne studeres nøje. NORDIC GLIDING er på jagt
efter verdens nordligste svæveflyveklub – og har en mistanke om, at vi i Norden
måske kan vigte os med titlen. Fingeren stopper ved Alaska – amerikanerne er glade for svæveflyvning. Anchorage – hvor der findes en klub – ligger for langt mod
syd. Men hvad med Fairbanks, der ligger nordligere? De har hvert år en summer
camp i Civil Air Patrol hvor de flyver svæveflyvning. Men breddegraden afslører, at
Fairbanks ligger så relativt sydligt som Trondheim, så USA er ude. Salangen Luftsportsklubb er med stor sikkerhed verdens nordligste svæveflyveklub.

Salangen Luftsportsklubb
Grundlagt: 2006
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Antal medlemmer:
Ca.Gliding
10
Nordic
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Bane: 09/27, 800 meter, græs

h Her flyves ...
Elvenes, en historisk flyveplads
Instruktør Frank Drinhaus underholder dagens elever om
glæden ved svæveflyvningens papirarbejde!

Ketil-Magne Løvhaug er primus motor i Salangen Luftsportsklub - han ejer både klubbens slæbefly, den flotte Piper Cub og Astiren.

Elvenes flyveplads er historisk. Det var det norske Forsvar som
introducerede flyvningen i Nord-Norge og som opbyggede den
første flyveaktivitet her. Jomfruflyvningen fandt sted under en
militærøvelse på Elvenes i Salangen i 9. september 1915 (bare
12 år efter Bdr. Wrights flyvninger), og blev udført af premierløjtnant Tryggve Gran i en Blériot. Nord-Norges flyavdeling blev
etableret på Elvenes i 1918–19, men senere nedlagt i 1928.
Den tyske værnemagt anvendte pladsen under 2.Verdenskrig, men efter krigen mistede Elvenes sin status, da Bardufoss
blev udsendt som centrum for flyvning i Nord-Norge. I dag ejer
kommunen pladsen og har – udover svæveflyverne – også UL,
faldskærms – og modelflyvere som brugere.

”

En stor del af klubbens medlemmer! Fra venstre Jan-Ole Erikstad, Arne-Martin
Güettler, Johann Nordmann og Bjørn Figenschou poserer under sensommer-lejren
foran klubbens 2-sædede Blanik.

”

Det der virkelig betyder noget er, at der
flyves – og det imod alle odds. En lille
gruppe af vedholdende entusiaster
har taget en beslutning, der er beundringsværdig og som tjener til inspiration for andre klubber. Her flyver vi
svævefly!

Svæveflyvningen er helt afhængig af
det store frivillige arbejde, der foregår med at uddanne nye svæveflyvere. Uden nye unge medlemmer risikerer enhver svæveflyveklub at ende
som en bevinget version af De Gamles Hjem Håvard Gangsås på hanget i klubbens ensædede
Astir i sensommer-fjeldets skønne farver.

Det er blevet aften i Norwegian B737-flyet, der linker Oslo med
Bardufoss. Vi er begyndt vores indflyvning og descender ned gennem det tætte skylag. Her er ingen veje, ingen biler, ingen huse, ingen mennesker, bare natur i rå kvantitet. Rundt omkring, stikker
mørke fjeldpartier op, og vi er så absolut, definitivt IMC, da vi går
ned i dalen. Tankerne går til crewet i ude i cockpitet og om de mon
har stor erfaring med den tricky approach. En lille fejl kan blive alvorlig her, og så bliver der ingen artikel!
Så bryder vi ud under de mørke skyer, træerne suser forbi vinduerne, og med et mærkbart bump har vi igen kontakt med terra
firma. Fra lufthavnen i Bardufoss mangler vi nu blot at tilbagelægge de 60 km til Salangen Luftsportsklub.
Her er stille, og vi er langt mod nord. Så langt, at forholdene er
ekstreme. Om vinteren er her koldt og meget, meget mørkt. Sneen
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smelter ofte først i maj måned. Det giver en kort og meget intens
flyvesæson, hvor man i princippet kan flyve døgnet rundt, fordi
solen ikke rigtig går ned. Det lyder som – og er – ekstreme forhold
at drive en flyveklub under – også især fordi kommunen har omkring 2000 indbyggere. Det betyder, at rekrutteringen af nye medlemmer er vanskelig, og de medlemmer der er, må i forhold til gennemsnitlige svenske og danske forhold komme langvejs fra.

Ekstreme afstande
I lufthavnen i Bardufoss mødes vi af den lokale (relativt, han bor
2 timer herfra, mere om det senere) Johann Nordmann og Håvard
Gangsås. Sidstnævnte der er styreleder i NLFs Seilflysektion er kørt
med unionens ASK 21 på slæb fra Dombås i Mellemnorge. Den
køretur har taget 25 timer! Jo, vi er bestemt langt fra Oslo.

Johann Nordmann er klubbens eneste ”lokale” instruktør, og
indtil for kort tid siden var klubben afhængig af tilflyvende sydnorske instruktører, der som et andet off-shore-hold kørte i rotation. Men Johan fik sin instruktør-rating denne sommer, og klubben er nu helt selvkørende, eller det vil sige – så selvkørende som
man kan blive med cirka 10 medlemmer og 2 certifikatindehavere.
Klubben opererer heller med standard hverdags-flyvning (fx
onsdag eller torsdag efter job) som man kender fra andre nordiske
klubber. Næh, det er intensive perioder, hvor det er ALL FLYIN’
og intet andet. Instruktøren Johann bor selv i Harstad – to timers
kørsel fra klubben, og når der skal skoles, er det ofte med campingvogn og familie på slæb. Så sætter man op camp for flere dage af
gangen – ofte en uge. Det samme gælder for en del af klubbens andre medlemmer, der bor meget, meget langt borte. Centralt er den

Nordnorsk sommer-aften. Om sommeren er her lys døgnet rundt, og det kan være
fristende at flyve efter midnat - ”så har man da prøvet det”, som flere af klubbens
medlemmer siger.

intensive flyvning og det tætte klubliv til lagt ud på aftenen.

Mod alle odds
Men faktisk burde det slet ikke være muligt at organisere en klub
på et så isoleret sted som dette. Selvfølgelig har Norges Luftsportsforbund spillet en aktiv support-rolle i dette, men uden et lokalt
ønske og forankring er der ingen flyveklub. Set i den optik må Salangen Luftsportsklubb bestemt siges at være ”et barn” af den lokale
Ketil-Magne Løvhaug.
Ketil driver et landbrug i lokalområdet og har altid haft et ønske
om en svæveflyveklub på den gamle militærflyveplads i Salangen.
Med ham som primus motor blev klubben dannet i 2006, og Ketil
fik lavet en aftale med myndighederne om at vedligeholde den 800
meter lange græsbane – det betyder egen traktor og eget brændstof.
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Klubflåde
LN-GLU - LET Super Blanik L23.
LN-GGU - Grob Astir SC
LN-HAR - Piper PA-18-150 Super Cub

h Her flyves ...

I starten lejede man et Piper Colt-slæbefly fra Kiruna (distance
150 km), men som Ketil selv siger: ”Kombinationen af 2-sæders
svævefly og dette slæbefly var lidt marginalt på vores bane, og man
løftede ubevidst fødderne, når man passerede baneenden, der i øvrigt ender i en stor sø!”. Men for at klubben kunne blive selvstændig måtte der to ting til: Eget to-sædet svævefly og eget slæbefly. Et
gruppe af piloter i klubben købte NLFs LN-GLU Super Blanik L23,
og senere anskaffede Ketil, der også har PPL, sig sit eget private slæbefly, LN-HAR, en Piper PA-18-150 Super Cub. Det kan man kalde
for et privat initiativ. Flyet bliver i øvrigt serviceret på flyvepladsen
i Kjeller, tæt på Oslo. Det er en flyvning på 8 timer – hver vej, og Ketil, der ellers normalt er så glad for at flyve, understreger, at det nok
er en lidt lang flyvning. Flyet er i øvrigt ekstremt flot efter en nylig
restaurering, der var nødtvunget efter et unscheduled motorstop
med landing i terrænet.
På flyvepladsen i Salangen står også ”klubbens” eneste en-sæder,

Skyerne har ligget lavt hele morgenen, men nu har basen løftet
sig højt nok til, at man kan flyve sikkert i fjeldet. Men ikke alle har
været lige heldige gennem tiderne. På et vældigt bjergmassiv på vores venstre side ligger vraget af et krigsfly, der ikke klarede mødet
med fjeldet.
Vi går nu ret igennem et fjeldpas i cirka 1000 meters højde. Det
er interessant at se, hvordan vores gode højde ned til vandet pludselig reduceres til ”lavere højde” gennem fjeldpasset. For en ikke
lokal-kendt person er det faktisk ganske svært at vurdere præcis
hvor meget højde vi har ned til granitten. I landskabet under er
der ingen træer eller andre objekter, man kan genkende og vurdere højde på. Men absolut ikke et sted man har lyst til at lande ude.
Ketil i Super Cub’en har sikkert en god motor, ræsonneres der.
Vi belønnes dog ved udgangen af fjeldpasset med et fantastisk
kick, da vi flyver ud over siden, og pludselig har 1000 meter ret
ned til vandet under os. Vi flyver lidt hang frem og tilbage, men

I en lille klub trænger man al den hjælp man kan få; Anne-Cathrine Sandtrøen på vej på første skoleflyvning med klubbens instruktør Johann i bagsædet. En fremtidigt aktivt medlem håndterer kobling af slæbe-tov foran!

Klubbens Blanik er en fin skolingsmaskine og er også anvendelig til
aerobatics. Her scorer Bjørn Figenskou en fin ”greaser”.

LN-GGU, en godt brugt Grob Astir CS, som Ketil har købt af Os
Aero klub. Men selv om den go’e gamle Astir ikke er nogen ”Hangar Queen” med skinnende winglets og L/D 60 giver den med sine
gode flyveegenskaber og ikke mindst realistiske pris, adgang til luftrummet og de store oplevelser, der venter i området.

Fantastisk flyvning
Der er mange gode grunde til at etablere en svæveflyveklub i dette
område – naturen er fantastisk. Klubben ligger ganske tæt på havet,
og den lange øgruppe, Lofoten, der som en tommelfinger stikker ud
i Norskehavet. Denne særprægede geologi medfører høje fjeld, der
fører direkte ned i havet – det giver en helt speciel fornemmelse at
flyve hang på disse, netop fordi højdeforskellen er så stor. I Vågåområdet eksempelvis er fjeldtoppene højere, men grundterrænet
ligger også højt, så oplevelsen er ikke så dramatisk som i Salangen.
NORDIC GLIDING tager et luksus-sight-seeing-slæb til stor højde i NLFs ASK21. Kjetil Nordheim sidder i bagsædet. Han er lokalkendt instruktør og er stadig en del af det rejsende instruktørhold,
der bistår lokale Johann Nordmann.
Med Ketil Løvhaug foran i Super Cub’en passerer vi Sjøvegan på
højre side. Sjøvegan er hovedbyen i kommunen og med sine 750
indbyggere er det tætteste på man kommer ”trafikkaos” i regionen!
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vinden er svag og i ikke-optimal retning. Vi finder dog reelt løft
under en ung CU, der er dannet i hanget og tilbringer et kvarters
tid på at holde højden, mens vi kigger på det surrealistiske landskab, der i den grad er tre-dimensionelt. Mister man modet eller
højden, er det bare at sætte kursen tilbage mod Salangen, der ligger inden for fin glideradius af ”legepladsen”. Lige før finalen på
Salangen ligger et ca. 200 meter højt fjeld med en skarp side – næsten som havde man bestilt en svæveflyvepilot til at designe det til
hangflyvning – har man højde i overskud, kan man forlænge flyvningen med en omgang frem og tilbage-flyvning. En lokal racetrack!
Med mulighederne i området in mente, må man konkludere, at
der er god grund til at have ondt af de lokale beboere, der ikke kender til svæveflyvningen. De får aldrig muligheden for at opleve
fjeldet og naturen, og den frie interaktion man kan have med fjeldet og dets vejr og vind. Stakkels dem. Fra et svævefly kan man
opleve dele af fjeldet, der med vandrestøvler ville være helt utilgængelige. Det gælder i særdeleshed her i Salangen Luftsportsklubb, som nok har ekstreme livs-betingelser med lang vinter, kort
sommer og få klubmedlemmer.
Men det der virkelig betyder noget er, at der flyves – og det imod
alle odds. En lille gruppe af vedholdende entusiaster har taget en

Styreleder i NLFs Seilflysektion Håvard Gangås har fulgt klubben fra et centralt organisatorisk
perspektiv men også som deltager i flyveaktiviteterne: ”For meg er Salangen Luftsportsklubb
et bevis på at dersom man bare vil nok, så får man det til. Selvfølgelig er man avhengig av
hjelp, men i mine øyne har man ikke problemer, bare utfordringer, og de kan løses. Ingen ting
er umulig, det tar bare litt lengre tid”, fortæller han til NORDIC GLIDING.
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h
h Segelflygets
Her flyves ... Ungdomsläger 2013
Luftsportsforbundet: Hjelp til selvhjelp

Løksetinden

Steinar Øksenholt, Fagchef i NLF Seilflysektion fortæller her om klubbens opstart:

”Oppstarten av luftsportsaktiviteter ved Arena Elvenes har
vært støttet av NLF generelt og Seilflyseksjonen spesielt fra
det tidspunktet lokale interesser starter opp.
I NLF så man potensialet for seilflygingen fra seilflysletta. Det
var daværende avdelingsleder i S/NLF og anleggskontakt i NLF,
John Eirik Laupsa, som veiledet og holdt kontakten med lokale interesser. Et besøk til Ole Reistad Senter på Starmoen for
erfaringsutveksling om drift av luftsportsanlegg ble gjennomført.
Ketil M. Løvhaug var involvert som flyger, bonde og lokalpolitiker i prosjektet. Løvhaug har vært en veldig entusiastisk og
god pådriver for utviklingen av Elvenes Arena og ikke minst
seilflyaktiviteten. Uten hans innsats tror jeg vi med stor sikkerhet kan si at det ikke hadde vært fløyet seilfly på Elvenes i
dag. Både anleggsutvikling samt tilgang til seilfly og slepefly
har nytt godt av et personlig initiativ fra entusiasten.
Jo Inge Bjørø, fra Os Aero Klubb, var inne som inspirator og så
muligheten for fine seilflyopplevelser i starten. Bjørø og Laupsa
utgjorde sammen det første instruktørteamet i oppstartsesongen hvor S/NLFs da nye ASK-21 ble stilt til disposisjon. I
2008 selger S/NLF sitt skolefly, L-23 Blanik LN-GLU til et andelslag av interesserte seilflygere. Jan Arild og Marit Lindstad
fra Elverum Flyklubb fraktet fly opp og hjalp til med monteringen og instruksjon sommeren 2008. I august instruerer S/NLFs
fagsjef ytterligere en uke.
Fra 2008 har skolevirksomheten vært direkte underlagt S/NLFs
sentrale skoletillatelse. I oppstarten av en ny klubb helt uten
fagressurser har dette vært nødvendig. Tilført instruktørkompetanse fra Sør-Norge har vært nødvendig. Med dette har vi
holdt liv i klubben og gradvis bygd opp lokal erfaring En milepel i lokalt utviklingsarbeid var utdannelse av Johann Normann
som instruktør. Med lokal instruktør ligger det nå til rette for
et nytt aktivitetsnivå for seilflyaktiviteten. Litt fremt i tid betyr dette også at klubben kan søke om egen skoletillatelse og
stå på egne ben fult og helt.
Jeg tror jeg for alle som har bidratt i prosessen sentralt og lokal ser med spenning og forventning på fremtiden for nordnorsk seilflyging – Lykke til!”
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Andørja
Klubben råder over en tidligere militær-garage, der nu er konverteret til hangar.

Glem energi-bars. Ketil med den originale nord-norske strækflyvnings-snack: Tørfisk!

beslutning, der er beundringsværdig og som tjener til inspiration
for andre klubber. Her flyver vi svævefly. Det kræver meget arbejde og mange anstrengelser. Men hvor der er vilje, er der vej!
NORDIC GLIDING ønsker at takke Johann Nordmann, Håvard
Gangsås, Kjetil Nordheim og Ketil-Magne Løvhaug og øvrige medlemmer i Salangen Luftsportsklub for hjælpen til denne artikel.H

Piper Cub på returflyvning fra fjeldet.
Tovet droppes på flyvepladsen.

Kjetil Nordheim

Lavangsneset sett fra Løksetind

Solnedgang var først en uke senere; TOUR DE REITETINDENE 2009
Tekst og Foto: Kjetil Nordheim

....det er lørdagskveld i juli 2009 på Elvenes
flyplass, like før vi skal pakke sammen i sjutiden kommer jeg på, at jeg må ta en siste
flytur før vi reiser til hytta. Duo Discus´en
stod der, og denne turen skulle forandre
mitt forhold til Salangen som seilflyplass...
Jeg blir slept opp til Rundfjellet på nordsiden av flyplassen og løser ut på hanget der,
det stiger med 0,5-1m/s, jeg blir med nesten helt opp i TMA´en. Det må nevnes at
makshøyden for hele ruten ligger på 1250m
Qnh, uten å be om lov å gå inn i Bardufoss
TMA eller Evenes TMA. Vell oppe, feller jeg
ut motoren for en test, jeg benytter den til
å holde høyden vestover ut mot Løksetinden, hvor jeg tar inn motoren igjen. Jeg starter å gli utover Astafjorden langs hangkanten, ikke all verden stig men nok til at jeg
fortsetter ut til Langlitinden på Andørja før

Reitetindene sett fra Mjøsundbrua

jeg finner ut det er best å snu, mens jeg
enda når tilbake til utelandingsjordene i
Løksebotn. På hanget på Løksetinden finner jeg brukbart stig igjen tar ett par sveip
frem og tilbake for å toppe høyden, ferden
videre går inn Salangsfjorden og rundt Lifjellet over til Lavangsfjorden. Ytterst i Lavangsfjorden ligger drømmemålet, de alpelignende Reitetindene, utover langs Reitetindene synker det jevnt men ikke avskrekkende mye, jeg knipser bildene jeg bare
måtte ha og snur, computeren sier jeg har
for lite høyde for å komme tilbake, ups. Jeg
svinger ut fra hanget og tar frem sjekkliste
for motorstart, starter med å åpne fuelkranen, hmmm, piper varioen igjen – midtfjords lukker jeg fuelkranen og tar ett par
sveip frem og tilbake i bølge, jippi! Rett før

jeg når 1250m avslutter jeg og setter kursen til Setermoen hvor jeg vender før kursen settes mot Elvenes og flyplassen igjen
– turen ble på 84km med ren seilflyging på
tiden 1:30 – og det beste, solnedgang var
først en uke senere...
Etter denne turen, har jeg vært tilbake en
uke hvert år, unntatt i fjor, og i år fikk jeg
en reprise på denne turen med en ASK-21
– om jeg skal tilbake neste år? SELVFØLGELIG!!
(Litt uoppmerksomhet fra min side under
sist årsmøte medførte at jeg nå er formann
i klubben)
Seilflyuken neste år er i perioden 21-29. juni
2014 – sett av datoene, å ta turen til
68.52`Nord på verdens nordligste seilflyplass og Salangen Luftsportklubb du også!!
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Skoleklasse på besøg i lufthavnen – populært
verden over!

Våben er er del af dagligdagen. I Ghana ville
denne sikkerhedsvagt godt lige have taget et
foto af sig selv i døren til Learjetten.

Jakob Nørlem

Termiksøgning i Learjet!
”Vi svæveflyvere er de bedste piloter. Vi mærker flyet, vi nyder at flyve det. Jeg har haft
så meget glæde af svæveflyverens indstilling til det at flyve i mit job som professionel
pilot”. Sådan lyder det den danske Jakob Nørlem, der flyver Learjet i Afrika.

Tekst og foto: Ole Steen Hansen

Når man skal lande en Learjet 45 uden flaps, er
det godt at have en baggrund som svæveflyver.
Ikke fordi landingshastigheden på nogen måde
kan sammenlignes med den, man er vant til med
lange hvide vinger, men fordi det helt grundlæggende ligger på rygmarven, at man naturligvis bare lander maskinen.

”Der er ikke noget, som hedder go-around
med et svævefly,” siger Jakob Nørlem, som
NORDIC GLIDING har sat stævne for at
tale om svæveflyvning og ikke mindst, hvad
det kan føre til. ”Det er min faste overbevisning, at svæveflyvere er de bedste piloter. Vi mærker flyet, vi nyder at flyve det.
Jeg har haft så meget glæde af svæveflyverens indstilling til det at flyve i mit job som
professionel pilot.”

Nigeria
”Sig mig, hvor mange timer har du haft på Learjet?” spurgte instruktøren på det årlige recurrent-tjek, som Jakob var til sammen med piloter, der havde mange flere timer end han selv.
Instruktøren var forundret over, at Jakob rakte
hånden op, hver gang, deltagerne skulle tilkendegive, om de havde prøvet en bestemt type fejl.
Jakob havde prøvet dem alle. ”Vedligeholdelsen
af vores fly i Nigeria kunne have været bedre,”
forklarer Jakob.
”Meget af tiden i Nigeria gik ellers med at vente
på kunderne. En arbejdsdag kunne være på femten timer, hvor vi så var halvanden i luften.”
De halvanden kunne så være rigtig spændende.
Vejret er langt voldsommere på de breddegrader end hjemme i Vejle svæveflyveklub.
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”Jeg har aldrig set så mange lyn (blixt,
red.), og det kunne blive lige lovligt interessant, når instrumenterne begyndte at stå
af,” fortæller Jakob. Instrumentudfaldene
var ikke en konsekvens af vejret, men af
dårlig vedligeholdelse!
”Der var bare problemer og problemer
hele vejen rundt,” siger han og ser på NORDIC GLIDING’s udsendte med et udtryk,
der klart indikerer, at han ikke overdriver.
”I de halvandet år, jeg har fløjet i Nigeria,
har jeg været ude for fire landinger, hvor
flapset ikke fungerede.”
”Der var ingen garanti for at cateringen
kom, blot fordi den var lovet til et bestemt
tidspunkt. Ej heller at flyet fik fuel på, eller
at lufthavnen åbnede, så man kunne komme afsted – med mindre lidt bestikkelse
hjalp tingene på vej.”
”Flyveplanerne var et kapitel for sig. De
passede altid – sådan rent teoretisk på computeren, når vi fik dem udleveret, men de
skulle regnes og ses efter. Det var ikke sikkert, at den flyveplads, de ville have os ned
for at refuele på, faktisk havde brændstof.”
Jakob skulle desuden vænne sig til at leve
i et land, hvor man helt naturligt går rundt
med våben. Nogle kunder havde selv pistoler på sig, andre tilhørte livvagter, der i mange tilfælde var med.
”Geværer kom med i bagagerummet,”
fortæller Jakob. ”Der var engang en vældig
stor livvagt, som nægtede at aflevere sit. Jeg
måtte så se op på ham og sige, at han altså
ikke kom med, hvis han holdt fat i sit ge-

Afrika er kendt for potent meteorologi; Night stop somewhere in Afrika.

vær. Da det ikke hjalp, måtte jeg true med
hans chef. Det virkede. En anden kunde –
en stamkunde – havde en livvagt, der virkelig vidste, hvad han havde med at gøre.
Ham lod vi beholde geværet, og der var aldrig problemer.”
”De har en del konger dernede,” fortsætter Jakob. ”Første gang, jeg skulle flyve med
en, kom han og præsenterede sig med ’Hello, I am king’. Han fortsatte så med sin med-

rejsende: ’This is my friend, he is king too.’
Og det samme gjaldt den tredje ven! De var
iført vældige, farvestrålende dragter og høje
hovedbeklædninger. De kom ombord og vi
lettede. Pludselig blev der stukket tre pistoler ud i cockpittet – ’don’t you want these?’
Kongerne var klar over, at vi gerne ville have
pistoler til opbevaring under flyvningen.
Ikke så meget fordi, vi regnede med at blive skudt, mere fordi de nødig skulle gå af

ved et uheld inde i trykkabinen.”

Termiksøgning i Learjet
Så var der også de store oplevelser. ”Der var
fantastiske udsigter, storslåede solnedgange – og meget mørke nætter, hvor vi fløj
over et kulsort ingenting uden radiokontakt i flere timer. På positionsflyvninger
uden passagerer slog vi automatikken fra
og håndstyrede. Det var rigtig fint. Jeg prø-

vede at trække gassen godt tilbage, flyve
Learjetten ved meget lav fart og se, om jeg
kunne fange termikken under de store cumulusser. Eller at få en håndstyret landing
til at passe helt præcist.”
”Jeg tror, det er min baggrund som svæveflyver, der får mig til at ville mærke flyvemaskinen. Det er ikke nok at trille tommelfingre og kigge på autopiloten. Jeg fløj
også alt muligt i de første år efter jeg fik mit
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FLYREGISTERET

H

Køb, salg og sletning af svæve - og
TMG-fly på svensk, dansk og norsk
register.
Informationer fra Trafikstyrelsen,
Transportstyrelsen og Luftfartstilsynet i perioden 29. juli - 24. sept.

”Rigtig” flyvning – Jakob gør klar til en bagsædetur i Kranich.

Jakob med sin klubkammerat Frederik i luften over Jylland.

En learjet er praktisk– om ikke andet så til at i
skygge for Arikas brændende sol.

CPL – rundflyvning, faldskærmsspringere,
crew positioning flights i en Cirrus 22. Jeg
skulle bare prøve noget. Man kan kun få
flere oplevelser, erfaringer – blive dygtigere. Andre fra mit kursus fløj kun deres årlige tjek, mens de ventede på et job i en 737.”

OY-KBX Discus 2cT fra Nordsjællands Svæveflyveklub
(foto: Ole Schmidt, Nordsjællands Svæveflyveklub)

Svævefly er bedst
Lige nu er Jakob i venteposition. Hjemme
fra Nigeria – måske skal han derned igen,
måske tage en instruktøruddannelse, måske en typerating til en 737’er. Alt, det står
lidt hen i det uvisse. Men det gør svæveflyvningen til gengæld ikke.
”Svæveflyvningen er det, jeg kommer fra,
det som førte til alt det andet, og der hvor
jeg stadig har det sjovest i luften. Jeg elsker
det. Jeg har ingen ambitioner om at komme til tops i konkurrencer, men måske flyver jeg en dag med i en tosædet til et DM.
Jeg er også rigtig glad for at være instruktør. Jeg elsker at se nogen lære noget og blive glade for det. Og hvis jeg skulle ende med
at trykke på knapper i en 737, så er det da
ikke uvæsentligt, at jeg stadig beskæftiger
mig med flyve – og det gør man altså bedst
i et svævefly!” H
Jakob Nørlem - de hårde fakta
Alder: 28
Første solo: 2001
S-certifikat: 2002
Hjælpeinstruktør: 2007
Førsteinstruktør: 2009
Omskoling til TMG: 2007
CPL: 2007-09
Typerating Learjet: 2012
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DAnmark registreringer
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE

Ejer

Reg.dato

OY-KBX

Schempp-Hirth Flugzeugbau Discus-2cT

Nordsjællands Svæveflyveklub

26-08-2013

OY-MKX

Rolladen-Schneider Flugzeugbau LS 1-C

Morten Hoeck Petersen, Sønderborg

27-08-2013

OY-XKW

Alexander Schleicher ASW20 L

Jørgen Legind-Hansen, Taastrup

05-09-2013

DAnmark Sletninger
Ingen registreringer i perioden

NORGE registreringer
Ingen registreringer i perioden

NORGE Ejerskifter
REGISTREING

FABRIKANT/TYPE

EJER

REG.DATO

LN-GCU

Alexander Schleicher ASK 21 Mi

Hallingdal Flyklubb

29.7.2013

SVERigE REGISTRERINGER
Ingen registreringer i perioden
Flightlevel 140 over Sahara. Trykabinen virker ikke, og flyet skal til
reparation. Derfor flyver Jakob
med ilt.

SVERigE sletninger
Ingen registreringer i perioden

Nordic Gliding 2013 SIDE 53

h The Bucket List

Going IMC!

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

Du kender sikkert godt situationen. Du ligger i termikken under en stor, fed CU. Det stiger, og variometeret synger en skøn sang. Men så - der er basen. Det går ikke at stige længere op, hvis flyvningen skal
være lovlig – og sikker. Det er trist, for termikken fortsætter eller bliver ligefrem kraftigere i den nedre
sektion af CU’en. Hvad nu hvis man kunne lære sig at flyve IMC i svævefly? Good news – det kan man
på Sveriges nationalflyvecenter i Ålleberg. Men vær beredt – det er ikke let. Det kræver gode
stick’n’rudder-skills og ikke alle kan holde flyvesygen på afstand. IMC-kursus må dog inkluderes i enhver svæveflyvers ”Bucket list”.
Tekst og foto: Jens Trabolt

Krav til IMC-flyvning
Skydække max 6/8
Ingen nedbør
Vind max 40 km/t
Ingen torden (åska, red.)
Min 750 meter skybase
Ej i kontrolleret luftrum
Ej i et segelflygsektor (svæveflyveområde)
Intet krav om transponder
Flyvning skal ske i molnflyvningsområde eller op til FL95 i
SIDEG-luftrum
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Ilt (syre, red.)er krav over 4000 meter

Guantanamo Express? Nej, en Bergfalke fra Ålleberg
med tildækket canopy under årets IMC-kursus.

Det er helt mørkt på bagsædet af Bergfalken. Der er ingen visuelle referencer. Kun en svag lysstribe der vandrer rundt på instrumenterne afslører om vi flyver lige eller ligger i et sving. Dette er IMCflyvning, men jeg har aldrig prøvet det før. Instrumenterne er min
eneste livline her i den mørke sky. Jeg mærker G-kræfterne. Stiger
vi – eller ligger vi et sving? Et blik på svingindikatoren viser, at vi
svinger. En let korrektion med krænge – og sideror – så flyver vi
lige igen. Dette her kræver stærk koncentration og mental processorkraft. Men efter ca 15 minutter i mørket er jeg ved nå min fysiske grænse. Jeg er lidt flyvesyg og fjerner mørklægningen fra side

af canopy for igen at få visuelle referencer. Men flyets position i lufthavet et slet ikke som jeg forventede det, og sveden springer frem på
panden. Mit indre kompas er helt ukalibreret. Puha!
”Jeg har kontrollen”, siger stemmen fra forsædet. Den tilhører
instruktører Henrik Svensson, der har givet NGs repræsentant en
forsmag på ”The black art of IMC-flight”.
De fleste piloter har prøvet det – eller kender nogen, der har – nemlig at flyve under IMC-forhold. Normalt er IMC-flyvning for de
fleste svæveflyvere en kort, ulovlig flirt med fænomenet, hvor man
kortvarigt mister kontakten med jorden (marken, red.), fordi man
har fløjet for langt op i skybasen eller rammer en lille CU-sky (moln,
red.). De fleste forstår hurtigt risikoen og besinder sig og får hurtigt etableret VMC-forhold igen.
Men skulle man driste sig til at flyve ind i en sky eller fortsætte
stigningen i termikken helt op til skybasen og videre op i skyen, så
venter der sig en overraskelse for de fleste normal-ratede piloter.
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David Kostkevicius fra Malmø
med IMC-hood.

James Fitts (fra Texas!) modtager instruktion af Henrik Svensson

Man vil hurtigt opdage, at synet og det visuelle spiller en utrolig
stor rolle i den måde, vi flyver en flyvemaskine på. Uden visuelle
referencer er man ”lost” – alt er gråt eller hvidt, og den velkendte
horisont, hvor det blå er op og det brune er ned, er væk. Pludselig
mærker man, at G-kræfterne øger. Ligger man i et loop? Eller et
spiraldyk? G-kræfter uden visuel reference er stærkt forvirrende
– og uden den rette træning er det bestemt ikke ufarligt. Man kan
miste kontrollen med flyvemaskinen og overbelaste den strukturelt med utilsigtede stalls, spins og spiral-dyk.
”Mange elever får det dårligt under flyvningen. Det er helt naturligt, når man skal af-lære sig den visuelle flygning, og intet man
skal skamme sig over. Sanserne bliver forvirrede over de nye indtryk”. Ordene kommer fra instruktør Anders Blom i kursus-lokalet på Ålleberg. Sammen med Henrik Svensson og Torleif Hiort
har han påtaget sig at oplære en gruppe SveDaNor-elever i IMCflyvningen svære kunst.
Eleverne er en blandet flok – mest svenskere, et par danskere og
en enkelt amerikaner, der suverænt må være den kursist, der har
rejst længst! James M. Fitts kommer fra San Antonio, Texas, hvor
han til daglig er flyvelæge i det amerikanske militær. Han hørte om
IMC-kurset ved et tilfælde og det faktum, at han er rejst helt fra
USA, viser noget om hvor unikt kurset er på verdensplan!
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Kursisterne mener:
Lars Göran Uhr, Västerdalarnes Flygklubb
Jag har länge tänkt att gå en instrumentflygutbildning, jag
började redan 1989 med några skolstarter men det blev ingen
fortsättning men så detta år dök möjligheten upp och det är
inget jag ångrar. Kursen ger en bra grund både teoretiskt och
praktiskt. Några timmar teori på förmiddagarna och därefter
flygning resten av dagen.
Efter avslutad kurs är man ingen expert på instrumentflygning, men det kändes ändå säkert att på egen hand utforska
molnens insida.
Vi har en molnflygningssektor R200 som vi kan öppna upp till
FL195, och känslan när man kommer ur moln på 4000m med
vingarna fulla av is är obeskrivbar, denna kurs rekommenderas varmt.

Øgende hastighed, vario på synk. Vi ser, at vi ligger i
venstreving i svagt spiraldyk. Det kan være meget
trættende at overvåge instrumenterne

Is på vingerne (foto: Lars-Göran Uhr)

Selve kurset er et mix mellem teoriundervisning og praktisk flyvning. Ingen af delene kan erstattes, for her er virkelig tale om, at
man må lære at flyve på en helt ny facon. Selve målet med kurset
er, at eleverne skal lære sig at flyve kontrolleret – men ikke perfekt
- under IMC-forhold. En anden side-gevinst er, at eleverne lærer
at flyve korrekt og mere blødt (mjukt, red.) under normal flyvning.
Fordelen ved at kunne flyve i skyer er, at man kan flyve højere på
dage med lavere base og få længere glid mellem hver termikbobbel.
Der findes for forskellige IMC-kurser – et grundkursus med elementær træning og et forsætterkursus for de øvede, eller dem der
gerne vil have et ”refresher”-kursus
I Sverige er det tilladt at flyve skyflyvning (moln-flyvning,red.)
i designerede sektorer – i Ålleberg er der fx sektor R25.
Flyvning under IMC er markant forskelligt fra VMC-flyvning, og
langt, lange de fleste har vanskeligt ved det, fordi vi anvender vores sanser så meget. Vi flyver så at sige med røven! Under VMCflyvning bruger vi syn, hørelse, balance og følesans. Men under
IMC opstår der hurtigt konflikt mellem sanserne – et vrangbillede
– det føles som om man svinger til højre, men man svinger til venstre. Dertil kommer, at kursændringer på under 2-3 grader/sek.
ikke kan detekteres af det menneskelige sanseapparat (det indre

øre, der om bekendt virker i loop, giring og roll-planet), så man
kan hurtigt opnå voldsomme flyvestillinger ufrivilligt, hvis man
forsøger sig med VMC-metoder i IMC.
Derfor er en af hovedtemaerne for IMC-kurset af ”af-lære” brugen
af sanserne. Det eneste man kan stole på (lita på, red.) er synet af
instrumenterne. De lyver ikke. Men at bruge instrumenterne for
at opnå et mentalt billede af flyets position i luften er svært og kræver vældig meget øvelse.
”Det er en fordel, hvis luften er rolig (lugn, red.) uden alt for meget turbulens og termik. Så bliver det lettere for eleverne at lære sig
instrumentmetoden. Det gælder om at oversætte kontrollen af flyet til visningerne på instrumenterne; Når jeg bevæger styrepinden
sådan, så gør flyet sådan. Det er det vigtigste”, forklarer Torleif Hiort, der er en af de erfarne instruktører på SveDaNor-kurset

Materiellet
IMC-kurset på Ålleberg benytter sig af 3 fly – 1 ASK21 og 2 Bergfalke, der alle er glimrende fly at lære på. Fælles for alle fly er, at
instruktøren sidder i forreste sæde og eleven bagerst. Der er monteret afskærmning for lys med sort stof (tyg, red.), sådan at man
kan udelukke alle visuelle indtryk for eleven. Så kan man også simulere IMC-flyvning selv på helt skyfri dage. Flyene skal være god-

Kurset veksler fint mellem teori og praksis. Torleif Hjort demonstrerer her rorenes effekt under IMC-flyvningen.
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HVad koster et IMC-kursus?
Pris-eksempel
Kursavgift: 2900 SEK
Segelflygning + bogsering: 6596 SEK
Totalt: 9496 SEK
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Kursisterne mener:
Magnus Söderman, Malmø Segelflygklubb
Kursen innehöll teorilektioner med genomgång
av flygövningarna, ingång/hållande/urgång av
sväng, flygning rakt fram, urgång på bestämd
kurs, termikcentrering, syrgassystem, bestämmelser, instrumentering, och så vidare.
Sedan var det flygningar med alla moment,
minst 10 timmar flygtid i baksits med skärm
och övertäckt huv.
Kom till kursen med en kaxig inställning om att
det här skulle inte vara så svårt, men efter att
ha suttit och svettats helkoncentrerad i ca. 4
timmar kändes det nästan omöjligt och jag tvivlade lite på om det verkligen skulle gå att lära
sig. Det var en helt ny dimension av flygning.
Kämpade på, och efter ytterligare några timmar så började det plötsligt fungera (yes!!). 10
timmar behövdes verkligen. Mot slutet av kursen kunde man flyga mer avslappnat och känna att det var riktigt kul. Konstigt nog så är det
inte svårast att kurva i moln, utan att flyga rakt
fram på en bestämd kurs.
Förrutom att jag lärde mig flyga i moln, så blev
jag en något bättre pilot som flyger lugnare mer genomtänkt med bättre roderkontroll.
Kan varmt rekommendera kursen till alla S-piloter.

kendte til sky-flyvning. Dette kræver fartmåler, højdemåler, svingindikator, kompas, ukompenseret variometer, radio og dobbelt
strømforsyning.
Hele tricket er at skanne instrumenterne i en roterende bevægelse, så man får et totalt og retvisende mentalt billede af flyets opførsel (beteende, red.). Fartmåleren skal forbindes med næsestillingen af flyet. Øges farten, så er det oftest fordi flyet er i et dyk –
det skal kombineres med brug af variometer og højdemåler. Her
gælder det om ikke at lytte til lyden af farten. Det kan jo regne!
Kun synet er instrumenterne er gyldigt! Svingindikatoren viser om
man ligger i et sving, og er et meget vigtigt instrument i forhold
til at manøvrere flyet på en kontrolleret facon. Kompasset er nyttigt, når man skal forlade en sky og ved eksakt flyvning på en given kurs. For rookie-piloter er faren, at man stopper op ved et enkelt instrument, fx fartmåleren, men al erfaring viser, at dette har
tendens til at medføre stakato-korrektion. Instruktørerne understreger, at det hjælper, hvis man taler højt for sig selv om flyets position – nu flyver vi fint ligeud. En anden god hjælp er at tælle
1-2-3, når man svinger, før man igen centrerer roret. Korrektionerne skal være minimale under IMC-flyvning for ikke at tabe
kontrollen. Dette i direkte sammenligning (jämförelse, red.) med
VMC, hvor man ofte krænger med 40-50 grader.
SIDE 58 Nordic Gliding 2013

Mat och Boende : 2575 SEK
Totalt: 12071 SEK for 6 dage

Hvis flyet er rigtigt trimmet opdager man, at det er temmelig stabilt. Den værste fjende er piloten selv.

Kursisterne mener:
Annemarie Loumann, Skövde Flygklubb:

Brutale metoder
Skulle det hele svigte, og har man svært ved at flyve på ret kurs kan
man anvende en ret radikal metode: Nemlig at ”trampe sideror”.
Metoden går i al sin brutale enkelhed ud på, at man skiftevis tramper den ene pedal og så den anden, som kørte man på cykel! Det
har den effekt – ud over, at flyvning bliver temmelig uskøn – at
man faktisk flyver temmelig kontrolleret – uden nogen tendens til
stalls, spin eller spiraldyk. En brutal, men anvendelig metode.

Krævende
”Psykisk er det vældig krævende”, siger Anders Blom, der er chefinstruktør i Sverige. ”Man ser ofte, at eleverne bliver trætte efter
kort tids flyvning, fordi den konstante monitorering af instrumenterne kræver høj koncentration. Det er en usædvanlig situation for
de fleste, og derfor flyver vi ikke så lange stints på kurset. Når trætheden sætter ind, bliver folk ofte også flyvesyge. Det i sig selv reducerer folks analysekompetancer. ”
Næste IMC-SveDaNor-kursus finder sted på Ålleberg i 2014. Datoer bliver snarligt fastsat. H

Motorflyvere frygter det, faldskærmshoppere og drageflygere hader det, selv fuglene undgår det..
Men – visse - svæveflyvere elsker det: At
flyve i skyer! Og at komme ud ”on top” eller der i nærheden!
For 20 år siden begyndte vor daværende
klubinstruktør at lære mig kunsten. Vi kom
vel i gang, men kom aldrig til afslutningen
af kurset, vejret var ikke til det, tiden slog
ikke til og siden er det ikke lykkedes mig
at fastholde ham længe nok til at gøre færdigt.
I Sverige er skyflyvning tilladt, men det
kræver rigtignok, at man skal have gennemgået kurset og klaret prøven. Så min
leg med små, fine sommerskyer – som ind
imellem kunne vise sig som rigtige mon-

stre med mange kræfter og som kunne
smide mig ud i sære vinkler – var ikke helt
legale og da jeg i grunden er et lovlydigt
menneske, var der intet andet at gøre end
at anmelde mig til IMC-kurs på Ålleberg.
Kurset er muligvis unikt, i alle tilfælde havde vor deltager, Jim, fra Texas, USA ikke
fundet noget lignende på internet og var
derfor rejst over ”dammen”, udelukkende
med dette kursus for øje. I øvrigt var vi 5
fra Sverige, og så vore tre instruktører.
Ålleberg er svensk svæveflys administrative og uddannelsesmæssige centrum, et
plateau-bjerg, ikke uden lighed med Wasserkuppe og midt i det dejligste landbrugslandskap mellem de to store søer Vänern
og Vättern.
Men den landskabelige skønhed fik vi elever ikke megen mulighed for at beundre:
Instrumentkursus foregår i bagsædet på
et tosædet skolefly, med al udsigt afskåret af pap eller stof og en skærm på hove-

det, for at forhindre alt udsyn. Synsfeltet
er ene og udelukkende instrumentpanelet,
kugle-og-spade, ukompenseret variometer og fartmåler. Hertil kommer et kompas
som ALTID viser forkert og lidt andre instrumenter, til mere eller mindre nytte eller forvirring.
Det er ikke let at lære sig at flyve bare med
hjælp af instumenternes udslag. Faktisk
er det som at lære sig at flyve igen og mange flyvetimer visuelt er definitivt ingen fordel i denne sammenhæng. Efter to dage
var min forvirring total, og jeg var overbevist om, at dette skulle jeg aldrig kunne
lære mig, specielt ikke på den korte tid,
som stod til rådighed. Alle sanser var i oprør og intet syntes at kunne få instrumenter, buksebag og indre øre til at indikere
samme sag. Heldigvis for mig udløste dette ikke den søsyge, som ofte følger med,
så jeg kunne kæmpe med pind og pedaler
i timevis uden at blive træt. Når det gik
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IMC KURSUS:
NORDIC GLIDING MENER:
+ En ny spændende verden
+ Giver mere overskud under VMC
+ Kompetent instruktion
+ Unikt kursus på verdensplan
- Krævende at lære
- Mange piloter bliver flyve-syge.

Af naturlige årsager er eleven ikke pilot in
command under landingen (Der er trods alt ikke
ILS-system på hverken Ålleberg eller flyene!)
Her sørger kursuschef Anders Blom for en sikker landing i ASK 21.

Eleverne sidder i bagsædet. Sort tildækning og
en barriere af træ sørger for, at der er konstante
IMC-forhold. Når flyvesygen sætter ind, er det
muligt at fjerne tildækningen og igen få visuelle
referencer. Her har NG’s redaktør kapituleret efter ca. 30 minutters IMC-flyvning ...

rigtigt livligt til, kunne jeg endog få et glimt
af jorden – ovenover mig. Så var det tid at
rette ud af det stall eller spin, jeg havde
forsynet os med …
Efter nogle dage gik det så op for mig, at
det muligvis ikke var skyflyvning som sådan, man ville lære os, men at opdage og
korrigere forkerte rorkombinationer, så vi
ikke rev flyet i stykker med overbelastning
og slog os selv ihjel og at hemmeligheden
var at indse, at det buksebagen og det indre øre indikerede ikke var sandt.
Det stod godt nok i lærebogen, men det er
noget helt andet at også forstå at det faktisk ER sådan – og at handle derefter!
Våre tre instruktører, Torleif, Henrik og Anders, havde helt forskellig indgang til pædagogikken, men tilsammen var de det rene
”dream team”. At de flyver guddommeligt
er et understatement,og det var en fornøjelse at følge deres håndelag med flyet i
den tid, jeg sad ledig i bagsædet og ikke
kunne gøre andet. Jeg tror desuden, at de
virkelig nød at sidde i forsædet og fiske os
op, når vi havde forødt den fine højde med
vore vakkelvorne manøvrer. Specielt Torleif
syntes at nyde at lade eleven udnytte højden til det yderste - det kunne lede til, at en
forvirret elev kiggede ud på en helt ny udsigt
ved landingen: Falköping Flygplats, 100 m.
lavere, få km. borte. Et pift efter slæbeflyet
- hvis man ikke oppe på bjerget allerede havde lugtet lunten og stod og ventede – og så
var man oppe igen.
Efter endnu nogle dage begyndte det at letSIDE 60 Nordic Gliding 2013

te lidt i forvirringen, jeg begyndte endog at
kunne få flyet til at gøre sådan cirka det, jeg
havde tænkt mig, at det skulle gøre og – nok
så vigtigt – at indse, hvad der gik galt. Galt
gik det ofte, når der skulle flyves ligeud. Det
er festligt nok det allersværeste, som man
kan tage sig for, og det var sjældent, at det
blev en lige linje ud af det.
Og at gå ud på en vis kurs, med et kompas,
som snurrede som en beruset og på visse
kurser endog i den gale retning, nej, det lader
vi ligge …
Sidste dag var det eksamen, en kortere tur
under skærmen og derefter skriftlig prøve i
teorien, på svensk, som Jim, som ikke begreb
et ord svensk, men som havde en lynhurtig
pc med oversættelsesprogram, klarede med
bravour, sammen med os andre. Henrik, som
i praksis havde manuduceret ham gennem
hele teorien, havde al ære af sin elev.
Vi bestod alle og kan nu give os i kast med
det store hvide, helt legalt. Vi kan genkende
farlige situationer og rettes os op, ud af dem.
Kan vi så flyve i skyer? For mit eget vedkommende er det ærlige svar nok endnu et nej,
men nu findes forudsætningerne for at lære
sig det. Det mest direkte, første og lidt overraskende resultat blev i stedet, at min visuelle flyvnng blev betydeligt renere og mere
præcis.
Det var et herligt, om end anstrengende, kursus i det dejligste vejr, med de bedste instruktører, man kan ønske sig. Absolut en anbefalelsesværdig måde at tilbringe en ferieuge.H

Deltagerne i årets IMC-kursus på Ålleberg:
Fra venstre: Anders Blom (instruktør), Torleif
Hjort (instruktør), Lars-Göran Uhr, Henrik
Svensson (instruktør), Magnus Söderman,
James M. Fitts, Poul Kongstad, Annemarie Loumann og David Kostkevicius.
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Flyforsikring
Pilotforsikring
Loss of license
Hospitalsforsikring
Ulykkesforsikring
Rejseforsikring
Hangar Keepers
Bygningsforsikring
Erhvervsforsikring
Professionelt Ansvar
Transportforsikring

af Poul Hørup, Formand, DSVU

LEDER:
Effektivisering?
Et jättespännande projekt
Jeg sad for nylig og kikkede på en kontoudtog fra banken og blev
noget overrasket, da jeg på papiret så et uventet indgående beløb fra Trafikstyrelsen lydende på ”udbetaling af tilgodehavende”. Det er ikke hver dag, at man får penge retur fra Trafikstyrelsen. Det er dejligt at konstatere, at Safety Bidraget på kr. 6,00
pr. passager i alle passagerfly fra Danmark nu begynder at virke,
så også selskaber som ikke har hjemme i Danmark også er med
til at betale ”gildet”.
Desværre vokser træerne ikke ind i himmelen. Når et ungt
mennesker har stået alle strabadserne i gennem og bestået Sprøven, så kommer gebyrgribben straks frem, og forlanger kr.
1.445 for at udstede et certifikat, hvortil så kommer et radiocertifikat til samme beløb.
Det er tankevækkende, at en statsinstitution kan tage så meget for en sådan ydelse, når kørekort kan udstedes for kr. 600,
og det endda inklusiv praktisk og teoretisk prøve.
Der må være noget der kan effektiviseres, så udstedelsesprisen for et certifikat nedsættes.
Statsinstitutioner har det med at udvide sig selv, også selv
om vi også med glæde må se, at Trafikstyrelsen er i færd med
en stor afbureaukratiserings-proces. Vi møder mange nye personer på nye poster, så noget af kontinuiteten går tabt. Det kan
nemt blive frustrerende for slutbrugeren, når der meget snart
skal udarbejdes nye driftsforskrifter og uddannelsesbestemmelser.
Hvis det kan være en trøst, så står vi ikke alene med frustrationerne. Jeg deltog for nylig i et seminar for GA-flyvning ved
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Når selv myndighederne ikke
kan håndtere tingene, så er det
forståeligt, at vi som frivillige
kan have svært ved det.

EASA. Her blev der nærmest skreget i kor – ”se nu at få lagt
det bureaukratiske niveau der hvor det hører hjemme.”
Grotesk blev det dog, da en af afdelingerne ved EASA spurgte ind til en anden afdeling ved EASA om hvordan de havde
tænkt sig at administrere de foreslåede ting. Selv myndigheder
fra andre lande efterlyste en mere pragmatisk indstilling til tingene, så det enkelte lands myndighed fik en realistisk mulighed for at udføre deres job.
Når selv myndighederne ikke kan håndtere tingene, så er det
forståeligt, at vi som frivillige kan have svært ved det.
Det er som om EASA arbejder ud af to kanaler, en meget bureaukratisk linie, som vil styre via stramme regler, og en ny linie, hvor man i samarbejde med industrien forsøger at afdække uhensigtsmæssigheder og simplificere.
Lad os håbe, at sidstnævnte linie vinder.
Det er i øvrigt her vi har stort udbytte af vores medlemskab
af KDA (Danmarks Luftsportsforbund), via deres medlemskab
af European Airsport (EAS), som har direkte adgang ind i EASA.
Jeg tror, at de fleste er villige til at være med til at betale for
denne ydelse, og at kontingentet pr. kr. 185,00 pr. år er givet
ganske godt ud, set i lyset af mange af de andre opgaver som
KDA løser for os.
Flyvesæsonen er jo ved at gå på held, og vi går en spændende vintersæson i møde, og når sæsonen igen går i gang, så er
det mit håb, at vi har fået vores visioner og mission på plads,
og at det bl.a. har udmøntet sig i, at vi har de nye strukturer og
uddannelsessystemer på plads. H
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NordicGliding
Gliding2013
2013 SIDE
SIDE63
63

h Competition

SM i Klubbklass och
18-metersklass
Arboga Flygklubb var värdklubb för Svenska Mästerskapen
i Klubbklass och 18-metersklass 27 juli – 3 augusti 2013.

Klubb
Totalt efter dag 5

Av Åke Pettersson

Prisutdelning 18metersklass: Tonny Olsson 2:a,
Börje Eriksson 1:a, Andreas Kingbäck 3:a

Gunnar Axelsson, 1:a i klubklasse
och Milda Mackonyte

Klubben har en liten men kompetent grupp med Mats Lundqvist i
spetsen, Arboga har levererat många SM under årens lopp och har
även arrangerat Dam-VM. Arboga ligger bra till geografiskt i Sverige, inget hot (trussel, red.) från omgivningen och långt från stora sjöar och hav.
Klubbklassen samlade 18 deltagare och 18-meters 14, totalt 32.
Det blev 5 flygdagar. Tre dagar var oflygbara, ett bra resultat jämfört med många tävlingar under de senaste åren.
Gunnar Axelsson segrade i klubbklassen och Börje Eriksson
18-metersklassen. Gunnar vann 2 dagar och Börje 3 dagar. Börje
hade hela 489 poäng tillgodo på tvåan.
Det kommer fler ”gamla” hängflygare som tävlar i segelflyg. Tvåan
i klubbklassen, Johan Dahlquist, är en sådan, bra jobbat! Anders
Andersson, 9:a och Rauno Seimilä 11:a är också konverterade hängflygare.
Tvåan i 18-meters, Tonny Olsson har också flugit hängglidare,
men det var mycket länge sedan (då Rolf Björkman satte fart på seriöst svenskt hängflyg). Andreas Kingbäck missade andra plats med
11 poäng. Trean Jan Hasslid, skarp junior för 25 år sedan, har kommit tillbaka efter yrkeskarriär och familjebildning och var strålande glad för sin placering. Samtliga deltagare i 18-meters utom tre
hade motor ombord, och de som inte hade motor avbröt och flög
hem när det blev besvärligt de dagar när resten behövde använda
sina motorer. Segraren sista dagen kunde inte starta sin motor och
utelandade.

Dag 1
Vädret var bra och de flesta piloterna gick runt banan
Klubb: Arboga SP 2 - Ramnäs vägkors - Fornaboda travbana SIDE 64 Nordic Gliding 2013

Kärrbo vägkors - Arboga flp, 192,8 km. Dagssegrare var Gunnar
Axelsson, 102,0 km/h, 564 poäng.
18-meter: Arboga SP 1 - Fläckebo ka - Norasjön e-spets - Fagersta jvgbro – Arboga, 271,0 km. Dagssegrare var Börje Eriksson,
125,2 km/h, 666 poäng.

Ingen kom runt banan; Dag 2
Det blev stora molnskärmar i tävlingsområdet och det var svårt
att välja väg.
Klubb: Arboga SP 2 - Virsbo bruk bro - Norasjön e-spets - Ramsberg ka - Arboga flp, 199,0 km.
Ingen av de tävlande kom runt banan. Dagssegrare var Gunnar
Axelsson, 116,8 km, 116 poäng.
18-meter: Arboga SP 1 - Virsbo bruk bro - Norasjön e-spets Vasselhyttan väg/jvg - Kärrbo vägkors - Arboga flp, 230,4 km.
Ingen av de tävlande kom runt banan. Dagssegrare var Ulf Ringertz, 146,7 km, 388 poäng.

Många deltagare fick problem i en molnformation med regn över
Arboga. Några kom inte iväg alls, och andra som försökte runda regnet på sträckan från norr om Arboga mot Hjälmaren fick problem,
medan andra som flög in i regnet fick bra stig.
Dagssegrare var Börje Eriksson, 89.4 km/h, 301.9 km, 804 poäng.
5 deltagare kom hem.

Dag 4
En fin dag, alla kom hem.
Klubb: Hastighetsflygning via Areor, Tid på banan: 02:45:00, Arboga SP 2 - Fellingsbro väg/jvg - Karbenning ka - Enåker ka - Järnboås
ka - Arboga flp, 252,4 km/363,8 km (306,1 km).
Dagssegrare var Per Carlin, 92.5 km/h, 276.0 km, 993 poäng.
18-meter: Hastighetsflygning via Areor, Tid på banan: 02:45:00Arboga SP 1 - Ramnäs ka - Malingsbo ka - Enåker ka - Fornaboda travbana - Arboga flp, 256,5 km/390,8 km (320,6km).
Dagssegrare var Börje Eriksson 118.5 km/h 340.3 km, 949 poäng.

Dag 3; Rainy troubles

Dag 5

Klubb: Hastighetsflygning via Areor, tid på banan: 02:30:00, Arboga SP 2 - Råsvallen bro s-spets - Kolsva vägkors - Äs vägkors Hjortkvarn stn - Ö Vingåker ka - Arboga flp, 210,3 km/331,8 km
(270,0km).
Dagssegrare var Gunnar Axelsson, 76.1 km/h, 239.1 km, 687
poäng. 3 deltagare kom hem till flygfältet i Arboga.
18-meter: Hastighetsflygning via Areor, tid på banan: 02:30:00,
Arboga SP 1 - Råsvallen bro s-spets - Kolsva vägkors - Äs vägkors
- Mariedamm kapell - Ö Vingåker ka - Arboga flp, 233,0 km/379,0
km (304,5km).

Klubb: Arboga SP 2 - Ramnäs vägkors - Fornaboda travbana Kärrbo vägkors - Arboga flp, 192,8 km. Nästan alla gick runt banan.
Dagssegrare var Rauno Seimilä, 66.0 km/h, 185.0 km, 675 poäng.
18-meter: Arboga SP 1 - Fläckebo ka - Lindesberg ka - Kärrbo vägkors - Arboga flp, Banans längd: 224,4 km. Starten i 18-metersklassen
blev uppskjuten eftersom flera klubbklassplan landade innan uppbogsering av 18-meters hade påbörjats. Ingen deltagare tog sig runt banan. Dagssegrare var Jan Schmeltz Pedersen, Nordsjælland, 189.8 km,
687 poäng. H

#

TN

Pilot

Land / klubb

Flygplan

Totalt

1.

M1

Gunnar Axelsson

Borås

LS 4

2847

2.

U2

Johan Dahlquist

Stockholm

Discus b

2710

3.

G2

Hannes Wemming

Kronoberg

LS 7 WL

2452

4.

G7

Per Carlin

Arboga

LS 1 f

2421

5.

EU

Robert Klasson

Jönköping

LS 4

2388

6.

MU

Mikael Karlsson

Kronoberg

DG 303 WL

2309

7.

T

Thomas Hansen

Os

Std Cirrus

2271 (Norge)

8.

EV

Alexander Scott

Lidköping

LS 4

2208

9.

AA

Anders Andersson

Ljusdal

DG 400

2122

10.

SI

Martin Ekdahl

Herrljunga

LS 4

2107

11.

A3

Rauno Seimilä

Arboga

ASW 20

1992

12.

R8

Hans Forsberg

Herrljunga

LS 3

1943

13.

EY

Glenn Löfgren

Karlstad

Discus b

1750

14.

PR

Mats Larsson

Uppsala

Jantar Std

1586

15.

NA

Odd Magnusson

Göteborg

Discus bT WL

1575

16.

Z8

Gloria Stenfelt

Stockholm

Discus b

1453

17.

X1

Bo-Lennart Dahl-

Uppsala

LS 1 f

1361

Stockholm

Std Cirrus

880

ström
18.

C7

Barbara Silén

18-meter
Totalt efter dag 5
#

TN

Pilot

Land / klubb

Flygplan

Totalt

1.

9X

Börje Eriksson

Uppsala

ASG 29 E

3476

2.

UA

Tonny Olsson

Stockholm

ASG 29 E

2987

3.

2K

Andreas Kingbäck

Norrköping

Ventus 2cxM

2976

4.

JH

Jan Hasslid

Karlstad

Discus 2cT

2825

18m
5.

XL

Holger Eriksson

Västerås

ASH 26 E

2702

6.

UR

Ulf Ringertz

Eskilstuna

Ventus 2cxT

2695

7.

2T

Peter Johansson

Uppsala

ASG 29 E

2542

8.

CG

Jan Schmeltz Pe-

Nordsjælland

ASG 29 E

2418 (Dan-

9.

C

Åke Pettersson

Stockholm

Ventus 2b

2350

10.

2Y

Henrik Åslund

Linköping

DG 808 C

2263

11.

KX

Gunnar Karlsson

Örebro

Ventus 2cx

2199

12.

SS

Lars Rune Bjørne-

Gardemoen

Ventus 2cT

2064

dersen

mark)

vik
13.

RL

Bengt Nilsson

Göteborg

Ventus 2cM

1377

14.

TC

Fredrik Svanberg

Jönköping

ASW 27 B

721
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LEDER

De spennende personene
af Håvard Gangsås, Air Marskalk, S/NLF

Det er siste søndag i september og årets sesong nærmer seg
slutten. Jeg sitter på Bjorli Flyplass, høstleir med NTNU, og nå på
morgenen ligger alle de 10 andre pilotene og sover. De fleste er
godt fornøyd etter en flott uke med flyging hver dag. Ikke mye
bølge, men flott høsttermikk, hangflyging og den morsomme
konvergensen. Seilflyging gir meg fortsatt mange positive overraskelser, og forholdene på Bjorli overrasker meg stadig etter 15
år. Her på grensen mellom øst og vest, oppstår det ofte mange
nye væropplevelser, noe innovativt her gang. Slik bør også
seilflysporten være, noe overraskende og innovativt hvert år. De
fleste av dere velger da å ha fokus på de tekniske nyvinningene
som kommer, og det har vært en stor utvikling de siste årene. Er
dette rett fokus?
Selv velger jeg å glede meg over at det kanskje er et nytt medlem på feltet, eller bare en eller ei som er nyfiken på sporten. For
en klubb er medlemmene det innovative, det spennende, det som
driver oss fremover. Du finner alltid en eller ei som du trives sammen med i seilflymiljøet, kjenn etter selv nå.
Også denne høstleiren på Bjorli ga meg gode opplevelser på det
menneskelige plan, med flyvenner fra Sverige og Østerrike. Alle
blir de slått av den fantastiske naturen, at det alltid er noe å fly
på og at vi prøver å skape en god ramme rundt det hele. Her er
den kollektive tanke gjennomført til det ytterste, men det er fremdeles rom for utvikling også her. Herlig er det med en sport som
skaper stor glede og gode opplevelser for unge som voksne.
I høst var det også et felles møte mellom alle seilflynasjonene

”

Jeg begynner også å få en gryende interesse for alle nyvinningene som kommer, både fly, instrumenter, el-turbo og andre
duppeditter, men de har fremdeles mindre fokus enn de spennende personene jeg alltid møter
i seilflymiljøet.

i Norden, på Island. Spennende sted å fly, men like spennende å
møte gode ambassadører fra våre nordiske naboer. Islendingene
var som alltid gjestfrie og tok godt vare på oss, solid vertskap,
slik skal det være. Når våre gjester vil komme tilbake, da har vi
gjort en god jobb. Slik må det også være for våre lokale «gjester»
i egen klubb, skap et miljø hvor alle medlemmene alltid har lyst
til å komme tilbake. Fornøyde kunder er vår beste merkevare, og
skaper god markedsføring for vår fantastiske sport.
Men la det være klart, jeg begynner også å få en gryende interesse for alle nyvinningene som kommer, både fly, instrumenter,
el-turbo og andre duppeditter, men de har fremdeles mindre fokus enn de spennende personene jeg alltid møter i seilflymiljøet.H
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Tekst: Pekka Havbrandt
Foto: Bo Nilson

”Close call” på väg till guld

Johan Gustafson koncentrerar sig inför start.

Unlimited Overall Champion
Place
Pilot
Nation
1

Tekst og foto: Pekka Havbrandt

Vladimir Ilinskiy

RUS

Plane

Total score

%

Swift S-1

4798,11

69,538

2

Georgy Kaminskiy

RUS

Swift S-1

4790,73

69,431

3

Maciej Pospieszynski

POL

Swift S-1

4779,64

69,270

Plane

Total score

%

Advanced Overall Champion
Place
Pilot
Nation
1

Johan Gustafsson

SWE

SZD-59

3919,01

74,224

2

Slawomir Talowski

POL

Swift S-1

3838,37

72,696

3

Daniel Ahlin

SWE

Salto

3757,95

71,173

Guldmedaljör Johan Gustafsson, Sverige, SZD59 Acro, Silver Slawomir Talowski, Polen, Swift S1 och Brons Daniel Ahlin, Sverige, H101 Salto.

Emma Svensson flyger med SVT,s reporter

Under träningen till World Gliding Aerobatic Championship hade
Johan Gustafsson en skrämmande upplevelse. Under en träningsflygning med SZD 59 Acron började flygplanet vibrera kraftigt efter en fyrpunktsroll. Vänster skevroder hade lossnat...

Oripää ligger 3 mil norr om Åbo, det är ett gammalt flygfält från
kriget. Den här tävlingen är två olika tävlingar fast på samma plats
och samtidigt. WGAC med 18 piloter är VM i Unlimited Glider
Aerobatics och WAGAC med 40 piloter är VM i Advanced Glider
Aerobatics. VM är väldigt nära ett europeiskt mästerskap. Enda
skillnaden är att vi har en deltagande från Japan. UK kom med ett
spännande lag. Yngsta deltagaren var bara 14 år och fick sitt certifikat på dispens några veckor före VM för att få vara med.
Båda tävlingarna består av 6 flygningar, Compulsory Program,
Free Program och 4 unknowns. Det gäller att få till 348 starter på
10 dagar. Tufft jobb för domarpanelen. Piloterna föreslår de okända manövrerna och bygger sekvenser av de föreslagna manövrerna, juryn väljer sedan de mest lämpliga programmen. En unknown
får man inte träna utan man flyger den efter noterna på instrumentbrädan direkt framför domarna.
Organisation och rutiner fungerade till en början (i begyndelsen, red.) inte alls. Klagomålen från piloterna var massiva, allt ifrån
avsaknad av toaletter, dåliga boxmarkeringar på marken, usla briefingar till direkt farliga flygrutiner. Juryn fick gripa in och tala arrangörerna till rätta för att tävlingen skulle kunna fortsätta.
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Under träningen slog en Swift från Österrike sönder landstället
på det ojämna fältet, en Swift från Italien landade utan hjul och fick
plastrepareras i Räyskälä. Trots att det är tävling på VM nivå fungerar gentlemannaskapet. Polen bestämde sig för att bara flyga med
ett av sina två flygplan och låna ut gaffeln till landstället från det
ena flygplanet till Österrikarna. Mycket snyggt gjort, det hade aldrig hänt i Formel 1.
Under de första dagarnas träning hade vi dåligt väder ungefär
halva tiden och alla hann flyga träningsstarter i boxen före tävlingen. Under träningen hade vår egen Johan Gustafsson en skrämmande upplevelse. Under en träningsflygning med SZD 59 Acron
började flygplanet vibrera kraftigt efter en fyrpunktsroll. Vänster
skevroder hade lossnat. Det gick att manövrera flygplanet men vid
minsta kytt eller fart över 100 började vibrationerna igen. Johan
och jag pratade med varandra över radion och Johan bestämde sig
för att flyga ner flygplanet. Alternativet hade varit att hoppa. Under finalen fick Johan vibrationer igen när han passerade träden
men landningen gick bra. Räddningsstyrkan kom några minuter
efter landning och vi återkallade Superpuman som var på väg att
leta efter en fallskärm. Hannu Korhonen (Stort tack Hannu) besik-

Det blev mycket väntan på vädret. Här vilar
Johan Gustafsson under sin SZD59 Acro.

tigade flygplanet i Räyskälä och inga skador hittades. Efter ett stort
antal monteringsövningar kom vi fram till att det finns ett rätt sätt
att koppla rodren och ett par möjliga sätt som ser bra ut men där
låsningen inte har låst och daglig tillsyn med mothåll av rodren inte
avslöjar fel i monteringen. Skevroderlåset är likadant som på gamla Jantarn. Tyskarna har haft en liknande incident med sin SZD 59. Den flögs
också ner efter ett okopplat skevroder. Har ni en Jantarkoppling så lönar
det sig att vara extremt noggrann och gärna provmontera lite.
Den hårda nordliga vinden fortsatte fram till måndagen och flygningen ersattes av en internationell paintballtävling och en fransk afton med
ostar och vin.
På tävlingens 8,e dag började vi äntligen flyga på allvar. Första briefing
05.00 och sista start 21.30.
I Unlimited vann Ryssland dubbelt. Johan Gustafsson från Sverige blev
världsmästare i Advanced i en SZD 59 Acro. Johan fick tre guldmedaljer han blev Overall Advanced World Champion, World Champion in
Compulsory program, World Champion in Unknown Program. Han
missade bara ett möjligt guld i Free Program. Framgångarna är ingen
slump. Team Sweden har tränat med Sandor Katona som tränare varje
år ända sedan 2010. Johan har i år tränat mer än 120 starter med bedöm-

ning från marken. Daniel Prisutdelning
Ahlin som har
tränat
mycket
under
en lika
Junkers
JU82 tog tredje
platsen i en 38 år gammal Salto H101 precis efter Slawomir som flög
Swift S-1. Salton var dock inte äldst, en 60 år gammal LO-100 deltog också.
Johan och Daniel bevisade att man inte måste ha en Swift i Advanced
för att hävda sig. Att vinna med en Acro höjer prestationen till bragd
nivå och att placera sig på medaljplats med en Salto är helt osannolikt.
Alla andra slutade tävla internationellt med Salto för 10-15 år sedan.
Acron har inte klarat sig bra mot Swift och Fox innan Johan skaffade en.
Anledningen till att Daniel flög Salto är att Daniels vanliga flygplan som
han flyger tillsammans med Pekka Havbrandt förlorade sina vingar i en
brandolycka. Foxen får nya vingar i Polen men vingarna levereras först
efter VM. Rutin hjälper också, Johan och Daniel har bra meriter från tidigare tävlingar. Johan blev världsmästare 2010 och Daniel har ett individuellt VM brons från 2011 och ett lagsilver från 2010.
VM 2014 kommer att arrangeras i Polen V30/31, i Polen finns unga
förmågor som kommer att bli farliga. I Sverige arrangeras SM 2014 som
en del av SM-veckan i Borås V27 och Sverige kommer att arrangera de
nordiska mästerskapen iSebastian
Glider Aerobatics
2014, vi får se var och
gör sig färdig för start med Gustav
när. H
som assistent
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Ottsjö
Fjällflygläger 2014
Dato: 8-23. marts.
Mere info: ottsjo.segelflyget.se/

h Ottsjö Fjällflygläger 2014

Om författaren Thomas brandt:
Flygklubb - Östra Sörmlands Flygklubb, ca
70 km sydväst om Stockholm
Ålder - 55
Yrke – Pilot på business jet
Fritid – Segelflyglärare och motorflyglärare.
Ordförande i Föreningen Ottsjö Fjällflygläger.

Artikelns fotograf, Peder Sandström från
Sollefteå Flygklubb

Bogsering mot vågen.

Välkommen till Ottsjö
Fjällflygläger 2014
Åben invitation fra Thomas Brandt.

Ottsjönostalgi - Bergfalke från Östersunds
Segelflygklubb
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I min flygdagbok finns en notering från den
20 mars 1977: ”SE-THL, Bergfalke, 24 min,
inflygning Ottsjö”. Redan några dagar senare var det dags att känna på vågen över Vallbo strax öster om Ottfjället med SE-TDC,
en Mucha av årsmodell 1960 som jag blivit
delägare i knappt ett år tidigare.
Som tjugoåring, med ett tre år gammalt certifikat och med all flygerfarenhet inhämtad
från en Bergfalke i sjöbrisens Norrtälje, var
detta Äventyret! Bara att passera Dalälven
för första gången i livet och köra bil upp
genom Norrland kändes som en resa ut i
det okända.
Så, efter övernattning i Hudiksvall, svängde vi av E75 i Undersåker. Vägen bar genom skog och över fjäll, blev smalare och
smalare, ännu mera granskog, och så helt
plötsligt: framme! Synen som mötte oss när

det fantastiska panoramat över fjällvärlden
öppnade sig, med sjön och Ottfjället i solsken och gnistrande snö, har etsat sig fast i
mitt minne.
Sedan dess har jag, med undantag för ett
år i slutet av åttiotalet, återvänt till Ottsjö
varje år. 2012 års inställda läger räknas inte.
Jag minns det fantastiska året 1986 med 83
diamanter, och 233 guldhöjder, men ett ännu
starkare minne är min guldhöjd 1979.
Den dagen satte vinden in med mer eller
mindre stormstyrka på isen, samtidigt som
temperaturen låg på ett par plusgrader. Mildvädret gjorde det blev drägligt att vara på
isen. Sydvinden tillsammans med en gynnsam, stabil skiktning gav upphov till den
kraftigaste Ottsjöhiss jag har upplevt. Norr
om Ottfjället syntes ett flera mil brett rotormoln, skiftande från grått till blåsvart. Med

Lennart ”Zäta” Zetterström som hittills
deltagit i 50 läger, men nu drar sig tillbaka
efter att varit lägerledare i 40 läger.

blotta ögat kunde man se luftens våldsamma rörelse uppåt, som ett upp-och-nervänt
Niagara.
Start på bana 18, sedan svänger Cuben
med vinden rakt mot molninfernot över
byn. Kraftig men kontrollerbar turbulens,
höjd 300 meter, variometern på 10 m/s, och
så urkoppling. Nosen mot Ottfjället, backa
inte in i molnet, marken sjunker undan. Variometern, en polsk antikvitet med logaritmisk skala, visar 20 m/s. Otroligt!
Turbulensen avtar, och på 1 200 meter är
det helt stilla. Stiget stabiliserar sig på 5 m/s.
Strax efteråt befinner jag mig i gassande sol
på 3 600 meter, med rotormolnet långt under mig och flera andra flygplan högt ovanför. Jag njuter av utsikten över fjällmassiven
Helags och Bunnerfjällen. Borta i väster syns
Storlien. Men utan syrgas, och med resten

Ett vackert lenticularis i Vallbovågen, på
väg mot diamanthöjd över Anarismassivet.

av Roslagens Flygklubb otåligt väntande på
isen, tar jag ut motvilligt ut luftbromsarna
och är tillbaka på sjön efter 37 minuter i luften.
Mycket har hänt sedan mitt första besök
1977. Lägrets flygplanpark dominerades då
av Bergfalke, med skidor istället för hjul,
samt några enstaka Astir. Den enda banan
på isen var markerad med granruskor, och
där bogserade två skidförsedda Piper Cub.
Lägret har idag en mycket god infrastruktur, med ett upplogat bansystem i klass med
Chicago O’Hare. Bergfalkarna har fått ge
plats åt ASK-21, DG-1000, DuoDiscus och
liknande. Alla flyger med hjul, skidor finns
inte ens på de Pawnee som bogserar.
Det svenska segelflygets kräftgång med
färre certifikat har naturligtvis även påverkat Ottsjölägret. 2012 var isförhållandena

så dåliga att lägret måste ställas in. Till årets
läger kom 11 klubbar med 14 flygplan. De
67 piloterna fick glädja sig åt 14 flygdagar
av 14 möjliga, och årets facit blev 2 guldoch 29 silverhöjder. De mest långväga gästerna kom från Toledo i Spanien, och de
fick känna på lite svensk vinterkyla. Till 2014
lovar de ännu fler spanska deltagare.
Flera stora segelflygklubbar, som varit
mycket aktiva i Ottsjö under decennier, har
inte synts till på många år. Därför var det
mycket glädjande att se Östersunds Segelflygklubb göra come-back i år med en totalrenoverad Bergfalke, med skida och allt!.
I mars 2014 är det dags igen, i mitt fall för
trettiosjätte gången. H
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Landskrona FK
Landskrona FK har haft en fin säsong. Vi har fått fem nya
S-cert och fem nya C-diplom. Vi gratulerar Imre, Boris, Tobias, Andreas och Jesper till sina cert.
På tävlingssidan har det varit stora framgångar. Klubben
vann Segelflygallvenskan och RST tremananlag i hastighet.
Ronny Lindell blev tvåa i SM i hastighet och Göran Ax trea.
Göran Ax blev svensk mästare i öppna klassen och Gunilla
Lindell tvåa i SM i racingklassen. Ronny Lindell blev trea i
standardklassen på För-VM i Finland.
Förhoppningsvis ska problemen med motorn till vår ASK 21
Mi nu var avklarade. En ny motor är monterad i USH.
VMM (Varannan Månads Möte) drar igång i november och
förutom dessa och sedvanlig S-teori planeras kurser i sträckflygning m m.

Sønderjysk flyveklub

Imre och Boris med instruktören Leif (i midten) efter deras
första solo.

- Robert Danewid

H KLUBNOTER
Holstebro flyveklub

Västerdalarnas fk

Så står klubbens nye værksted og garage-anlæg klar, 200 m2
topisoleret, topmoderne og flotte byggeri som enhver klub må
misunde os. Der er lagt næsten 2000 frivillige timer i projektet
som har taget godt 8 mdr. fra start til slut.
Klubben forventer i år at nå 10 nye UL-certifikater, 2 nye S. certifikater og et par solopiloter. Der er fortsat en stor tilgang af
nye medlemmer, mest UL, men flere af vores tidligere svæveflyvere er vendt tilbage til klubben for at uddanne sig som ULpiloter, det er skønt og de trækker svæveflyver-ånden med sig.
Klubben har lidt problemer med det gamle spil, selve konstruktionen er snart 40 år gammel, og det er svært fortsat at skaffe
dele til undervognen, der bugserer spillet. Får vi et godt tilbud
vil vi overveje at finde et alternativ. Vi
har dog fortsat flyslæb til rådighed
med den privatejede
EuroFox.

Oktober månad närmar sig med stormsteg och då är det dags att
summera säsongen.

For snart flere uger siden brød turbomotoren på vores Super Dimona sammen. Det har nu vist sig, at turboen er gået i stykker,
og at det ene topstykke har en revne. Motoren har kun gået ca.
600 timer, og den har været plejet og passet helt efter håndbøgerne. Vi har brugt flyet meget til f-slæb, men det skulle det faktisk i længden kunne holde til. Dan-Glide, som reparerer motoren
for tiden, har foreslået at få indbygget en større køler, og det har
vi besluttet. Og det har nu vist sig, at Hernings fly af tilsvarende
type også er blevet forsynet med en bedre køling, og de har samtidig også skiftet fra oktan 95 benzin til Shells V-Power benzin.
Det sidste års tid har der ikke været problemer i Herning efter
disse modifikationer. Skift af brændstoftype overvejes nu også i
det sønderjyske.
F-slæb er efterhånden blevet meget meget anvendt i klubben
specielt til hverdagsflyvning og flyvning på søndage. Et slæb til
500 meter tager vi 150,- kr. for, og det er der en del, som benytter sig af. Statistisk set (klubbens egen!) skal man i gennemsnit
bruge 1,1 slæb for at være nogenlunde sikker på at få termiktilslutning, mens man skal starte i spilstart 2,4 gange for en tilsvarende sandsynlighed.
- Jørgen Korsgaard

Rudolf Adam på hanget i Fryadalen
(Foto Kjetil Nordheim)

Redan i slutet av februari gjordes de första starterna och efter
det har det rullat på riktigt bra med många dagar med flygväder.
Totalt har det flugits över 110 dagar. En av säsongens höjdpunkter var vecka 29 med fina vågflygningar med bra höjdvinster från
hemmafältet. Bäst lyckades Håkan Schweitzer med en höjdvinst
på 3094m och en på 2596m. Totalt under veckan gjordes 8 flygningar med höjder över 2500m i våg.
Den största höjdpunkten är dock Johan Gustafssons VM-guld i
konstflyg i Finland och SM-guld i Halmstad, där det även blev
medaljer till Christer Gustafsson och Sebastian Jansson.

Frya leverer - Gardemoen
Seilflyklubb
Som tidligere år i midten av september har Gardermoen
Seilflyklubb arrangert høstleir på Frya. 4 av 5 dager var flybare. Det var rekord-oppmøte av fly, elever, sertpiloter som
ville ta luftrommet over Ringebu nærmere i øyensyn.
Det ble fløyet på hang, termikk og bølger. Vi produsert 69
starter, og fløyet 86 timer, klubben disponerte 4 tosetere og
2 ensetere. Flyene gikk i ett! Klubben fikk også testet nyvinningen, en Duo Discus T for første gang på og over norsk jord,
og den sviktet ikke. Vår ”gamle” Duo havarerte i 2012 og det
har vært lenge å vente på et nytt fly, men nå er den her og
den sviktet ikke, den har vært savnet av mange. Mange fikk
endelig utsjekk på motor. I tillegg deltok også 4 private piloter med egne fly.
Gardermoen har et samarbeid med Elverum flyklubb/seil. Vi
fikk med oss en 2 seter fra dem, sammen med 2 sertpiloter.
Dette samarbeidet med byttelån av fly er noe vi har hatt i 3
sesonger, og det fungerer veldig bra. Samarbeidet gjør også
til at instruktører kan fly med elever fra begge klubbene, slik
at man på den måten også får nyttig bistand til tider.
Den ene dagen fløy Arne Martin G i PS tur retur Galdhøpiggen (Norges høyeste fjell), imponerende på en passe god dag,
det står det respekt av.
I god tradisjon for Gardermoen, var alle samlet til fårikålmiddag på lørdag kveld. Middagen ble lagd i felleskap, det ble
dekket langbord og skålet for en vellykket høstleir. Vi overnattet på Frya leir, en nedlagt militærleir, med en passe god
standard.
Høstleiren til Gardermoen SFK har blitt den samlingen som
samler flest medlemmer. Det er mange flotte flyopplevelser
og ikke minst det sosiale binder klubbens og samarbeidsklubbens medlemmer sammen. Takk til de som har vært med
på forberedelser, gjennomføring og avslutning, dette gjør
seg ikke selv, en er avhengig av at alle bidrar.
- Petter Gustavsen

Juvasshytta med Galdhøpiggen i bakgrunnen foto Arne Martin Güettler

Vi har även haft gästande flygare från på besök, bland annat från
Landskrona, Gotland, Feringe, Danmark, Tyskland och Lidköping.
Nu ser vi fram emot nästa säsong.

- Erik Leander
- Lars-Göran Uhr

Nyt værksted i Holstebro
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Nordsjællands svæveflyveklub

Tonny Olsson: 33 flygningar och totalt 11 112.9 kilometer.
(foto: Jens Trabolt)

Stockholms Segelflygklubb

SSFK, Stockholms Segelflygklubb, har, liksom segelflyget
som helhet, tappat medlemmar under flera år, men nu ser
vi några positiva trender. Utbildningen har ökat och klubben
har under 2012 och 2013 väntelista för utbildning av blivande
medlemmar, även ungdomar. 2013 har klubben tecknat flera
flygabonnemang än på många år. Verksamheten har ökat,
delvis beroende av bra väder, trots att vi har höjt våra avgifter.
Thomas Rahm har kommit tillbaka efter några år, han är nu
skolchef och aktiv lärare. Thomas utbildar också flera avapiloter och tränar själv uppvisnings-ava.
Vår DG-1000 har utrustats med transponder. Den underlättar IMC-utbildningen som Leif Eriksson sköter om när han

inte grundskolar. Tonny Olsson är i skrivande stund Sveriges mesta sträckflygare med 33 flygningar och totalt 11 112.9 kilometer.
Han placerade sig också som SM-2:a i 18-metersklassen med sin
ASG29. Johan Dahlquist tog samma placering i SM klubbklass
med sin Discus.
Flera norrmän gästade Långtora och flög en vecka med klubbens
och medhavda plan. Vädret var bra och alla var nöjda.
14 september hade vi kräftskiva på Långtora med 70-talsmusik
och dans. Fenix Skärmflygklubb, som vi delar luftrum med, deltog också. Kjell Öblom skötte musikvalet med det bästa från epoken, och det dansades som aldrig förr till midnatt.
Vi har haft driftstörningar på våra bogserplan, ett tack till Eskilstuna Flygklubb som ställt upp med sitt reservflygplan.
- Åke Pettersson

En kort introduktion til Nordsjællands Svæveflyveklub ( NSF)
Nordsjællands Svæveflyveklub, stiftet i 1943, er den største svæveflyveklub i Danmark med over 150 aktive medlemmer.
Klubben har i de sidste 40 år haft egen flyveplads med hangarer
og klubfaciliteter på Gørløse Svæveflyvecenter, beliggende mellem Hillerød og Slangerup ca. 30 km nordvest for København.
Flyparken er på mere end 25 svævefly, motorsvævefly samt klubbens slæbefly. Klubflyene udgør ca. halvdelen.
Vi har for nyligt bygget nyt spil efter Skylaunch-principper. Det
blev et kæmpe arbejde for det kompetente team som stod for
opgaven. Spillet blev bygget i vintermånederne 2011/2012 med
større men smallere tromler, og disse blev indkøbt sammen med
helt nye wirestyr, som kunne bruges til Skyrope (9 mm reb), samt
Dyneema (5 mm hul kunststofsnor).
Med en bane på 1200 meter har det vist sig muligt at få en ASK21 - med 2 personer om bord - op i 2300 ft.(!)
Ligeledes blev der indkøbt et brugt returspil i Holland – i øvrigt
det første i Danmark – så sidevindskomponenten ikke længere
skulle være afgørende for, om der kunne spilstartes eller ej.
I foråret (våren, red.) gik vores slæbefly, Pawneen, på næsen på
grund af en fugtig bane. Det resulterede i et havari hvor både
propel og krumtap skulle skiftes ud. Dette betød at aktiviteten i
foråret blev reduceret noget, men sommeren og eftersommeren
har nu kompenseret for dette.
- Bonni Kryger

Uppsala Flygklubb:
Benny orrsäter 1947-2013
En god kamrat, känd segelflygprofil och prestigelös kompis har
lämnat oss efter tapper kamp mot sin svåra sjukdom.
Vi ska minnas dig med glädje Benny. Tror aldrig jag mött din like
förut och kommer nog aldrig göra det igen?
En kompis som man drömde tillsammans med och även genomförde sina drömmar med.
Du hade kort tid mellan tanke och beslut. Planerade vi något så
blev det alltid genomfört.
Gemensamt hade vi naturligtvis segelflyget i botten men också
allt mellan himmel och jord. Tror jag fick dig att coola ner lite,
släppa jobbet lite och uppskatta familjen mera?
Benny, du som otränad sportare nappade och vi genomförde tillsammans Vasalopp,Vansbrosim,Vätternrunda och Lidingölopp
som är lika med en svensk klassiker. Kommer ihåg när vi simmade ut i Hjälmaren på ett Arboga-Open med Börje Gustavssons
grabbar som var små då i följebåt inför Vansbrosimmet. Plötsligt och ca 1km ut vände båten mot land, en av grabbarna hade
glömt flytvästen. Kvar blev Benny och jag, inget jätteproblem, vi
simmade bara tillbaks och inget mer med det.
Efter klassikern har vi genomfört ett antal Vasalopp och Lidingölopp. Oftast var jag lite bättre tränad men en gång slog BenSIDE 74 Nordic Gliding 2013

Benny Orrsäter i Nimbus 3 under flygning i
Pokveni, Namibia

ny mig i Lidingöloppet med råge. Backträningen i kuperade Nödinge hade haft god effekt.
Vi har vandrat i berg, segelflugit i Europa och segelflugit i både
Namibia och Australien tillsammans. Börje Eriksson blev förvånad då han hörde vårt vanliga tugg på kanalen i Australien 2008.
Du klarade livet med fallskärmshopp från din Ventus då du blev
påflugen i Norge 2009.
Nu Benny är vår tid tillsammans till ända, har även tagit farväl av
gemensamma vapendragaren Qurt Holmberg som ändade sitt
liv 2 dagar före dig.
Må ni tillsammans hitta en 8-metersblåsa tillsammans som du
gjorde i Australien. Du hade ett lägre nummer på din nummerlapp än jag men när det är min tur så kurvar jag ikapp i en 10- metare och då kanske vi ses?
Du fattas mig Benny. Din bästa kompis
-Hans Larsson
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Göteborg Segelflygklubb
80-årsjubilerande Göteborgs Segelflygklubb firade stort med ett
fly-in i dagarna tre, vi hade supertur med vädret och fick massor
med prova-på starter och många besökande flygplan.
Flygdagarna arrangerades tillsammans med Göteborgs Veteranflygsällskap och Alingsås Flygklubb 23:e till 25:e Augusti. Redan
på fredagen hade vi ett tiotal intresserade som fick testa segelflyg och på lördagen blev snart kölistan fulltecknad. Till vårt förfogande hade vi klubbens egen ASK21 samt en inlånad gammal
trotjänare i form av en Bergfalke IV. Dessa två samt klubbens motorseglare, en Grob 109 B, flög hela dagen och vi kunde räkna in 24
starter med passagerare som fick testa på hur det är att flyga segelflyg. På lördagskvällen var det grillfest för klubbarnas medlemmar och hitflugna piloter. En hel del skålar för den jubilerande klubben blandades med många roliga anekdoter och glada tillrop under kvällen. Under söndagen hade vi fortfarande samma strålande
väder och vi kunde räkna in ytterligare 20 prova-på-starter. Klubbens instruktörer och bogserpiloterna gjorde en heroisk insats under hela helgen och de flesta av klubbens aktiva medlemmar hjälpte till med allt från parkering och café till att lotsa besökare rätt.
Det kom ett 25-tal flygplan också till fly-in delen, de flesta på lördagen. Många moderna motorflygplan men också en AN-2:a, en
del veteranflygplan där främst två Tiger Moth kan nämnas,
den ena bara ett år yngre än klubben. Veteranernas GV38:a, Alingsås Flygklubbs Katana och den besökande AN-2:an tog också upp
många flygintresserade på flygturer över Alingsås under helgen.
Vi kunde visa upp flyg i allmänhet och segelflyg i synnerhet från
dess bästa sidor och nu blickar vi med tillförsikt framåt på de nästa
80 åren! Förhoppningsvis kommer vi att få återbesök av många
av de cirka 250 besökare vi hade under helgen.
Tittar vi framåt så kommer Ungdoms-SM redan sista veckan i September. Detta evenemang arrangeras i år av GSFK och vi hoppas
på en härlig landningstävling där agnarna skiljs från vetet. I
mitten av Oktober är det så dags för klubbens egna landningstävling som en avrundning på säsongen.
- Viktor Karlsson

80-åriga Elvy Almström passade på att prova segelflyg för
första gången på våra jubileumsflygdagar. En mycket nöjd
och glad jubilar som fått
flygturen i present!

Ållebergs Bergfalke IV gör en av många starter. Typen
används fortfarande för skolning i många klubbar
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Arne Gammeltoft er en institution i ØSF. Han
er den der først finder termikken, og han er
den der lander sidst!

h Klubnoter

Øst-Sjællands Flyveklub

Øst-Sjællands Flyveklub har i år haft en solid fremgang af
medlemmer. Vi har i år kunnet sige velkommen til 9 nye medlemmer, og vi har sagt farvel til 4, så vi er nu 106 aktive ØSF’ere
med en historisk høj andel af juniormedlemmer.
Sæsonen indledtes med at banke is af hangarportene, før vi
kunne få dem op. Og der lå 30-40 cm sne på pladsen, men
vi fik skrabet så meget væk, at vi kunne komme i gang.
ØSFs flyveskole har fået en bedre end ny ASK 21 tilbage fra
Aerospool i Slovakiet, hvor den har fået en 6.000 timers hovedrenovering og en omgang maling. Kvaliteten af arbejdet
er meget høj, og instruktørerne har også lagt mærke til, at
flyet nu er blevet ”glattere” så der er flere ”km/l” i flyet end
før renoveringen. Flyet har desuden fået monteret et spinkit, så vi nu kan gennemføre alle A normerne i klubbens regi.
Den første af vores nye elever er gået solo efter 4½ måneds
skoling, hvilket er ganske pænt alt taget i betragtning. Bo
Simonsen har været god til med at møde op på flyvedage,
så det har givet pote med en hurtig soloflyvning.
Ikke mindre end 5 piloter har i det første halvår fløjet deres

5 timers sølvbetingelse: Kenneth Beck, Sebastian Fredsholt,
Jakob Bach, Peter Christiansen og Paul-Erik Svejdal. Og der er
fløjet masser af strækkilometer over Sjælland.
Og sporten kort: Henrik Breidahl tog en flot femteplads til EM,
Martin Andersen tog en flot andenpladsen til Junior DM og
Klaus Vang blev Sjællandsmester. Sporten har altid haft en
stor plads i ØSF, hvor vores klubtræner Filip Bojanowski og
sportschef Jesper Thomsen sørger for at give vores medlemmer udfordringer. De har lavet et skolingsforløb for nye (og
gamle) S-piloter, så man hurtigt kan komme i gang med strækeller termikflyvning.
Sidste afdeling af SM blev afholdt på Kongsted (EKKS) sammen med det legendariske BØF Rally. Der var solid deltagelse
med 30 fly og et konkurrencevejr, som ikke kunne være meget
bedre og som gav tre konkurrencedage.
Klubben afholdt sin årlige sommerlejr på Arnborg i juli lige efter SAC, hvor der var god tilslutning. Bo René Nielsen havde
lavet forarbejdet til lejren, som alle deltagere husker tilbage
på med glæde. Der blev fløjet en vis del ud af bukserne, en pilot tog S-certifikatet og der blev fløjet tre 5 timers flyvninger.
- Ulrik Friis

H KLUBNOTER
Dansk rekord? Carl Henry Kristiansen har leveret en stor indsats på klubplan igennem 70 år!
Han blev fejret med reception i
Midtsjællands Svæveflyveklub d.
5. oktober.

Midtsjællands svæveflyveklub
Torsdag den 3. oktober 2013 var det 70 år siden, at Carl Henry Kristiansen fløj sin første svæveflyvetur i et tysk Stamer Lippisch
svævefly. Året var 1943 og datoen var dagen efter Carls 16-års
fødselsdag.
Carls svæveflyveuddannelse på Bøtø foregik i ensædede svævefly med gummistart, og en flyvning skulle have en varighed på
mindst 20 sekunder for at blive godkendt.
Efter 77 starter og en samlet flyvetid på 82 minutter fik Carl sit
svæveflyvecertifikat den 8. september 1944. Siden da er det blevet til adskillige starter og timer.
Carl flyver endnu, og i en alder af snart 86 år fungerer han stadig
som instruktør, S-kontrollant og materielkontrollant.
Carl er et usædvanligt menneske. Han er beskeden og jordnær af
natur, men samtidig også en ret viljestærk person, der kan være
en ret bestemt instruktør i luften. Han har evnen til at kunne ”se
omkring hjørner”, når der er brug for en hurtig beslutning, og derfor har han også beriget sine elever og klubkammerater med et
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væld af viden og erfaring. Carl er særdeles vellidt og er et klubmenneske til fingerspidserne. Han har lagt en kæmpe indsats i
de tre klubber, han har været medlem af: Ringsted Svæveflyveklub, Slagelse Svæveflyveklub og nu Midtsjællands Svæveflyveklub.
Med sin uddannelsesmæssige baggrund som maskinarbejder og
mekaniker har han naturligt påtaget sig mange praktiske opgaver i klubberne. Han er nærmest et omvandrende leksikon, når
det gælder svævefly og materiel. Bl.a. var Carl med til at indføre
”tørresnor” ved spilstarter i Danmark, efter at han var blevet opmærksom på systemet i Tyskland.
Carl har ikke gjort det meget i konkurrenceflyvning, men han er
alligevel anerkendt for at være en usædvanlig svæveflyver og instruktør. Tilbage i 70’erne, hvor han var på toppen flyvningsmæssigt, deltog han bl.a. i et Sjællandsmesterskab i en ældre Zugvogel 3B, hvor han lammetævede en håndfuld mere garvede konkurrencepiloter i deres nye 1. generations glasfiberfly, herunder
bl.a. en ASW19 fra Flyvestation Værløse Svæveflyveklub!
Carl har gennem årene modtaget flere anerkendelser for sin indsat i svæveflyvningen. Bl.a. har han modtaget DSvU’s guldnål,
Per Weishaupt pokalen, der uddeles for særlige præstationer, ligesom han var æresmedlem i den daværende Slagelse Svæveflyveklub og nu også æresmedlem i Midtsjællands Svæveflyveklub.
- Bestyrelsen i Midtsjællands Svæveflyveklub

Viborg svæveflyveklub
EB28 nyt fly på Ljungbyhed: Det er ikke let at få
plads til den fulde spændvidde i Klubnoter!
(Foto: Jens Trabolt)

Ljungbyhed segelflygklubb
Ännu en Openklassmaskin har anslutit till klubben, denna gången en EB28 som ska flygas på VM i Polen nästa år.
På klubben finns nu en ASW22 en ASH25EB och en EB28. Flygningen har tyvärr blivit påverkad av utbyggnad av banljus
på den södra banan. Förflyttning av flygplan har fått ske till norra banan varje dag det skulle flygas.
- Jim Acketoft

Gennem et værdifuldt samarbejde mellem klubberne, Midt
Jysk faldskærmsklub, Viborg flyveklub & Viborg svæveflyveklub, blev der afholdt et kombineret Fly in / Åben hus arrangement på Viborg flyveplads den. 24 Aug..
Her blev modtaget 15 fly, og i alt 24 Fly in-gæster.
Fly in-gæsterne var inviteret til frokost på pladsen. Stor tak
til Jer som kom forbi ..
Pladsen fik rigtig god support fra Flyvevåbenet med SAAB
T-17 / Fennec-helikopter stående statisk samt F-16 overflyvning, hvor pladsen i øvrigt var lukket (NOTAM).
Een lokal model-flyveklub udstillede deres farve rige modelfly.
Der var mulighed for Rundflyvning i én Robinson R44 til de
gæster som havde lyst til dette.
Som én ekstra bonus dukkede 3 Chipmunks op på pladsen
for at tanke benzin...
Klubben fik med god hjælp fra DASK & private flyejere rig
mulighed for at udstille svævefly af enhver art. DASK bidrog
med OY-AXO ”Hugo Holm”, en super-fin Grunau Baby som
blev bygget på loftet af Esbjerg Højskole-hjem lige efter krigen.
Det blev én rigtig go’ dag - det skønnes at der har været ca.
1200 besøgende fra Viborg og lokalområdet.
Een opfordring herfra: Gør noget sammen med evt. andre
klubber på din flyveplads. 1) Det giver bonus i forhold til fælles PR. 2) Det er til stor gavn i forhold til personlige relationer på tværs af klubberne. 3) Det gør det også meget letterer at få én konstruktiv dialog om tingene på en evt. ”problematisk” flyvedag.
- Thomas H. Sørensen

Grunau Baby til åbent hus på Viborg

3 farverige Chipmunks

flyveplads

Et par af VIborg Svæveflyveklubs medlemmer stod tidligt op for et ”Sunrise”slæb. ”Det var en meget smuk oplevelse. Det tog os 45 minutter at svæve ned
og rundt over Viborg og omegn fra 2000 meters højde, for der var selvfølgelig
ingen termik på det ukristelige tidspunkt af dagen.”, fortæller Jørgen Korsgaard,
der har taget dette billede.

kom forbi til tankning
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h Forbundsinformation

Seilflyseksjonen
informerer

Havarier etter hard landing
I løpet av sesongen har vi hatt 5 hendelser/havarier i norske
seilflyging knyttet til harde landinger. Enkelte av dem har kommet som følge av forsert innflyging med sterk påvirkning til utfallet av selve landingen. Skadeomfanget i disse sakene er kun
knyttet til materiell, men hvor alle er sendt til verksted. 2 av 5 er
knyttet til klubbmateriell og skoleflyging, mens de øvrige er privateiet.
LN-GXX, ASK-21Mi – hard landing
LN-GJA, ASH 26E – forsert og hard landing
LN-GCR, ASH 26 E – hard landing
LN-GPI, Pipistrel Sinus – hard landing
LN-GRA, ASK-21 – hard landing
Hard landing er den klarest trenden i årets rapportering som
nå teller 21 rapporter. Du kan lese mer om hver enkelt hendelse
fra seksjonens hjemmesider. Trenden bør være et klart signal til
oss alle om å ha mer og bedre fokus på innflyging og landing. Det
beste vi kan gjøre er å fly mer, trene mer og gjerne ta med oss en
instruktør.

Konvertering til LAPL S
S/NLF har jobbet ut en konverteringsmatrise hvor vi har sett på
vår utdanning opp mot kravene i det nye EASA-sertifikatet LAPL
S. Rapporten ble utarbeidet og oversendt Luftfartstilsynet i vår.
Siden da har vi ikke hørt noe fra LT og vi har derfor sendt et brev
til LT nå i september. S/NLF anser det vesentlig at vi kommer i
gang med konverteringen denne vinteren slik at det ikke oppstår
kapasitetsproblemer og uforutsette ting før den absolutte fristen inntrer april 2015.
Mange seilflygere vil ikke kunne dokumentere tilfredsstillende ferdigheter i radiotelefoni, menneskelige ytelser og begrensinger (MYB) samt kjennskap til de nye sertifikatreglene i dag.
S/NLF har startet arbeidet med utarbeidelse av kurs som skal
kunne dekke opp dette og som tenkes gjennomført lokalt i klubbene. Vi tenker oss dette som en oppfølger til Fly Trygt programmet.
En stor fordel for de av våre piloter som har fylt 50 år er at LAPL
S vil gi deg ett ekstra år gyldighet med LAPL-medical.

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

I 2001 mistet vår seksjonen støtten fra Luftorsvaret (LF). Siden
den gangen har det vært jobbet med å finne nye prosjekter som
kan tilføre både S/NLF og LF noe i et samarbeid. Høsten 2012
gjennomførte vi den første Jentecampen som motivasjonssamling for jenter. Til den første samlingen kom det 13 deltakere og
vi fikk testet konseptet med gjennomføring på Ole Reistad Senter, Starmoen. Alle parter var meget godt fornøyd og det ble derfor besluttet å videreføre prosjektet. I 2013 er det satt opp to nye
samlinger. LF kan vise til veldig god søkning fra jenter som ønsker å delta og i år får 36 jenter tilbudet. Den første samlingen
ble gjennomført 20.-22. september med 18 jenter. Her fikk alle
jentene fly 3 seilflystarter, safari og Bell 412 i tillegg til at de mottok mye informasjon om seilflyging og forsvarets utdanning. Neste samling er 4.-6. oktober. Sett fra vår side har vi et kjempepotensial i å rekruttere nye seilflyelever i dette prosjektet. Alle
jentene får loggbøker og progresjonskort med seg hjem og informasjon om nærmeste seilflymiljø.

igjen være tid for vedlikehold og klargjøring til ny sesong. Staben
vil sammen med seksjonsleder evaluere og legge planer for aktiviteter på senteret i 2014.

Pilotmøter
Med ny leder i uttaks- og konkurransekomiteen, Kato Kvitne, er
det satt fokus på å utvikle norsk konkurranseflyging. De siste
årene har vi arrangert noen meget kvalitativt gode konkurranser
i bra vær, men antall deltakere blir stadig færre. I våre naboland
sendes det regulært landslag til internasjonale mesterskaper,
mens Norge de siste årene kun har deltatt internasjonalt på juniorsiden. UKK har for å møte pilotene og stake ut en nytt kurs
besluttet å kalle inn til pilotmøter under parolen – Hvor vil vi og
hvor går vi?. Det planlegges for 3 regionale pilotmøter i Oslo, Bergen og Trondheim. Mer info kommer på websidene så snart datoer og møtesteder er klart. Vi håper pilotene, også de som flyr
acro, møter opp og sier sin mening.
Pilotmøtene vil også danne avslutningen av konkurransesesongen 2013 med premieutdeling for Norges Cup og OLC Norway.

Klubbkontingenter.
Dersom det er endringer i klubbavgiftene vedtatt på årsmøter i
klubbene gjeldene fra 2014, må dette snarest medels NLFs administrasjon. De sentrale avgifter og kontingenter vil for 2014 bli
justert i henhold til vedtaket på seksjonsmøte i april. H

Ny luftsportsuke på Starmoen
NLFs forbundsstyre besluttet i sitt siste forbundsstyremøte å
legge nok en luftsportsuke til Starmoen. Arrangementet har nå
vært gjennomført i to år og har vokst. I sommer besøkte ca 200
deltakere arrangementet i løpet av de dagene de pågikk. I 2014
vil arrangementet gjennomføres 18.-22. juni. Vi håper å se flere
seilflygere og mange luftsportsutøvere på senteret under
Luftsportsuka 2014.

Aktivitesvekst på Starmoen
Riksanlegget kan vise til å ha snudd en negativ aktivitetsutvikling på seilflysiden i 2013. Etter å ha produsert 1940 og 1960 slep
i 2011 og 2012 er vi ved inngangen til oktober 2013 passert 2150
slep. I tillegg kommer aktiviteter knyttet til vinsjstart og motorglider.
I forkant av sesongen ble Piper Pawnee LN-EIC overtatt av S/
NLF. Flyet har gjennomgått et større vedlikehold og har vært en
solid arbeidshest gjennom sesongen og nå fløyet i overkant av
1500 slep. Fra slepeflypoolen har Pawnee LN-TAU gått i utlån til
NTNU Flyklubb, mens Cub LN-KCH hadde et kort opphold på
Hokksund og I DFK/s sin virksomhet.
Ut oktober er det booket arrangementer hver helg. Så vil det
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Segelflyget INFORMERar
Segelflyget informerar forbundets
medlemmer

Segelflyget informerar
C-diplom.
Om du inte har fått ditt diplom än, så fråga din segelflygchef vart
det tagit vägen. För du har väl fyllt i ansökningsblanketten för
C- diplom? De klubbar som inte rapporterat era C-diplom bör göra
det snarast och särskilt för de som är under 20 år som får ett bidrag på 1500 kr att användas till sin certutbildning. Ansökan skickas till Ann-Lis på ovanstående adress. Märkena beställer ni som
vanligt på Ålleberg.

Utfärdade S-certifikat
Transportstyrelsen har meddelat att det har utfärdats 81 stycken S-certifikat från januari tom september 2013. Flera av dessa
skolades klart under 2012, men ger ändå en inriktning om nivån
på nya cert. Intressant att ha som referens till det klubbarna rapporterar i årets statistik. Vid början av oktober hade vi 1437 giltiga S-certifikat, en minskning med 63 cert sedan ett år tillbaka.

Adressändringar och medlemsregistret i IdrottOnline
Vår inriktning var ju att alla klubbar inom Segelflyget skulle ha
aktiverat och startat sitt medlemsregister i IO senast 1/7 2013,
dock har vi fortfarande många klubbar som inte gjort detta ännu.
Vi påminner återigen dessa klubbar att snarast göra sin aktivering av IO.
De som vill ha en uppdaterad medlemslista i excelformat för import i IO, kan beställa detta från Ann-Lis.
De klubbar som hade klart sitt medlemsregister vid denna tidpunkt behöver inte rapportera medlemsändringar till Segelflyget enligt gammal rutin, utan fortsätter med att själva administrera medlemmarna i IO.

garmärken så får ni ett diplom hemskickat till er.

Statistikuppgifter
Vi håller på och sammanställer klubbarnas statistikuppgifter så
vi har något att presentera på Billingehuskonferensen. Men som
vanligt saknas det uppgifter från några klubbar. Ni som känner
er träffade, se till att uppgifterna kommer in snarast möjligt. Den
kod ni använder är densamma som ni har för att registrera RSTresultaten på webben. Har ni den inte så hör av er till Ann-Lis.

Behörighetsbevis för segelflygtekniker
I skrivande stund så har vi inte klart när konverteringen av vår
nationella segelflygteknikerbehörighet (B) till DEL-66 och en ny
EU segelflygteknikerlicens som benämns L startar. Detta innebär att inriktningen är att du som är segelflygtekniker ska skicka i in ditt bevis för förnyelse för nästa år. Får vi ny information
om när konvertering kan påbörjas så återkommer vi med detta
på Segelflygets hemsida. Nationella behörighetsbevis Skickas
till Stockholmskontoret. Adressen är: Segelflyget, c/o EAA Sverige, Kanalvägen 1 A, 194 61 Upplands Väsby

Segelflygteknikerseminarium
Seminariet för segelflygtekniker och pilotägaransvariga fortsätter under hösten 2013. Vi genomför seminariet på Ålleberg den
25 oktober och på Billingehus den 22 november. Anmälan till seminariet finns på www.segelflyget.se Finns önskemål så kan seminariet även erbjudas under vinter 2013/14 vid behov.

Segelflygets CAMO

Om vi har fel adress så kanske du inte fått tidningen, hör av dig
till Ann-Lis på telefon 0515-37156 eller skicka ett mejl till annlis.
olsson@segelflyget.se

Förutom svensk registrerade segelflygplan har vi nu även ett antal segelflygplan på utländsk (EU) registrering i vår organisation,
finns det ett godkänt underhållsprogram, så kan vi i SSF CAMO
även granska dessa luftfartyg.

Diamant-, Guld-, och Silver-C.

Flygsäkerhet

Skicka in era ansökningar så snart som möjligt. Maila gärna IGCfil separat till info@segelflyg.se och ange då referens till diplomansökan. På Billingehus kommer vi sedan att dela ut diplomen.
Glöm inte heller att skicka in era ansökningar om Segelflygbor-

Ang. feedback på 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 är
ett led i den utvärdering och återkoppling som görs av projektet.
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Finns det händelser som kan vara intressanta att rapportera från
sommarens flygverksamhet, så mottages detta tacksamt.
- Henrik Svensson

Ållebergs kursverksamhet och försöksverksamhet.
Som befarat blev det ingen lärarkurs i juli då det var endast två
sökande till fortskurs och två till grundkurs.
En IMC-kurs med fyra elever blev det dock första veckan i augusti. Därmed så har det utbildats 10 IMC under året vilket är bra.
Glädjande i stället var att blev mycket folk på de tekniska kurserna under hösten med b.la hela 17 elever på praktikkursen, en
kurs som har haft nästan lika svårt med elever som lärarkurserna.
Beträffande försöket med utbildning av lärare i våra klubbar utlovade jag en rapport i detta nummer. Det blev som väntat ett
misslyckande vilket i och för sig inte är förvånande då klubbarna
har fullt upp med den vanliga utbildningen. Eftersom det vanligtvis är samma lärare som skall sköta även denna utbildning
liksom grundskolningen så förstår man ganska snart att det inte
är genomförbart. Dessutom skall det till en målmedveten elev
som är villig att jobba med utbildning under så lång tid som det
tar att utbilda sig i hemmaklubben.
I korthet har verksamheten genomförts med början i april med
12 lärare från åtta klubbar som var med på handledarutbildningen en dag i april på Ålleberg. I starten anmälde de 18 elever som
sedan krympte till 12 elever varav 10 var helt färska som har kontrollflugits och avlagt skriftliga prov. Av dessa har fyra flugit och
en har flugit upp för etapp 1 enligt de rapporterna som jag fått
från klubbarna. Nu är det ett år kvar av försöket men det skulle
förvåna mig stort om det kommer att ha färdigutbildats några
lärare att tala om vilket betyder att det som står till buds är att
utbilda lärarna på Ålleberg om det skall bli något. Nu har vi ett
år kvar på oss att utbilda lärare enligt nuvarande utbildningsform
och planer. Hur vi kan genomföra våra lärarkurser 2015 och framåt återstår att se för det vi vet i dag om framtida lärarutbildningar är i vart fall inget som kommer att öka antalet elever på
våra lärarkurser. Hur som helst så gäller det att kraftsamla inför

nästa år då klubbarna är i skriande behov av lärare och det gäller
för klubbarna att i höst och vinter att vaska fram lämpliga kandidater, till våren är det för sent. Man kan nog utan större överdrift säga att just utbildning av lärare är en ödesfråga för det råder ingen tvekan om att de klubbar som inte har en fungerande
utbildning sakta men säkert kommer att försvinna från segelflygkartan, vilket redan har skett med en del klubbar.
Segelflyget kommer till nästa år att köra två lärarkurser (maj-juni & juli) samt att öka subventioneringen av kurspriset för att
underlätta för klubbarna.

Tävling.
Årets tävlingssäsong är ju till ända när detta läses och årets tävlingar kommer vi väl att minnas som ganska hyggliga, trots att
vädret satte lite krokben när det i övrigt har varit en fin segelflygsommar. Men tiden går fort och det börjar bli dags att tänka
på nästa års tävlingar. Segelflyget söker med andra ord arrangörer av våra SM. Önskemålet är för SM i Racing& Open v. 24 och
Klubb& 18-meter v. 31. JNM kommer att arrangeras på Ålleberg
v.32, med hänsyn till internationella tävlingar. Andra tider kan
dock vara aktuella om det är svårt att hitta klubbar som vill arrangera tävlingarna under denna tid. Klubbar som är intresserade att arrangera ett SM kan snarast höra av sig till Anders Blom
på Ålleberg. Naturligtvis skall regionerna försöka ordna egna DM
eller kanske slå sig ihop med någon annan region.
– Anders Blom H

Uden for glideafstand
Den bedste bog på dansk om strækflyvning
Udgivet 2009/2011, 215 sider.
Flavio Formosa/Jørgen Korsgaard
285,- DKK inkl. porto i hele Norden
jkorsgaard@foni.net
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Ållebergs ”kronjuvel” är Chris Wills Kranich 2
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h Forbundsinformation

Dansk Svæveflyverunion
informerer

Klub Coach intro weekend

Adresseændringer

gængelig via hjemmesiden på www.dsvu.dk

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

Klubcoach weekend.

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.

Dansk Svæveflyvehistorisk Klub medlem af DSvU.
DaSK er medio september blevet medlem af Dansk Svæveflyver
Union. Der udsendes klubmeddelelse om emnet og der lægges
en artikel på dsvu.dk.

Breddeudvalget afvikler klubcoach introweekend den 17. til 19.
januar på Fyn. Se artikel om denne weekend. Der vil blive udsendt
klubmeddelelse om dette emne.

Miljø mini-seminar.
DSvU afholder et miljø mini-seminar. Seminaret vil være målrettet mod de lokale repræsentanter i friluftsrådets lokalafdelinger.
Seminaret afholdes søndag den 2. februar. Sted og indhold vil
fremgå af klubmeddelelse og på dsvu.dk

Repræsentantskabsmøde 2014.

Lejre, Camps og uddannelse af spilfører.

Dansk Svæveflyver union afholder repræsentantskabsmøde lørdag den 1.marts 2014. Sted og dagsorden vil fremgå af klubmeddelelse og vil kunne læses på dsvu.dk.

Husk at indsende deltagerlister for jeres ferielejre til DSvUs administration. Det samme gælder for spilføreruddannelse.

Flyveaktiviteter:

Medlemsopgørelse til DIF
Det centrale foreningsregister, CFR, har overtaget medlemsopgørelsen fra DIF og DGI. De sender besked ud i starten af december. Hele processen foregår elektronisk, med de kontaktpersoner
der blev brugt i 2012, med mindre at klubberne har husket at registrere nye kontaktpersoner. Husk at det er klubbernes ansvar
at ændre kontaktpersoner.
Sidste år var der en del informationsmateriale der endte i spamfilter. CFR har lovet at det ikke sker i år, men tjek alligevel jeres
spamfiltre. Fra DSvU vil vi forsøge at informere klubberne om,
når processen er gået i gang.

Materielkontrollant seminar.
I henhold til Unionshåndbogen skal der afholdes materielkontrollantseminar hvert andet år. Det betyder at der i 2014 skal afholdes et sådan seminar. Seminaret afholdes lørdag den 18.januar. Program, sted og tilmelding vil fremgå af klubmeddelelse
og på dsvu.dk

Flyvechef/S-kontrollant seminar
Det årlige seminar for Flyvechefer og S-kontrollanter afholdes:
Lørdag den 25. januar 2014 i Arnborg forsamlingshus. Der udsendes en klubmeddelelse med information, der også vil være tilSIDE 82 Nordic Gliding 2013

Juniorlejr: 17. - 19. april (påsken)
DM: 29 Maj - 8. Juni med 9. Juni som reservedag.
SAC + Junior DM: 21.-31. Juli
VGC-Rally: 2.-12. august.
Kvinde for-VM (Pre-WWGC) 17.-23. August

Nationalhold og aktiviteter:

DSvU, ved Breddeudvalget, afholder intro weekend til det nye
begreb klub coach, dette foregår på Trente Mølle, Fyn i weekenden fra d. 17. til d. 19. januar 2014.
Baggrunden for at introducere dette begreb til den danske svæveflyveverden er fastholdelse af medlemmer. At medlemmer af
de danske svæveflyveklubber dropper sporten, er der ikke noget
mærkeligt i, men når halvdelen af de frafaldne, stopper med svæveflyvning før de har været i klubben i 3 år, så er det et vink med
en vognstang om, at det her klubberne kan gøre en forskel. Men
hvad skal der gøres ?
I breddeudvalget tror vi, at mange piloter/potentielle piloter
har problemer med overgangen fra den trygge skolingsperiode
til at blive en aktiv svæveflyvepilot der falder ind i klublivet, og
vil fortsætte med at flyve efter skolingsperioden. Det er her at
det er tanken at klubcoachen skal sætte ind.
Breddeudvalget tror på, at en glad pilot er en pilot, der bliver ved
med at komme i sin klub og nyde livet.
Denne glade pilot er ikke nødvendigvis en konkurrencemindedud-over-stepperne-pilot, jo jo dem er der naturligvis også plads
til og deres interesser varetages af trænere på både lokalt og nationalt plan.
Men hvem skal så støtte og hjælpe de piloter, der synes det
har været en forrygende dag når:
- bare man har været i luften?
- bare man har slået en enkelt krølle i luften?
Disse piloter skal vi også tage os af, derfor et nyt begreb som klub
coach.

Konkurrenceudvalget har udtaget juniornationalholdet for 2014.
Bruttotruppen ser således ud:

Weekendens indhold
Breddeudvalget lægger op til, at det er weekendens deltagere
der i fællesskab sætter rammerne for rollen, som klub coach.
Derudover får deltagerne en grundlæggende introduktion til coaching samt brugbare værktøjer, idet Breddeudvalget har været
så heldige, at få kontakt til en meget erfaren coach, Karin Odgaard.
Karin har udover 10 års erfaring, som coach, desuden et solidt
kendskab til svæveflyvning både fra en aktiv far, men også som
elev i midt “nullerne” i Silkeborg og Århus flyveklub.
Introduktionen til coaching ved Karin Odgaard vil foregå lørdag,
Der er således hele fredag aften og søndag til at fastsætte rammen for klub coachen. Derudover ønsker breddeudvalget, at skabe et nationalt netværk af club coaches

Hvem kan deltage?
Alle er velkomne, men breddeudvalget ser de kommende klubcoaches som personer, der er interesseret i deres klubs fremtid
og som vil være med til at motivere, udvikle og inspirere nye Spiloter. Det behøver ikke at være en instruktør eller en klubtræner, men en klubtræner vil givet vis også få et stort udbytte af
deltagelse i weekenden.
Klubcoach intro weekenden finder som sagt sted 17. til 19. januar. Klubberne vil blive underrettet om pris mv. gennem en
klubmeddelelse i efteråret. På Dsvu.dk vil der være omtale af
weekenden og nærmere information om kontaktperson mv. Vær
opmærksom på, at de fleste klubber vil kunne søge tilskud i deres hjemkommune til at dække omkostningerne ved deltagelse

Frederik Nøddelund, Vejle Svæveflyveklub..
Martin Steen Andersen, Østsjælland.
Hans Christian Berthelsen, Aarhus Svæveflyveklub.
Thomas Grove, Herning Svæveflyveklub, Std.
Simon Vejlin, Svævethy
Chris Møller, Vestjysk Svæveflyveklub, klub.
Konkurrenceudvalget arrangerer kursus i idrætspsykologi lørdag
den 1.februar. Kurset er et 1 dagskursus, målrettet mod: Juniornationalholdspiloter, andre nationalholdspiloter og andre konkurrencepiloter. Nærmere information om indhold og sted følger
i klubmeddelelse og på dsvu.dkH
En glad pilot er en pilot, der bliver ved med at
komme i sin klub og nyde livet
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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:
•
•
•
•

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

