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På en god flyvedag er en svæveflyveklub ikke uligt et hangarskib! 
En myriade af aktivitet med startende og landende fly, piloter 
som klargør fly, trafikledere og hjælpere. Propeller og vinger over-
alt.  For det trænede øje er aktiviteten (relativt) overskuelig og 
logisk.  Men for den nye elev eller den nysgerrige gæst som ikke 
kan kende forskel på en ASK 23 og en EB 29 er situationen gan-
ske anderledes.  

Specielt i store klubber kræver det stamina og viljestyrke at pe-
netrere den ”hemmelige sekt” og dechifrere den ofte uoversku-
elige klubkode og modus operandi. Hvem er disse folk med un-
derlige hatte? Hvem bestemmer, hvad er en instruktør, hvordan 
lærer man at flyve, og falder man ned, hvis der ingen vind er? 

Du genkender nok situationen fra din egen klub, og du har nok 
også mange gange bemærket gæster som på lang afstand har 
observeret dagens flyvning med interesse. En halv time senere 
er de borte igen.  Var det folk som havde flyveinteressen ”i ma-
ven”, men som var nervøse for at kontakte klubbens medlemmer?   

For ikke længe siden var jeg i Tyskland på en stor ukontrolleret 
flyveplads (både motor – og svæveflyvning). Inden min egen flyv-
ning ville jeg og en klubkammerat inspicere den korte bane. Vi 
bevægede os i kanten af græsset og havde fuld opmærksomhed 
mod den landende trafik (Selv om jeg er stærkt fascineret af fly-
vemaskiner er jeg ikke interesseret i et fuldskala ”high-five” med 
et landende fly) Men vores ”inspektion” blev afbrudt af en stærkt 
ophidset mand i en gul Mitsubishi med gule blink på taget. Han 
var mørke-lilla i ansigtet og meget uvenligt stemt overfor de de-
bile amøber, som bevægede sig i nærheden af ”hans flyveplads”.  
Havde vi været interesserede nye medlemmer i den klub, tror jeg 
nok, at vores interesse for sporten var blevet reduceret med den 
”venlige” velkomst.

Den dårlige oplevelse var endnu i mit hoved, da jeg for nyligt 
opdagede en gruppe store børn (ca 11-14 år gamle) i flyveklubben. 
Der var ingen voksne som ledsagede dem, og det var helt tyde-
ligt, at de på eget initiativ var kommet til klubben for at se svæ-
veflyene starte og lande.  Men de var lidt forsigtige og turde nok 

Hjælp de nye

ikke kontakte piloterne på egen hånd.
”Kom med mig, så går vi ned til startfeltet”, sagde jeg til dem.
Foran os i rækken af ventende fly var parkeret en af klubbens 

ASK 23, en de-fakto en-sædet ASK 21.  Jeg åbnede canopy og 
drengene fik lov til at sidde I EN RIGTIG FLYVEMASKINE, mens  
mobilkameraerne gik på overdrive med ”selfies”.  Højdepunktet 
var nok, da den ældste dreng fik lov til at balancere ASK 23’eren 
på krængerorene i den stærke modvind – i ganske ensom maje-
stæt i cockpittet.

Herefter fulgte nysgerrigheden.
Er det dyrt? Nej, ikke rigtigt (sandheden er lidt mere nuance-

ret, men jeg har mit ready-made svar)! 
Er det morsomt? Ja – meget (stemmer 100 %)
Er det farligt? Det bestemmer man selv, men ikke hvis man gør 

som man har lært
Og det bedste af det hele – du må flyve helt selv i lufthavet 

med over 250 km/t inden du er gammel nok til at få kørekort til 
en bil!

 (Store øjne, åben mund!)
 Så enkelt er det, og børnene gik hjem med et NORDIC GLIDING 

under armen og en virkelig oplevelse rigere. Jeg er stolt af vores 
aktivitet, som jeg synes er attraktiv og meningsfuld, og jeg elsker 
at vise det frem for dem som kommer på flyvepladsen. Jeg håber, 
at du har samme oplevelse. 

PS: Afhængig af posten kommer dette magasin frem til dig en-
ten umiddelbart før eller efter den store nordiske svæveflyvedag 
lørdag d. 20 august. Her har du også chancen for at vise din sport 
og de mange gode oplevelser frem for potentielle klubkammera-
ter. 

Safe gliding 
Jens Trabolt, Redaktør 
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H TEKNIK ...
Hvem har udviklet variometeret? Hvordan fun-
gerer det? Hvordan ser fremtidens variometer 
ud? 
SIDE 54

+Open vario 
Gør-det-selv flight computer til lavpris.
SIDE 38

”Det bästa sättet att göra din första sträckflyg-
ning; Gör den i en K8!”
- Jeremy Hamill-Keays, Stockholms Segelflygklubb om at flyve langsommere 
og opleve mere!

SIDE 42

Test: Jonker JS1-C 18 Revelation Evo
Red Hot Turbine Pilots!  Kan en jetmotor være no-
get for svævefly? Ja, siger Robert Danewid efter at 
have prøvet den exceptionelt velflyvende JS1 med 
nye EVO-tipper.  
SIDE 8



HInternationalt

NYE SVENSKE MESTRE
15-22. juli arrangerede Stockholms Segelflygklubb SM for Klub, 18- og 
2-sædet. 26 piloter deltog i blandede vejrforhold. I 18-meter klasssen 
vandt Gunnar Karlsson fra Örebro, efterfulgt efter Holger Eriksson (Vä-
sterås) og Börje Gustavsson (Borås).
I den tosædede klasser fløj Uppsala-piloterne Rikard Sohlberg og Bo 
Havén deres nye Arcus M til førstepladsen. En flot nummer 2 blev den 
gamle mester Åke Pettersson (Stockholm) i DG 1000 og 3.pladsen gik 
til Team Hans Larsson i Duo Discus XLT.
I klubklassen forsvarede Per Carlin (Arboga) sin mesterskabstitel med 
success, 2’er blev Niklas Löfgren (Karlstad) med nordmanden Thomas 
Hansen (NTNU) som tredjeplads.

JONKER VÆLGER SOLO-MOTOR  JS1 SLG
I sidste NORDIC GLIDING funderede vi over specifikationerne på den kom-
mende selvstartende JS1 - vores bud på motor var Solo 2625 02, hvilket nu 
viser sig at være korrekt i Jonkers officielle specifikationer.  I performance-
beregningerne lover Jonker en stigehastighed på op til 3,6 m/s med en vin-
gebelastning på 42 kg/m2. Med fuld vandballast og 58 kg/m2  stiger JS1-
SLG med ca 2.5 m/s. 
Jonker oplyser, at projektet er ca 20 uger fra den første test flight.

Højere vingebelastning giver højere performance i ny EB29-vinge 

SCHLEICHERS ELEKTROTURBO FLYVER ENDELIG
Schleicher præsenterede prototypen på elektroturbo-konceptet ASG 32 EL 
på sidste års Aero-messe i Friedrichshafen.  Overgangen fra benzin- til 
elektroturbo har nok været et ganske stort projekt, for det har taget over et 
år at få projektet flyveklart. Det var derfor først den 16. juni i år, at ASG 32 
EL kom i luften for første gang.. Motorinstallationen er klassisk ”turbo” 
med en pylon som kan indfældes i fuselagen. Motoren er på 25 kW og kan 
køre på max power i 20 minutter med 1,3 m/s stigehastighed. Højdevindin-
gen på ca 1500 meter giver giver en rækkevidde på ca 100 km. Plusserne er 
vældig enkel motorbetjening (single lever operation) og lav miljøpåvirk-
ning. NORDIC GLIDING tester konceptet senere på året. 
Motorprojektet er udført med regional financiering fra „Hessen ModellPro-
jekte“ aus Mitteln der Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaft-
lich-ökonomischer Exzellenz (LOEWE) - og inkluderer samarbejde med fle-
re universiteter (fx Kassel Uni) og tekniske skoler. 

Dipl. Ing. Paul Anklam og Joschka Schmeisl gør klar til første testflyvning 
fra Schleichers egen flyveplads Hühnrain. (foto Manfred Münch).

Eirik Brenner Marthins, yngste norske 
mester nogensinde?
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LS8-SC NEO KLAR TIL BESTILLING
DG Flugzeugbau har opdateret den ”gode gamle” LS8. Den tekniske udvik-
ling siden flyets debut i 1994 har naturligvis ikke stået stille, og nu annon-
cerer DG nu en ”samlet pakke” med opdateringer, herunder nyr 15-m wing-
lets designet af Johannes Dillinger, optimeret Tost hale-hjul, aerodynamisk 
optimeret overgang mellem højde- og sideror, nyt instrumentlayout til 
LX9000/9070, optimering af alle seals på vinger og ror, Mandl-udsugning 
(air extractor), LS-10-sikkerhedscockpit og meget mere. 

SUCCESS FOR SOLAR IMPULSE 2
Den 26. juli landede Solar Impulse 2 i Abu Dhabi og fuldførte dermed sin 
jordomrejse på ren solenergi. Turen startede samme sted 15. marts sidste 
år og de totalt 42 438 km var fordelt på 17 flyvninger. Den længste flyvning 
var på imponerende 117 timer og 52 minutter (næsten 5 døgn nonstop, og 
den længste solo-flyvning nogensinde) fra Japan til Hawaii med en snitfart 
på 75,7 km/t.  Energiforbruget for det 4-motoriserede fly var ca 20 kW/h 
(eller ca det samme som en Tesla S ved lovlig motorvejshastighed!). Solar 
Impulse 2 har undervejs slået i alt 8 FAI-rekorder. 

YNGSTE NORSKE MESTER NOGENSINDE
Med sine bare 17 år er Eirik Brenner Marthins fra Gardermoen Seilflyklubb 
nok den yngste norske mester nogensinde. Under det norske mesterskab i 
Sportsklassen fløj han en lånt ASG 29E (vandballast er ikke tilladt under 
Sportsklassen) og placerede sig så flot (i øvrigt foran betydeligt ældre og 
mere erfarne piloter) begge dage, at medaljen var sikret. Guldet blev sikret 
fremfor Andreas Helle / Arnulf Snekvik med sølv, og Ingar Pedersen med 
bronze.
Mesterskapet fik i øvrigt kun to gyldige dage i en uge med vældig ustabilt 
vejr. Totalt deltog 7 fly, og mange var NM-debutanter.

Fra venstre SM 2016-vinderne i 18 meter, 2-sædet klasse og klubklassen 
på Långtora.

Herover: Airborne med motortest, herunder den vældigt enkle betjening 
med single lever operation fra både for - og bagsæde.
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H NG tester: Jonker JS1-C 18 Revelation Evo

Det er skønt at flyve 18 m-Discus, men det bliver endnu bedre med 
elektroturbo: FES-systemet kombinerer alle plusserne til en ”killer 
combo”. 

TEKST: Robert Danewid
FOTO: Jens Trabolt, Robert Danewid

Det var frågan jag ställde mig när jag beor-
drades iväg till Friedeburg, väster om Bre-
men och nära Willhelmshaven, av min chef, 
redaktör Jens, för att testa JS 1 med jetmo-
tor. Jens själv följde med som fotograf, lik-
som min ”assistent” Christer Engdahl. Det 
gäller att gå seriöst tillväga när man jobbar 
för NG.

1972 flög italienska Caproni Calif A21J 
Calif, det var en självstartare med jetmotor. 
Knappt 10 byggdes. Califen i ren segelflyg-
version var på 70-talet den överlägset bästa 
tvåsitsaren. Vid ett tillfälle var fyra av världs-
rekorden i tvåsitsarklassen flugna med en 
A21. Totalt byggdes Califen i ca 150 exem-
plar.

Jetmotorer i segelflygplan är alltså inget 
nytt och idag inget unikt. Idag tillverkas i 
serie, förutom JS 1, även HpH 304S JET 
Shark med jetmotor som tillval, liksom Ven-
tus 2cxaJ. Motorprestanda och specifikati-
oner är ungefär lika för de tre jetmotorer 
som används i dessa tre flygplan.  Jetmotorn 

i samtliga är en ”turbo”, d v s man kan inte 
starta från marken. 

Till dessa tre typer kan läggas en rad flyg-
plan som är antingen under utprovning el-
ler har blivit certifierade/godkända. Under 
årens lopp har jetentusiaster byggt en rad 
experimentflygplan och rena hembyggen 
med jetmotorer. På nätet hittar man t ex 
ASW 20, ASW 27, DG-1000 och Duo Di-
scus med jetmotor. I regel handlar det om 
små jetmotorer och som turbo. Och det är 
alltifrån privatpersoner till Akaflieg och 
företag som jobbar med att jetmotorisera 
segelflygplan.

I Sverige satte Acketoft & co i Höganäs 
för drygt 10 år sedan två små jetmotorer på 
en Blanik och flög med dessa ända till Bla-
niken groundades.

Så när vi åkte till M+D Flugzeugbau för 
att testa JS 1 med jet hade jag förutfattade 
meningar; det där med jet är nog inget att 
ha, på sin höjd en ”fuel to noise converter” 
och något för ”hemmasnickare”.

Gentlemen, start 
your turbines!

Jonker JS1-C 18 Revelation Evo Jet

”Fire and forget”, ingen extra drag som konventionell turbo och 2 
m/s climb rate. Det lovar producenten M&D Flugzeugbau, som är 
Jonker Sailpanes europeiska partner. Men jetmotor i segelflygplan? 
”Kan de’ va’ nått?” Robert Danewid har flugit JS 1 med nya 18 m 
spetsar och jet. 
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Genomskärning av MD-TJ42 (princip)

Det är bara att konstatera att med 18 m Evo spetsar är JS 1an ännu bättre att flyga. 

Trots hög prästanda är JS 1 enkel att flyga och landa

Men JS 1, det vet jag sedan tidigare, är ett 
fantastiskt segelflygplan. Jag testade JS 1-C 
med 21 m spännvidd i NORDIC GLIDING 
nr 2/2014 och konklusionen då var ”det bästa 
jag flugit”. Efter att ha flugit med en JS 1-B 
i Sydafrika i januari 2016 står den uppfatt-
ningen fast. JS 1, oavsett om det är med 18 
eller 21 m spännvidd, är det bästa jag flugit 
(i min flygdagbok finns mer än 100 olika 
segelflygplantyper noterade).

Den JS 1 vi skulle flyga i Friedeburg var 
en JS 1-C Revelation Evo med jetmotor. 
Alltså med både 21 m spetsar och 18 m Evo 
spetsar. Evo står för helt nya vingspetsar och 
winglets i 18 m versionen. Jag valde så klart 
att testa med 18 m Evo spetsarna eftersom 
jag inte flugit med dem tidigare. Och det är 
bara att konstatera att med 18 m Evo spet-
sar är JS 1an ännu bättre att flyga. Totalt har 
Jonkers levererat mer än 100 JS 1. Av dessa 
har ca 50 levererats med jetmotor installe-
rad och ytterligare ca 30 är förbredda för att 
installera en jetmotor.

Jonkers jobbar med en SLG (självstartan-
de) version av JS 1. Motorn är en Solo 2625. 
Samma som sitter i t ex Ventus 2cxM. För-

sta flygning ska ske senare i år. Vidare ryk-
tas det att de även jobbar på en ”Mini JS 1”, 
en ny 15 m racer som ska slå allt i 15 m klas-
sen. 

Jonkers har inte lyckats få JS 1an typcer-
tifierad av EASA. De flesta JS 1or går där-
för på sydafrikanskt register. Och det har 
bara med politik att göra. För att få ett EASA 
TC måste Sydafrika ingå ett bilateralt avtal 
med EU inom flygsektorn. Och det vill inte 
Sydafrika för det skulle innebära stora pro-
blem för den nationella klenoden South 
African Airways.

Istället kom Jonkers på idén att låta M+D 
Flugzeugbau formellt ta över produktionen. 
Man hade redan börjat ett samarbete om 
att sätta M+Ds jetmotor MD-TJ42 på JS 
1an. Så idag håller M+D på att få JS 1an 
typcertifierad av EASA. Förhoppningen är 
att man ska ha ett typcertifikat innan utg-
ången av 2016. Och JS 1orna färdigställs och 
levereras fån M+Ds anläggning i Friede-
burg.

Nog om flygplanet, nu till jet motorn. 
Motorn heter alltså MD-TJ42 och är utve-
cklad av M+D Flugzeugbau, som även till-

verkar den. MD-TJ42 är certifierad av EASA. 
Siffran 42 står för dragkraften, som är 420 
N. Motorn väger endast ca 3.8 kg. Hela in-
stallationen har en vikt på ca 15 kg. Tankar-
na rymmer 40 liter. Så fulltankat väger mo-
torinstallationen totalt ca 55 kg. Som jäm-
förelse kan nämnas att i min ASW 28-18 E 
väger motorinstallationen inklusive full tank 

ca 45 kg. Men då är tankvolymen endast 13 
liter.

En jetmotor är i grunden en mycket en-
kel konstruktion. MD-TJ42 har enbart 5 de-
lar som roterar. Ju färre rörliga delar ju bät-
tre är det. Så detta är ett klart plus för en 
jetmotor.

Motorn styrs via ett instrument kallat Jet 

18 / 21 m spetsar monteras med ”quick lock”.

H NG tester: Jonker JS1-C 18 Revelation Evo

Design med tydligen Schleicher-inspiration

Med klaffläge 2 (flapssetting 2, red) och 140 – 150 km/h stiger JS 1an med ca 2 m/s.
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Keno Doden från M&D briefer  NGs testpilot in-
nan start.

Controll Unit, av någon anledning förkor-
tat JDU. Den är utvecklad av LX NAV. JDU 
är 57 mm i diameter och riktigt elegant. Bil-
den visar JDU och den är självförklarande. 
Vredet längst ner i mitten är gasreglaget. 
Det är som en vanlig volymkontroll.

Vi flög från Bohlenbergerfeld, hemvist 
för LSG Waterkant-Zetel, strax utanför Fri-
edeburg. Ett riktigt fint litet gräsfält, ca 900m 
långt och 200 m brett. Bogserade gjorde vi 
med en TMG, en Samburo, som också byggts 
av M+D. Med en Rotax 914 på 115 hk visa-
de den sig vara en riktigt bra bogserkärra. 
Steg med 2-3 m/s. M+D har tillverknings-
rätten för Samburo, som ursprungligen är 
en österrikisk konstruktion.

När man startar motorn håller man ca 
120 km/h (vilket är ungefär fart för bästa 
glidtal) och fäller upp vänstra switchen på 
JDU till ON. Detta är huvudströmbrytaren 
för motorn och den går på sitt eget batteri, 
som är kopplat förbi avioniken. Man kan 
dock köra avioniken även på motorbatteri-
et. Men det gör man ju inte i vanliga fall. 
Därefter fäller man upp högra switchen till 
EXT. Då fälls motorn ut, vilket även visas 
symboliskt mitt på skärmen. När motorn är 
utfälld tänds den nedre vänstra lampan. Då 
för man upp övre högra switchen till RUN. 
Och då börjar ”Glow-Plug” glöda och efter 
ca 10 sek börjar den elektriska startmotorn 
snurra. Efter ytterligare en stund startar mo-
torn och börjar varva upp till tomgångsvarv, 
som är 30 000 rpm (varv/minut). Då är det 
dags att gasa på. Man vrider på ”gasregla-
get” precis som när man höjer volymen på 

radion. Varvtalet är lätt överskådligt på 
JDUn.

Max tillåtet varvtal är 97 000 rpm. Hela 
startproceduren tar drygt en minut. Jag trod-
de i min enfald att det skulle gå snabbare. 
Men det tar ungefär lika lång tid som på en 
vanlig turbo med Solo motor. Skillnaden är 
att medan Solon gör en massa motstånd och 
därmed hög sjunkhastighet så gör jetmo-
torn nästan inget motstånd alls. Det är min-
dre än med landstället utfällt. Höjdförlusten 
under hela startförfarandet är därför mini-
mal.

När varvet väl är uppe i 97 000 väljer man 
klaffläge 2 och håller fart 140 – 150 km/h. 
Då stiger JS 1an med ca 2 m/s. När man är 
van vid vanlig turbo, d v s att hålla ner far-
ten till 80-90 km/h och stiga med mindre 
än 1 m/s är detta en ny och synnerligen be-
haglig upplevelse. Dock känns det konstigt 
i början att ”gasa” på och stiga! Om man 
skulle känna för det kan man flyga i plan-
flykt och då blir farten ca 200 km/h. Men 
varför skulle man känna för det?

Till skillnad mot en vanlig turbo, som 
kanske ”orkar” till en 1 500 m, går ju en jet-
motor bara bättre med höjden. Så det är 
egentligen bara att stiga så länge man vill. 
För det mesta kommer man inte mycket hö-
gre än 3 000 m p g a luftrummet.

När det är dags att stänga ner motorn drar 
man ner varvet till tomgång (30 000 rpm) 
och fäller ner högra switchen till EXT. Då 
stannar motorn och när temperaturen (EGT) 
är nere i 54 grader – max temperatur är 750 
grader - fäller man ett steg till (RET) och då 

fälls motorn in.
Man kan fälla switchen direkt från RET 

till RUN när man ska starta motorn och di-
rekt från RUN till RET när man ska stänga 
ner. Då sker allt ”fully automatic”, men det 
är inte standard procedure.

Som sagt, JS 1 är ett alldeles ypperligt se-
gelflygplan. Vädret visade sig vara rätt trev-
ligt för att ”pysa” omkring. Det steg med 
någon meter och när det väl klarnade upp 
steg molnbasen till nästan 1500 m. Jag kör-
de jetmotorn fem gånger och däremellan 
njöt jag av JS 1ans fina flygegenskaper i ter-
miken. Vid två av tillfällena så startade inte 
motorn utan en varningsskylt med texten 
”no idle rpm” tändes. Jag slog då av ”tänd-
ningen” och sedan på den i gen och då starta-
de motorn. Detta har man haft problem 
med. Jag har själv varit vittne till en JS 1 som 
gick perfekt med jetmotor i Polen somma-
ren 2014 men som var synnerligen svårs-
tartad i den sydafrikanska värmen i janua-
ri 2015. Enligt Eckhard Sommer, vår M+D 
ciceron, är det just detta man haft mest pro-
blem med men han menade att man nu i 
princip löst problemen och att tillförlitlighe-
ten numera är mycket god. 

Att hantera motorn är alltså synnerligen 
enkelt. Mycket enklare än en ”vanlig” tur-
bo. Så här långt kommen i provflygandet 
kunde jag konstatara att mycket av mina 
förutfattade meningar om jet var just förut-
fattade.

Hur var det nu med ”fuel to noise con-
verter”? Inuti cockpit är ljudnivån så låg att 
en vanlig ENL (enhet som detekterar mo-
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4 ANDRE ”JET FIGHTERS”

INTE BARE JONKER - DET FINNS OCKSÅ JET-TURBO I SVERIGE

Gunnar Karlsson, Örebro SFK, som flyger en Ventus 2cxaJ skriver så här om sin 
jetmotor:
”Min motor är lite klen i dragkraft. Kunde ha varit lite starkare. Men den verkar 
i alla fall vara något bränslesnålare än vad som 
är sagt. Jag har provflugit 30 minuter och då drog 
den 18 liter. Så med 160 km/t kommer man gan-
ska långt på full tank, vilket är 45 liter. Eftersom 
det är Permit to Fly så har jag varit försiktig med 
handhavandet. Jag har bara provat fullgas några 
sekunder. 100000 varv är marschfart, fullgas är 
108500 varv vilket man får ha i 4-5 minuter. Kon-
trollsystemet är superenkelt. Man slår på ström-
men, väntar tills instrumentet har blivit redo. Sen 
kan man fälla ut motorn och avvakta OM man måste använda den skarpt. Be-
hövs det så tar det ca 70 sekunder tills jag har fullt drag. (Har inte hänt på rik-
tigt ännu). 
Avstängning med avsvalning i luften är lika enkelt. Man väntar tills tempen är 
nere i 37 grader, sen kan man fälla in motorn. Bromsar som ett utfällt landställ.”

H NG tester: Jonker JS1-C 18 Revelation Evo

1972, Caproni Calif A21 + 
motorinstallation

Ca. 2005, Peter Holm och Gert Acketoft i sin 
”Jetnik”, Ljungbyhed SFK 

Jetmotor från Draline, dragkraft ca 230 N. Syste-
met finns också på ASW27, ASW20 och LS6 

Jet control panel, samma grund-
läggande design och funktionali-
tet som Jonker.

Ca. 2010, 304S JET Shark

2016, Gunnar Carlsson starter i Ventus 2cxaJ 
under årets SM på Feringe.  (læs mere t.v)

På 40 liter fuel är total räckvidd ca 295 km om man stiger med 145 km/t och 2 m/s. 

JDU - Jet Control Unit

Gunnar Karlsson - Jet Pilot!
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Jetmotor i ett segelflygplan… hmmmm? Ja, ”de´ kan va´nått”

Lägg därtill att motorn är i princip vi-
brationsfri. Komforten för piloten jäm-
fört med en turbo-Solo är alltså vida 
överlägsen. Men ska man prata radio 
under motorgång rekommenderas ett 
headset.

”
Vi lovar att vara försiktiga!

Fint cockpit, ett minus er dock, att reglagen i minus klaff kan blockera för koblingen, tx vid avbrutt start

torljud och markerar detta i loggerns IGC-fil) inte fungerar. Det 
krävs en speciell MOP (Means of Propulsion Sensor) för att ”höra” 
motorn. Detta gäller f ö även för elektriska motorer, t ex FES. Lägg 
därtill att motorn är i princip vibrationsfri. Komforten för piloten 
jämfört med en turbo-Solo är alltså vida överlägsen. Men ska man 
prata radio under motorgång rekommenderas ett headset.

Utanpå bullrar det mer. Subjektivt tycker jag att det låter för 
j…….!  Men när motorn certifierades gjordes mätningar enligt alla 
konstens regler av tyska luftfartsmyndigheten. Vid överflygning 
på 300 m och fullgas får ljudnivån inte överstiga 65 dBA. JS 1 Jet 
uppmättes till 61 dBA. Och det är väl under kravet, faktiskt hälf-
ten så hög buller nivå (dBA är ju en logaritmisk skala).

Och det här med bränsleförbrukning? MD-JT42 går på vanlig 
diesel (västerländsk!). Tanken rymmer ca 40 liter och då är flygti-
den ca 40 minuter. En liter diesel kostar ca 13 SEK. En full tank 
kostar alltså ca 520 SEK.

Med farten 145 km/h kommer man ca 97 km på 40 minuter. 
Med en stighastighet på 2 m/s har man då stigit 4 800 m. Med ett 
glidtal, konservativt räknat, på 45 kan man då glida (om vi har 400 
m i marginal på slutet) 198 km. Alltså en total räckvidd på ca 295 
km. Kostnaden per kilometer blir då ca 1.75 SEK.

I en ”normal” turbo på ett flygplan av samma prestanda, t ex en 

H NG tester: Jonker JS1-C 18 Revelation Evo

JDU (Jet Control Unit) visar, att tanken inne-
håller 22 l, temperaturen är 718 grader och 
varvtalet är 95 039 rpm. Längst ned till höger 
visas batteristyrkan. Värdet längst ner till vän-
ster kan visa flera funktioner.

JONKER JS1 -C 18 REVOLUTION EVO
Pris 178.500 euro inkl. moms ready to fly
Spændvidde 18 m
Vingeareal 11,1 m²
Kropslængde 7,16 m
Tomvægt med min. udrustning ca. 320 kg 
Max flyvevægt (MTOW) 600 kg
Vingebelastning ca.  Ca 35.3- 54 kg/m²
Max fart (VNE) 290 km/t (270 km/t @ 21 m-vinger) 
Max Rough air speed (VRA) 203 km/t
Bedste glidetal 1:53 @ 100 km/t (Min. vægt) 
eller 120 km/t (Max vægt) 
Motor M&D TJ-420 turbojet
Maks. power ca. 420 N
Motorvægt under 5 kg
Rate of Climb Ca 2 m/s @ ca 145 km/t
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ASG 29 E, rymmer tanken 10 liter. Då är 
det i Sverige i regel 100LL man använder 
som drivmedel. Och den kostar ca 20.70 
SEK per liter, alltså ca 207 SEK för en full 
tank. Med 10 l kan man flyga ca 35 minuter. 
Stighastigheten är ca 1 m/s och då är farten 
ca 90 km/h. På 35 minuter kommer man då 
ca 52 km och man har stigit 2 100 m. Om 
vi räknar med en marginal på 400 m i slu-
tet och att vi faktiskt förlorar ca 100 m un-
der själva startförfarandet får vi då en 
räckvidd på ca 72 km. Totala räckvidden 
blir ca 125 km. Kostnaden per kilometer 
blir ca 1.60 SEK. 

Räknar man så här är bränsleförbruknin-
gen för jetmotorn nästan jämbördig med 
turbo-Solon. Diesel är betydligt miljövän-
ligare än 100LL, men om 42 liter diesel är 
mer miljövänligt än 10 liter 100LL låter jag 
vara osagt.  Om man kör på Jet A1 (som 
MD-JT42 inte är certifierad för ännu – ut-
provning pågår) blir det billigare. Men om 
man kör en Solo på 91/96UL (som den inte 
är certifierad för) är den miljövänligare och 
billigare än 100LL.

Även om ovanstående beräkning (som 
bygger på tillverkarnas uppgifter) är väldigt 
approximativ så visar den ändå att det här 
med ”fuel to noise converter” inte är sant!

Är det dyrare med jet än Solo? Skillnaden 
mellan en JS 1 och en JS 1 med jetmotor är 
33 000 € inkl moms och skillnaden mellan 
en ASG 29 och ASG 29 E är 28 500 € inkl 
moms. Jetmotorn är alltså dyrare. 

Gångtiden (TBO) på MD-JT42 är f n 50 
tim, 449 cykler eller 6 år – det som inträf-
far först. På Solo 2350 är TBO 200 timmar.

MD-JT42 utprovades på en LS 4. På M+Ds 
hemsida finns en intresselista över kunder 
som vill ha jetmotor i sina flygplan. Det 
finns mer än 40 intressenter för att modi-
fiera LS 4or så därför jobbar man nu med 
certifiering av en infällbar jetmotor i LS4. 
Listan innehåller intressenter med DG-800S, 
ASW 20, ASW 27 och ASW 28. Kostnaden 
för en komplett installation hamnar enligt 
M+Ds hemsida någonstans runt drygt 30 
0000 € inkl moms. Och det är kanske här, 
modifiering av befintliga segelflygplan till 
turbo, som jetmotorn har sin största mar-
knad.

NG har testat ASG 29 Es med ett utveck-
lat turbosystem (NG 1/2016), Discus 2C 
FES (NG 3/2016) och nu JS 1 med jet mo-

tor. Tre olika koncept. Vilket är då bäst m h 
t enkelhet, handhavande, miljövänlighet m 
m?

Här kommer min subjektiva synpunkt. 
Allra sämst är utan tvekan turbo med ben-
sinmoter (Solo). Det vibrerar, väsnas och 
kan knappast anses var helt tillförlitligt. I 
dessa hänseenden är både jet och FES vida 
överlägset. När det gäller miljövänlighet och 
buller är naturligtvis FES systemet vida över-
lägset de andra. Nackdelen med FES är ju 

att propellern ger ett större motstånd än en 
infälld jet eller Solo motor. Men den pre-
standaförsämringen kan man, som vanlig 
dödlig, utan vidare leva med. Således anser 
jag att det idag bästa turbossystemet är FES 
med jet som god tvåa.

För att återgå till frågan som ställdes in-
ledningsvis. Jetmotor i segelflygplan? ”Kan 
de´ va´ nått?” Svaret på den frågan är ett 
otvetydigt JA! H

ABOVE IT  ALL

STEMME TWIN VOYAGER S12. 
THE ULTIMATE HIGH-PERFORMANCE AIRCRAFT.

WWW.STEMME.COM

GRAVITY, 
OUTSMARTED.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL PARTNER 
STEMME SCANDINAVIA,SWEDEN

POINT OF CONTACT: MRS ULRICA SANDGREN, ULRICA@FLYSTEMME.SE, PHONE: +46 (0) 072 700 9550, 
KALMAR AIRPORT, FLYGPLATSVÄGEN 32, 392 41 KALMAR, SWEDEN

Cockpit påminner om Schleicher: Rymlig och bekväm.

H NG tester: Jonker JS1-C 18 Revelation Evo
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H NG tester: Discus 2C FES

Når en europæisk kunde køber en Jonker JS1, så lander containeren fra sydafrikanske Potchef-
stroom først hos tyske M&D Flugzeugbau, som ser til, at kvalitet, sikkerhed og ikke mindst doku-
mentation er på plads. 

The European Connection

Producenter som Schleicher, Schempp-
Hirth,  DG Flugzeugbau, Jonker og Binder 
kendes af majoriteten af svæveflyverne. 
Men i Friedeburg, vest for Bremen, i Tysk-
land, ligger en fabrik, som er gået under 
radaren: M&D Flugzeugbau. Men med ca. 
140 ansatte er M&D mindst lige så stor som 
sine mere velkendte brødre og søstre. 

Egentlig startede M&D (forkortelse af 
Markwall & Doden) i 1995 som så mange 
andre værksteder i samme stil som Thomas 
Pyls Flygservice (SE) og DanGlide (DK). 
Nemlig med højkvalitets reparationer, ser-
vice og lakering af svævefly.  Men langsomt 
har virksomheden udviklet sig, og M&D 
Flugzeugbau har nu også EASAs Design 

organisation Approval (DOA) og Produc-
tion Organisation Approval (POA), hvilket 
er en nødvendighed for at certificere fly og 
systemer. 

Samarbejdet med Jonker
Jonker og M&D startede deres joint-ven-
ture i 2011, da Jonker behøvede en jetsustai-

ner til JS1-programmet.  Eksisterende tur-
biner kommer ofte fra modelflyvningenog 
er hverken kraftfulde nok eller er certifice-
rede til flyvning. Løsningen var TJ-42-tur-
binen, designet af M&D, som også var an-
svarlig for certificeringsprocessen. Dette 
var dog ingen enkel sag, da ingen EASA-
certificerings-standarder eksisterede på for-
hånd for sustainer jet turbiner (CS 22 Sub-
part H- Engines). Dette resulterede i, at 
M&D måtte brænde mange tusind liter fuel 
for at demonstrere pålidelighed, grænser 
og livslængde på turbinens komponenter 
– både i fabrikkens egen tortur-celle ”Tur-

binen Hölle” og med ca 180 flyvninger i 2 
specialbyggede typer – en LS-4 og JS1. God-
kendelsen kom sidste år og på samme tid 
blev motoren også godkendt for LSA, VLA, 
UL og experimentalfly, hvilket betyder, at 
den kan anvendes i flere typer. 

M&D er også en central partner i EASA-
certificeringen af JS1. PÅ trods af, at en JS1 
flyver ganske udmærket i den europæiske 
luft, så må den faktisk ikke flyve her som 
udgangspunkt. Baggrunden er typisk bu-
reaukratisk. JS1 har en sydafrikansk type-
certificering ud fra CS22-standard og med 
en sydafrikanske ”ICAO-compliant” luft-

H Producent: M&D Flugzeugbau

I den nydelige hangar færdigmonteres de ankomne JS1 . 
Til venstre dog andre fly under service.

M&D startede i 1995 (Herover) og har ekspan-
deret lige siden. Herunder de nye opdaterede 
fabriksbygninger med administration.

M&D Flugzeugbau har typerettighe-
derne til motorsvæveflyet Samburu 
som også anvendes som aldeles ud-
mærket bugserfly med Rotax 914.

Den entusiastiske Eckard Sommer er M&Ds an-
svarlige for JS1-projektet. 
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Tekst og foto: Jens Trabolt
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dygtighedsbevis må JS1 flyve uden begræns-
ninger i ethvert ICAO-land. Men desværre 
findes der ingen bilateral aftale mellem EU 
og Sydafrika – hvilket behøves for en så-
kaldt ”Type acceptance” af EASA. Dette 
kunne Jonker dog ikke acceptere, da en stor 
del af markedet er i Europa, og det blev be-
sluttet at finde en europæisk partner med 
de omtalte DOA og POA-godkendelser som 
kunne hjælpe med EASA-certificeringen og 
være indehavere af det europæiske typecer-
tifikat.  Der er tale om en ”EASA Type Va-
lidation”, hvor EASA validerer data-mate-
rialet bag den sydafrikanske typegodken-
delse. På denne måde (sätt,red.) reducerer 
man antallet af unødvendige gentagelser 
(upprepningar, red.) af statiske og flight 
tests. 

M&D har nu arbejdet på typecertifice-
ringen i godt 2 år, og processen er godt un-

dervejs, dog ikke uden udfordringer (utma-
ningar, red), siger Eckard Sommer, ansvar-
lig for JS1-projektet hos M&D: 

”I Sydafrika har Jonker haft stor indfly-
delse på certificeringsprocessen, fordi de 
sydafrikanske myndigheder ikke havde så 
meget rutine i procedurer og testfasen. Men 
det tyske Luftbundesamt (LBA) har meget 
erfarne folk som har været involveret i stort 
set alle certificeringsprocesser med kompo-
sit-svævefly. De kan på et kort øjeblik vur-
dere om dokumentationen er gyldig i for-
hold til EASA-certificeringen, og det har 
krævet noget ekstra arbejde for os. Fx måt-
te vi opstille en wing loading test igen, for-
di man krævede en fremadvinklet gust load 
for at simulere, at du flyver gennem 10 m/s 
termik under Vne med max vægt. Det var 
helt ekstremt, og vingen klarede det flot”, 
siger Eckard Sommer som forventer ende-

nish og endelig leverance som vi klarer her 
i Tyskland, men flyene transporteres til 
Europa med containere i skibe, og disse 
transporter har faste datoer. Uanset om fly-
et er færdigt eller ej, så kommer det i con-
taineren. Så må vi klare det resterende ar-
bejde her i Tyskland”, forklarer Markwall til 
NORDIC GLIDING. M&D har også den 
europæiske demo-JS1 og fungerer i alle hen-
seender som temmelig seriøs europæisk 
partner.  Både Tim Markwall, Eckard Som-
mer og en række af nøglepersonerne på fa-
brikken er naturligvis svæveflyvere. 

Ikke bare flyvemaskiner
Men præcis som DG Flugzeugbau har M&D 
også en voksende omsætning i non-aviati-
on. De producerer komponenter til vind-
turbiner og til mange andre applikationer, 
hvor lette og stærke kompositmaterialer er 

et must. ”Vi har dog stor fordel af vores fly-
ve-baggrund”, siger Tim Markwall. ”Vi kan 
dokumentere, at vi har totalt kvalitetsover-
blik gennem vores aviation trackability”, for-
klarer han og peger eksempelvis på en stor 
digitalt styret maskine som leverer den re-
sin, som anvendes under produktionen. 
”Hvert ”batch” af denne blanding kan – og 
skal kunne- spores, når vi arbejder med fly. 
Den seriøsitet imponerer kunder, som ikke 
er vant til at arbejde med flyvemaskiner.”, 
siger han. ”Vi havde i øvrigt besøg af den 
tyske Bundespræsident for ikke så længe si-
den. Det var meningen, at det skulle være 
kort besøg hos os, men han blev så fascine-
ret af svæveflyene og hele vores aviation-
aktivitet, at han aflyste alle andre punkter 
på programmet den dag”, bemærker Tim 
Markwall og virker ganske tilfreds (nöjd, 
red.).

M&D Flugzeugbau ligger i Friedeburg, ca 
150 km stik vest for Hamburg

lig EASA-Type validering ”tidligt i 2017”. 
M&D er sidste station inden de europæ-

iske kunder modtager deres fabriksnye fly. 
Men hvilken type arbejde udfører de? Di-
rektøren Tim Markwall har svaret: ”Vi for-
søger at færdig-producere flyet i Sydafrika, 
så det bare er slutmontage, avionics, slutfi-

”Vores seneste aktivitet med Jonker er re-
lativt nyt for os”, siger Eckard Sommer. ”Vi 
tror på succes, men totalproduktet er også, 
at vi må forsøge at være mere servicemin-
ded og gøre det bedre end de eksisterende 
producenter”.   Jo, M&D er en seriøs part-
ner for Jonker Sailplanes, og det er nok ikke 
sidste gang vi hører fra dem. H

H Producent: M&D Flugzeugbau Direktør Tim Markwall: ”Vi producerer også til 
non-aviation kunder. Her er vores fly-kvalitets-
koncept en stor fordel”. 

Kompositmaterialer og præcisionsfabrikation 
er en M&D-specialitet. Her ses en af de store 
produktionslokaler. 

Testinstrumentering: Hvor varm bliver en turbi-
ne under drift - jo, mellem 647 og 829 grader C.

Jetmotorerne testes under montage i en sær-
lig test-celle ved navn ”Turbine-helvedet”!

Turbinespecialist Gerhard von Lienen er ansvarlig for slutmontering og test af turbi-
nerne. 

Turbinen Hölle! Så ved man, 
hvad som venter!

Når en motor roterer med 100.000 rpm, er det 
vigtigt, at den er afbalanceret ned til hundrede-
dele af et gram. Dette klares med mikroskopi-
ske vægte som limes på turbinen.

En havareret JS1? Nej, ingen panik. Denne fuse-
lage mødte muren under certificerings-crashte-
sting. Cockpittet var i øvrigt intakt. 

Computersystret resin-mixer sikrer ensartet høj 
kvalitet og trackability. 

 En gammel værdig kæmpe, en ASW 22 modta-
ger kærlig behandling og ny gelcoat og bliver 
klar til nye oplevelser i luften.
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H Flight Safety: Medicals

Risikoen for at blive medicinsk inkapaciteret under flyvning er mi-
kroskopisk. Alligevel kræver flyvning med lette flyvemaskiner i man-
ge lande et omfattende medicalssystem til trods for, at risikoen for 
3. mand er næsten ikke-eksisterende. 
Nu gør nye medical-regler livet meget enklere for piloter i Storbri-
tannien. Det engelske CAA har gjort arbejdet grundigt med en om-
fattende analyse af flyvesikkerhed vs medicals. Trods ”Brexit” kal-
des det nye system for ”forbilledligt” af EGU og bliver en kraftig in-
spiration for det kommende regelværk i ”Part Gliding”. 

Den traditionelle medical-lobby argumen-
ter sædvanligvis for hyppige lægeundersø-
gelser og høje krav med en resulterende høj 
flyvesikkerhed.  

Men for at en pilot kan flyve solo/EK kræ-
ver BGA (British Gliding Association) bare, 
at de 7000 medlemmer har en medical-ni-
veau (fitness) svarende til gyldigt kørekort. 
For instruktører som træner uerfarne pilo-
ter og piloter med non-pilot-passagerer kræ-
ves der et højere niveau svarende til ICAO-
, LAPL-, EASA type 1 eller 2-medicals.  
I en traditionel medical-optik burde dette 
de-regulerede ”kørekorts-medical”- system 
vise sit sande ansigt, være livsfarligt og re-
sultere i havarier til højre og venstre!   Men 
nej, dette er ikke tilfældet.  Det er ikke far-
ligere at flyve med en ”lavere” medical. Det 
engelske CAA – Civil Aviation Authority – 
har analyseret erfaringerne og resulterende 

risiko ved British Gliding Associations  ”selv-
deklarerende” medicalsystem og argumen-
terer nu for, at et hårdt reguleret-medical-
system ikke har nogen væsentlig statistisk 
signifikant sikkerhedsfordel i sportsflyv-
ning;  

Derfor indfører CAA nu et ændret me-
dical-system for UK PPL og NPPL (Natio-
nal Private Pilots License) certifikatindeha-
vere i samme stil som BGA-standarden (tak 
til svæveflyverne!). Nu er det tilstrækkeligt, 
at piloterne har en fitness svarende til van-
ligt kørekort. For at få denne medical, skal 
piloterne logge sig på CAA-hjemmesiden 
og erklære, at de overholder denne stan-
dard. Dette eliminerer involvering af læger 
– også flyvelæger (AMEs, Aero Medical 
Examiners). Piloter over 70 år skal selv-de-
klarere sig 1 gang om året, og ”unge” pilo-
ter under 70 bare hver 3. år. 

Kørekort  
til flyvning?

Tekst og foto: Jens Trabolt
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Det engelske CAA har indført denne ordning med det klare og 
glædelige fokus at påvirke EASA til at indføre et lignende system 
for EASA PPL-certifikatindehavere som flyver EASA-fly. EGU, 
European Gliding Union, har også som ambition at lade sig inspi-
rere af de britiske erfaringer med det ”medical regime light” i det 
kommende arbejde med at forenkle og reducere unødigt EASA-
regelværk gennem ”Part Gliding”. 

Pete Stratten, som er CEO i det engelske svæveflyveforbund, er 
ganske tilfreds med denne ordning: ”De højere krav i EASAs me-
dicals krav er ganske unødvendige og disproportionale, for svæve-
flyvning har altid været selv-reguleret i Storbritannien. De even-

tuelle problemer vi har haft i sporten har vi altid klaret selv, med 
det resultat, at vores myndighederne ikke har haft behov for at in-
tervenere regulativt”, siger han.  

”For rigtig mange år siden indførte vi medicalsystem i BGA ba-
seret på selv-deklarering ud fra kørekort-standarden – også for in-
struktører. Men for ca. 40 år siden havde vi et havari, hvor en in-
struktør havde selv-deklareret sig ”fit”, på trods af underliggende 
psykisk sygdom. Han havarerede fatalt med sig selv og eleven. Det-
te resulterede i, at vi for instruktører indførte et udvidet selv-de-
klarering-system, hvor en GP (almenlæge/almenläkere) attesterer, 
at patient-journalen er i overensstemmelse med selv-deklarerin-
gen”, siger Pete Stratten.

De ny enklere regler kan også ses som et resultat af initiativet 
“GA Red Tape Challenge”, som den britiske regering vedtog i 2013 
med formål at reducere bureaukrati og regulative processer. I for-
længelse af dette har CAA haft en internt review af GA-regulerin-
gen med følgende principper 1) At regulere direkte bare i tilfælde 
hvor det er nødvendigt og med proportionalitet i reguleringen. 2) 
At de-regulere hvor det er muligt 3) At delegere hvor det er muligt 
(fx at BGA selv bestemmer) 

Hvad er risikoen?
Men hvad er egentlig risikoen ved GA-flyvning (Svævefly, motor, 

ul- og ballonflyvning under ikke-kommerciel flyvning)? For at sik-
re det bedst mulige grundlag for regel-forenklingen har det briti-
ske CAA analyseret risikoen i den interessante publikation ”UK 
Private Pilot License and National Private Pilot License Medical 
Requirement”. 

I statistikken ses det tydeligt, at der findes flere former for sport, 
som har betydeligt større personlig risiko end GA-flyvning, men 
hvor regulering og risiko-management er helt overladt til den en-
kelte deltager. 

Hvad er årsagen til havari?
Det er også interessant at beskæftige sig med årsagerne til fatale 
havarier? Er det piloterne som bliver inkapaciterede i cockpittet? 
Nej, ifølge EASA-statistik er denne ”Top 5” gældende i 80 % af til-
fældene:
1. Loss of control i VMC-forhold (fx basic handling-fejl, typisk 

stall/spins etc)
2. Controlled flight into terrain  (CFIT) Typisk en ikke IFR-rated 

pilot som flyver I dårligt vejr og slutter flyvningen med kolli-
sionen med jorden eller forhindring (fx antenner osv).

3. Ava-flyvning i for lav højde eller low-passes
4. Loss of control I IMC-forhold. (Situationer hvor piloten taber 

kontrollen over flyvemaskinen i skyer.)
5. Forced landings (pga pilotfejl, fx ved fejlkalkulation af ben-

zinbeholdning)

Men der findes også havarier hvor pilotens helbred og fysiske kon-
dition (fx hypoxi, træthed, dehydrering, alkohol, selvmord og de-
finerbare sygdomme) har haft én potentiel indflydelse. I CAAs un-
dersøgelse har man analyseret alle UK-havarier over et 10-år – 151 
havarier totalt: CAA konkluderer, at i højst 13 % af tilfældene har 
der været tale om en ”mulighed” for, at pilotens medicinske status 
har haft en indvirkning på havariet. Ved havariudredninger og føl-

Activity Fatal Accident rate per million hours
Canoeing 4 

Motor Cycling 8 

UK All GA 13 

Swimming 13 

Rock Climbing 40 

Boxing 200 

Horse Riding 280

Public consultation: UK Private Pilot Licence 
and National Private Pilot Licence Medical 
Requirements
CAP 1284

Hvor ”farlig” er GA-flyvning? 
Hvad er hovedårsagen til ulykker?
Giver medicalsystemet en markant højere 
sikkerhed?  
De engelske luftfartsmyndigheder har 
forenklet de eksisterende regler ud fra 
analysen i publikationen: ”Public Consul-
tation: UK Private Pilot License and Nati-
onal Private Private Pilot License Medical 
Requirements. 

CAA understreger, at skulle man produ-
cere statistik, som viste havarier med 
bekræftet medicinsk årsag, så ville de 
omtalte 13 % reduceres til meget min-
dre procentandel.

”

Fig 1: Ulykkesfrekvens i sportsaktiviteter (kilde CAA)

Pete Stratten, CEO i British Gliding Asso-
ciation (BGA)

H Flight Safety: Medicals
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gende obduktioner af piloter kan man ofte konstatere eksisterende 
sygdom hos piloter (fx hjerte-kar-sygdomme osv), men det er ofte 
uendeligt mere vanskeligt (ofte umuligt) at fastlægge med sikker-
hed om det netop DENNE sygdom var en afgørende faktor i ulyk-
kesmekanismen, eller om sygdommen bare var eksisterende, men 
ikke var akut symptomgivende. CAA understreger, at skulle man 
producere statistik, som viste havarier med bekræftet medicinsk 
årsag, så ville de omtalte 13 % reduceres til meget mindre procen-
tandel.  Med andre ord: Flyvning er relativ ufarlig (set over en bred 
skala), og medicinsk inkapacitation (og dermed behovet for me-
dicals) spiller ingen statistisk afgørende rolle i flyvesikkerheden.

Ønske om at beskytte 3. mand
Traditionelt er myndighedernes rolle i regulering af medicals dog 
også begrundet i et ønske om at beskytte 3. mand – defineret som 
”uskyldige” personer, som ikke deltager i flyveaktiviteten. Histo-
risk set er sandsynligheden for, at et havari forårsager skade på 3. 
mand dog ekstremt lille. Over samme dekade har det engelske CAA 
registreret i alt 6 ulykker med skader på 3. mand.  To af disse ulyk-
ker var fatale: En gyrokopter kolliderede med en person på flyve-
pladsen og i et andet tilfælde ramte et svævefly på finaleglid en fo-
tograf som stod på taget af en bil under 2005-junior VM i England. 
I begge tilfælde var disse personer involveret i ”flyve-aktivitet” og 
var ikke ikke-involverede 3.personer. Det mistænkes heller ikke, 
at medicinske årsager havde noget at gøre med disse fatale ulyk-
ker. 

Hvad angår risikoen for andre mennesker, skal det også noteres, 
at størstedelen af GA-flyvningen (her kan man fremhæve svæve-
flyvning) ofte finder sted langt borte fra tæt befolkede områder. 
Billeder af havarerede svævefly er oftest fra bondemandens mark. 
At medicals spiller en relativt ubetydelig rolle for GA-sikkerheden 
demonstreres også af erfaringerne fra USA. Amerikanske FAA (Fe-
deral Aviation Administration) introducerede i 2004 det såkaldte 
Sport Pilot License. Her gælder et amerikansk standard-kørekort 
som bevis for tilstrækkelig fitness. Igen er logikken klar: FAA an-
ser, at de medicinske standarder, som tillader en person at køre en 
bil med høj hastighed i nærheden af andre trafikanter, også er til-

strækkelige for, at samme person kan flyve en let flyvemaskine.  
Forinden havde FAA analyseret (amerikanske) havarier fra 1990 
til 2000 i ballonsport og svæveflyvning. Analysen afslørede, at bare 
2 ulykker på et 10-år var medicinsk relaterede, og dette gav ”am-
munition” til kørekorts-medicalen.

FAA overvejer i øjeblikket også at udvide ”kørekorts-medicalen” 
til også at gælde ikke-kommercielle VFR-flyvninger under 14.000 
ft med mindre end 250 kt i flyvemaskiner op til 2.722 kg (6000 lb) 
og 6 personer. 

Risiko for inkapacitation
Som udgangspunkt må man forvente, at GA-piloter har en rime-
lig selvindsigt og generelt ikke vælger at flyve, hvis de er syge. Som 
en del af pilot-træningen gennemgås også teorien bag ”Menneske-
lig ydeevne og begrænsning”, så det forventes, at GA-piloter er i 
stand til at kunne vurdere fitness og generelt bare vælger at flyve, 
hvis han eller hun føler sig frisk. Derfor må myndighederne bare 
kalkulere risiko ud fra det perspektiv, at piloten uventet bliver in-
kapaciteret i cockpittet og, at flyvningen kommer i fare under en 
tidshorisont på få sekunder eller minutter.  Sygdomme eller symp-
tomer som udvikler sig over en time eller mere betyder, at piloten 
som oftest vil kunne lande inden situationen kommer ud af kon-
trol. 

Britiske CAA har opstillet en relativt simpel model til at estime-
re den medicinske risiko ved at opsummere alders-relaterede syg-
domme og symptomer, som kan forventes. 
Fokus er sygdomme og symptomer som kan resultere i pludselig 
inkapacitation under flyvning, hvor piloten ikke er klar over disse 
symptomer i starten af flyvningen:

• Epileptisk krampeanfald (eng. seizure)
• Hjerteinfarkt (blodprop, osv)
• Hjerneblødning (stroke)
• Synkope (tab af bevidsthed/medvetande pga hurtig/langsom 

hjerterytme)
• Blodprop i lunge (lungeemboli)
• Akut højskala-smerte (som fx nyresten, urolithiasis)

Lægeundersøgelser er en måde at screene for sygdomme på til-
syneladende friske personer.  Men CAA pointerer, at selv en AME, 
flyvelæge ved en Klasse 2-medicalundersøgelse kan være chance-
løs i at opdage disse sygdomme, hvis piloten er frisk på undersø-
gelsestidspunktet. Der findes også tilfælde af medicinsk inkapaci-
tation på trods af Klasse 2-medicals udført af flyvelæger.  

Følgende figur (FIG 2) viser sandsynligheden for inkapacitation 
ud fra et gennemsnit af den britiske befolkning i varierende alders-
grupper. CAA har anvendt disse data på en gennemsnitlig popu-
lation af 10.000 piloter (med typisk aldersprofil, hvor majoriteten 
er 60’erne, hvorefter antallet af piloter falder.) og med en årlig fly-
vetid på 30 timer. Med denne modus operandi er det muligt at kal-
kulere sandsynligheden for in-flight-inkapacitation  (ud fra præ-
missen, at sandsynligheden er ligeligt distribueret ud over kalen-
deråret, og at flyvningen i selv ikke øger sandsynligheden for symp-
tomerne. )

 Skemaet er beregnet ud fra 10.000 piloter, og her sandsynlighe-
den for en inkapacitation-event 0,659 per år (altså mindre end 1 
event om året i luften per 10.000 personer) Multiplicerer man det-
te med 3,2 så man beregner ud fra de i alt 32.000 piloter med UK 
PPL og NPPL, så får man som resultat: Cirka 2 in-flight-inkapaci-
tationer per år. CAA konkluderer, at dette er en ekstremt lav fre-
kvens set i forhold til den store aktivitet. 

Det samme billede gør sig gældende, hvis man ser på sikkerheds-
statikken (FIG 3) fra det engelske svæveflyveforbund fra 1976 – 
2011. Her er absolut største risiko i spilstarter (winch) og ved mid-
airs. Medical-relaterede havarier er ekstremt atypiske – eksempel 
et havari hvert 15. år . Der har været 3 bekræftede havarier med 
medicinsk baggrund over en periode på 35 år! H 

FIG 2: Risiko for inkapacitation ud fra alder (ill. CAA)

VIL DU LÆSE MERE?
Man kan læse hele analysen på 
http://publicapps.caa.co.uk/
docs/33/CAP1284Publicconsultati-
onUKPPLandNPPLMedical%20
Requirements%28p%29.pdf

FIG 2: British Gliding Associations sikkerhedsstatistik 1976-2011 i 4-års-
segmenter. Medical-relaterede havarier er exceptionelt sjældne trods et 
medical-system som hovedsageligt er baseret på kørekort-standarden. 

Traditionelt er myndighedernes rolle i 
regulering af medicals dog også be-
grundet i et ønske om at beskytte 3. 
mand – defineret som ”uskyldige” per-
soner, som ikke deltager i flyveaktivi-
teten. Historisk set er sandsynlighe-
den for, at et havari forårsager skade 
på 3. mand dog ekstremt lille. 

”

H Flight Safety: Medicals
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RIkssegelflygtävlingen, i dagligt tal RST, är vårt bästa verktyg för 
keeping members.

Tävlingen startade 1944 och årets upplaga är den73:e. Första 
segraren i RST var ingenjör Björn Andersson från Stockholm (no-
tera titeln!). Då tävlade man bara i höjdmomentet. 14 klubbar del-
tog och man rapporterade 128 resultat. 2014 deltog 32 klubbar 
med 1818 flygningar. När detta skrivs, i slutet av juli, har 328 täv-
lande från 34 klubbar anmält 1392 flygningar. Ska vi klara 2000 
flygningar i år?

1946 tillkom distansmomentet och lagtävlingarna. 1952 tillkom 
hastighetsmomentet. RST är alltså en gammal tävling med en 
lång tradition.

Vid årsskiftet 2015/16 rapporterade klubbarna 1 561 aktiva med-
lemmar. Det innebär att 21% av 
de svenska segelflygarna deltar 
i RST (som jämförelse: motsva-
rande siffra är för Norge (som 
deltar i OLC) ca 6% och Danmark 
(Termigligaen) 13%) . Antalet 
aktiva kvinnor är 173 och 20 av 
dem deltar i RST. Det är 12% av 
kvinnorna. 

Om vi går 20 år tillbaka i tiden var vi 2 681 aktiva och deltagar-
antalet i RST var 320, d v s 12%. Det är alltså relativt sett dubbelt 
så många som flyger RST idag än för 15 år sedan.

266 segelflygare har hittills i år anmält minst en sträckflygning 
(17% av de aktiva sträckflyger). 61 segelflygare har ”bara” anmält 
höjdvinster. Men det är det som är det fina med RST. Höjdmo-
mentet är insteget till sträck/tävlingsflygning. Redan med ett 
EK-bevis och en nationell tävlingslicens kan man börja anmäla re-
sultat i höjdmomentet i RST.

Det är alltså inte de som flyger i RST som slutar segelflyga. 

af Robert Danewid, Ordförande, Segelflyget

RST – en klenod
Tvärtom, lyckas vi få våra medlemmar att sträckflyga och börja 
flyga regelbundet i RST är sannolikheten stor att de blir ”hooked”. 
Det är det jag menar med att RST är vårt bästa verktyg för kee-
ping members.

Rapporteringen till RST sker via RST-Online och är helt auto-
matiserad. Man behöver, i sin enklaste form, ”bara” ta med sig en 
logger och flyga. Därefter laddar man upp flygningen till RST och 
ser vad det blev. 

Tack vare att man kan flyga POB (Pilot Optimerad Bana = flyg 
som du vill och RST online räknar ut distansen i efterhand) så har 
vi vår egen form av ”joggingflygning”. Givetvis finns det vissa reg-
ler för hur en POB bana får se ut (t ex minst 100 km och då max 
4 brytpunkter) men i regel flyger man längre än man tror. I varje 

klubb ska det finnas en RST-
ledare som kan hjälpa dig att 
komma igång med RST-fly-
gandet.

Men RST är inte bara jog-
gingflygning. Det är även en 
SM tävling i flera av de indi-
viduella momenten och lag-
SM. Rätt utnyttjat är detta 

ett verktyg för klubbarna att ”peppa” sina medlemmar och sam-
la klubben. Ett gott exempel på detta är Borås SFK med far och 
son Folkesson i spetsen.

En uppmaning till alla klubbar är att satsa på och uppmuntra 
medlemmarna att anmäla flygningar till RST. Det är också en bra 
idé att förse de lokala sportredaktionerna med regelbundna rap-
porter om klubbens deltagare och hur klubben ligger till i segel-
flygallsvenskan.

I år är RST förlängt i två veckor, till den 15 oktober. Vem blir först 
att flyga en 30-milare i oktober?H

Rätt utnyttjat är detta ett verktyg för 
klubbarna att ”peppa” sina medlem-
mar och samla klubben. Ett gott exem-
pel på detta är Borås SFK med far och 
son Folkesson i spetsen. 

”
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Velkommen til RiskPoint Aviation 
– ”your underwriter of choice”

Vi har suppleret vores service med 
Aviation forsikringer til

• Motorfly
• Helikoptere
• Ultralights
• Svævefly
• Balloner
• Droner
• Hangar Keeper
• Lufthavns ansvar forsikring

For følgende lande

•  Danmark, Norge, Sverige og 
Finland

• De baltiske lande
•  Poland, Tyskland og  

Storbritannien

Kvalitet er vigtigt for os hos RiskPoint. 
Vi tilbyder kun forsikringsløsninger 
med minimum A-rating. Det er vigtigt 
for RiskPoint, at vores kunder kan 
have fuld tillid til vores betalingsevne 
– også på længere sigt. Vi vil fremstå 
med en høj grad af konkret praktisk 
ekspertise og troværdighed inden for 
vores valgte forretningsområder. Det 
gælder både inden for selve etable-
ringen af den enkelte forsikringsløs-
ning samt inden for skadebehandling. 
Vores medarbejdere har mange års 
erfaring inden for flyforsikringer. Spe-
cielt inden for skadebehandling, er det 
vores filosofi, at kunden skal opleve en 
proaktiv og fair skadebehandling.

RiskPoint  er et forsikringsagentur og 
godkendt Lloyd’s coverholder. Vi har 
kontorer i København, Stockholm, 
Oslo og Helsinki. RiskPoint er et dat-
terselskab af Hansen & Klein A/S, som 
har tegnet forsikringer siden 1917.

Vi håber du vil finde det professionelle 
forsikringsalternativ på det nordiske 
marked interessant, og vi glæder os 
til at byde dig velkommen som vores 
kunde.

Your new partner for 
Aviation Insurance

Contacts

John Lindholm
Senior Underwriter Aviation
Phone: +45 44 45 21 20
E-mail aviation@riskpoint.eu

Iris Kolbe
Underwriter Aviation
Phone: +45 44 45 21 21
E-mail aviation@riskpoint.eu

Peder Ledgaard
Manager
Phone: +45 33 38 13 35
E-mail peder.ledgaard@riskpoint.eu

Birgitte Roed
Claims Manager
Phone +45 33 41 02 04
E-mail birgitte.roed@riskpoint.eu

RiskPoint A/S
Hammerensgade 4
1267 Copenhagen K
Denmark

Aviation Phone +45 44 45 21 22
www.riskpoint.eu

Welcome to RiskPoint Aviation –
your underwriter of choice

We have expanded our services with
Aviation Insurances for:

• Fixed Wing
• Helicopters
• Micro Ultralights
• Gliders
• Balloons
• Drones
• Hangar Keeper
• Airport Liability

Territories 

• Denmark, Norway, Sweden and Finland
• The Baltic region
• Poland, Germany and the UK

Quality is important for RiskPoint. Hence we only
offer insurance solutions with minimum A-level
credit ratings. It is important for RiskPoint that our
customers can rely on our credit quality – also in
the long term perspective. We will demonstrate a
high degree of practical expertise and credibility
within our chosen business segments. You will
experience this within the establishment of the
insurance solution itself. Our employees have a
solid and detailed experience in Aviation
Underwriting. Within claims handling, it is our
business philosophy that the customer shall
experience a proactive and fair handling.

RiskPoint is an Underwriting Agency and
approved Lloyd’s Coverholder. We currently have
offices in Copenhagen, Stockholm, Oslo and
Helsinki. RiskPoint is a subsidiary of Hansen &
Klein A/S, who has conducted insurance busi-
ness since 1917.

We hope you will let us be your underwriter of
choice. We look forward to welcoming you as our
client.

For further information please see:  

   
       

    
        

       
     

 

      
      

    
     

       
       

      
       
        

    

     

        

 

        

    
      

        
      

    whether it is a major acci-
d           com-

I       
      

          
  support and the right compensa-

t      

           
       
         

        
  

    
  

    w 

   
       

    
        

       
     

 

      
      

    
     

       
       

      
       
        

    

     

        

 

        

    
      

        
      

         
          com-

I       
      

      as our client, prompt 
a   support and the right compensa-
t      

         good and 
f        

         
        

  

    
  aviation@siriusgroup.com

W     w 

   
       

    
        

       
     

 

      
      

    
     

       
       

      
       
        

    

     

        

 

        

    
      

        
      

         
          com-

I       
      

          
  support and the right compensa-

t      

           
       
         

        
  

    
  

    w 

www.riskpoint.eu

Din nye partner for
Aviation forsikringer

Yderlige informationer findes på www.riskpoint.eu

Contacts

John Lindholm
Senior Underwriter Aviation
Phone +45 44 45 21 20
E-mail aviation@riskpoint.eu

Iris Kolbe
Underwriter Aviation
Phone + 45 44 45 21 21
E-mail aviation@riskpoint.eu

Peder Ledgaard
Manager
Phone +45 33 38 13 35
E-mail peder.ledgaard@riskpoint.eu

Birgitte Roed 
Claims Manager
Phone +45 33 41 02 04
E-mail Birgitte.roed@riskpoint.eu

RiskPoint A/S
Hammerensgade 4
1267 Copenhagen K
Denmark
   
Aviation Phone +45 44 45 21 22
www.riskpoint.eu



 NORDIC GLIDING 2016    SIDE 31

Under första perioden 2016 har det rappor-
terats 24 störningar via Segelflygets ASR, 
förra året hade vi endast 10 stycken rappor-
ter. Vi har inga rapporterade haverier un-
der första perioden vilket är mycket gläd-
jande.

Några händelser sticker ut som ganska 
ovanliga, vi har två utelandningar som slu-
tade med vattenlandning i sjö, med en dryg 
veckas mellanrum. Första landningen sked-
de under en RST flygning där piloten inte 
hade några landningsalternativ och till sist 
valde att landa i en sjö, piloten landade mot 
en sandstrand, ca 100 meter från stranden. 
Piloten fick hjälp av en båt att ta sig till land, 
inga skador på segelflygplanet. 

Andra vattenlandningen skedde under 
SM i segelflygning, det var under slutfasen 
i finalglidningen som piloten fick kraftigt 
sjunk och valde att starta motorn, dock fick 
inte piloten igång motorn på första startför-
söket, varvid piloten svängde mot en sjö och 
fortsatte ett nytt startförsök. Motorn starta-
de inte och piloten valde då landa i sjön, 
inga skador på segelflygplanet. Piloten fick 
även hjälp av en person i båt, senare hjälp-
te räddningstjänsten till med bärgningen 
av segelflygplanet.

En reflektion på dessa vattenlandningar 
är givetvis att det går att landa säkert på 
en sjö, MEN det är inte att alternativ som 
man ska planera för, det finns risker och 
efter landningen så ska man ta sig i land, 
har man långt till stranden så kan det bli 
en svår eller tom riskfylld situation, jäm-
för lift med en båt eller en simtur med 
kläder i kallt vatten….

Till detta så har vi även att dyr elektro-
nik och motor med motorinstallation 
som kan bli en dyr affär innan segelflyg-
planet kan flyga igen.

Rapporterade haverier  
och störningar 
Sammanfattning av haverier och störningar rapporterade tom 30 juni 2016.

Övrig så har vi ett antal händelser som 
har inträffat i samband med luftrumsöver-
trädelser, detta är händelser som vi måste 
eliminera, vissa av händelserna tyder på 
okunskap och dålig planering, vilket bety-
der att vi ska kunna hantera detta på ett fö-
rebyggande sätt genom utbildning och at-
titydpåverkan. Vi har årligen en stor mängd 
luftrumsintrång inom allmänflyget och vår 
statistik visar att även segelflyg bidrar till 
detta.

Vidare har vi fortfarande problem med 
våra med huvar, markskador på marken och 
att huvar blåser upp till att huvar öppnas 
under flygning. Hoppas att vi alla tänker på 
att stänga och låsa huvar på marken och gi-
vetvis noga kontrollera att huven är korrekt 
stängd och låst för flygning.

Några störningar relaterade till motorse-
glare TMG finns även med, en allvarlig si-
tuation med kontrollflygning med G 109 B 
utan kopplat höjdroder som kunde slutet 
med ett allvarligt haveri samt störningar 
med motorproblem.

Många av de rapporterade störningarna 
utreds inte, men de ligger till grund för flyg-

H Flight Safety

Tekst: Henrik Svensson, Segelflyginspektör, Segelflyget

Område/faktorer Antal hændelser Typ av flygning Antal händelser
Luftrumsintrång 5 AFT 7

Utelandning 4 RST 7

Huv 4 DK-skol 3

Motorstörning TMG 4 Bogsering 2

Kollision med banljus 2 Underhåll 2

Motorstörning SSG 2 Tävling 1

Vattenlandning 2 Kontrollflygning 1

Underhåll/tekniskt 2 EK-skol 0

Montering/daglig 1 Vinsch 0

Motorstörning SLG 1

säkerhetsstatistik och används för att kun-
na arbeta med förebyggande projekt när be-
hov finns. För att få en bra återkoppling så 
redovisas störningarna i en förkortad och 
avidentifierad form, så att alla kan ta del av 
händelserna relativt snabbt.

Vi får ofta frågan vad som ska rapporte-
ras via ASR eller om klubben själv ska han-
tera det i sitt eget kvalitetssystem med egen-
kontroll i ”svarta boken”. Ett tips är att läsa 
på i segelflyghandboken SHB 810 – Under-
rättelse och rapportskyldighet samt SHB 
815 – Störningar och materielfel.

De haverier och händelser som rappor-
terats tom 30 juni 2016 kan klassas inom 
följande område/faktorer, någon händelse 
kan klassas som flera faktorer. H

Vattenlandning under SM i Feringe.  
Foto: Räddningstjänsten i Ljungby

Underhåll och luftvärdighet – part-M light
Opinion 05/2016 publicerades under våren och klargjorde våra ti-
digare uppfattningar om förenklingar inom underhållsreglerna för 
part- ML. Part-ML kommer att gälla för flygplan (ej CAT verksam-
het) med max MTOW på 2730 kg, helikoptrar med max MTOW 
på 1200 kg (max 4 ombord) och övriga luftfartyg inom ELA2, det-
ta betyder att alla segelflygplan kommer följa de nya underhålls-
reglerna. Det blir bland annat förenklingar för underhållsprogram 
(AMPs) och luftvärdighetsgranskningar, där årligt underhåll och 
granskning kan göras samtidigt mm. En ny förenklad luftvärdighets-
organisation införs också; kommer att kallas Part-CAO, detta kom-
mer att bli en kombinerad organisation som kommer att kunna 
hantera tidigare funktioner som underhåll för F-organisation och 
luftvärdighetsorganisation, CAMO. Detta betyder att F och CAMO 
inte kommer att användas för part-ML. Det kommer inom kort yt-
terligare en opinion som förändrar nuvarande part-M, där F-or-
ganisation tas bort och CAMO flyttas till en ny part-CAMO.

Nya Part-ML bör kunna vara klar till sommaren 2017 efter sed-

Tekst: Henrik Svensson, Segelflyginspektör, Segelflyget

vanlig EU hantering i parlamentet och kommissionen. I väntan på 
part-66 L personal ska vi kunna få använda nationella segelflyg-
tekniker i part-CAO tom 1 oktober 2019.

Segelflygtekniker (part-66 L)
Status på L-licenserna är att EU kommissionen godkänner och 
publicerar en ny förordning efter sommaren 2016. Nationella luft-
fartsmyndigheter måste kunna utfärda de nya L licenserna från 1 
oktober 2018 och som tidigare nämnts kan nationella licenser (tex. 
svenska segelflygteknikerbehörigheter) användas tom 1 oktober 
2019. En notering om nationella behörigheter i en CAO organisa-
tion är att dessa bara kan hantera sitt eget lands registrerade flyg-
plan, med en L-licens kan alla EU-registrerade flygplan hanteras.

Utbildning och skoltillstånd
I arbetet med training outside an ATO redovisades tidigare en lös-
ning med en BTO, Basic Training Organisation. Under våren (work-
shop 19 maj mm) har mycket arbete lagts på att hitta maximal fö-
renkling som grundförordningen kan tillåta just nu och resultatet 
är nu ett förslag som lutar åt en deklarerad skolorganisation, kal-
las DTO – Declared Training Organisation. Här ska en organisa-
tion kunna deklarera sin utbildningsverksamhet till sin nationella 
luftfartsmyndighet. En DTO kommer ha avsevärt lägre krav än en 
ATO avseende organisation och kvalitetssystem. Även myndig-
hetstillsyn över en DTO kommer att vara enklare. Utbildningsom-
fattning för en DTO ska bli PPL, LAPL, SPL, BPL med behörighe-
ter. För flygplan tex. SEP(A) och TMG och för segelflyg även lä-
rarutbildning med möjlighet att genomföra lärarseminarier. För 

Uppdaterad status om regelförenklingsarbetet inom GA Roadmap. Nedan redogörs 
främst de områden som påverkar segelflyg

Status på (EU)-regelfronten 
sommaren 2016
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H Rulemaking

segelflyg kommer även en DTO kunna genomföra kontrollantut-
bildningar samt kontrollantseminarier (krävs dock medgivande 
från nationell myndighet). Enda begränsningen som jag hittat för 
DTO för flygplan är att en skola endast får använda två flygplatser, 
men för segelflyg finns inte denna begränsning, vilket är viktigt då 
många segelflygländer vill ha en paraplyorganisation med ett till-
stånd och då alla klubbar med egna flygfält kan vara med i ett till-
stånd.

Årligen kommer en DTO göra en verksamhetsrevision och läm-
na en aktivitetsrapport till den nationella myndigheten. Det kom-
mer att kunna bli en VK endast var 4:e år vilket är bra.

Inriktningen är att DTO ska gälla från 8 april 2018.

Rulebook Gliding (Part-Gliding OPS+FCL)
Under våren startade arbetet (Revision of the operational rules for 
sailplanes RMT.0698) med att ta fram nya operativa regler för se-
gelflyg. Arbetsgruppen består av personal från EASA (Jan Boett-
cher är projektledare), nationella luftfartsmyndigheter, företräda-
re för segelflygtillverkare och givetvis EGU, som företräds av Pa-
trick Pauwels från Belgien och undertecknad. Flera av deltagarna 
är aktiva segelflygare vilket är positivt. Detta arbete medför att se-
gelflyg inte kommer att följa OPS Part-NCO som skulle börja gäl-
la den 25 augusti i år, medlemsländerna kommer kunna välja att 
ta en ”opt-out” tom 8 april 2019, då jag bedömer att de nya opera-
tiva reglerna för segelflyg ska börja gälla.

Första mötet behandlade de regler som idag finns i kommande 
part-NCO samt Part-CAT och Part-SPO, och hur vi ska kunna 
skapa en ny förordning för AIR OPS sailplanes. EGU har varit tyd-
liga på att all operativ segelflygverksamhet inte har något med CAT 
eller speciell flygoperation att göra.

Det kommer att bli upp till sex arbetsmöten i expertgruppen 
RMT.0698 och arbetet med att ta fram ett nytt regelförslag ska pågå 
till mars 2017. Det kommer att bli en workshop för konsultation 
på EASA den 8 december i år. Planen är att en Opinion ska publi-
ceras i juni 2017.

Nästa steg i förenklingsarbetet med en rulebook Gliding är FCL. 
Under sommaren fick EGU en inbjudan av EASA att redan till hö-
sten leda arbetet med att se över FCL regelverket för allt som rör 
segelflyg, detta kommer EGU göra under ett års tid. EGU hade i 
maj en workshop om just FCL frågor, så arbetet har påbörjats. Det 
vi ser som viktiga frågor är tex. ett certifikat, enklare medicinska 
intyg, modulutbildning till certifikat, möjlighet att använda TMG 
till 100% avseende grundutbildning. Vidare ser vi att regler för 
flyglärare och kontrollanter blir enklare. Vi kommer även disku-
teras om inte vi kan forma en egen lösning för skolorganisation; 
segel-DTO?

EASA kommer hösten 2017 ta över arbetet formellt med att ta 
fram förslag på nya regler, givetvis kommer EGU vara fortsatt in-
blandade i detta arbete. Vi bedömer att tiden dock inte kommer 
att räcka till så att arbetet är klart till 8 april 2018, så vår bedöm-
ning är att det kommer att krävas en extra opt-out på 1-2 år, 8 april 
2020 kan vara rimlig om inte det krävs ytterligare mer tid. Detta 
skulle då betyda att vi kan fortsätta med nationella regler för cer-
tifikat efter 2018. Det är här viktigt att förstå att vissa länder följer 
idag FCL fullt ut och får då göra så tills de nya reglerna träder i 
kraft, vilket medför att det kommer att se olika ut beroende på hur 
olika länder valt hantera FCL. Det kommer även att bildas en RMT 
expert grupp för segelflyg FCL och EGU kommer givetvis ha med 
deltagare i denna arbetsgrupp. H

Landslaget består av vår flygande lagledare 
veteranen Pekka Havbrandt som har mån-
ga VM bakom sig, Gustav Salminen som är 
med för andra gången och Sebastian Jans-
son som bara har drygt 200 flygtimmar är 
med för första gången. Sebastian kommer 
från Dala-Järna, samma lilla ort som vår ti-
digare tvåfaldiga världsmästare Johan Gu-
stafsson som har vunnit 2010 och 2013. Vil-
ken by! 1400 innevånare och två konstflyg-
ningsvärldsmästare!

Laget har förberett sig grundligt med ett 
tidigt träningsläger i Kalifornien med ame-
rikanska mästaren Eric Lentz-Gautier som 
coach. Eric kom även till Sverige för en sam-
nordisk träningsvecka där de nordiska län-
derna tränade tillsammans.

Tävlingsresultatet blev riktigt bra. Seba-
stian tog guldet och blev världsmästare. Han 
vann även specialgrenen ”Free Known”. Gu-
stav blev 8, Pekka 29 och laget 4,a.

Mästaren, Sebastian Jansson, berättar 
själv: ”Jag har tävlat i Ungern på VM i konst-
flyg med segelflygplan för första gången. Ti-
digare har jag bara deltagit i svenska mä-

7th World Advanced Glider Aerobatic Championship, Ungern: Sverige har för tredje gången 
fått en världsmästare i konstflygning med segelflygplan.

sterskap och tränat med landslaget. 
Jag flyger Pekkas specialbyggda segelflyg-

plan, MDM-1 Fox” som bara kan användas 
till konstflygning. Den tål 9 g belastning, un-
gefär i samma klass som JAS Gripen.

Jag åkte med mest för att se och lära. Det 
är häftigt att få prova på känslan att vara på 
en stor tävling och möta de allra bästa i värl-
den. Jag har sett alla de stora namnen på You-
Tube. Nu var alla här på riktigt. När vi an-
lände till Matkopuszta i Ungern möttes vi av 
väldigt trevliga människor som hälsade oss 
välkomna. De första dagarna började med 
träning och dåligt väder men vi lyckades få 
ihop några starter. Första dagen på tävlingen 
var jag väldigt nervös, men det slutade väl-
digt bra med en första plats och ett guld i 
”Free Known”. Då tändes hoppet att kunna 
vinna hela tävlingen. Tävlingarna fortsatte 
och jag lyckades hålla mig bland de 10 bästa 
på alla flygningar och lyckades även vinna 
den 3e flygningen. Näst sista dagen var jag 
väldigt nervös då det kunde vara den sista 
flygningen vi skulle göra och jag låg i led-
ningen med endast 0,5 poäng. Flygning kän-

des riktigt dålig och trodde aldrig att jag skul-
le kunna få nog poäng för att ligga kvar i led-
ningen. Resultaten kom och jag blev väldigt 
förvånad över att jag lyckades slå tvåan med 
10 poäng och stannade kvar uppe på första 
plats. Idag fredagen den 29/7 blev jag världs-
mästare på World Advanced Glider Aeroba-
tic Championship med 76,323%. Känslan går 
inte att beskriva, när jag fick höra på briefing 
att det inte blev några fler flygningar var gläd-
jetårarna nära att komma. Utan mina lag-
kamrater, Pekka (lagledare/coach/pilot), Gu-
stav och vår egna tränare Eric från USA så 
hade jag nog inte lyckats med det här, så jag 
vill ge dem ett väldigt stor tack för allt som 
de har gjort för mig.”

Direkt efter avslutning och prisutdelning 
åker laget till Finland för att vara med på de 
Nordiska Mästerskapen i Konstflygning som 
kommer att hållas i Oripää utanför Åbo i 
Finland. Motståndet kommer att vara hårt. 
Lis Arneberg från Danmark och Jukka Pel-
toaho från Finland åker också direkt från 
VM till NM. Att vinna NM är nästan lika 
svårt som att vinna VM. H

Svenskt VM-guld!
Team Captain Pekka Havbrandt, Sebastian Jans-
son och Eric Lentz-Gauthier

Gustav Salminen, Sebastian Jansson, Pekka Havbrandt,  Ava-legend Péter Besenyei och 
Sandor Katona (en av Team Swedens tränare)
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Tekst: Pekka Havbrandt
Foto: Susanne Salminen

Förkortningar
Part-ML – Nya part-M Light
CAT – Commercial Air Transport
MTOW – Max Take Off Weight
ELA2 – European Light Aircraft (vikt upp till 2000 kg)
AMP – Aircraft Maintenance Program
CAO - A continuing airworthiness organisation 
F-organisation – underhållsorganisation i dagens part-M
CAMO – luftvärdighetsorganisation i dagens part-M
Part-66 L – segelflygteknikerlicens i EU systemet
BTO – Basic Training Organisation
DTO – Declered Training Organisation
PPL – Private Pilot License
LAPL – Light Aircraft Pilot License
SPL – Sailplane Pilot License
BPL – Balloon Pilot License
SEP(A) – Single Engine Piston Aeroplane
TMG – Touring Motor Glider
RMT- Rulemaking Task
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Hvem er den bedste pilot, du nogensinde har fløjet med?
Tidligere 3 gange verdensmester i hang gliding Tomás Suchanek. Han 
er ud over at være en meget dygtig pilot, en af de første til at bruge 
bl.a. MacCready’s teorier systematisk i hang gliding. Han skiftede til 
svæveflyvning, og vandt ikke længe efter klub-VM i 2002, og han fly-
ver i dag på det Tjekkiske landshold. 

Hvad sysler du med, når du ikke flyver?
Jeg har sejlet siden jeg var barn, og indtil hang gliding kom til i mine 
teen age år, tilbragte jeg al min fritid på vandet. Både hang gliding og 
svæveflyvning er på mange måde nært forbundet med at sejle, så pro-
gressionen fra at sejle til at flyve kom helt naturligt.
Jeg har altid været fascineret af vinddrevet fart på vand, så jeg har me-
get fornøjelse ud af min lille Seascape 18 - en planende kølbåd - og 
min windsurfer. Og så er er heller ingen egentligt ”konflikt” imellem 
mine interesser, for jeg er sjældent på vandet, hvis det ikke blæser 
mindst 10 m/s, hvilket som regel ikke er flyvevejr i en Pilatus B4.

Hvor er du med flyvning om 10 år?
Der har jeg taget PPL og flyver også kunstflyvning med motor, og så 
er jeg forhåbentlig blevet noget bedre til kunstflyvning end jeg er i dag.
Og så har jeg forhåbentlig også været med til flere Wavecamps, med 
lige så godt vejr, som vi havde i år. 

Hvad er, efter din mening, de største udfordringer i luftsport og Ge-
neral Aviation i dag?
Der er mange der peger på den stigende bureaukratisering, og det er 
selvfølgelig også et problem, selvom det ser ud til af nogle af de vær-
ste EASA-initiativer nu bliver rullet tilbage, men den største udfor-
dring for svæveflyvning er, at vi ikke er dygtige nok til at få unge men-
nesker ind i sporten, og til at holde på dem, der starter. Vi skal også 
blive bedre til at sikre, at det frivillige klubarbejdet fortsat drives af 
lyst og fælleskabsfølelse.
Den største udfordring for motoriseret GA er omkostningerne. Det 
koster over 100000 kr at tage et PPL i Danmark, og en flyvetime i en 
ordinær Cessna nærmer sig 2000 kr. LAPL og UL fly er selvfølgelig 
med til at gøre disse priser lidt lavere, men især brændstofudgifterne 
er helt urimelige. Udviklingen i el-drevne fly er meget spændende og 
kan på sigt få driftsudgifterne ned på et mere acceptabelt niveau, og 
gøre privatflyvningen lige så populært igen som i 60erne og 70erne.

Har du nogensinde fået kritik for din flyvning?
Ja, for en dårlig disponeret og unødvendig udelanding i klubbens Duo 
og for en kavalerstart i min Pilatus. 

Er der en ting omkring det at flyve, du ville ønske du havde indset 
noget tidligere?
Nej, egentlig ikke, men jeg ville gerne være startet på kunstflyvning 
noget tidligere ud fra det perspektiv, at jeg så nok ville være blevet 
bedre til det.

Hvor mange timer har du totalt?
Omkring 1200, 800 i hang glider og 400 i svævefly.

Har du nogensinde skadet et fly?
Ja, jeg er landet med hjulet inde, heldigvis ikke med væsentlige ska-
der til følge, andet end buler i pilotens ego.

Hvis du kunne skifte livsbane eller karriere, hvad ville du så 
gerne være?
Jeg er godt tilfreds med mit job og min karriere, men at arbejde pro-
fessionelt med mine hobbies, sejlads og flyvning, ville da sikkert være 
sjovt og spændende;  At være en del af Perlan-teamet ville nok være 
den ultimative drøm.

Kan du reparere et fly?
Ja, det meste af det jeg selv må fikse på mit fly, kan jeg, og jeg synes 
det er en stor fornøjelse selv at stå for vedligehold og andet arbejde 
på både mit og klubbens fly. Det er selvfølgelig ikke helt rigtigt, men 
jeg får næsten lige så meget glæde ud af værkstedet, som ud af at fly-
ve. Jeg har endnu ikke prøvet at sprøjtemale, men jeg har en gammel 
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H Flyvestafetten

Hvorfor blev du svæveflyver?
Det var en tilfældighed. Jeg startede med at flyve hang glider som 17 
årig, og jeg var med fra de tidlige år, hvor sporten fik fodfæste i Dan-
mark. Jeg var en del af de første spæde forsøg på et dansk landshold i 
hang gliding, og da udviklingen af dragerne den gang gik meget hur-
tigt, måtte vi hele tiden købe nye vinger, for at kunne følge med. Øko-
nomien var stram som studerende, så jeg solgte inden jeg købte nyt 
og efter, at jeg havde solgt min gamle hang glider, og ventende på at 
få en ny leveret, begyndte jeg  at svæveflyve i ventetiden, for at holde 
mig flyvende imens.

Hvor og hvornår lærte du at svæveflyve?
I det oprindelige Aviator på Borup Hede i 1981 i en Twin Astir. De var 
en af landets første klubber der skolede på glasfiber og, jeg var en af de 
første elever, der gik solo på glasfiber i en single Astir. Det var en stor 
oplevelse, og man følte sig lidt særlig.
Efter at jeg gik solo tog hang gliding over igen, og der gik 16 år, før jeg 
igen begyndte at svæveflyve i ØSF. 

Hvad er den mest mindeværdige oplevelse i forbindelse 
med din træning?
Det lyder lidt underligt, men det var at øve wire brud med Twin Astir’en. 
Det øvede vi til vi kunne det i søvne, men jeg blev aldrig træt af oplevel-
sen. Det var min første oplevelse i et fly i en lidt anden flyvestilling end 
normalt, og det var først mange år senere under Fly Inverted, at jeg gen-
oplevede denne fornemmelse. 

Navn: Palle Juul Jensen

Nationalitet: Dansk

Klub: Østsjællands FK

Alder: 58 år

FLYVESTAFETTEN ...

20 ”kvikke” til en svæveflyvepilot. 
FLYVESTAFETTEN tegner et por-
træt af de personligheder, der ud-
gør svæveflyvningen i Norden. 
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Da jeg begyndte med kunstflyvning, var det den første tur i en MDM-1 
Fox. Når man har lært kunstflyvning i en ASK-21 og en Puchacz, er det 
som at komme fra en VW Beetle over i en Ferrari, og mange manøvrer 
føles faktisk meget lettere at lave.

Hvilket fly flyver du nu?
Min Pilatus B4-PC11AF og klubbens fly, især vores Rotax Falke, som 
jeg godt kan lide at planlægge længere ture i, hvis der ikke er mod-
vind.

Bedste flyvning nogensinde?
Da jeg under VM i hang gliding i Kössen i Østrig i 1985 for første gang 
fløj over 150 km, og da vi i 1988 i Parkes, Australien, flere piloter sam-
men fløj den første hang gliding FAI trekant verdensrekord på 126 
km. Det lyder ikke af meget i dag, men dengang var det.

Værste flyvetur eller oplevelse med flyvning nogensinde? 
VM i hang gliding i Fiesch i Schweiz i 1989. Vi fløj mange af dagene i 
föhn med kraftig nordenvind i læsiden af Alperne i Wallis dalen. Det 
var hårrejsende (bogstaveligt), og som jeg husker det, var der i hvert 
tilfælde tre piloter, som måtte bruge deres nødskærm, efter at være 
blevet væltet om på ryggen i den kraftige turbulens.

 
Hvilke fly ville stå i din drømmehangar?
Ud over min Pilatus B4-PC11AF så ville det være en MDM-1 Fox og 
en Extra 300 begge selvfølgelig med tilhørende instruktør i bagsædet.

Med Hang Glider Over Stanwell Park, New South 

Wales (45 km syd for Sydney), Ca 1987.

... og med B4 på finale.

Som mangeårig deltager på Vågå med min Pila-

tus B4.



trailer til min Pilatus, som trænger alvorligt til en kærlig hånd. Der 
kan jeg starte med at øve mig, uden at Trafikstyrelsen skal blandes 
ind i projektet.
  
Har du en favoritrute
Jeg har ikke en favoritrute som sådan, men jeg har altid været faci-
neret af, og holdt rigtigt meget af at flyve over ”The Flatlands” bag 
The Great Dividing Range i Australien. Flyvningen er fantastisk, selv 
når vejret er ”dårligt”, og når man er 13-14000’ AGL oplever man, at 
man kan se jordens krumning, hvilket selvfølgelig ikke er sandt. 
Men der føler man, at der ikke længere er nogen grænser for, hvor 
langt eller hvor hurtigt man kan flyve, uanset om det er i en hang 
glider eller i et svævefly.

Hvilken flyvepersonlighed beundrer du mest - og hvorfor? 
Bill Moyes, som er en af de tidlige hang gliding pionerer, og som fik 
stor betydning for sportens udbredelse og popularitiet. Jeg har haft 
fornøjelsen af at kende ham personligt i over 30 år. Bill er fuldstæn-
dig frygtløs (næsten) uden at være dumdristig. Han fik på et tids-
punkt i 1980’erne to tyskere til at bygge en Hortenvinge med et helt 
umuligt højt sideforhold, men da ingen af dem vovede prøveflyve 
den, gjorde Bill det selv efter hans vandskibåd – det gik godt, men 
vingen blev efterfølgende ”pensioneret”, så selv om han ikke ville 
indrømme det, satte den nok alligevel en skræk i livet på ham.

Hvilken svensk eller norsk svæveflyver skal have ”Pilotstaf-
fen” næste gang - og hvorfor?
Det skal svenske Pekka Havbrandt. Han er en meget dygtig kunst-
flyvningspilot og en dygtig instruktør, som er god til at lære fra sig, 
og han har betydet utroligt meget for kunstflyvningen i Skandinavi-
en. Samtidigt er han et behageligt og yderst hjælpsomt menneske, og 
så synes jeg, at det var rimeligt cool, at han stillede op i både svæve-
fly og motorklasse, da vi fløj NAC på Skive i 2013. H
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H Flyvestafetten

Tor Widman från Uppsala FK lyckades bäst under årets vågflyg-
ningsläger i jämtländska Ottsjö. Ett läger som bjöd på minst sagt 
skiftande väder, men med samma trevliga gemenskap bland delt-
garna som tidigare år. Ett 50-tal piloter från sex flygklubbar hade 
samlats med ett tiotal segelflygplan i Ottsjö, där man segelflugit på 
isen under ett par veckor i mars ända sedan 1961.
Onsdagen den 16 mars tog sig Tor Widman upp på dryga 5 000 
meter innan han tvingades vända nosen på sin Discus nedåt, se-
dan syrgasen börjat ta slut. Tor fick ändå med sig en höjdvinst på 
imponerande 4 620 meter.
"Ottlanda" hade inför lägerstarten ett bansystem som nu hade fler 
banor än Arlanda. Bansystemet fick dock en synnerligen kort livs-
längd sedan alltsammans snabbt smälte bort de första dagarna.
Även på isen bildades nu vågor i det drygt decimeterdjupa vatten 
som initialt nådde upp till skivbromsnivå på flygplanen, innan 
energiska lägerdeltagare borrade ett hundratal hål i isen så att vatt-
net kunde rinna bort.
På onsdagen första veckan dök den äntligen upp, den efterlängta-
de Vallbovågen som lyfte våra aerodyner till väders.
Redan dagen efter började det åter att kärva till sig en del, i och 
med att temperatur- och daggpunktskurvorna nästan gick ihop på 

låg höjd. Med molnbildning som följd.
”En så här fin prognos har jag nog aldrig sett tidigare”, förklarade 
vår lägerledare och väderguru Pàll Einarsson på morgonen lörda-
gen den 19 mars. En riktig supervåg förutspåddes då i lä av Ana-
rismassivet. ”Tyvärr ligger den lite för långt bort. Vi har ingen möj-
lighet att nå den”, suckade Pàll.
Skiftande väder blev det även vecka 12, som inleddes med fyra 
dygns oavbrutet snöfall.
Avslutande onsdag, torsdag och fredag fick vi emellertid många 
fina flygningar i den härliga, klara vårvinterluften. Flera gånger 
upp till drygt 3 000 meters höjd, varifrån utsikten var bedövande.
Sammantaget blev det sex flygdagar under årets Ottsjöläger, varav 
en dag med en start och en dag med fyra starter.
Fyra dagar bjöd på lävågor och höjder på upp till drygt 5 000 me-
ter.
I protokollen kunde noteras totalt 76 starter med en sammanlagd 
flygtid på 84 timmar och 35 minuter.
Segelflygklubbar från både Nederländerna och Norge har redan 
visat intresse för 2017 års läger, och v11 och v12 är vi på plats igen.
Redan nu känner jag suget efter nästa års Ottsjöläger, med förhop-
pningsvis sol och fina vågförhållanden varje dag.   H

Skiftande väder under 2016 års Ottsjöläger
Tekst: Kjell-Arne Karlsson

FLARM Led
98€

Eos 
1 863€

LX Zeus 2.8
Från 3 363€
(inkl Eos)

Nytt OS – ver 4

S3 vario
660€

LX Sweden
Anton & Robert Danewid

web: lxsweden.se
alla priser inkl moms, frakt tillkommer, reservation för prisändringar

Nano4

Större än Nano3 och 
med pekskärm. 
Kommer i höst

Oudie IGC
1 030€

Nano3
598€

LX9000
Från 4 870€

LX Zeus 5.5
Från 4 738€
(inkl Eos)

Nytt OS – ver 4

S8 vario
1 452€

FLARM RedBox
Från 738€

Ny Colibri
3.5” pekskärm
Kommer i vinter 

Remote sticks
360€

S10/100 vario
Ca 1 900€

Landing på Frya i 2015 (året hvor isen blev usikker 

på Vågå)

76 starter, på totalt 84 timmar och 35 mi-
nuter, flögs under Ottsjölägret 2016.

Från vänster ses här Uno Kallström och 
Sven-Åke Roos från Östersunds SFK visa sin 
fina Bergfalke SE-TBG för Leif Andersson och 
Pall Einarsson

Tor Widman från Uppsala lyckades bäst 
i Ottsjö 2016, med en höjdvinst på 4620 
meter

Vädret var varierande, men sammantaget 
blev det sex flygdagar under årets våg-
flygningsläger i Ottsjö.
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H Gear & Gadgets 

DIY Flight Computer 
 - OpenVario

Etter å ha brukt PDA/IPAQ over flere år be-
gynte vi å se etter ny flight computer til vår 
LS6a.  Det er mange alternativer som er 
kommersielt tilgjengelig beregnet for pa-
nelmontering, Dittel , LX Zeus / LX9000 
stod høyt på listen. Men for oss i det store 
og hele var disse løsningene utenfor økono-
misk rekkevidde.  Så - høsten 2014 ble vi 
obs på et open source prosjekt, nemlig Open-
Vario (www.openvario.org) som baserte seg 
på en stor 7" skjerm. Dette så veldig interes-
sant ut!  OpenVario startet som et person-
lig prosjekt hos Akaflig Graz i Østerrike og 
nådde et modenhetsnivå som tillot publi-

PCB Sensorboard inkl. noen SMD-kompo-
nenter

Ganske smått...

sering av arbeidstegninger, materiallister, 
printkort og software slik at andre også kun-
ne bygge seg sin egen Flight Computer.  Sel-
ve programvaren som OpenVario kjører på 
er XCSoar 7.0, med alle muligheter som fin-
nes der.  Open source både på hardware og 
softwaresiden med andre ord.  

Kostnadene for dette DIY-prosjektet var 
også langt mer tilpasset vårt budsjett...og 
siden ingen av oss hadde nevneverdig kom-
petanse med lodding av veldig små SMD 
(Surface Mount Devices) til et større kom-

plekst produkt, eller forstod så mye rundt 
PCB-produksjon eller koding, ble det klart 
at dette måtte vi jo bare få til!  Vinteren var 
foran oss så hvorfor ikke fylle den med litt 
kvalitetstid?

Teknikken
Teknisk sett består OpenVario av en mini-
PC (Cubieboard) som kjører på Linux, til 
denne knyttes det til et adapterboard hvor-
på øvrige komponenter kobles mot. Det er 
blant annet et kort med 4x RJ45 sockets og 
et sensorkort som utgjør ryggraden til com-
puteren. FLARM eller andre enheter som 
kan gi GPS/ADS-B kobles til OpenVario via 
RJ45-kabel.  En har mulighet til å hente 
sensordata fra et eget utbyggingskort, dette 
inneholder trykksensor for static, total og 
TEK samt differensial.  En egen 9DOF gy-
rosensor er også på kortet som kan gi in-
formasjon til fremtidig ARHS (Kunstig ho-
risont, ikke implementert i XCSoar pr dd.)  
Har man digitale varioenheter fra før som 
f.eks LX S7/10 (og flere andre) kan man re-
dusere byggekostnaden til OpenVario og 
droppe sensorkortet da OpenVario kan hen-
te disse dataene fra ekstern enhet - eller be-
nytte begge og ha redundancy.

Med andre ord grunnlaget for komplett 
Flight Computer.....og med stor skjerm!

Vi studerte byggebeskrivelse publisert på 
www.openvario.org og begynte rett og slett 
å samle inn deler.  Mange komponenter er 
enkle å skaffe mens noen er høyst spesiali-

serte og mer utfordrende å skaffe.  Via www.
openvario.org ble det koordinert diverse 
Group buys og etter litt hadde vi det meste 
for hånden og selve byggingen kunne star-
te.   Her ble det en fordeling av arbeidene 
og min partner i prosjektet, Jarle Mathisen, 
tok for seg det meste av selve loddingen.  
Selv tok jeg ansvaret for kabinett og fresing 
av monteringsbrakett - det må jo se ”proft” 
ut! 

Vår byggeprosess tok forholdsvis lang tid, 
mest pga travel hverdag, men også mye for-
di det meste av prosjektets byggetrinn var 
for oss ukjent. Noen SMD-komponenter 
har f.eks loddepunkt som ligger under sel-
ve komponenten og vanlig loddebolt ikke 
gjør nytten.  Varmluftslodding eller reflow-
ovn vil her være en stor fordel.  En annen 
faktor er loddebein som er bare noen brøk-
deler av en mm fra hverandre gjør faren for 
kortslutning stor om en er uforsiktig med 

arbeidet.  Et kraftig forstørrelsesglass for vi-
suell inspeksjon er et must!   

Underveis dukket mange spørsmål og 
med mye hjelp fra prosjektets iniativtakere 
og andre byggere kom vi oss videre.  På web-
forumet til XCSoar er det en egen tråd som 
er dedikert til OpenVario og teller per dd 
over 60sider og  flere tusen poster.  Alle hjel-
per alle med sine respektive kunnskapsom-
råder.

God skærm
Innledningsvis var den største utfordringen 
til OpenVario å finne en god skjerm som 
fungerte ute i dagslys.  Prototypen er basert 
på en variant som heter PixelQi men firma-
et som stod bak produksjonen av denne av-
viklet driften slik at tilgangen ble vanskeli-
gere og vanskeligere.  Oppgitt lysstyrke på 
PixelQi er tilsynelatende lav, 200cd/m2, men 
skjermen er såkalt transreflective, den slip-

OpenVario 7" installert i LS6a cockpit LN_
GHY (efter)

per inngående lys gjennom skjerm og til-
bake igjen noe som i praksis øker oppfattet 
lysstyrke.  Siden den gang har det kommet 
er par andre skjermalternativer som funge-
rer enda bedre - og er enklere å skaffe. En 
kan nå velge mellom 4,3”, 5,7” og 7” slik at 
en kan tilpasse størrelsen etter ønske og be-
hov (og ikke minst plass i instrumentbret-
tet!)

Vinteren 2015/2016 var vår enhet (Vari-
ant 7” PixelQi) ferdig så vi benyttet anled-
ningen til å bygge om instrumentbrettet til 
å ta i mot Flight Computeren.   Monterin-
gen er tradisjonell med gjennomgående 
skruer, en i hvert hjørne.  OpenVario fikk 
egen On/Off-bryter og sikring og vi koblet 
til luftslanger, ClassicFLARM og Garrecht 
TRX1090 (ADS-B).  Etter konfigurering av 
selve XCSoar så fikk vi både GPS og ADS-
B opp i XCSoar og vi kunne nå bare vente 
på sesongstart slik at vi kunne få opplevd 
OpenVario/XCSoar i praksis.

LX9000 og Openvario 5,7 har ca samme 
skjermstørrelse og lysstyrke.

OM FORFATTEREN
Haldor Lønningdal      
Alder: 42år, samboer og 4 barn.
Klub: Sandefjord Seilflyklubb (SSFK)  
Pilot siden 2006
Antal timer 250h 
Yrke /utbildning Salg av sikkerhets-
produkter til industrien 
Seilflybevis med full akroutsjekk.

Byggeprosjektet Openvario er bygd i 
fellesskap med Jarle Bøhn Mathisen.  
Vi har siden 2007 hatt en LS6a sam-
men (LN-GHY).

Nerd Alert? Nei, vi startet med kun svært begrensede kunns-
kap om elektronikk og lodding men med litt innsats og hjelp 
fra Openvariomiljøet kom vi i mål. Det ER fullt mulig å bygge 
OpenVario for omtrentlig 1/8-del av hva f.eks LX Zeus / 
LX9000 koster.

Tekst og foto: Haldor Lønningdal

Før: Cockpit clutter ....

XCSoar Alternates Meny
Openvario 5,7" vist.

FLARM Radar:  Kan også kombineres med 
ADS-B via f.eks Garrecht TRX1090.
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Köp på www.gliderbums.se
info@gliderbums.se

Special-designade
segellygbyxor 

som förenklar livet i cockpit.

Justerbar resår
i midjan 

Benficka 
på låret.

Gylf,    
enkel att öppna 

sittandes i planet.

Vår erfaring
Det var knyttet stor spenning til 

første tur, ville enheten fungere et-
ter intensjon samt gi korrekt data?  Vi 

hadde jo fortløpende testet det aller me-
ste på bakken men man vet jo aldri... Det ble 

Jarle som fikk æren av den aller første turen og 
etter en kort runde kunne vi gjøre opp foreløpig 

status, alt virket!  Vi opplevde noe støy fra radiobruk 
mot OpenVario men med litt innsats med ordinære støy-

filtre etc forsvant også dette.  For vår del va det også en fe-
nomenal opplevelse å kunne slippe alle tidligere eksternt mon-

terte enheter og ha alt samlet i selve instrumentbrettet.
Min første tur med OpenVario ble gjennomført dagen etter i 

ganske små Føhn-gap og mye Cirrus lokalt rundt 
flyplassen, med flere andre fly tett omkring meg 
var opplevelsen av FLARM-radar på 7” skjerm 
fantastisk!  (ADS-B trafikk fra TRX1090 vises 
også på samme radarbilde)  

Så langt i sesongen har vi fått testet systemet 
under vanlig flyvning og konkurranser og det 
å ha en god Flight Computer har for oss vært 
en viktig ressurs.  Hovedmålet vårt var at vi 

har fått ett felles system vi begge kan bruke, intet behov for suge-
kopp med ipaq/tablets eller PNA lenger.  Den store bonusen er 
bokstavelig, 7” med lesbar informasjon!  

Vår enhet er som tidligere nevnt basert på PixelQi-skjerm som 
har 200cd/m2 lysstyrke, den er lesbar under alle forhold men far-
gene viskes bort ved hardt lys.  De nyere skjermene er langt bedre 
og helt på høyde med f.eks LX9000. 

Vår Openvario-enhet er ustyrt med berøringsskjerm (optional) 
samt vi bygget om stikken til å inneholde et annet DIY-prosjekt, 
en joystick.  Så vi har nå et komplett system der ”alt” er tilgjenge-
lig via fingerbevegelse på stikken.

Så - Hva koster det å bygge sin egen openVario?
I ren delekostnad så må man regne med ca 4000NOK, av dette er 
mesteparten knyttet til skjerm, printkort (PCB) og sensorkort da 
sistnevnte inneholder noen relativt kostbare sensor-IC.  I tillegg 
kommer det kostnader knyttet til chassis-materialer og eventuelt 
bearbeidingen av disse.  Vi freser fronten ut av solid aluminium 
og svartelokserer denne slik at utseende/finish blir omtrent som 
de kommersielle alternativene - det er andre byggere som f.eks 
har laget front i plast via 3D-printere.  Pris ovenfor betinger at
man har eget produksjonsutstyr/verktøy tilgjengelig.   Ergo er 
det fullt mulig å bygge sin egen Openvario for en brøkdel av pri-
sen for kommersielle enheter

Så for de som liker et spennende DIY-prosjekt eller ønsker en 
fullverdig Flight Computer til lavest mulig kost så kan vi absolutt 
anbefale OpenVario!  Vi startet med kun svært begrensede kunns-
kap om elektronikk og lodding men med litt innsats og hjelp fra 
Openvariomiljøet kom vi i mål.  Prosjektet passer også veldig  godt 
i f.eks et klubbmiljø der medlemmer kan bidra med sin forskjelli-
ge kompetanse og sammen nå målet, kanskje også kunne utstyre 
klubbfly med moderne Flight Computer ombord? 

Funksjonene er det i bunn og grunn XCSoar og den løpende 
utvilkingen av dette programmet som styrer - og er allerede per i 
dag omfattende!

Etter at OpenVario som DIY-prosjekt ble gjort tilgjengelig for 
alle finnes det per juli 2016 over 60 registrerte ”builders” på ver-
densbasis og flere kommer til.  Jo flere som bygger jo mer infor-
masjon/erfaring er det å hente fra miljøet.  I Skandinavia er det 
kun en kjent operativ enhet (vår) men vi kjenner til et annen som 
er planlagt for bygging denne sommeren her i Norge.  Ingen regi-
strerte byggere i Sverige, Finland eller Danmark, who will be first?

Vi har gjennom vårt prosjekt hatt både opp- og nedturer men 
sakte og sikkert nærmet vi oss målet vårt - men det å oppleve det 
endelige resultatet i lufta....priceless!

* - OpenVario er også tilgjengelig for kjøp som byggesett og va-
rierende grad av ferdigbygg  / komplett via f.eks SteFly (www.ste-
fly.aero)

* - Selv synes vi at byggingen er såpass morsom at vi har en liten 
serieproduksjon på 4 enheter på gang.  Disse vil bli gjort tilgjen-
gelig for salg som komplette enheter og første 5,7”-enhet blir levert 
ny eier nå i juli.  (www.halair.com/openvario) H
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-Radio   -Transponder   -Kapell   -Inredningar   -Dekaler  

Ny hemsida!         Välkommen! 

TEKNISKE DATA
7” Color-TFT skjem  / Oppløsning 800x480 / Anti-Glare overflate 
/ Lysstyrke 1000cd/m²
175x105x80mm, vekt ca 700g komplett med sensorkort installert. 
Strømforbruk 450-500mAh.
5,7” Color-TFT skjerm / Oppløsning 640x480 / Anti-Glare over-
flate / Lysstyrke 900cd/m²
135x105x80mm og vekt ca 600g komplett med sensorkort instal-
lert. Strømforbruk 300-350mAh.

IN/OUTPUTS
8-15V (in) med Polarity Protection
12V (out) til andre eksterne enheter)
 4 x RS232 (RJ45 input med IGC pinout, 12V)
2 x USB for input device and data transfer (USB Stick, PC-mus, 

tastatur, Remote Joystick, BT/WIFI dongle mm.)
1 x Micro SD (for systemfiler og XCSoar, 4GB minimum)
1x Ethernet (For systemoppgraderinger/FTP mm)
Via Sensorboard:
Audio out (4-32ohm)
Temp.probe input
P-Static / P-Total / P-TEK

HARDWARE
Cubieboard
CPU: Dual Core 1GHz ARM Cortex-A7 processor
RAM: 1GB DDR3
Flash: 4GB Nand
OS: Linux

Bakside Openvario

DIY Remote Stick for betjening av Openvario

ØNSKER DU Å LESE MER OM OPENVARIO?  
www.openvario.org
www.xcsoar.org/forum/hardware

De individuelle komponenter / 
moduler som utgjør Openvario
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Gör den i en K8
Det bästa sättet att göra din första sträckflygning! 
I dagens samhälle vill vi alla att saker ska gå fort, vi vill inte anstränga oss och vi vill röra 
oss snabbt. Men ibland kan det vara trevligt att göra saker för sakens egen skull, stanna 
upp och njuta av utsikten. 

K
8:an kanske inte är sedd som vår klubbs bästa plan, 
där hon står i hörnet av hangaren ensam och tjock 
likt en föråldrad tant som luktar lite tveksamt och 
snarkar genom de bästa bitarna av filmen. Men 
fråga vem som helst som flög henne på den tiden 
modellen var vanlig i klubbar över hela världen, så 
kommer du att förstå att det var ett omtyckt flyg-

plan.
Hon är inte svår att flyga, eller rättare sagt: det är svårt att göra 

något fel med henne. Hon har en magiskt bra stall- och spinnka-
raktär och landar i en sådan låg hastighet att du inte kommer att 
behöva markbogsera henne tillbaka. Är du rädd för att flyga K8 
borde du seriöst överväga att sluta flyga helt. Det finns överhuv-
udtaget inte något segelflygplan som är lättare att flyga än K8. Det 
enda du behöver tänka på är att vara dubbelt så uppmärksam på 
hur vinden påverkar kärran och att du får förkorta ditt landnings-
varv något.

Att välja den bästa flygningen jag gjort i K8 är ganska svårt. Min 
första femtimmarsflygning var otrolig och bestod av lågflygning 
längst en bergsrygg. En annan flygning bestod av en uppstigning 
på utsidan av ett moln för att sedan sväva ovanpå det genom att 
använda stiget på den soliga motvindsidan. I trettio minuter satt 
jag och nynnade på låtarna från långfilmen Battle of Britain som 
spelades upp i mitt huvud. Det gör man inte i ett "plastkryss". Men 
efter att ha suttit ner och funderat på så många härliga flygturer, 
får jag nog välja min 50 kilometersflygning för Silver-C.
 Det hade börjat några månader tidigare. Jag hade några semester-
veckor kvar som jag var tvungen att ta ut, så jag packade mina gre-
jer och åkte till Långtora för att delta i en sträckflygningskurs med 
Anders och Peder. Efter en vecka av saftiga BBQ's och alldeles för 
många fräckisar, hade jag slutligen erövrat mitt sträckflygningsdi-
plom. Trots det hade jag ännu inte blivit klar med mitt svenska cer-
tifikat. Flygradiocertifikatet väntade. Det var inte förrän senare det 
året som mitt flygcertifikat äntligen kom, och nu hade jag inte mån-
ga ursäkter kvar för att "slippa" flyga sträcka.

Helgen efter kom en brittisk pilot på besök för att flyga på Lång-
tora. Under lördagskvällen, fortfarande lycksalig efter dagens flyg-
ning, började vi prata om SilverC-märket. Det framkom att fälten 
kring Långtora för tillfället var i extra bra skick tack vare skörden 
(høsten, red.). Där försvann min andra ursäkt (undskyldning, red.). 

H Flight Story: K8

Tekst: Jeremy Hamill-Keays, Stockholms Segelflygklubb
Foto: Johan Hanberg
Svensk bearbejdning: Mats Stålhammar
Illustration: Jørgen Korsgaard
Fotomontage: Jens Trabolt

Jeremy Hamill-Keays, Stockholms Segelflygklubb i K8.
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Om jag skulle bli tvungen göra en utelandning hade jag behövt en 
flygplansvagn och skicket på K8ans vagn hade jag ingen aning om. 
Det fanns ingen tid att fixa den så att använda den var inte att tän-
ka på. Mike berättade dock för mig att vagnen var fullt fungerande 
och en eventuell hämtning skulle vara lätt som plätt. Detta var in-
nan jag hade lärt känna Mike lite bättre och "lätt som en plätt" är 
väl knappast de ord jag skulle använda, när jag väl fick se vagnen. 
Men för rättvisans skulle hade Mike lovat mig att dela alla mina 
svårigheter genom att vara mitt "crew". Min tredje ursäkt förvsann.

Om man flyger för ett SilverC måste man bevisa att man flugit 
enligt de bestämmelser som finns. Förr i tiden hade man använt 
en kamera och en barograf men tiderna förändras. Ett par veckor 
innan hade jag försökt mig på att installera en Volkslogger på K8an 
men blivit besegrad och gett upp. Veckan därefter fick jag ett tele-
fonsamtal som informerade mig om att "the Old Guard" hade be-
vittnat mina usla försök, tyckt synd om mig och installerat loggern 
åt mig. Jag hade fortfarande mina tvivel när jag placerade loggern 
på sitt fäste och kopplade på strömmen. Den vaknade till liv. Min 
fjärde ursäkt försvann nu med. 

Det nya problemet var att jag hade ingen aning om hur man de-
klarerade en bana och manualen var kass. Läget var spänt och jag 
var rätt säker att det här var slutet av mitt försök. Men någon vän-
lig själ pekade ut att jag kan skriva en deklaration och ge den till 
en officiell observatör. Åh vilken lycka! Tack du vänliga själ, var-
för kunde du inte bara hålla munnen stängd? Jag deklarerade 104 
km tur-och-retur på en handskriven lapp, och ursäkt nummer fem 
försvann. 

Mitt sista hopp var att vädret skulle rädda mig, och väderprog-
nosen på fredagen var inte toppen men söndagens prognos änd-
rade allt. Min sjätte ursäkt var borta; så jag satte mig och spände 
fast mig i Ceasar Zäta. Jag tillät flera flygplan gå före mig, för ar-
tighetens skull. De verkade hålla sig upp ganska bra och helt plöts-
ligt var det bara jag kvar. Satan, koppla bogserlinan och "talyho!" 
- inga fler ursäkter!

Jag kopplade vid ca 500 m i en blåsa. Ut med bromsarna för att 
markera min lågpunkt och sedan steg jag med gnisslande tänder. 
"Ok - 50 km eller åker, kom igen nu Jeremy, sträck på ryggraden" 
och mot Möklinta styrde jag. Det var en relativt blåsig dag och 
K8an, trots att det är ett fint flygplan, hade lite problem att flyga 
mot vinden så det blev en långsam start. Jag flög direkt och plöts-
ligt var jag längre bort än jag någonsin varit tidigare, vid Heby och 
utanför räckvidd till Långtora fält. Jag var halvvägs.

Mitt tidigare mod började sjunka. Nu var jag bara på 1000 me-
ter och hade inte hittat mer termik. Molnbasen var omkring 1500 
meter men jag kunde inte fånga någon blåsa. Ju lägre jag flög des-
to sämre blev min flygning. Jag var fast i det fruktade Heby-hålet, 
som har lett till flera piloters besök hos lokalbonden. Jag sökte och 
sökte, och tänkte inte på att hålla mig till banan men varje antydan 
till stig blev till sjunk. 

Vid 700 meter hade jag valt ett bra fält och började höra dem; 
Sirenernas arvtagare. Inte längre sjöng de i Aegean, utan i Sverige 
och de kallade på mig: "Kom ner hit Jeremy, stanna inte där uppe 
utan kom ner till oss här i fältet". De sjöng sin dystra sång, och jag 
kände mig svag. Det blir kanske bättre att landa här, jag ligger ju 

trots allt bara på 700 meter, tänkte jag. 
Tanken slog mig att jag kanske borde meddela någon om min 

kommande utelandning, om de skulle kunna komma och hämta 
mig. 
 -Långtora, Charlie Zulu, nära Herby, kanske landar ute, medde-
lade jag på radion med mörk, manlig röst - ni kan ju tänka er. Bar-
bie svarade:
 -Kämpa på, Jeremy! 
Åke kom också med några kloka ord: 
 -Det finns många blåsor! Du kanske skulle testa att använda nå-
gra!

Direkt efter detta kloka råd åkte varion upp på ca 2 meter per 
sekund. Min flygning förbättrades plötsligt och pipen från varion 
dränkte ljudet av Sirenen. Charlie Zulus stora vingar fångade ter-
mikens lyftkraft och jag började stiga. Trots att K8n inte flyger så 
bra mot vinden så kan du tro att hon stiger bra! Sirenens klagan 
tystnade helt. Och när vi närmade oss molnbasen så började min 
puls stabiliseras. Jag hade "driftat" åt väst och ingenting såg bra ut 
mot min riktning. Men Sala, 90 grader från banan, och 35km ut 
från Långtora såg bra ut och det fanns ett flygfält där. Så jag flög 
dit och hoppade från blåsa till blåsa, samtidigt som jag väntade på 

att moln skulle dyka upp på min bana. 
Men ingenting - åh kära nån!

Tiden jag spenderade i Sala lugnade mig lite, det var precis som 
att flyga runt på hemmaplan. Jag ville verkligen slutföra mitt upp-
drag samtidigt som jag visste att jag hade tillräckligt med höjd för 
att nå Möklinta, men det skulle vara på håret. Mike var i luften så 
jag ropade på radion:
 -Är du säker att det är landbart i Möklinta, Mike?
 -Åh ja, massor med fält!" försäkrade han mig om.
Så var det med det. Med sammanbitna tänder och spänd ringmu-
skel på 1600 meters tittade jag på Mörklina kyrka och började fly-
ga mot den. Jag såg bara en jäkligt stor yta med träd. Återigen tviv-
lade jag. Hade Mike någonsin varit i Möklinta? Tar dessa träd al-
drig slut? Fanken och katten också.  Jag förlorade höjd och flög i 
motvind igen! Var mina bromsar ute? Nej! Det fanns ett fält i sö-
der, kanske jag borde landa där. Oh glädjen av en första sträckfly-
ging! Flygningen är lätt, det är den mentala inställningen som är 
svår!
 I en K8 i motvind, sittandes kapprak i ryggen. Men jag hade en 
ganska brant attityd. Det kändes som att jag pekade nosen mot 
marken och höjdmätaren snurrade runt snabbare än jag ville. 

 -Ge mig en mer stig, snälla, tänkte jag, men sirenerna värmde upp 
sina röster igen. Loggern berättade att jag hade 10 kilometer kvar. 
Jag kunde nu tydligt se Möklinta kyrka och vissa åkrar framöver, 
men för mig såg de inte stora ut, förmodligen i klass med Långto-
ra. Lustigt hur fält blir mindre ju mer du behöver dem, och hur ditt 
plan plötsligt behöver en landningsbana tillräckligt stor för en B52. 
En K8 kan nästan landa i en trädgård.

Lustigt hur fält blir mindre ju mer du 
behöver dem, och hur ditt plan 
plötsligt behöver en landningsbana 
tillräckligt stor för en B52. En K8 kan 
nästan landa i en trädgård.

”

H Flight Story: K8
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 Jag fortsatte och kunde se ett stort fält strax efter min brytpunkt, 
platt och fint och hade nyligen rensats ren från gröda och med en 
annan åker bredvid. Det var det och jag började tänka över min 
landingsplan, för nu var jag bara på 700 meter. Jag fortsatte och till 
slut kom jag i mål! YES! 50 km avklarat! Så jäkla bra, men det fanns 
ingen tid att le. Jag flög mot mitt landningsfält och det såg fortfa-
rande bra ut. Jag skulle komma dit på strax under 400 meter. Jag 
kunde se en liten kulle med stenar på dess norra sida. Bra! Det var 
tur. Jag tänkte att jag skulle börja mitt landningsvarv därifrån, och 
kanske, bara kanske, kunde det kanske finnas någon termik över 
de solbelysta stenarna. Inte mycket att hoppas på. Det inte hade 
varit något stig de sista 15 minuterna, och nu sjöng  sirenernas sin 
favoritrefräng i nära harmoni ackompanjerad av en fullskaligt or-
kester.

Sen kom det: termik som en raket, från klipporna på kullen. Va-
riometernålen träffade stoppet, snurrade runt så långt det skulle 
gå, men sparken i rumpan berättade allt jag behövde veta. Jag kur-
vade men hade höjd för max ett varv, men jag träffade mitt i prick. 
Men det var mer tur än skicklighet.

Ceasar Zäta bara klättrade och klättrade, mina öron poppade. 
Hon var i sitt rätta element. Nära marken i en stark, smal termik. 
Det finns inget som en K8 som kan rädda dig på samma sätt, från 
en lång hemhämting. På ett ögonblick var jag uppe på 1800 meter 
strax under molnbasen. Jag visste inte riktigt vad jag ska göra. Jag 
slappnade av i mina spända axlar. Jag hade massor av höjd och 
moln byggdes upp överallt. Jag kunde se många fält omkring. Jag 

hade vinden bakom mig för resan hem, och solen sken, jag hade 
fixat mitt sista SilverC-ben, och plötsligt hade jag roligt och log 
som en galning. Vilken förändring på 15 minuter!
Jag önskar att jag kunde säga att det var en kamp för att komma 
hem, men en K8 i medvind och termik som bildar en molngata di-
rekt hem, var det inte alltför svårt. Jag kom hem på 1500 meter, 
och hade vänt i ett par blåsor mer för skojs skull än för att jag be-
hövde det. Jag landade K8n som vanligt på 50m. Hon har stora 
luftbromsar. Ett stort flin på mitt ansikte och handskakningar från 
mina kamrater på Långtora.

 Jag har flugit Discus, Duo Discus, LS6, DG1000 och min egen 
DG800B, och jag hade inte velat flyga mitt SilverC i något annat 
plan än K8! När SilverC blev ett internationellt märke var K8 inte 
ens utformad. Men trots det har tusentals piloter flugit sin första 
50km i ett. Det är ett sätt att testa oss mot dem som kom före oss, 
nästan som en ritual. Väldigt få, ens om någon av oss kommer att 
flyga en ikon som en Spitfire, men segelflygning har sin egen ikon; 
K8. Om du får en chans att flyga en medan de fortfarande är till-
gängliga, gör det och njut av utsikten. Stockholm Club skulle ge 
dig ett varmt välkomnande om du vill testflyga den.

Min flygtur innebar att jag avslutat alla mina SilverC-delar i en 
K8. Hon är inte den snabbaste eller den vackraste, och ja, sträck-
flygning kan vara en lärorik utmaning men hon är förlåtande, 
mycket lätt att flyga och hon tar alltid hand om dig. Mest av allt, 
kan hon ge dig en bra flygning som du alltid kommer att minnas, 
bara ge henne en chans. H

H Flight Story: K8

VÆRD AT OPLEVE

SÆT KRYDS ...

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

5

20-21/8 Nordisk svæveflyvedag, Sve, No, DK

20/8 Fly-in på Vesthimmerlands flyveplads EKVH, danmark

20/8 Stauning Airshow, Stauning Lufthavn, Danmark

27/8 Swedish Air Force 90th Anniversary Event, Malmen AB, Sverige

3/9 Nordic Warbirds AirShow, Skövde flygplats, Västergötland, Sverige

3-4/9 Jentecamp 1 Luftforsvaret - Starmoen

4/9 Notodden Airshow, Tuven, Norge

9-11/9 Hahnweide Oldtimer Fliegertreffen, Hahnweide, Kirchheim unter Teck, Tyskland

12-17/9 Svedanor fjellflyging, Frya, Norge

14-18/9 Høstleir GSFK (klubb), Frya, Norge

17-23/9 Høstleir S/NLF - Frya

24-25/9 Jentecamp 2 Luftforsvaret - Starmoen

1-7/10 Klanten Mountain Camp (Hallingdal FK)

7-9/10 Seilflykonferansen Klanten-Storefjell

28-30/10 Flyinn og sesongavslutning Starmoen

11-13/11 Billingehuskonferencen, Skövde, Sverige

Komplet liste over lærerkurser og tekniske kurser findes på segelflyget.se under 
"forbundskurser". 
Se også www.svedanor.com for detaljeret kursusoversigt over Svedanor-kurserne

TÄVLINGSKALENDER
26-28/8 Norgescup,Halling Task (Hallingdal FK), Norge

10-11/9 NM Acro Notodden (Sandefjord SFK), Norge

24-25/9 Norgescup, Frya Wavecup, Norge

8-21/1 2017 WGC 34th, Benalla, Australien

Dansk Svæveflyvekonference 2016
LØRDAG DEN 12. NOVEMBER (HELDAGSARRANGEMENT).
Trinity Hotel & Konferencecenter v/Fredericia

HØJDEPUNKTER PÅ KONFERENCEN
Vi gentager successen fra 2015 med en bred, svæveflyvefaglig konference. 
Indholdet er langsomt ved at tage form. Hovedtemaerne bliver:

·         Udviklingen indenfor aerodynamik
·         Store flyvninger
·         Forhandlermesse
·         Socialt samvær

Følg med i blog’en på https://medlem.dsvu.dk/konference2016. 
Det er også her du finder priser og tilmeldingsformular.

/BREDDE- OG JUNIORUDVALGET UNDER DSVU



Varför flyger jag?
Vi lär oss några enkla handgrepp och vi kan flyga. Enkelt. Som att 
cykla säger en del. Detta är en sanning, men det finns mer än det 
enkla. Parallellt med det enkla finns en oändligt komplex verklighet 
som omger oss när vi flyger. Den komplexa verkligheten har så 
många dimensioner att ju mer man lär sig, desto mer verkar det 
finnas som vi ännu inte har lärt oss.
Jag flyger för att lära mig mer.
Upphetsningen över att gå EK, första flygningen utanför tratten, 
första 30-mila, nya flygfält, ny terräng, nya väderfenomen..
Det verkar inte finnas någon bortre gräns för vad man kan upp-
täcka som segelflygare. Att upptäcka och utforska verkar vara en 
grundläggande mänsklig drivkraft. Den gör att vi ständigt vill vi-
dare och uppleva nya saker, lära oss nya saker, vidga våra vyer. Den 
gör att glädjen att flyga finns kvar hur länge som helst.
Jag flyger för att jag vill upptäcka ännu mer.
När vi segelflyger är vi mitt i naturen och atmosfären, vi blir nästan 
en del av den. Vi får uppleva fenomen som får oss att skrika av 
glädje, och ibland darra av rädsla. Vi upplever hur energin finns 

runt omkring oss på ett sätt som ingen annan kan. Vi känner till 
förklaringen till energin, men ändå känns det nästan magiskt.
Jag flyger för då är jag nära mina känslor.
Titta på ett segelflygplan. Flytta dig en bit och titta igen. Det sägs 
att vackra flygplan flyger bra. Kanske har luften ett sinne för det 
sköna.
Jag flyger för att jag får ta del av denna skönhet.
När vi segelflyger kan vi tillåta oss att vara perfektionister. Polera 
vingarna tills dess glans är perfekt, täta roderspalterna tills de är 
perfekta. Flyg hundra cirklar till höger tills att de är perfekta.
Jag flyger för att kunna sträva efter det perfekta.
Vi segelflygare sägs vara något speciella. Egentligen är sanningen 
den att vi får uppleva något speciellt. Kanske något som stämmer 
med vår personlighet.
Vi kan helt enkelt inte låta bli.

Därför flyger jag.H

Jag flyger för att lära mig mer 

HVORFOR FLYVER JEG?

NORDIC GLIDING har stillet en ræk-
ke nordiske piloter spørgsmålet: 
Hvorfor flyver du?

FREDRIK PELLEBERGS
Alder: 49 år
Klub: Siljansnäs FK
Job: Charterpilot 

Varför flygar jag?

H Vox Populi
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I luften er vi alle ens
I 2004 blev Jens Sternberg ramt af en alvorlig ulykke, som lammede ham fra brystet og ned. Nu er han 
tilbage i svæveflyvningen og en af de drivende kræfter i Uppsala-svæveflyvernes seneste successpro-
jekt – en håndstyret Duo Discus XLT. 

Tekst: Jens Trabolt
Foto: Björn Hedin

”Ja, det var jo lidt anderledes efter ulykken. Min instruktør sad 
i bagsædet og trampede på sideroret, for det kunne jeg ikke selv 
gøre længere”, mindes den 49-årige svæveflyvende el-ingeniør Jens 
Sternberg om sin første flyvning i svævefly i 2005 efter ulykken.  I 
2003 havde Jens ellers fløjet sig op til et niveau, hvor han kunne 
flyve solo (EK) i klubben i Storvik, ca 100 km nord for Uppsala, 
men selve certifikatet måtte han vente med. 

”Jeg er jo selv oprindeligt tysk, så i 2005 fik jeg kontakt med en 
tysk organisation for handicappede piloter, Rolliflieger (www.rol-
liflieger.de), og de var en stor inspiration. Umiddelbart derefter 
rejste jeg til Öehlinghausen i Tyskland, hvor de havde en ASK 21 
med håndstyring. Men første gang jeg fløj i et handicap-tilpasset 
svævefly  var på Ålleberg i 2005 under AVA SM”, siger Jens Stern-
berg og fortsætter:

”Det var lidt af en aha-oplevelse, men også lidt som at starte fra 
bunden igen, for det var ikke helt så enkelt, og min instruktør i 
bagsædet må have været en robust person, for ofte var flyvningen 
ikke altid helt koordineret.”  Trods start-vanskelighederne gav det 
alligevel Jens blod på tanden, og i 2006 tog han lektioner i Storviks 
ASK 21 med håndstyring og bare få måneder senere fik Jens sit 
certifikat. 

”Det var vældigt fint at opleve, at der fandtes muligheder inden-
for flyvningen. Det er jo ikke sådan, at ens interesser ændrer sig, 
bare fordi man får et handicap. Under min rehabilitering efter ulyk-
ken blev jeg også præsenteret for kørestols-basketball, men det in-
teresserede mig overhovedet ikke – hvad skulle jeg med det, når 
jeg kunne flyve”, griner Jens.

 Før ulykken var Jens i øvrigt godt undervejs med PPL-certifi-

katet, og det fortsatte han med og fik certifikat i 2011. I 2012 køb-
te han sin egen ultralette Comco C42 Icarus (med håndstyring af 
sideroret), og den blev hans redning, da hans svæveflyveklub solg-
te den handicap-tilpassede ASK 21.

 I en årrække frem var det bare den motoriserede flyvning, som 
gjaldt, indtil Segelflygarna i Uppsala kontaktede Jens omkring et 
projekt med titlen ”Alle kan flyve”. 

”Vi startede en dialog omkring mulighederne og de praktiske 
aspekter i piloter med handicap, og senest var jeg med på handi-
capmessen ”Hjultorget”, hvor der var rigtig fin interesse”, siger Jens, 
som nu også er blevet medlem i Uppsala SFK.  Jens har flere gange 

JENS STERNBERG
Klubb: Segelflygarna Uppsala FK
Ålder: 49 år
Utbildning / Job: Elektroingeniør
Antal timmar: ca 250
Flygplan: C42 Icarus (privat), Duo Di-
scus XLT (Klub)
Privat: Gift, 1 barn 

Projekt Alla Kan Flyga

”Jeg er ikke konkurrencemenneske, så jeg er 
fuldt ud tilfreds med at nyde den ukomplicere-
de flyvning, siger Jens, som i øvrigt selv flyver 
frem og tilbage til Duo’en på Sundbro flygfält 
(Uppsala) i sin C42 Icarus.  

Jens Sternberg i dialog med Thomas Fogdö med døtre. I midten Sabina Il-
lerbrand fra sponsoren Permobil. Længst til højre står Annie Larsson, Up-
plands Idrottsförbund, som bidrog markant til projektets financiering. I 
hvid sweater Stefan Pihl fra Parasportförbundet. 

H Pilot i Fokus
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Jens Sternberg (th) til indvielsen af Projekt AKF 
(foto: Björn Hedin)

H Pilot i Fokus

i år været primus motor for gennemførelse af PR-flyvedage for ”po-
tentielle medlemmer” – dvs personer med funktionsnedsættelser. 

Hele projektet er kulmineret i, at Svæveflyveklubben i Uppsala 
netop har modtaget deres Duo Discus XLT med håndstyring (50 
% financieret af Upplands Idrottsförbund) og takket være sponso-
ren, rullestolsproducenten Permobil er det muligt for 2 potentiel-
le piloter med funktionsnedsættelse at prøve 10 lektioner hver i et 
ægte high-performance svævefly, som ud over håndstyring også 
har et luftbremse-håndtag som kan låses i forskellige positioner 
under finale. 

Klubben har tilmed modtaget støtte til indkøb af en terrængå-
ende rullestol, og man eksperimenterer faktisk med om den kan 
bugsere over et halvt ton Duo Discus! 

”Takket være støtte fra mange personer og organisationer er det 
lykkedes for klubben at tage et stort skridt på vejen mod at åbne 
sig for en ny kategori af medlemmer. Det er vores ønske, at alle 
som deler vores passion skal føle sig velkomne i vores klub”, siger 
ordførende Peder Lindbom som også er blandt drivkræfterne. 

”2016 handler om at nå ud og informere om mulighederne, og 
at lokke nye medlemmer frem. Nu har vi et tilpasset svævefly, og 
det er selve grundforudsætningen. Men det er bare starten. Næste 
skridt handler om forbedre al infrastruktur i klubben hvor vi til-
passer lokaler, hangarporte, køkken, toiletter og selve flyvepladsen 
til folk med handicap”, lover Peder Lindbom om fremtiden. 

Klubben udstiller ”Projekt AKF” og Duoen på Speed Art i Ma-
riestad den 3-4. september. H

Stor PR-indsats. Ordførende Peder Lindbom fremviser den nye hånd-
styrede Duo Discus XLT på ”Hjulmessen” i Kista til interesserede. 
Takket være sponsorat fra Permobil kunne klubben under messen 
love 2 personer et intensivt prøveforløb med i alt 2 x 10 flyvelektioner. 
(foto: Marika Lindbom)

HVOR MANGE PILOTER FLYVER MED HÅNDSTYRING?
Der er ikke mange ”håndstyrings”-piloter i Norden. I Danmark 
førte projekt ”Humlebierne” for et par år siden til at 3 piloter 
fløj solo, men bare 1 - Henrik Torp fra Midtsjællands SFK fly-
ver endnu i ASK 21 (Danfoss sponsorerede ombygningen). I 
Norge flyver Mariann Brattland som eneste pilot. 
Men flere kan dog være på vej. Uppsala-klubben er nemlig 
ikke eneste klub som arbejder med funktionshæmmede pi-
loter - fx har Drammen FK netop bygget nyt og flot handicap-
tilpasset klubhus og har modtaget en fabriksny ASK 21 med 
håndstyring til både for- og bagsæde.
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DANMARK AFREGISTRERINGER
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE ÅRGANG EJER ÅRSAG AFREG.DATO
OY-JNX Schempp-Hirth Ventus bt 1982 Ventus bT-gruppen, Viborg Solgt til Ungarn 30-06-2016

OY-XCY Alexander Schleicher K 7 ”Rhönadler” 1964 Vestjyllands Svæveflyveklub Solgt til Ungarn 13-06-2016

OY-XPG Sportavia-Pützer RF 5 B ”Sperber” 1976 Motorsvævegruppen, Kolding 

Flyveklub

Solgt til Sverige 30-06-2016

DANMARK REGISTRERINGER
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE ÅRGANG EJER REG.DATO
OY-BXU PIK 16c ”Vasama” 1965 Vasama-Gruppen 2015 v) Frank Drinhaus, Vejle 12-07-2016

OY-CXE Schleicher ASH 31 Mi 2016 Claus Elmeroos, Århus N 07-07-2016

OY-LXN Glaser Dirks DG-400 1988 Anette Lena Christiansen, Rødekro 23-06-2016

OY-MXO Schempp-Hirth Ventus 2cxt 2006 Foreningen Mosegrisens Syndikat, Christin Nielsen, Beder 27-06-2016

OY-THX Schleicher ASH 31 Mi 2016 Thomas Serritzlev Nielsen, Ry 24-06-2016

OY-XEH Schleicher ASW 15 1969 Skive Svæveflyveklub 26-07-2016

OY-ZWK PZL Bielsko SZD-51-1 ”Junior” 1989 Kalundborg Flyveklub 12-07-2016

SVERIGE AFREGISTRERINGER
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE ÅRSAG AFREG.DATO
SE-THE Scheibe Bergfalke III Eksport til Litauen 31-05-2016

SE-UMI Schempp-Hirth Duo Discus Eksport til Litauen 07-06-2016

SE-UAZ Scheibe SF 25C Skrottet 14-06-2016

SE-TBW Scheibe Bergfalke III Skrottet 19-07-2016

H Kalender 2015

FLYREGISTERET

Svæve - og TMG-fly på svensk, dansk 
og norsk register. 
Informationer fra Trafikstyrelsen, Trans-
portstyrelsen og Luftfartstilsynet i pe-
rioden  21. maj - 28. juli 2016

H
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SVERIGE REGISTRERINGER
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE DATO S/N ÅRGANG TIDL.REG
SE-UVN Diamond HK36TS 14-06-2016 36506 1996 D-KLVE

Veteran-svæveflyverne i Danmark 
har netop renoveret denne  
PIK-16c ”VASAMA”. Den er nu flot-
tere end ny (Foto Harri Mustonen)

NORGE REGISTRERINGER
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE DATO S/N ÅRGANG EJER
LN-GHC Schleicher ASK 21 31-05-2016 21933 2016 Drammen FK

NB: Ingen afregistreringer på norsk register i perioden
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Segelflygarens  
viktigaste instrument
Variometern har funnits med oss de senaste 80 åren. Från att ha varit ett tämligen enkelt mekaniskt 
instrument är det idag ”hjärnan” i sofistikerade segelflygdatorer. Detta är ett försök att redogöra för 
variometerns historia och utveckling. Det finns ganska lite litteratur i ämnet så denna artikel bygger 
på gammal trogen litteratur, tidningsartiklar, gammalt vetande och mycket googlande.

Vad är definitionen på en vario-
meter? På nätet finns det flera si-
dor med definitioner och goog-
lar man hittar man tre definitio-

ner på variometer
• An instrument for measuring indu-

ctance, consisting essentially of an 
inductor with two or more coils who-
se relative position may be changed 
to vary the inductance.

• An instrument for indicating a chan-
ge in a component of a magnetic field 
vector, especially one related to the 
earth’s magnetic field.

• In avionics, an instrument that indi-
cates the rate of climb or descent.

Variometer kan alltså vara något mer än 
en stig‐ och sjunkmätare! För att ge lite för-

ståelse för ”hur mycket” variometern ska 
mäta kan vi tänka oss följande. Om vi tar 
ett mässingrör, 25 mm långt och med en dia-
meter på 3 mm och 1 mm i godset, och hål-
ler det mellan fingrarna, så genereras det en 
luftstöm genom röret p g a värmen från fing-
rarna. Detta motsvarar samma flöde som al-
stras från ett utjämningskärl vid 0.5 m/s stig. 
Det är alltså små flöden och tryckskillnader 
som ska mätas.

När man började segelflyga på allvar i 
början av 20‐talet var det gummirepsstart 
och hangvind som gällde. Och Wasserkup-
pe var ”hjärtat” i den nya flygrörelsen. Det 
var här i princip all utveckling både vad gäl-
ler teknik och metoder skedde.
Redan Leonardo da Vinci hade beskrivit hur 
fåglar ”seglade” och uppenbarligen steg i 

Tekst: Robert Danewid

osynliga uppvindar. På våren 1910 hade Wil-
bur Wright, stängt av motorn och flugit i ter-
mik. Han hade inte en aning om vad det var, 
men då han hade tyngdkraftens verkan klart 
för sig förstod han att det var luft som av nå-
gon anledning steg.

1922 skrev Kurt Wegener, professor, bal-
longflygare, pilot, meteorolog och forsk-
ningsresande, om termik och framlade te-
orier om denna ”kraft”. Han hade koll på 
det här med labilitet, atmosfärens skiktning 
och att varma luftbubblor under vissa förut-
sättningar kan stiga. Man förstod att cumu-
lusmolnen innehöll kraftiga uppvindar, men 
att de även fanns i fria atmosfären hade man 
inte riktigt koll på. Av den enkla anlednin-
gen att termik är osynlig.

Theodore von Karman, ett välkänt namn 

Variometrar. Till vänster en induktansspole 
och till höger en magnetisk fältmätare

inom aerodynamiken, framlade 1922 en te-
ori om statisk och dynamisk segelflygning. 
Statisk segelflygning är att stiga i vertikala 
uppvindar medan dynamisk segelflygning 
är att flyga i horisontella vindbyar.

Professor Walter Georgii, segelflygmete-
orologins fader, var verksam på Wasserkup-
pe och han anammade i flera år, ända fram 
till 1928, den dynamiska segelflygningen 
som gällande för att segelflyga i den fria at-
mosfären. Han lanserade sin virvelteori (2).
1926 började segelflyget stagnera. Man kom 
inte så mycket längre med hangflygningen. 
”Bubi” Nehring hade visserligen visat att det 
gick att flyga även om vinden var väldigt svag 
och man förstod att det berodde på termis-
ka uppvindar. Men så en dag under Rhön-
tävlingen i augusti 1926 närmade sig en åsk-
front Wasserkuppe. Att det steg inuti mol-
nen visste man. Max Kegel, till yrket tjänste-
man inom ”Luftpolisen” på Wasserkuppe, 
startade i sin nyreparerade ”Kassel” (han 
hade kolliderat med hanget fyra dagar tidi-
gare – och undkommit oskadd!). Han steg i 
framkanten på cumulonimbusmolnet. No-
tera att han flög i åttor, som man gjorde på 
hanget. Att flyga i cirklar var ännu inte ”up-
pfunnet”. Max sögs upp i cb:et och försvann. 
När fronten dragit förbi började man leta ef-
ter honom, men man kunde inte hitta något 
flygplan, eller vrak, i Wasserkuppes omnej-
der och man började befara det värsta. Det 
gick några timmar och så ringde Kegel. Han 
hade landat 55.2 km bort och därmed genom-
fört den första sträckflygningen i den ”fria 
atmosfären” och slagit nytt världsrekord. Den 
här flygningen (om man nu kan kalla det 
flygning, för troligtvis hade Kegel ingen koll 
på vad som hände!) är en av milstolparna i 
segelflygets utveckling och gav Kegel smek/
öknamnet ”Gewittermaxe”.

Man förstod nu att det gick att flyga bort 

från hangen. Och då vore det bra med ett 
instrument som visade var det steg. Alexan-
der Lippisch, en av de stora flygplankon-
struktörerna med bl a segelflygplanet Fafnir 
och det första och enda operativa raketjakt-
flygplanet – Messerscmitt 163 – på sin me-
ritlista, drog sig till minnes att han under 
sin tid som konstruktör hos Dornier under 
första världskriget använt en variometer för 
att mäta om man fick ut önskade stigpre-
standa. Han använde en variometer av fa-
brikatet Atmos. Men nu, 1928, hade Atmos 
upphört och han vände sig istället till den 
franske tillverkaren Badin och införskaffa-
de en variometer. Badin, som grundades av 
den franske uppfinnaren Raoul Badin (1879 
– 1963), var en fransk avionik tillverkare. 
Bl a byggde han det första IFR‐instrumen-
tet, som fanns i franska trafikflygplan på 
20‐talet och blev en standard. Hans vario-
metrar slutade tillverkas i mitten av 1960‐
talet, men de används fortfarande. Titta i 
ett franskt segelflygplan. Sannolikheten att 
det sitter en Badin i det är stor. Och hela 
franska landslaget använder dem fortfaran-
de. Wille Wendt och Jim Acketoft har en i 
sin EB 28.

Robert Kronfeld (1904 – 1948) var i maj 
1928 flyglärare på Wasserkuppe. Han hade 

Max Kegel (1894-1983) 

vid sin flygutbildning året innan visat prov 
på extraordinära talanger som segelflygare. 
I Lippisch nykonstruerade Professor satte 
nu Georgii, som nu slutat argumentera för 
den dynamiska segelflygningen, och Lip-
pisch in en Badin variometer. Kronfeld berät-
tade för sina kollegor att variometerns utjäm-
ningskärl var en termos som innehöll kaffe. 
Med endast fyra flygtimmars total erfaren-
het startade Kronfeld i gummirepsstart från 
Wasserkuppes västhang i nästan vindstilla. 

Han gled bort till Weiherkuppe, drygt 2 km 
borta och steg upp till knappt 1300 m i en 
termikblåsa och gled sedan tillbaka till Was-
serkuppe. Denna flygning i maj 1928 är den 
första ”medvetna” termikflygningen och be-
tydelsen av att flyga med variometer var up-
penbar. I (6) kan man läsa mer om Robert 
Kronfeld.

1930 åkte Wolf Hirth på ”segelflygturné” till 
USA. Han hade en variometer i sin Muster-
le. Hirth hade dittills inte funderat så mycket 
på den eller på termik, men nu fann han att 
med hjälp av variometern och att cirkla i 
termiken kunde han snabbt vinna höjd. Tek-

Robert Kronfeld (1904-1948)

Det sägs att det var denna variometer av fa-
brikat Badin Kronfeld använde.
Finns på segelflygmuseet på Wasserkuppe

H Teknik: Variometre
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Det skulle dröja till 1932 innan variometern 
blev mer utbredd i instrumentbrädorna. 
Runt 1930 var det i princip bara Kronfeld, 
Groenhoff, Hirth och några andra toppiloter 
som flög med variometer.

”

niken för termikflygning var uppfunnen. 
Bl a gjorde han en berömd termikflygning 
över New York med start från Stranden till 
Hudson River.

Det skulle dröja till 1932 innan variome-
tern blev mer utbredd i instrumentbrädor-
na. Runt 1930 var det i princip bara Kron-
feld, Groenhoff, Hirth och några andra top-
piloter som flög med variometer.

Man kan ju fråga sig varför det var så. Pe-
ter Riedel har i sin utmärkta ”Erlebte Rhön-
geschichte”, ett praktband i tre delar, en för-
klaring. Dels var variometrarna dyra att 
köpa in och därför en stor investering för 
en flygklubb. Och dels var den ett oöver-
träffat hjälpmedel. Kronfeld och Groenhoff 
var berömdheter i dåtidens Tyskland och 
att placera sig bra på tävlingar, främst den 
årliga Rhön-tävlingen på Wasserkuppe, var 
otroligt viktigt för dem. Det var deras jobb. 
Och varför då sprida kunskapen om deras 
bästa hjälpmedel? En annan anledning kan 
vara att segelflygets utveckling var så starkt 
förknippat med Wasserkuppe. Här gummi-

repsstartade man och flög hang och det hade 
man ingen nytta av på plattlandet. Så intro-
duktionen av flygbogsering och vinsch är 
också en viktig kugge för att segelflyget slut-
ligen lämnade hangen.

Men 1932 började det alltså dyka upp va-
riometrar i instrumentbrädorna. Fart‐ och 
höjdmätare hade man använt sedan mitten 
av 20‐talet.
De variometrar man använde var s k dos 

”Modern” Badin variometer från 60-talet.

variometrar. Principen framgår av FIG 1. 
Idag används de inte i segelflygplan, bara i 
motorflygplan. Måhända sitter det någon 
kvar i gamla Bergfalkar. FIG 2 visar en dos-
variometer av fabrikat Askania årsmodell 
1937.

Tyska Askania, som grundades redan 1871, 
var en stor tillverkare av flyginstrument på 
30‐talet.
Askania finns fortfarande som tillverkare 
av exklusiva klockor. På nätet kan man fin-
na några av Askanias kataloger från 30‐ta-
let, och det är kul läsning!
De variometrar vi använder idag är stauschei-
ben variometrar eller, på svenska, flöjelva-
riometer.
Principen för en stauscheiben variometer 
visas i FIG 3. Skillnaden är att dosan bytts 
ut mot en flöjel.
Variometern blir därmed avsevärt snabba-

FIG 1. Principen för en dosvariometer. När flyg-
planet stiger sjunker statiska trycket Pstat. Då 
blir trycket i utjämningskärlet högre och mem-
branet – dosan – utvidgar sig. Via armar och 
kuggstänger överförs dosans utvidgning till vis-
aren. Då flygplanet sjunker ökar Pstat och för-
hållandet blir det omvända.

FIG 2 Askania dos variometer från 1937. Bilden 
ur Askanias katalog 1937-38

FIG 3 Principen för en stauscheiben variometer, 
eller flöjelvariometer. Dosan har bytts ut mot 
en flöjel.

re än dosvariometern. Man kan förledas att 
tro att stauscheiben variometern är en mo-
dern uppfinning, men den fanns redan runt 
1940.

Om fransoserna hade/har sin Badin hade/
har engelsmännen sin Cosim variometer, 
se FIG 4. Den sitter i alla engelska veteran-
segelflygplan och hittade även utanför öri-
ket, av någon anledning. Cosim variomet-
erns princip är väldigt enkel, se FIG 5. Prin-
cipen för Cosim kallas ibland ”pellet type” 
eller ”variable area flow meter”. Cosim va-
riometern tillverkades av Cobb‐ Slater In-
strument Co och fanns redan på 30‐talet. 
Det sägs att den var väldigt långsam, spe-
ciellt i svaga stig, även om tillverkaren i
sina annonser på 50‐talet beskrev den som 
en snabb variometer. Till skillnad från Ba-
din hittar man inte Cosim i dagens flygplan.
Den stora tillverkaren av mekaniska vario-
metrar idag är utan tvekan Winter. Gebrü-
der Winter GmbH & Co KG bildades av de 

Utanpå kan man inte se någon större skillnad 
på en stauscheiben och dos variometer. Dessa 
båda är från tiden runt 1940.

FIG 4. Cosim variometer. I högra röret finns en 
grön kula och i det vänstra en röd. När den grö-
na kommer upp stiger det och stiget (här är sor-
ten givetvis fot/sekund) anges på skalan. När 
det sjunker kommer den röda kulan upp.

En Slingsby T31 med Cosim variometer

FIG 5. Principen för Cosim variometern. När 
trycket sjunker, flygplanet stiger, minskar 
trycket vid det statiska uttaget. Luft strömmar 
ut ur utjämningskärlet och pressar upp den 
gröna kulan medan den röda pressas mitt sitt 
”stopp”. När trycket stiger och flygplanet sjun-
ker är förhållandet det motsatta.

tre bröderna Eugen, Heinrich and Willi 
Winter redan i oktober 1931 och de tillver-
kar alltså fortfarande mekaniska flyginstru-
ment för framförallt flygsporten. En 
Winter”femmetare” ser i princip ut som en 
Askania från 30‐talet, se foto. Den stora skil-
lnaden är MacCready ringen som inte var 
uppfunnen på 30‐talet och naturligtvis är 
det en stauscheiben variometer.

Som kuriosa visas Winters Sollfahrtgeber 
från 1970‐talet. Det var ett försök att göra 
en enkel ”komputter” med mekaniska in-
strument. Sollfahrtgebern är en variometer 
och fartmätare i samma instrument. Fart-
mätaren är vridbar och kan ställas in på valt 
MacCready‐värde.

Winter variometer 5 m/s med MacCready ring

Winters Sollfahrtgeber från 1970-talet

Sedan hände det inte så mycket på vario-
meterfronten förrän på 1950‐talets slut. Då 
började den elektriska variometern dyka 
upp. En av de första var den engelska Cros-
sfell variometern. Den konstruerades 1959 
av engelsmannen Peter Davey och tillver-
kades under 1960‐ och 70‐talen.

Crossfell variometern bestod av flera de-
lar, själva variometern, en ”manöverburk”, 
ett batteri och ett utjämningskärl. Crossfell 
är en termistor variometer. Principen visas 
i FIG 6.

En annan samtida elektrisk variometer, 
något mer sofistikerad, var den tyska Hor-
nig. Göran Ax hade en Hornig i den Phoe-
bus C som han vann en silvermedalj i VM 
i Polen 1968.

Den stora fördelen med elektriska vario-
metrar är dels att de är avsevärt snabbare 
än mekaniska samt att man kan ha en aku-
stisk del. Dagens elektriska variometrar, med 
mikrochip teknologi, är så klart mycket mer 
än bara variometrar, vilket vi återkommer 
till. Crossfell var ganska komplicerad att
använda. ”Nollan” skulle kalibreras för var-
je start och ibland under flygning. Detsam-
ma gällde den akustiska delen. Den var des-
sutom så snabb att den behövde dämpas för 
att inte vara ”hattig”.

Den första el‐variometern som var riktigt 
bra och enkel att använda var den ameri-

Crossfell variometer 1959

FIG 6. Principen för en termistor variometer. 
När trycket sjunker, flygplanet stiger, ström-
mar luft ut ur utjämningskärlet. Den högra ter-
mistorn kyls då mer än den vänstra och skillna-
den är ett mått på stighastigheten. När flygpla-
net sjunker, trycket ökar, kyls den vänstra ter-
mistorn mer.

kanska Cambridge variometern. Den lan-
serades 1971 och tillverkades till 1986. Den 
blev mycket populär i Sverige och dess ef-
terföljare i form av ”komputtrarna” MNAV 
och LNAV är fortfarande de mest använda 
i Sverige. Cambridge Aero Instruments 
startades av Raouf Ismail (1940‐2014). Han 
hade pluggat på engelska Cambridge Uni-
versity och när han flyttade till USA starta-
de han firman. Cambridge variometrarna 
är av termistor typ. De gjorde ett försök i 
mitten av 80‐talet att göra en trycksonds
variometer, men den blev aldrig bra. Cam-
bridge utvecklade sedermera den första GPS 
loggern för segelflyg, men det är en annan 
historia.

På 60‐talets började variometern kom-
pletteras med totalenergikompensering. Ny-
are flygplan med större fartregister och ny 
flygteknik (Macready) gjorde att spak- 
(pind-, red) termik var ett problem. En to-
talenergivariometer visar flygplanets totala 
energi och därmed ”filtreras” spaktermiken 
bort. Idag flyger nog inget segelflygplan utan 
någon form av totalenergikompensering. 
Totalenergi finns noggrannare beskrivet i 
(6). 

De elektriska variometrar som hittills be-
skrivits bygger på principen att man har ett 
referenstryck (utjämningskärl) och utgår 

Hornig variometer

Cambridge variometern, den första el-variomet-
ern som fick stor spridning

H Teknik: Variometre
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från detta. Ett annat sätt är att med en tryck-
sond mäta Tryckförändringen/tiden (eller 
dH/dt), d v s fart = sträcka/tid.

Genom att mäta tryckförändringen med 
en trycksond och derivera signalen m a p 
tidsintervallet får man stighastigheten. Bland 
de första trycksondsvariometrarna var Pe-
schge och Westerboer.

FIG 7 visar LX NAV S3, en modern tryck-
sondsvariometer. Notera att mittdelen är en 
liten färgskärm med en rad olika värden.

Dagens allra modernaste elektriska vari-
ometrar använder accelerometrar och gyro. 
I dessa räknar man ut stighastigheten som

Acceleration * tidsintervallet
Därefter använder man något som heter 

Kalmans filter teknik för att göra signalen 
”smooth”.

Utvecklingen de senaste 80 åren har va-
rit enorm. Men även om dagens variome-

Fig 7. LX NAV S3, en trycksondsvariometer. 
Längst ner visas en trycksond.
S3an mäter stighastigheten 100 gånger/sek

tersystem innehåller navigering, speed‐to‐
fly, koppling till både radio och transpon-
der, logger och uppkoppling mot internet, 
så är kärnan ändå en variometer som visar 
stig och sjunk. Och i de allra flesta flygplan 
sitter det även en 5 meters Winter, som i 
princip inte skiljer sig nämnvärt från en As-
kania årgång 1937. H

Moderna variometrar med 
accelerometrar och gyro. Un-
derst visas insidan av LX 
NAVS S80
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H Teknik: Variometre



 

VI FÖRSÄKRAR FLYG
Vår organisation har mångårig erfarenhet och stor kompetens då det gäller flyg och försäkring. 
Under närmare 50 år har vi förfinat och utvecklat skräddarsydda lösningar till våra kunder. Vi är 
kända för långvariga kundrelationer och för våra erfarna och skickliga medarbetare som lever upp 
till givna löften och ingångna avtal. Vi hanterar i stort sett alla aspekter av flygförsäkring och det på 
ett enkelt och obyråkratiskt sätt. 

Som kund är du alltid välkommen att kontakta oss och det gäller även dig som ännu inte är det.

www.inter-hannover.se/contact/aviation/             +46 (0) 8 - 617 54 00       

EASA spøger igen - Der er nye ændringer på vej, men denne gang 
går det den rigtige vej. Vi får simplere regler, mere selvbestem-
melse, og mindre bureaukrati under den nye EASA Part-Gliding. 
EGU har påbegyndt arbejdet, og fra dansk side er vi tilfredse med 
det, der indtil nu er opnået. Det har heldigvis været nemt at opnå 
enighed med de andre EGU medlemmer om en fælles indstilling 
til EASA på uddannelses området. Nu håber vi, at EASA er enige 
i vore synspunkter, men de første 
tilbagemeldinger er positive.

SUN-AIR Cup blev afviklet i 
blandet sommervejr, til tider ret 
høje temperaturer, men også dage 
med byger og overudvikling, som 
ofte lagde en dæmper på termikken. 
Det blev en vanskelig konkurrence 
med mange udelandinger. Konkur-
rencen blev afviklet sikkert, og det 
var rigtigt dejligt at se ikke mindre 
end 15 deltagende juniorer. SUN-AIR/
British Airways leverede de sædvanlige flotte præmier, blandt an-
det to flyvebilletter til Sydafrika til den vindende juniorpilot. Der 
er vist ikke andre svæveflyvekonkurrencer der kan matche disse 
præmier. 

Et af FLYSIK udvalgets fokusområder er klapmotorfly, hvor vi 
de sidste år har haft alt for mange uheld i forbindelse med mo-
torstart i for lav højde. Dette er desværre blevet yderligere aktu-
aliseret med endnu et uheld, hvor piloten forsøgte at starte mo-
toren for lavt uden at have en alternativ plan for udelanding. Det 
må være på tide at klubberne tager et ansvar, og gør noget ef-
fektivt for at ændre denne tendens. Flyvecheferne bliver nødt til 

systematisk at gennemgå Flight Recorder filerne fra disse fly, for 
at se om klubbens interne procedurer bliver overholdt. Og så må 
vi alle huske, at et fly med klapmotor jo også kan lande på en 
mark. 

Tidligere fokuserede vi meget på at en sikker udelanding var 
bedre end at forsøge at komme hjem til pladsen i for lav højde. I 
dag må budskabet være at en sikker udelanding er bedre end et 

forsøg på at starte motoren 
i for lav højde.   

DSvU har altid støttet 
Kongelig Dansk Aeroklub. 
Også i fremtiden har vi brug 
for KDA til at repræsentere 
dansk luftsport hos FAI og 
som fælles indgang for en 
række offentlige myndighe-
der. Samtidigt må vi konsta-
tere, at meget af det tekni-
ske arbejde, for eksempel 

med EASA, er blevet så specialiseret, at kun det enkelte special-
forbund kan udføre opgaven. Vi synes ikke, at KDA er fulgt med 
tiden, og vi savner initiativer fra KDAs bestyrelse til at moderni-
sere organisationen for at kunne leve op til de ændrede krav. 

DSvUs medlemmer betaler årligt en kvart million kroner til KDA, 
og vi synes ikke vi får ret meget for vores penge. Sammen med 
andre Unioner vil DSvU derfor arbejde på at modernisere og rati-
onalisere KDA, så organisationen bedre kan leve op til de krav der 
stilles i dag. Vi er overbeviste om, at vi kan få den i virkeligheden 
ret begrænsede service vi har behov for fra KDA meget billigere.    

Med ønsket om en god og sikker fortsættelse af sæsonen.H

af Peter Eriksen, Formand, DSVU

     LEDER:  
EASA bevæger 
sig i den rigtige 
retning 

Vi får simplere regler, mere selvbe-
stemmelse, og mindre bureaukrati 
under den nye EASA Part-Gliding. 
EGU har påbegyndt arbejdet, og fra 
dansk side er vi tilfredse med det, der 
indtil nu er opnået.

”
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Arboga –  
Lille klub i 
stor termik
Ved siden af de store ”lokale” klubber som Eskilstuna og 
Stockholm er Arboga FK en lille klub, men hvad gør det 
når man har 2 kilometer asfaltstartbane, Duo Discus som 
skolefly og en placering midt i den svenske termik-auto-
strada?

H Her flyves: Arboga FK

Der er lang og hæderkronet tradition for, at svæveflyveklubber 
verden over benytter sig af gode gamle ASK 21, når nye svæve-
flyvepiloter skal lære flyvningens 
håndværk.  Rudolf Kaisers legenda-

riske Schleicher-konstruktion er robust, enkel at 
flyve og tåler meget mishandling. Men med vin-
ger så tykke som et mellemstort norsk fjeld er der 
trods alt grænser for, hvilken distance man kan 
tilbagelægge fra en given højde. 

Nu er flyveklubben i Arboga, ca 150 km vest 
for Stockholm dog i den lykkelige situation, at 
termikken ud fra alle betragtninger er i katego-
rien ”excellent” – ofte med  + 2500 meters base og 
med en postkort-lignende og ganske perfekt CU-
himmel.  Disse overdådige natur-ressourcer re-

HER FLYVES ...

I serien ”Her flyves” tegner NORDIC 
GLIDING et portræt af de klubber, 
der udgør svæveflyvningen i Nor-
den. 

TEKST & FOTO: Jens Trabolt
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H Her flyves: Arboga FK

sulterer i et temmelig selvfølgeligt fokus på strækflyvningens glæ-
der. Derfor er det bare naturligt, at Arboga DK skoler på noget så 
effektivt som Duo Discus. En ASK 21 ville nok også fungere, men 
når termikken løfter som en elevator i overdrive ville det være en 
forbrydelse at stille op med en low performance glider.  Dont bring 
a knife to a gunfight! 

Arboga har i øvrigt aldrig skolet på ASK 21. Før Duo’en havde 
klubben en Twin Astir (købt som erstatning for havareret Bergfal-
ke i 2004), men det blev aldrig nogen hot love-story. Twin Astiren 
var tung, havde et glidetal som ikke opmuntrede til stordåd (som 

ASK 21), men til gengæld var understellet svagt, og som ekstra bo-
nus meget kompliceret at reparere, når eleverne præsterede endnu 
en kontant landing! 

”Men man sad som en konge der i bagsædet”, mindes Conny 
Ahlberg, en af klubbens instruktører.  Conny, som er pensioneret 
industri-elektriker, er et prima eksempel på en af svæveflyvnin-
gens hverdagshelte. Det er typer som ham som findes i enhver fly-
veklub i både Sverige, Norge og Danmark. Instruktører som er på-
lidelige, kompetente, venlige og som nyder at demonstrere svæve-
flyvningen for elever og de mange gæster som besøger flyveklub-

ARBOGA FLYGKLUBB 
Grundlagt: 1940

Antal medlemmer: Ca 25 aktive

Bane: 15/33, 2000 meter asfalt

Flypark: Duo Discus, LS-4, privat-

eget Aerospool WT9 Dynamic

Short final på Arbogas bane 33.  Man starter 
på asfalt, men lander typisk på den ca. 700 
meter lange græsstrip. 

Bengt Frid og Rauno Seimilä på bænken, 
hvor  dagens flyvning diskuteres.

Family business 1: 
Camilla og Per Carlin på impromptu stræk-
træning i Duo er ikke noget dårligt team: 191 
km med over 101 km/t i gennemsnit. 
Per og Camilla mødte i øvrigt hinanden på 
BIllingehus for mange år siden. Per har siden 
hen rekrutteret sin far Carl (Stockholms 
SFK) til svæveflyvesporten samt fået to fly-
veinteresserede sønner!

Family business 2:  
Ludvig Jauring gør klar til endnu en EK-flyvning i familiens PIK 20D 
(købt 2014) med storebror Oscar som wingman i klubbens LS-4. Lud-
vig er tredje generation i Jauring-familien som er på vingerne! Far Lars, 
som er meget aktiv strækflyver og instruktør i klubben, fik interessen 
efter Farfar Birger (1932-2008). 

”Og så tænk på, at Duo kommer i luften tidligere uden in-
struktør” Mika Puurunen får sidste briefing af Conny Ahlberg 
inden den første EK i ganske lang tid.  At dømme ud fra an-
sigtsudtrykket under starten holder Mika koncentrationen!

Arboga har ingen ASK 21. Eleverne må nøjes 
med en Duo Discus. Det fungerer fint, selv 
om den glider bedre med hjulet inde!

Bugserpiloten Matti Sorvari gør klar til start med Dynamic. 
Den store banelængde gør UL-bugsering helt uproblema-
tisk, men det fungerer også fra de 700 meter græs.

 ”Gud, hvor var det skønt at få 
det klaret. Jeg var nervøs”, ind-
rømmer Mika. 

Conny Ahlberg i bagsædet flyver med mange gæster  gennem hele 
sæsonen og må tålmodigt forklare om svæveflyvningens hemmelig-
heder: Hvorfor flyver den? Hvad med andre fly i luften? Hvordan 
styrer man? Er der et kontroltårn? Hvis vinden stopper, falder man 
så ned?  Uanset hvad, så får alle en god oplevelse!

Arboga FK har også en modelflyvesektion. På væggen i hangaren 
hænger resultatet af nogle temmelig dyre ”landinger” - inklusiv  sig-
natur, model, tid og sted! Samme praksis findes nok ikke på fuld-
skala svævefly!
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Arboga har den luksus at kunne benytte SAABs 
”gamle” (der er fin form) asfaltbane med eget 
ICAO-code ESQO. Gigantiske 2000 meter står 
til rådighed, og det så ganske rigeligt for bug-
sering med Dynamic, og i praksis benytter klub-
ben bare halvdelen af banen.  

”

Ikke nogen standard-svæveflyveplads: Det 
er SAAB som ejer flyvepladsen og asfaltba-
nen. Flere steder kan man se test-faciliteter 
til radar-systemer. 

Det er fint at have venner: Rauno Seimilä lander i sin ASW 20 efter 
strækflyvning. Dagen efter landede han ude hos svæveflyveklubben 
i Avesta ca 130 km bilvej mod nord. Da det var svensk nationaldag 
næste dag var grillen tændt  og stemningen høj i  Avesta-klubben. 
Det resulterede i, at ingen var ædru (nytra,.red)  nok til at give ham 
en bugsering.  Per Carlin måtte hente Rauno samme aften med trai-
ler .... ca 4 timer t/r.  

Der er masser af vand nær Arboga - men det 
hindrer ikke termikken. Her er det den enor-
me og langstrakte sø Mäleren som går helt 
til Stockholm ca 120 km mod øst. 

ben. Der bliver ikke sat nogen rekorder eller vundet konkurrencer, 
men der flyves i mange timer og der arbejdes hårdt for klubben 
uden nogen krav den modsatte vej. En rigtig klubsoldat.

Det er i øvrigt ingen stor straf at sidde i en Duo Discus på en dag 
med så fint vejr. Arbogas Duo er helt uden motor (ikke den sæd-
vanlig turbomodel) og flyver i øvrigt kanongodt – den svinger næ-
sten som en single-seater.  Klubben købte Duoen i Frankrig, hvor 
den havde fløjet 7000 timer, så flyet har en vis erfaring!  

Når Conny vurderer, at eleverne er dygtige nok, bliver de slup-
pet løs på klubbens LS4, hvilket er en passende overgang fra Duo’en. 

Laaaaang bane
Mens mange andre klubber 
diskuterer for og imod for 
ultralet-bugsering og kra-
vet om lange startbaner, er 
flyveklubben i Arboga fly-
vende i fin stil med deres 
Aerospool WT9 Dynamic 
(i øvrigt ejet af klubmed-
lemmet Bengt Frid). Arboga har den luksus at kunne benytte SA-
ABs ”gamle” (der er fin form) asfaltbane med eget ICAO-code 

ESQO. Gigantiske 2000 meter står til rådighed, og det så ganske 
rigeligt for bugsering med Dynamic, og i praksis benytter klubben 
bare halvdelen af banen (og UL-bugsering fungerer også fin på 
græs)

Men der er ofte andre gæster på banen.  Arboga har den lidt spe-
cielle feature, at den offentlige vej krydser den sydlige del af start-
banen. Der findes enkelte skilte som advarer om, at her er der fly-
veaktivitet, men ingen fysisk barriere som separerer flyveplads og 
offentlig vej som så mange andre steder. Denne frihed og 2000 me-
ter ”fri” asfalt virker som en magnet på de lokale bilentusiaster, som 

ofte benytter lejligheden 
til at teste både bil og 
dæk med ulovlige im-
proviserede burnout-fe-
stivaller.  Det sker for-
holdsvis ofte, at svæve-
flyverne må jage ”racer-
kørere” eller ”køresko-
ler” væk fra banen! Det 
er trods alt et problem 

som klubber med korte 650 meter græsbaner ikke har!
Der flyves i øvrigt flittigt med modelfly på Arboga – og det er 

Matti Sorvari er endnu en af klubben tro tje-
nere, som klarer alt, og hvor flyvningen er 
livsstilen: Bugserpilot og motorfly-instruk-
tør i flere klubber.  

ikke uden historisk argument, for Arboga Flygklubb blev etableret 
i august 1940 som en modelflyklub. Det var først da Arboga flyve-
plads blev bygget af det svenske flyvevåben i 1945, at medlemmer 
kunne starte på flyvning i skala 1:1. 

Klubben solgte sin 180 hk Piper PA28 i 2014, og siden da har 
klubben bare været svæve  - og modelflyvning. Ok, den private 
Dynamic skal nok kategoriseres som et motorfly, men den er pro-
duceret af slovakiske Aerospool, som også er underleverandør til 
Schempp-Hirth, så værdigrundlaget er fundamentalt i orden! 

Men modelflyvning må da give rekruttering til svæveflyvnin-
gen? ”Næh, det er nok nærmere den anden vej”, siger ordførende 
Sven Robertsson, halvt i joke, halvt i alvor, men understreger, at 
der også er mange modelflyvere som også er svæveflyvere. Sam-
eksistensen mellem model – og svæveflyvere er i øvrigt helt upro-
blematisk.

Base for strækflyvningen
På trods af, at der bare er ca. 40 aktive piloter i Arboga har klub-
ben traditionelt været en af de mest aktive pladser i hele Sverige – 
og i 2015 kunne Arboga bryste sig af titlen som 2.mest højtscorede 
OLC-klub, bare overgået af den betydeligt større svæveflyveklub i 
Eskilstuna. 

Klubbens egen segelflygchef (og regerende svensk mester i klub-
klassen) Per Carlin er blandt de mest aktive, og med sin velprøve-
de LS1-F loggede han den længste flyvning sidste år fra Arboga – 
760 km t/r i nordvestlig retning over mod den norske grænse – i 
øvrigt med en gennemsnitsfart på 91 km/t.  

Arboga gæstes også ofte af tyske kammerater fra Fliegerclub Ka-
menz ved Dresden, som nyder den stabile svenske termik på som-
merlejr. Som en lille, men ikke uvigtig detalje skal det bemærkes, 
at der er over 1100 km fra Kamenz til Arboga – men bare 700 km 

Arboga FK har eksisteret siden 1940. Skulle 
nogen behøve et par ski til en flyvemaskine 
(Cub?), så kan man hente dem her!

Klubbens hangar med en Schleicher Ka6 CR 
fra 1967 (flyver fint med glidetal 30 og er i 
øvrigt til salg) og LS-4’eren - glidetal 40. 

Det er ikke bare klubbens medlemmer som 
benytter Arboga som udgangspunkt for 
spændende strækflyvninger. Ann Hyvärinen 
fra Östra Sörmlands FK benyttede den fine 
dag på Arboga til at flyve den selvstartende 
PIK 20 E. 

H Her flyves: Arboga FK

Klubbens LS-4 er en ganske perfekt klubmaskine. Den er venlig, 
komfortabel og har ganske respektable præstationer for en ældre 
standardklassekonstruktion.  Her er Oscar Jauring på eventyr i LS-4 
sammen med klubbens Duo. 
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fra Kamenz til svæveflyveparadiset i de østrigske alper, og det si-
ger vel noget om attraktionen ved at flyve i Sverige.  Den dag NOR-
DIC GLIDING besøgte Arboga var der 2100 meter base, fine vel-
definerede CU med 2-3 meter integreret stig så langt øjet rakte og 
potentiale for mange hundrede kilometers inspirerende strækflyv-
ning primært i nordlig- nordvestlig og nordøstlig retning fra Ar-
boga. Tjekker man OLC-historikken er der i øvrigt mange + 500 
km flyvninger af klubmedlemmerne Lars Jauring og Per Carlin op 
til Siljan-området og retur.  Örebros TMA starter i 4500 ft lidt nord 
for klubben, men requests for mere højde bliver som ofte modta-
get ganske vel af flyvelederne, som ikke normalt er overbebyrdet 
med aktivitet. Har man ambitioner er der rigeligt med spændende 
muligheder med udgangspunkt fra Arboga. Falder man ud af him-
len, kan man i hvert fald ikke skyde skylden på hverken termik, 
instruktørkræfter, startbanelængde eller det flyvende materiel! H

HISTORIK
Arboga Flygklubb blev etableret i august 1940 som en mo-
del-flyveklub. Allerede en måned senere blev første turnering 
afholdt med modeller som medlemmerne selv havde bygget.  
I 1945 kom det svenske flyvevåben til Arboga med et centralt 
flyværksted og det bevirkede, at Arboga Flyveplads blev kon-
strueret. Dette åbnede op for flyvning i skala 1:1 for klubbens 
medlemmer.
I 1947 blev en af klubbens medlemmer, Ingemar Jansson sendt 
til Ålleberg på byggeleder-kursus.  Året efter fik klubben et 
byggesæt til skoleflyet SG 38 (Schneider SG 38 var oprinde-
ligt designet som en single seat skoleglider til Nationalsozia-
listisches Fliegerkorps i sen-30’ernes Tyskland). Efter mange 
timers arbejde var SG 38’eren klar, og flyvetræningen blev 
startet på Arboga i 1948. Fordi flyvevåbnet havde værksted 
i Arboga fandtes der mange flyveinteresserede ingeniører og 
teknikere, så klubben havde ingen problemer med at rekrut-
tere medlemmer og instruktører. Den første svæveflyve-in-
struktør var ingeniøren Gunnar Seth.  

I 1950 købte klubben sit første professionelt byggede svæ-
vefly, en Grunau Baby, som øgede klubbens strækflyvnings-
aktionsradius betragteligt (LD fra ca. 10 i SG 38 til ca. 17 i 
Baby!) Samtidig købte klubben sit første motorfly, en Piper 
Cub, som dog ikke blev anvendt til flybugsering.  For svæve-
flyverne var startmetoden spil (den mest anvendte startme-
tode i klubberne dengang).  Flybugsering startede dog i 1952 
eller 1953, da klubben købte en ”gammel” Focke Wulf Stieg-
lietz (biplan med 160 hk 7-cylindret Siemens stjernemotor). 
I 1956 købte klubben sit første 2-sædede svævefly, en Schei-
be Bergfalke, og dette resulterede i, at man nu kunne skole 
efter ”moderne” model med DK (dobbeltkommando). Tidli-
gere havde de stakkels elever kun prøvet korte glideflyvnin-
ger uden instruktør. Til gengæld var svæveflyverne dengang 
rigtigt dygtigt til at reparere de mange skader!
I 1960’erne ekspanderede klubben og blev blandt Sveriges 
mest aktive. 

SG 38

Bane 15/33
2000 x 40 m

Offentlig vej som 
krydser startbanen

Svæveflyveområde
Modelflyvning

Klubhus, hangar og værksted

H Her flyves: Arboga FK

Ordførende i Arboga, Sven Robertsson de-
monstrerer overfor nysgerrige (nyfikna, red.) 
gæster flyvningens praktiske faser.

Moderne tider. Matti Sorvari holder øje med 
klubkammeraterne ude på strækflyvning og 
aktiviteten hos de andre klubber med 
FlightRadar24-appen på iPad. 

Arboga ”city”
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Sæsonen har ikke matchet kanonvejret i 2014. Det betyder dog ikke, at der ikke har været interes-
sante flyvninger.

I Sverige har Kjell Folkesson (Borås SFK) 
været den mest aktive med i alt 7826 log-
gede OLC-km (per 28. juli). Han er desuden 
ansvarlig for den længste flyvning i Sverige 
i denne sæson med 946 km @ 96 km/t i Duo 
Discus XLT den 11. juni,  hvor vejrguderne 
spillede med. Janne Nord (Lidköping FK) 

Tekst: Jens Trabolt

H OLC Status

OLC-Status

Mads Lykke, Vejle

9-15/7 arrangerade Skövde FK DM i Västra 
regionen, ett jubileums-DM som fyllde 50 
år. Det första DM:et arrangerades i Skövde 
1966 på gamla flygplatsen Hasslum. Då var 
det sju deltagare, i år har tävlingen samlat 
28 flygplan med 34 piloter. Tävlingen genom-
fördes i en klass som det var på första DM:et. 
Dock användes koefficienter då prestan-
daskillnaden på flygplanen var stor. Täv-
lingsledare var Anders Blom från Skövde 
FK. Eftersom det var ett jubileums-DM så 
hade klubben jobbat mycket med förbere-
delserna och olika aktiviteter under veckan, 
Bernt Hall och Marianne Carlsson höll i 
dessa arrangemang. En höjdpunkt var den 
historiesketch som Bernt Hall och Ingemar 
Sjöholm framförde med lite hjälp av Tor-
björn Olsson. Publiken fick se hur en täv-
lingsflygare såg ut liksom utrustningen för 

tävling allt ifrån kamerans tid fram till da-
gens computrar och GPS: er mm. Att Bernt 
och Sjöholm har lite skådespelartalanger 
var de nog inte så många som visste men de 
genomförde en bejublad föreställning till 
allas förtjusning. Under veckan i övrigt var 
det allt ifrån DM-tävlandet under 50 år, till 
frågetävling mellan klubbarna. Tävlingen 
avslutades med prisutdelning och avslut-
ningsfest med trubadur från Skövde till sena 
natten. Bara två tävlingsdagar kunde genom-
föras med varierande svårighetsgrad och 
favorittippade Torbjörn Häggnander, Lid-
köpings FK blev slutsegrare. 

Första tävlingsdagen blev lördagen 9/7 
och banan som flögs var en fyrpunktsbana 
på 240 km. Vädret som såg bra ut visade sig 
inte vara så bra då vinden ökade markant 
under dagen och ställde till stora problem 

för de tävlande. Det fick till följd att bara tre 
piloter kom i mål. Torbjörn Häggnander 
Lidköpings FK segrade på måttliga 74,2 km/
tim, dock två timmar före Claes Andersson 
Lidköpings FK med 46,6 km/tim och trea 
Bernt Hall med 45,8 km/tim. Resterande 
landade ute eller gjorde ”teknisk” uteland-
ning. Söndag, måndag, tisdag och onsdag 
blev oflygbara. På torsdag blev det äntligen 
flygbart igen och en AAT- på 120-295 km 
utlystes. 21 av de 27 startande flög runt ba-
nan och snabbast för dagen blev Bengt Aron-
son med Arcus M som flög runt banan med 
93,32 km/tim, tvåa Simon Landqvist LS8/18 
84,56 km/tim och Torbjörn Häggnader LS 
10 blev trea med 87,55 km/tim. De flugna 
banländerna varierade mellan 127-150 km 
vilket vittnar om det var inget kanonväder 
precis. Fredagen blev åter dålig med regn-
skurar och blåst. Dock blev sena eftermid-
dagen rent av hygglig men då var det avlyst 
och eftermiddagen ägnades åt nedmonte-
ring och förberedelser inför prisutdelning 
och avslutningsfest.H

Resultat efter två tävlingsdagar:
1. Torbjörn Häggnader, Lidköpings FK 

LS 10 1431 poäng
2. Claes Andersson Lidköpings FK Duo-

Discus 1296 poäng
3. Erik Offerman Falbygdens FK DG 400 

M 1200 poäng
4. Bengt Aronsson Falbygdens FK Arcus 

M 1156 poäng
5. Bernt Hall Skövde FK Nimbus II 1104 

poäng

50 år med DM på Skövde Tekst: Anders Blom, 
Tävlingsledare

har ikke 20 meter spændvidde som Folke-
sson i sin Discus 2T, men til gengæld kla-
rede han 825 km @ 88 km/t den 22. juli. 
Ikke dårligt i et standardklasse-konstrukti-

on. Om Ronny Eriksson (Ljusdal FK) kan 
takke den ekstra performance i  sin flappe-
de DG800 for den hurtigste flyvning denne 
sæson er nok tvivlsomt. Under alle omstæn-
digheder fløj han 426 km med en hastighed 
på 122 km/t den 8. maj. Duoen Jim Acke-
toft og Wilhelm Wendt (ljungbyhed) for-

årsager normalt en masse turbulens i re-
kordbøgerne i Wilhelms EB28. De klarede 
over 1000 km i Pokweni i Namibia i novem-
ber sidste år men under hjemlige himmel-
strøg d. 28. juni  fløj de 781 km @ 96 km/t 
på en flot triangelflyvning som dækkede 
store dele af det sydlige Sverige;  Ljungby-
hed – Mariestad – Kalmarsund – Ljungby-
hed.  I toppen af svenske OLC-stræk-aktive 
klubber finder vi Siljansnäs FK (19.250 km), 
Borås SFK (16.463 km), Stockholms SFK 
(9966 km), Eskilstuna FK (6821 km) og 
Arboga FK (5940 km).
Selv om svæveflyve-Norge er tyndere befol-
ket, så inspirerer det fantastiske landskab til 
meget flyvning og meget aktive klubber.  
Sandefjord SFK ligger i top med 26.827 
stræk-km fra flyvepladsen på Notodden, 
herefter Os Aero Klub (25.534 km), Gar-
dermoen SFK (22.201 km), Elverum FK 
(18.964 km) og endelig NTH FK (14.298 
km).
Øyvind Moe fra Elverum FK viste under 
13 exceptionelle dage i juni, hvad en ASH 
31 Mi også kan anvendes til. Med start fra 
Starmoen fløj han op gennem Sverige til 
Finland og krydsede over til Estland. Her-

efter Polen (Leszno), Tyskland (Wasserkup-
pe, Poppenhausen, Flensburg) for endelig 
at lande på Ålleberg efter krydsning af Dan-
mark.  Den 12. juni ankom han igen til Star-

moen – blot denne gang 
fra syd! Sandefjords Vi-
dar Stener Ingebretsen 
fik samme dag sit store 

1000 km-ønske opfyldt – også i en ASH 31 
Mi. Der må være noget om den der Schlei-
cher-komfort for Vidar holdt ud i 11 timer 
og 42 minutter! Den flotte flyvning på 1028 
km @ 87 km/t gik fra Notodden og næsten 
helt op til Trondheim.
Svein Larssen (Hallingdal FK) i ASG 29E 

er manden bag den hur-
tigste flyvning indtil vi-
dere i 2016. 410 km med 
119,9 km/t i snit den 1. 

juni er imponerende med start fra Starmo-
en. Når Erlend Sørbye ikke passer jobbet 

som luftkaptajn er han 
at finde i cockpittet på 
sin Nimbus 4DM statio-
neret på Starmoen– han 

er den norske distance-konge i 2016 med 
13.497 km.  At kunne være en flue på væg-
gen i Arne-Martin Güettlers (Drammen 

FK) Discus ville sikkert 
også være spektakulært. 
Sammen med kamme-

raturen Per-Morten Løvsland fløj han fra 
Notodden til Jostedalsbræen via Jotunhei-
men d. 10. juni (dagene omkring 10.juni var 
præget af særdeles fine forhold de fleste ste-
der i Norden). I alt blev det til 611 km @ 66 
km/t og mere end 9 timer i cockpittet.   Ar-
ne-Martin er generelt fascineret af de lidt 
eksotiske flyvning – fx som på Vågå i marts 
hvor han startede, fløj op til 4400 meter og 
landede på 35 minutter! 

I lavlandet Danmark står Anders Mølga-
ard (Nordsjællands SFK) for den længste 
flyvning i sin Ventus 2 d. 11 juni fra Nord-
sjællands hjemmeplads Gørløse og videre 
over til svenske Barkeryd,øst for Jönköping 
og retur; 777 km @ 93 km/t. Det er i øvrigt 
en ”Gørløse-specialitet” at krydse Øresund 
for at få tilgang til den svenske termik. Der 
er ca 10 km på det smalleste sted.  Samme 
dag valgte Klaus Thorsen (Nordsjælland) 

samme strategi med sin 
Quintus M og scorede 
en solid triangelflyvning 
på 621 km @ 90 km/t.

Den 4. maj var der (mindst) to interessante 
flyvninger i Danmark. Den ene var ung-
domstalentet Michael Mix (SG 70) i Discus 
2T som klarede 431 km med fart på impo-
nerende 102 km/t.  (Vi glemmer dog ikke 

fantom-flyvningerne un-
der DM d. 10. maj af Ar-
ne-Boye Møller (152 
km/t) og Peter Eriksen 

(150 km/t) i henholdsvis Ventus og ASG 
29). Samme dag, 4. maj, 
sadlede Klaus Degner 
op i sin DG 808C/18 og 
fløj en interessant Dan-

marksturne på 674 km @ 92 km/t. Med ud-
gangspunkt i Arnborg gik ruten direkte syd-
på til Flensborg i Tyskland, tilbage til Vi-
borg og syd til Fyn (Middelfart). 

 Mads Lykke (Vejle) er dog indehaver af den 
største score af OLC-strækflyvnings-km  i 

sin ASH 26E med i alt 
5778 km.  
De mest aktive danske 
OLC-klubber er Nord-

sjælland (23.616 km), Vejle (15.135 km),  
SG 70 (14.002 km), Herning (11.376 km) 
og Skrydstrup (6.235 km). H

Hans og Kjell Folkesson, Borås Janne Nordh, Lidköping

Ronny Eriksson, Ljusdal

Wilhelm Wendt og Jim Acketoft, Ljungbyhed 

Vidar Stener Ingebretsen, 
Sandefjord

Svein Larssen, Hallingdal

Erlend Sørbye, Elverum 

Arne-Martin Güettler, 
Drammen

Klaus Thorsen, Nordsjæl-
land

Michael Mix, SG 70

Klaus Degner, Nordsjæl-
land



Vi er godt inne i sesongen.  Mesteparten av konkurransene er 
gjennomført.  Nytt av året var NM Grand Prix som ble arrangert 
av Os Aero Klubb og Voss Flyklubb i samarbeid med Seilflyseksjo-
nen.  GP har tidligere blitt arrangert som delkonkurranse i Norges 
Cupen. Deltagelsen var stor og deltagerne var godt fornøyd med 
konseptet, plassen, sikkerheten og oppgavene.  

Det ble laget en glimrende video av Arne Martin Güettler fra 
konkurransen som viser den fantastiske naturen vi har å fly i.  Den 
finnes på https://www.youtube.com/watch?v=hYNmQkn_
oG8&feature=youtu.be

Åpent NM ble arrangert sammen med Junior Nordisk på riks-
anlegget vårt på Starmoen.  Nye verdige mestere er kåret, og vi 
gratulerer.  

Evaluering i ettertid vil være med å bestemme hvordan vi leg-
ger opp konkurransene for fremtiden, men det ser ut som om GP 
formatet er kommet for å bli.  

Påfyll av kunnskap og ferdigheter er viktig for at en skal utvik-
le seg videre som seilflygere.  Klubbene trenger et tilbud til sine 
medlemmer.  Lokale tilbud gir økt aktivitet i klubben, og det bør 
føre til billigere flyging/bedre tilbud.  Slik sett er det viktig å ha 
et godt og attraktivt tilbud.  

Klubbene opererer vanligvis i helgene og kanskje noen etter-
middager, i tillegg til konsentrert aktivitet under leirer.  Dersom 
en ikke har anledning til å delta på klubbaktiviteten kan et besøk 
på Starmoen gi en «boost» for fremdriften.  I tillegg til klubbene 
som opererer der fast, har senteret noen fly som kan leies og en 
har også instruktør tilgjengelig.  Der kan en velge alt fra et enkelt 
opplegg i telt, til full pakke med kost og losji.  SVEDANOR kurse-
ne er også et godt alternativ for dem som ønsker å utvikle kunns-

kap og ferdigheter i konsentrerte og profesjonelle kurs.
Deltagelse på høstens seilflykonferanse er en fin plass å knyt-

te kontakter, få nye impulser, samt bli oppdatert på aktuelle em-
ner.  Har en noen ekstra dager tilgjengelig, kan en delta på «Klan-
ten Mountain Camp» som går i uken som leder opp til seilflykon-
feransen.

En annen observasjon er forholdet mellom dugnad og egen ak-
tivitet/flyging.  Det er flott med dugnadsaktivitet, men det kan 
bli mye på enkeltpersoner.  Utfordringen er å legge rammene rundt 
dugnaden slik at de som deltar trives.  Kanskje lett å glemme i 
en hektisk hverdag, men det kan være det som skal til for å op-
prettholde dugnadsaktiviteten.  Klubbene er avhengig av dugn-
adsaktivitet, i alle fall ved dagens driftsform.  Ta derfor godt vare 
på dugnadsmedarbeiderne.

På materiellsiden går utviklingen fort fremover.  Det spesielt 
to områder som har betydning.  Det er bruk av computere som 
gir bedre situasjonsoversikt og ytelser på sensorene, dernest er 
det elektromotorer som enten kan brukes som turbo eller for selv-
start.   Bedre situasjonsbilde er en forutsetning ved lengre strekk 
turer for å unngå kontrollert luftrom, samt for å holde oversikt 
over landbare steder.  Elektromotorer med tilhørende sammen-
fallbar propell, har høy pålitelighet og det påvirker seilflyytelsene 
i liten grad dersom det mot formodning ikke skulle fungere.  Elek-
trodrift kan gjøre strekkflygingen mer tilgjengelig.  Dette vil gi 
større aktivitet på strekkflyging og antagelig bidra til at medlem-
mene blir aktive i et lengre tidsrom.

Mulighetene er absolutt til stede.  Det som trengs er et godt 
samarbeid innad i klubb og gjerne eksternt med andre klubber 
slik at en kan utnytte de mulighetene som er.H

LEDER

af Arne Wangsholm, Leder S/NLF

Observasjoner og tanker så langt i sesongen 

Pipistrel of Scandinavia:
Forhandler hele program met fra Pipistrel i Sverige og Danmark.
Demo fly: Taurus M, Alpha Trainer og Virus LSA med slæbekrog.

Se mere på www.pipistrel-scandinavia.dk

Evaluering i ettertid vil være med å 
bestemme hvordan vi legger opp 
konkurransene for fremtiden, men 
det ser ut som om GP formatet er 
kommet for å bli.  

”
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”Vi var alle vinnere”
Voss Grand Prix ble arrangert for tredje gang i år.  Etter to suksessfulle år med 3-4 dagers kon-
kurranse som en del av Norges Cup, så var årets konkurranse utvidet til en hel uke og hadde fått 
status som Norgesmesterskap. 

at alle prøvde seg på oppgaven.  Det ble riktignok vanskelig halv-
veis rundt, og mange slet lenge for å unngå utelanding, mens an-
dre avbrøt oppgaven her.  Men utrolig nok så klarte alle å karre seg 
opp fra kjemping i lav høyde (et par stykker riktignok ved å bruke 
motor), vi slapp utelandinger, og omtrent halvparten fullførte 
treningsoppgaven.

Neste dag startet det for virkelig!  De neste fire dagene var været 
mer samarbeidsvillig.  Vi hadde strålende sommerdager med bra 
termikk, og sol og behagelig temperatur for de som var igjen på 
bakken.  Det eneste man kunne ønsket seg mer fra været var litt 
mer cumulus, for det var stort sett blått.  Ikke vanlig for ellers fuk-
tige Vestlandet.

Første konkurransedag startet forholdsvis forsiktig med en 206 
km oppgave i de nære dalene.  Det ble jevnt og kniving om plas-
sene hele veien.  Med unntak av den lokale mester, Jo Inge Bjørø, 
som i stedet for å fly høyt og stoppe i termikken som oss andre, 
fløy lavt nede på terrenget og tjente stort på det.  Denne dagen vant 
han med suverene 5 minutter på andreplass, og en reell hastighet 
på rundt 109 km/t.  For i denne konkurransen var 5 minutter en 
enorm ledelse!  På neste plass fulgte Per Morten Løvsland, og så 
en veldig tett kjempet tredjeplass for undertegnete, kun 2 sekun-

der foran Arnulf Snekvik!  16 sekunder deretter fulgte Alexander 
Osen på sitt første besøk på Vestlandet.  Alle utenom én fullførte 
oppgaven, og bare 11 minutter skilte andreplass fra tredje sist.

Neste dag fikk vi en forholdsvis lik oppgave, igjen i de lokale da-
ler, 199 km denne gang.  Selv fungerte lite for meg denne dagen, 
og jeg ble liggende ganske alene nesten sist, og stort sett lavt i blå-
termikken.  Andre fikk det til å fungere mye bedre. Om førsteplas-
sen ble det jevnt og spennende. Med 15 km igjen lå Jon Erik først, 
mens Per Morten kom fort bakfra med mer høyde. Etter en spen-
nende finaleglidning med få meters mellomrom krysset Jon Erik 
mållinjen først med 3 sekunders margin.  Men dette var dagen hvor 
mange hadde bommet på startbegrensningene, og hadde vært for 
høyt, tidlig eller fort i starten!  Noen prøvde å bortforklare det med 
medvind.  Resultatet ble uansett at det ble gitt litt straffetid. Første 
og andre plass forble uendret mens de neste plassene gikk til Kato 
Kvitne og Juan Gonzalez.  De lokale Osingene gjorde det skarpt 
denne dag!

Jeg selv hadde lite håp om poeng der jeg fløy nesten sist, så jeg 
tok noen sportslige sjanser, og tok igjen noen plasseringer mot slut-
ten da jeg fortsatte videre relativt lavt, mens de foran meg stoppet 
i dårlig termikk.  Det lyktes for meg da jeg ankom lavt inne ved de 

Os Aero Klubb med Kato Kvitne i spissen hadde lagt inn en for-
midabel innsats fra arrangørsiden for å få tilslag for et Norgesme-
sterskap i Grand Prix, og på Vestlandet til og med.  Mange hadde 
ytret sin bekymring til at der kan man da umulig arrangere et me-
sterskap.  Flyplassene er alt for små og trange, og det finnes jo knapt 
noen andre steder å lande.  Men til slutt ble det gitt tillatelse til at 
man skulle få lov til å arrangere mesterskap på Voss, og jeg tror at 
hver eneste deltaker kan underskrive på at det var en utrolig vel-
lykket konkurranse!

Men for å betrygge, selv de som fløy der for første gang var po-
sitivt overrasket over hvor mye mer landbart som fantes enn det 
tilsynelatende ser ut. Og med jordene plottet inn som vendepunkt 
på kart og GPS så hadde man god oversikt over de ulike landingsal-
ternativene. Grundig gjennomgang av aktuelle jorder for dagens 
oppgave ble i tillegg gitt hver morgen under briefing. 
Første dag, søndag, var satt opp som obligatorisk treningsdag.  Både 
for at deltakerne skulle få bli litt mer kjent med området, men også 
for at konkurranseledelsen skulle få prøvd ut scoringsystemet.  
Grand Prix er riktignok et simplere system enn de tradisjonelle 
konkurransene hvor bare datamaskinen kan regne ut hvor mange 
poeng hver deltaker har fortjent etter en dag.  I Grand Prix er det 

mye enklere, alle starter samtidig, og første i mål vinner.
I internasjonale Grand Prix konkurranser konkurrerer alle med 

fly i samme klasse for å gjøre det rettferdig.  Det har man ikke nok 
fly og piloter til å gjøre i Norge, så her må handicapping til for å 
jevne ut flyfordeler.  I Grand Prix gjør vi det ved at fly med lavere 
handicap får en kortere oppgave enn de med høyere handicap.  Det 
beste flyet får vendepunktradius 500m, deretter blir radius gradvis 
større ved fallende handicap.  På den måten flyr alle forskjellig di-
stanse, men likevel i samme oppgave og siden alle starter samtidig 
er det lett å følge med på hvem som ligger best ann (og det foran-
drer seg ofte under oppgaven!). 

Som nevnt, søndag var satt opp som treningsdag.  Men Vest-
landsk vær samarbeidet ikke med den planen, og det ble i stedet 
ekskursjon på bakkeplan inn i bratt terreng.  Og siden værmeldin-
gen ikke var så strålende for mandag heller, så ble mandag erklært 
som treningsdag.  Det var meldt flybart, men for Grand Prix flyr 
man ikke distanseoppgaver, det skal være god sjanse for at de fle-
ste kan fullføre. Konkurranseledelsen satte en oppgave, men ga oss 
fritt rom til å fly som vi ville.  Det eneste de ønsket seg var at vi 
gjennomførte en fellesstart, slik at vi fikk testet systemet for det.
Og det gjorde vi, og når man faktisk var i gang, så endte det med 

Tekst og foto: Arne Martin Güettler, Drammen Flyklubb

H Voss Grand Prix

"Grid" langs kanten av banen Alle deltakere og organisasjon Topp 3

Alexander Osen med en knapp ledelse i Lærdal i 
det hjemturen til Voss starter  Nærøyfjord

Endelig over fjellet like før siste vendepunkt i Fjærland på siste dag. Sirkler termikk med Per Morten Løvsland over Aurlandsfjord
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bratte fjellvegger ved Stalheim hvor godtermikken stod, og fikk 
nok høyde der til å komme meg hjem på en femteplass.

Tredje konkurransedag hadde Jo Inge og de andre oppgaveset-
terne gitt oss en større utfordring.  Første gikk turen vestover, ne-
sten helt ut til kysten, og under TMA-en for Bergen lufthavn.  Deret-
ter skulle vi helt øst til Lærdal, praktisk talt til fjellene som skiller 
Vestlandet fra Østlandet.  Vi ville da måtte følge fjorder, og krysse 
flere fjellpartier. Det var en del spenning blant pilotene etter å ha 
fått utdelt den oppgaven!  Jeg tror nok ikke jeg var eneste som så 
på det som muligheten til å få en fantastisk flytur om det gikk, så 
fikk det være mindre viktig med konkurransen.

Starten gikk, de fleste med en langt roligere start enn dagen før.  
Både med tanke på all straffetiden som ble delt ut forrige dag, men 
også på at det var en lang oppgave foran oss, og den kom ikke til å 
bli vunnet med starten!  Med det sagt, det gikk rasende fort ut til 
første vendepunkt og tilbake.  Jeg klarte ikke helt henge på de be-
ste her, men lå ikke langt bak.  Etter andre vendepunkt ble det mer 
fjellkryssing, og det var nå blåtermikk etter at vi hadde fått opple-
ve litt forfriskende cumulus på første del.  Mange skrudde hastighe-
ten noe ned, og plutselig var jeg tilbake i tetgruppen.

Videre østover langs de voldsomme fjellsidene ved Gudvangen 
og fjordene videre østover var det vrient å få jevnt bra stig til kom-
fortable høyder, så det ble å samle høyde på bergknauser hver gang 
man fikk seg noen hundremeter.  Den virkelige fjellkryssingen over 
til Lærdal ble satt i gang med litt mindre høyde enn man helst skul-
le hatt.  Ikke for at det var noen fare for ikke å komme frem, men 
fordi man kunne flydd en mer direkte og kjappere rute med mer 
høyde, i stedet for å måtte fly rundt de høyere toppene.

Men vi kom oss til Lærdal og helt inn til siste vendepunktet.  Da 
gjenstod bare å komme seg tilbake.  Men det gikk det også, og jeg 
var med i tetgruppen til det siste.  Alexander Osen var den som 
gjorde de beste valgene på slutten, da han fikk noe bra termikk som 
ga han komfortabel finalehøyde.  Vi andre i tetgruppen endte opp 
med å fly gjennom den legendariske Nærøyfjord, godt under top-
pene, og prøve å samle litt mer høyde langs hangene på veien.  Det 
var utvilsomt den mest spektakulære finaleglidningen jeg noen-
sinne har gjort!  Men det hadde vært triveligst om det var den ra-
skeste veien også, ikke bare den vakreste.  Uansett ble det et bra 
resultat for meg med andreplass, mens Per Morten fikk nok et top-
presultat på tredje, 14 sekunder foran Jon Erik Lygren på fjerde-
plass.  Og til tross for den utfordrende oppgaven, så var det bare 5 
som ikke klarte fullføre den. Det ble en uforglemmelig flytur!
Værmeldingen var rimelig klar på at neste konkurransedag ville 
bli den siste, da det for femte dag var gått ut varsel om ekstrem-
nedbør og flomfare.  Alle utenom et par evig overoptimistiske vest-
lendinger.  Men selv de innså til slutt at de ikke var vær for å fly da.  
Så fjerde dag ble den siste.

Men om noen trodde at tredje dag skulle bli den store utfordrin-
gen, så hadde oppgavesetterne enda større ting planlagt for oss den 
siste konkurransedagen!  Ikke bare skulle vi til Lærdal som dagen 
før, men i tillegg skulle vi derfra fly nord-vestover til Fjærland, ne-
sten helt ved Jostedalsbreen.  Det ville innebære å krysse flere fjell-
kjeder, og ikke minst Sognefjorden, Norges lengste fjord.  Om vi 
skulle utelande på feil side av fjorden kunne vi regne med en hi-

storie å fortelle.  Jeg prøvde det selv første gang jeg fløy på Vestlan-
det, og det endte med til sammen 7 timer venting og kjøring, fire 
ferger og 1200 kroner i bensin og fergebilletter.  Heldigvis rakk vi 
siste ferge med noen minutter den gang så vi slapp å overnatten på 
feil side!

Det gikk fort fra start, og Jo Inge fant beste sporet og ledet til 
første vendepunkt og tilbake. På det punktet hadde en gjennom-
snittshastighet på over 140 km/t!
Men som dagen før, det var herfra det begynte å bli mer utfordren-
de med alle fjord- og fjellkrysningene.  Hastigheten gikk ned et-
tersom det ble viktigere å holde god høyde.  Men det var lettere å 
komme høyt enn dagen før, så ferden til Lærdal og videre mot Sogn 
gikk uten større problemer.

Her måtte vi kontakte tårnet på Sogndal flyplass, og stakkars 
tårnbetjenten der har nok aldri opplevd så mye trafikk før!  Kato 
hadde vært hjelpsom nok til å ringe og fortelle tårnet på forhånd 
linken til tracking-siden, så tårnet hadde oversikt over hvor de fle-
ste av oss var.  Og det er mer oversikt enn de er vant til der!  Det 
var han nok lykkelig for, etterhvert som vi fikk stadige hyppigere 
oppdateringer om at det snart bare var en time til ruteflyet ankom 
Sogndal!  Og Kato selv, etter å ha kjempet lavt i lang tid, fikk også 
gleden av å observere fra hanget nord av flyplassen at Widerøe an-
kom og landet.

En del fikk problemer med å krysse siste fjellkjede før siste ven-
depunkt ved Fjærland, eller endog fikk en kjedelig overraskelse 
over at det fjellet måtte krysses.  Så det var noen som snudde her 
før vendepunktet.  Men en tetgruppe kom seg over og til vende-
punktet, og også i dag var jeg med i gruppen.  Etter vending fulgte 
vi Fjærlandsfjorden sørover, før vi krysset tilbake over Sognefjor-
den.  Ingen utelanding på feil side denne gang!

På andre siden var det enda en fjellkjede som måtte krysses før 
finaleglid var oppnåelig.  Det begynte å bli sent på dagen og ter-
mikken var ikke mye å skryte av. Tetgruppen søkte stadig etter ter-
mikk, uten å finne noe imponerende.  Men inn mot siste solvend-
te hanget før krysningen var det greit nok stig til at vi kom oss høyt 
nok.  Jeg og Per Morten fikk utnyttet det litt bedre, og fikk oss noen 
minutters forsprang på de andre i det vi krysset over.  Per Morten 
tok dagsseieren etter nok en imponerende flyging, mens jeg var 
fornøyd med en flott andreplass.  Etter oss fulgte Arnulf Snekvik 
20 sekunder foran Jon Erik Lygren.

Men etter en slik utrolig seilflytur var vi alle vinnere!  Det var 
bare store smil å se etter landing etter en av de mest uforglemme-
lige seilflyturer for de fleste av deltakerne, også de som ikke full-
førte!

I totalen ble Per Morten Løvsland en suveren og fortjent norges-
mester, etter å ha vært blant topp 3 alle dager!  Jeg selv fulgte på 
andreplass med 3 plasseringer blant topp 3, mens bronsemedaljen 
gikk til Jon Erik Lygren.

Og utelandingene som mange var så bekymret for på forhånd, 
hvordan gikk det med de?  Vel, konklusjonen for det må nok ven-
te til neste år, for gjennom hele årets konkurranse så var det ikke 
en eneste reell utelanding!  Det var riktignok noen tilfeller av gut-
ta med motor i ryggen som startet opp den, og andre som landet 
tilbake på flyplassen uten å ha fullført oppgaven.  Men i år var det 

ingen som endte på et Vestlandsjorde.  Men det skal sies at det har 
vært utelandinger på de tidligere konkurranser, uten at det noen 
gang har vært noe problem.

Utenom flyging så ble det sosialt på flyplassen i og utenfor Voss 
Flyklubb sitt nyoppussete klubblokale.  Felles mat og grilling hvor 
man kunne utveksle skrøner fra dagens flyging.  Ikke at man kun-
ne lyve på seg alt for mye, for etterhvert ble det bilde- og video-
show og SeeYou-visning av dagens konkurranse.

Og for de som ikke fløy var det også mulig å følge med på live-
tracking i både 2D og 3D på glideport.aero, da det fleste deltaker-
ne brukte mobilapp som jevnlig rapporterte posisjon. Med Grand 
Prix hvor alle flyr samme oppgave og starter samtidig, var det en-
kelt å se hvem som lå best ann til enhver tid. Dermed ble det spen-
nende ikke bare for pilotene, men også for de som fulgte fra bak-
ken. Flere som fulgte konkurransen over nettet meldte om at det 
var vanskelig å holde fokus på jobb!

Personlig har dette vært den beste og morsomste konkurransen 
jeg noensinne har deltatt på!  Det går åpenbart flott å arrangere 
Norgesmesterskap på Vestlandet også.  Så en stor takk til arrangø-
rene fra Os og Voss for dette fantastiske arrangementet!   Måtte det 
bli mange flere NM på Voss. H

H Voss Grand Prix

# Pilot Klubb Glider Total

1 Per Morten 
Løvsland

Sandefjord 
SFK

LS6 32

2 Arne Martin 
Guettler

Drammen 
FK/S

Discus bT 26

3 Jon Erik Lygren Os Aero Klubb LS8 24

4 Alexander 
Osen

Sandefjord 
SFK

LS8 22

5 Jo Inge Bjørø Os Aero Klubb ASW 
28E/18m

15

6 Kato Kvitne Voss Flyklubb ASW20 14

7 Arnulf Snekvik NTNU FK LS 8 13

8 Juan Gonzalez Os Aero Klubb LS8 8

9 Ole Marskar Elverum SFK duo discus T 5

10 Ragnar Sæbø Voss flyklubb ASW 19 4

11 Christer Mjøs Os Aero Klubb ASW15b 4

12 Jostein Døsen Os Aero Klubb ASW15b 1

13 Vidar Stener 
Ingebretsen

Sandefjord 
SFK

ASH 31/18m 0

14 Svein Larssen Hallingdal FK ASG 29e 0

Over fjell og fjord i indre Sogn Verdens flotteste finaleglid: Gjennom Nærøyfjorden! 

Utsikt fra cockpit ved Stalheim Fjellene vi måtte krysse ved Jostedalsbreen
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H SM Feringe 2016

Banelæggere på 
overarbejde
SM i Open og Racing på Feringe blev et boksekamp med elementer-
ne. Men hvor der er vilje, er der vej!

2 flyvedage ud af 8 mulige, en sniffer som 
pløjede  lufthavet tyndt mellem 4- og 500 
meter i timevis i håbet om forbedring i me-
teorologien og 22 svævefly i 2 klasser. 
Dette var SM i svæveflyvning 2016 arran-
geret af Feringe Svæveflyveklub fra 14-21. 
maj. Det var første gang siden 1994, at fly-
vepladsen på Vittaryd var center for SM, og 
med sin lange asfaltbane var den en perfekt 
setting til en større konkurrence. 
 ”Don’t change a winning formula” lyder et 
gammelt motto. Vinder i Open-klassen blev 
den store EB 28 - ingen overraskelser her, 
men som et nyt element var der byttet om 
på pilot/navigatør-placeringen, og den el-
lers så successfulde Jim Acketoft blev pla-

cereret i bagsædet med udsigt til Wilhelm 
Wendt længere fremme i kabinen. Det fun-
gerede ganske fint for den rutinerede duo. 
Göran Ax præsenterede en noget anderle-
des udelanding, da motor-systemet svigte-
de i hans ASH 31 Mi efter et finaleglid hvor 
ekstra synk krævede motor i slutningen. Ax 
kunne frit vælge mellem sø eller skov. Det 
blev ”sø”, men den dobbelte verdensmester 
viste klasse og eksekverende en perfekt lan-
ding uden store skader (men landingen ko-
stede dog en rejse til Schleicher for inspek-
tion af flyet. 
I Racing-klassen viste Janne Nordh som 
vanligt klasse i Discus 2T, men Richard 
Swanström var bare få point fra guldet. H

Gunilla Lindell fra Landskrona fejrer i år sin 
svæveflyvesæson nummer 40 (!) og er blandt 
de dygtigste svæveflyvere i Norden med flere 
mesterskaber bag sig. I år blev det en 3.place-
ring. 

”Jaja, vingen skal være 100% ren”, insisterede 
Gert Acketoft og præsenterede kameraet for 
verdens nok mest vel-polerede EB 28! Pilot in 
command Wilhelm Wendt til højre inspicerer 
nøje arbejdet før starten. Det store arbejde blev 
belønnet med en 1.placering.  

Med sin lange 1150 x 30 m asfaltbane og godt 
med plads var Feringe perfekt til store konkur-
rencer 

Tekst og foto Jens Trabolt

Janne Nordh præsterede et succesfuldt forsvar 
af sit mesterskab med ”Tante Agda” (TA) en 15 
m Discus.

# Pilot Klub Glider Total
1 Wilhelm Wendt Ljungbyhed FK EB 28 1,343

2 Owe Engström Eskilstuna FK ASH 25 EB 28 1,056

3 Gunnar Karlsson Örebro SFK Ventus 2 cxa 940

4 Holger Eriksson Västerås SFK ASH 26E 839

5 Walter Hansson Ljungbyhed FK ASH 25 EB 27 701

6 Tommy Johansen Feringe SFK ASH 26E 82

7 Göran Ax Landskrona FK ASH 31 Mi/21m 0

# Pilot Klub Glider Total
1 Jan-Ola Nordh Lidköpings FK Discus 2T 957

2 Richard Swanström Motala FK Discus 2T 948

3 Gunilla L. Lindell Landskrona FK LS 8 862

4 Börje Gustavsson Borås SFK LAK 17 at 780

5 Folkesson & Folkesson Borås SFK Duo Discus XLT 770

6 Glenn Löfgren SFK i Karlstad Duo Discus 718

7 Hannes Wemming Kronobergs SFK LS 7 WL 711

8 Mikael Widén Örebro SFK Arcus M 628

9 Peter Marin Eskilstuna FK Arcus M 577

10 Bertil Olsson Herrljunga FK Duo Discus T 545

11 Fredrik Karlsson Örebro SFK Discus 2b 489

12 Ronny Lindell Landskrona FK Discus 2T 276

13 Peter Olsson Göteborg SFK ASG 29E 150

14 Fredrik Svanberg Jönköpings SFK LS 8 107

15 Ronny Eriksson Ljusdals FK DG 800 103

Dagens deprimerende, men også lidt morsom-
me RASP-prognose med absolut ingen termik. I 
midten Feringe og SM-feltet! Resten af Sverige 
ganske fin termik - specielt rundt om kontrolzo-
nerne og de store lufthavne. Vejrguderne har fin 
og veludviklet humor! 

Resultater Racing

Resultater Open

Liisa og Peter Marin fra Eskilstuna FK starter i 
Arcus M.

Det var ikke noget enkelt job at være tasksetter til SM på Feringe.  Chri-
ster Engdahl, tävlingsleder Mattias Johansson og arrangør Magnus 
Schön viser her den mest optimale bane inden start.

Hans Folkesson fra Borås SFK virker ganske 
fornøjet med vejret inden start i den fine Duo 
Discus XLT. Sammen med Kjell Folkesson i 
bagsædet blev det totalt en 5.placering.



NM Acro
Sandefjord Seilflyklubb / Notodden Seilflysenter inviterer til nor-
gesmesterskap i acro med seilfly helgen 10-11.september 2016. 
Notodden Flyplass og klubbens lokasjoner på seilflysenteret vil 
benyytes denne helgen. Konkurranseansvarlig er klubbens egen 
Vidar Stener Ingebretsen, men det vil oppnevnes egen hoved-
dommer og dommere for bedømmelse av flygningene.
Fra invitasjonen som nå er publisert på seksjonens hjemmeside 
merker vi oss:
Hovedbriefing lørdag 10/9 kl 10:00 i gamle tårnet på Notodden 
Seilflysenter
Det vil være anledning til å trene på programmene på Notodden 
alle helger fram til konkurransen, med unntak av 4. september 
da Telemark Airshow går av stabelen på Notodden.
Programmene som det er åpnet for påmelding til er Basic og 
Sportsman, som begge er vedlagt i invitasjon. 
Mer info finnes i komplett invitasjon på seksjonens hjemmesi-
de.

Seilflykonferansen
Helgen 7.-9 oktober er det seilflykonferansen på Golsfjellet nok 
en gang. Du er hjertelig velkommen til fjells og ta del i høstens 
sosiale eventyr for seilflygere med INSPIRASJON i fokus!
Hallingdal FK holder åpent hus med aktiviteter på Klanten hele 
uke 40 i forbindelse med Klaten Mountain Camp (http://nlf.no/
aktivitet/seilfly/klanten-mountain-camp)
På programsiden for Seilflykonferansen holder vi på flydagen 
fredag Et av programhøydepunktene kommer allerede på fredag 
hvor Johan Gustavsson flyr lys og pyroshow i sitt acrodisplay. Vi 
garanterer at dette alene er vert deltakelse på årets konferanse!
Lørdag holder vi hus på Storefjell og du skal få inspirasjon både 
gjennom foredrag og i messehallen. Med arbeidstittel «Nytt syn 
på meteorologi og oppdrift» vil Henry Blum i et tredelt foredrag 
utfordre dine tidligere teorier. Lis Arneberg fra Danmark vil for-
telle om sin vei opp og frem som konkurrnaseflyger i acro. Fore-
draget fikk meget gode kritikker på den danske seilflykonferan-
sen sist høst. Litt annet smått krydder vil nok også være å se på 
programmet når det endelig spikres i detalj!
Søndagen nyter vi igjen frisk høstluft med flyaktiviteter på Klan-
ten og med dette ønsker vi velkommen til en konferanse fritt for 
klubbdrift, medlemstall, EASA og «elendighet». Vi har bestilt 
god vær og kommer du med humør og glimt i øyet er rammene 
lagt for noen flotte dager i høstfjellet. Ta gjerne med familien 
forresten – det er mange aktiviteter med utgangspunkt fra ho-
tellet i noe som kan være en høstferieopplevelse familien deler.

2) Type rekord: Free-Out-and-Return Distance
Distanse: 695,8 km
Pilot: Vidar Stener Ingebretsen
Fly: ASH-31Mi, LN-GRX
Ingen tidligere registrering av denne type rekord.
3) Type rekord: Free-Three-Turn-Point Distance
Distanse: 1013,0 km
Pilot: Vidar Stener Ingebretsen
Fly: ASH-31Mi, LN-GRX
Innehaver av rekorden for Free-Three-Turn-Point Distance med tel-
lende distanse på 981 km var Jan Olav Endrerud satt i 2001.
Seilflyseksjonen gratulerer!

Nytt 1000-km diplom
Merke og rekordkomiteen har godkjent følgende flygning:
Merke/diplom: 1000 km 
Distanse: 1013,0 km 
Dato: 12.06.2016.
Pilot: Vidar Stener Ingebretsen
Fly: ASH-31Mi, LN-GRX
Med utgangspunkt fra Notodden gikk turen til Sør-Trøndelag og Å 
i Orkdal som første vendepunkt. I sør var det Fyresdal Flp som ble 
vendt før Sjønne krk i Rødberg ble vend som siste før retur til No-
todden. Litt over kl 21 ble det målpassering på Notodden for Vidar 
som da hadde fløyet tett på 12 timer. Seilflyseksjonen gratulerer!
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Seilflysektionen  
informerer

Du kan nå melde deg på fra seksjonens hjemmesider og er du 
tidlig ute med å signere deg opp er det «tidligrabatt» å hente ved 
påmelding før 1. juli.
I år bestiller du din overnatting direkte til Storefjell Hotel.
Gå til påmeldingsskjema her: http://nlf.pameldingssystem.no/
seilflykonferansen

NM Sportsklasse
Eirik Brenner Marthins, Gardermoen Seilflyklubb, vant NM Sports-
klasse som ble avsluttet på Starmoen 2. juli. Eirik er sannsynlig-
vis den yngste Norgesmester i nyere norsk seilflyhistorie. Gullet 
ble sikret fremfor Andreas Helle / Arnulf Snekvik med sølv, og 
Ingar Perdersen med bronse.
Mesterskapet fikk kun to gyldige dager i en uke med mye usta-
bilt vær. Totalt deltok 7 fly og det var mange som var NM-debu-
tanter. 

NM FAI, junior og Nordisk
Fra 9.-16. juli arrangerte Seilflyseksjonen NM i åpenklasse paral-
lelt med NM junior og Nordisk mesterskap for juniorer på Star-
moen. Totalt deltok 15 piloter og det ble mulig å få ut 3 tellende 
dager.

NM åpenklasse med handikap ble vunnet av Erlend Sørbye, El-
verum Flyklubb. Sølv gikk til Arnulf Snekvik, NTNUF og bronse 
til Geir Raudsandmoen, Elverum Flyklubb. Totalt deltok 12 nor-
ske piloter i dette NM og det ble 3 gyldige dager.
NM junior ble vunnet av Arnulf Snekvik med Sondre Bjørø, Os 
Aero Klubb, med sølv og Martin Bjørnebekk, Jeløy Seilflyklubb 
med bronse. Totalt deltok 5 juniorer i mesterskapet
Junior Nordisk mesterskap ble vunnet av Arnulf Snekvik, Norge, 
med Oliver Aandersson, Sverige, med sølv og Martin Bjørnebekk, 
Norge, med bronse. Totalt deltok 7 piloter i mesterskapet

Nye norske rekorder
Merke og rekordkomiteen har godkjent tre (3) nye norske rekor-
der.
1) Typer rekord: Straight distance to a goal
Distanse: 494,4 km
Strekning: Suwalki til Leszno i Polen
Pilot: Øyvind Moe
Fly: ASH-31Mi, LN-GOM
Den gamle rekord var satt av Tor Johannessen 8. juni 1960 med 
Olympia fra Køln til Stade i Tyskland på 341 km .

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

!

Segelflyget informerar
SEGELFLYGET INFORMERAR
Segelflyget informerar forbundets 
medlemmer

!

Lärarkursen 2016
Under tiden 14/5-10/6 var det grund och fortskurs för segelflyg-
lärare på Ålleberg. Grund kursen hade samlat hela 12 elever. Kur-
sen började lite dystert med dåligt väder och två-tre oflygbara 
dagar men därefter så blev det flygning resterande dagar under 
första kursperioden. Eleverna på kursen som var relativt unga, i 
alla fall de flesta, var väldigt motiverade och visade upp sig på 
bästa sätt. Det blev också en mycket bra kurs med många bra 
genomförda övningar, inte minst utelandningsövningarna som 
kunde genomföras på nyskördade klövervallar. Det moderna jord-
bruket har dock den nackdelen att från att vara en skördad vall 
ena dagen och fin att landa på så nästa dag vid landning så var 

Jentesamlinger i september
Seilflyseksjonen samarbeider på nytt med Luftforsvaret om to 
nye jentesamlinger i september. Arrangør av samlingen er Luft-
forsvaret hvor Ole Reistad Senter og Seilflyseksjonen er leveran-
dør av overnatting, bespisning og introturer med seilfly. Det for-
ventes ca 20-25 jenter per samling og en flott mulighet for oss å 
rekruttere jenter til seilflysporten.

Momskompensasjon for klubber 
De aller fleste luftsportsklubbene sørget for å søke sammen med 
rapporteringen av medlemstall og aktiviteter tidligere i år. 
Luftsportforbundet har ingen samlet oversikt over medlemsklub-
benes søknader, men vil minne om at siste frist for å søke refus-
jon av merverdiavgift for varer og tjenester er 15. august 2016. 
Dette gjelder for alle – både de med omsetning over og under kr 
5 millioner. For klubber med omsetning under kr 5 millioner er 
det enkelt å legge sine kostnader direkte inn i KlubbAdmin – sam-
me system som ble benyttet i samordnet rapportering (medlems- 
og aktivitetstall for din klubb).

Nytt kvalitetssystem i Norges luftsportforbund fra 1. juli.
Forbundsstyret vedtok på sitt møte den 15. juni innføring av en 
ny kvalitetshåndbok. Johannes Mothes har fra 1. juli blitt engasjert 
i et deltidsengasjement som kvalitetssjef i NLF. H

det redan gödslat vilket ger en viss kraftig pisslukt på flygplan 
och skodon på flygarna!  Efter 14 dagar var grundkursen slut och 
efter helgvila var det dags för fortskursen som samlade sex ”gam-
la” elever från grundkursen 2015 och fyra tappra som valt att göra 
hela kursen i år. Om förra kursen hade haft bra väder så blev 
vädret på fortskursen ännu bättre och medgav flygning alla kurs-



 NORDIC GLIDING 2014    SIDE 83SIDE 82    NORDIC GLIDING 2016           

Fortsättningskurs 1 Segelflyglärare/ AVA-segelflyglärare 
Från vänster: Anders Blom, kurschef och lärare; Peter Dorbell, lärare; David 
Gustafsson, Borås Segelflygklubb, Dag Idoff, Ljungbyheds Flygklubb; An-
ders Olsson, Östra Sörmlands Flygklubb; Robin Dorbell, Borås Segelflyg-
klubb; Ola Ask, Skövde Flygklubb; Nico Jansen, Halle-Hunnebergs Flyg-
klubb; Lars-Eric Hansson, Segelflygarna Uppsala Flygklubb (AVA-SEL kurs); 
Piotr Müller, Falbygdens Flygklubb; Stefan Björnstam, Östra Sörmlands 
Flygklubb och Henrik Svensson, lärare. 

IMC-kurs 1 Svedanor 
Från vänster: Torleif Hiort, lärare; Anders Blom, kurschef och lärare; Anders 
Sahlberg, Västerås SFK; Robert Bärwald, Halmstad SFK (rep. kurs); Göran 
Elwinger, Segelflygarna i Uppsala; Poul Kjaergaard Pedersen, JyskAero 
Sport Danmark, Marcin Pluta, Örebro SFK och Henrik Svensson, lärare. 
(Christer Öst, Örebro SFK (rep. kurs) – ej med på bilden)

dagar.  På fortskursen handlar det mycket om instruktionerna i 
etapp 1 (C-diplom) som eleverna skall kunna utantill och det var 
något de verkligen var bra pålästa på. Över huvud taget var ele-
verna på båda kurserna mycket bra pålästa och duktiga på såväl 
genomgång av övningarna som föredragen som de höll. Flygpla-
nen som vi flög var allt ifrån Arcus M, ASK21, Bergfalke till Piotr 
Mullers Bochian som han välvilligt lånade ut till kursen. Under 
fortskursen utbildade Henrik även L-E Hansson till Ava-lärare 
och eleverna fick vara provelev till Lars-Erik till fleras förtjusning. 
Även lärarkursen fick denna kurs en riktig provelevsverksamhet 

TMG-kurs 1 Svedanor 
Från vänster: Henrik Svensson, kurschef och lärare; Michael Kaul, Varbergs 
FK och Lennart Thol, Varbergs FK.

Grundkurs 1 Segelflyginstruktör 
Från vänster: Anders Blom, kurschef och lärare; Torleif Hiort, lärare; Robin 
Dorbell, Borås Segelflygklubb; Gerth Eriksson, Borås Segelflygklubb; Ola 
Ask, Skövde Flygklubb; Anders Sahlberg, Västerås Segelflygklubb; Johan 
Axelsson, Norra Upplands Flygklubb; Piotr Müller, Falbygdens Flygklubb; 
Daniel Öberg, Linköpings Segelflygklubb; David Gustafsson, Borås Segel-
flygklubb; Magnus Dejeby, Sunne Flygklubb; Ingemar Wararak, Borlänge 
Flygklubb; Patrick Hasling, Göteborg Segelflygklubb; Marcin Pluta, Örebro 
Segelflygklubb och Henrik Svensson, lärare. 

med sex elever från Falbygdens och Skövde flygklubbar.  Prove-
leverna som under fyra dagar flög mellan 10-14 flygningar var-
dera under dessa dagar, så även de var ganska nöjda efter kur-
sen.  Sammantaget så var elever och lärare mer än nöjda efter 
kursen och 10 nya duktiga segelflyglärare har tillförts till klub-
barna. Segelflyget önskar lycka till med utbildningen som är så 
välbehövlig för vår fortlevnad inom segelflyget. H
/ Anders Blom

om miljøtiltag som efterfølgende er indberettet til DIF med eks-
tra tilskud til følge bortfalder derfor fremadrettet. Aftale indgå-
et mellem klubberne og DSvU i 2015 og tidligere udbetales som 
planlagt i 2016. Nye aftaler kan desværre ikke indgås. 

Nordisk svæveflyvedag 2016
Som anført i unionens kalender inviteres klubberne til at delta-
ge i den fælles nordiske svæveflyvedag lørdag, den 20. august. 
Norge, Sverige og Danmark satser i fællesskab på at gøre noget 
ud af denne dag med det formål at gøre svæveflyvning endnu 
mere kendt i offentligheden og få de enkelte klubber i de tre lan-
de til at lave åbent hus, bliv pilot, flyv med ørnene osv. arrange-
menter. DSvU har i denne forbindelse besluttet at gøre mere ved 
denne dag end tidligere. 

Der er fra administrationens side oprette annoncer på Face-
book for arrangementet. Der er oprettet dels en generel natio-
nal kampagne, og dels annoncer rettet mod klubber der har meldt 
deres aktive deltagelse til administrationen. På Unionens hjem-
meside er der i sommerens løb lagt materiale ud som inspirati-
on til klubbernes markedsføring etc. 

Sportslicenser
Alle der flyver konkurrence i ind- eller udland skal være i besid-
delse af en sportslicens. En gyldig sportslicens er også en forud-
sætning for at få en rekord godkendt. Sportslicenser udstedes 
af KDA. På www.kda.dk kan man se hvordan man skal forholde 
sig.

Adresseændringer
Hvis du flytter eller skifter E-mail adresse, så husk at informere 
din klub. Det er klubben der opdaterer DSvUs adressedatabase. 
Der arbejdes ihærdigt på det nye medlemssystem, med indtil 
dette er indkørt er det fortsat klubberne der forestår indberet-
ning af ændret medlemsdata til unionskontoret.

Åbningstider i administrationen
Telefonerne vil således som udgangspunkt være lukkede på fre-
dage. Telefontiden er man-tors. 10:00-14:00. Fra oktober kan 
sekretariatet på Arnborg holde lukket på fredage. 
Centerchef på Arnborg kan kontaktes direkte på telefon 2442 
9155.H 

Dansk Svæveflyver Union   
informerer
Kommende konkurrencer/arrangementer
- Nordisk Svæveflyvedag: 20. august 2016
- ”Træningskonkurrencen” 3. afd.: 26.- 28. august 2016
- Materielkontrollantkursus

Materielkontrollantkursus 2016
Materielkontrollantkursus afholdes på Arnborg i uge 43 fra lør-
dag 22.10.16 til lørdag 29.10.16
Tilmeldingsfristen er 1. september. Tilmeldinger sendes til ma-
teriel@dsvu.dk 
Tilmeldingsskema og yderligere information kan findes i Unions-
meddelelse nr. 21 i 2016. (162101ma)

Klubbesøg fra DSVU
Som led i at opretholde et godt samarbejde med klubberne i 
DSVU gennemføres klubbesøg løbende gennem året.  Skulle man 
i klubberne have et ønske om gennemførelse af klubbesøg på et 
bestemt tidspunkt, eller i forbindelse med et planlagt klubmøde 
eller arrangement i øvrigt, kan man med fordel kontakte Gene-
ralsekretær Lars Agesen-Pagh på lap@dsvu.dk og aftale nærme-
re. 

I 2016 er vi allerede godt i gang med en besøgsrække, hvorfor 
klubberne med fordel kan hvornår et klubbesøg bedst kan ind-
passes i programmet for 2016.  Klubberne vil under alle omstæn-
digheder blive kontaktet med henblik på gennemførelsen af klub-
besøg.

I forlængelse af formandsskiftet i DSvU er det endvidere plan-
lagt at en del af besøgene vil blive gennemført af både formand 
og generalsekretær. 

Sommerlejre 2016
Igen i år er der arrangeret en række sommerlejre i samarbejde 
med DSvU, og igen kan der kunne modtage tilskud på 4.000 kr. 
til lejrene. Det er vigtigt at deltagerlister for lejrene sendes til ad-
ministrationen. Ultimo august vil administrationen udbetale til-
skuddet for 2016. Grundet bortfaldet af den kendte ”fordelings-
nøgle” i DIF skal det forventes af tilskudsordningen bortfalder i 
2017.

Bortfald af mulighed for miljøtilskud i 2016.
Den kendte ”fordelingsnøgle” i DIF afløses af nye, fremadsku-
ende, strategiaftaler. De kendte muligheder for at samarbejde 

DSVU INFORMERER
Generalsekretær Lars Agesen-Pagh 
informerer forbundets medlemmer

!
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Runskogsvägen 4 B   SE-192 48 SOLLENTUNA SWEDEN
Tel. +46 8-626 93 86 • Fax +46 8-626 94 16

Order Tel. +46 21- 12 31 76

HJELMCO OIL AB
Much more than 

only AVGAS!

2015-05-26                 

AVGAS 100 LL
HJELMCO 91/96 UL

JET-A1

AVGAS 100 LL
HJELMCO 91/96 UL
JET-A1
SEAPLANE
HELIPORT


