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

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

Vedligehold samt reparation af følgende motorer:
• Rotax 912/914
• Limbach
OMSLAG

• Diamond wankel AE 50 R / IAE 50R-AA
• SOLO + Rotax 2 takt.

OMSLAG
Danglide annonce på omslag

Fra forsædet

Hvad bliver
erfaringerne?
De elektriske flyvemaskiner er på ganske voldsom fremmarch – anvendte Mini LAK’en bare 25 % af batterikapaciten – ca 1 kWh.
drevet af teknologiske fremskridt, et voksende miljøhensyn, men Vores flyvende fotoplatform, en Wilga, drak fuel som en russisk
også ud fra piloternes ønsker om at operere med fly som har sim- minearbejder på lønningsdag: Ca 10 liter fuel på 10 minutter – og
pel motorbetjening og vedligehold.
i energi-ekvivalent ca 100 gange højere energiforbrug end det
I denne udgave af NORDIC GLIDING har vi fløjet en verdensny- elektrificerede svævefly! (1 liter benzin = ca 9,4 kWh)
hed. MiniLak FES - En selvstartende elektrisk single-seater bygHvad med sikkerheden? Elektriske drivsystemer er meget simpget af en ”rigtig” svæveflyvefabrik – nemlig litauiske LAK som lere – og de starter med stor sikkerhed. Og med FES-konceptet
har en lang erfaring med at bygge CS22-certificerede svævefly.
er der ingen kæmpe propel på en udfældet pylon som virker som
Hvorfor er det nu en verdensnyhed? Lange Aviation byggede bremse i tilfælde af motorsvigt. Så det burde være sikrere? Eller
jo deres elektriske Antares og Schempp-Hirth også deres Arcus hvad? Men svæveflyvepiloter er også mennesker (dog bedre menE for ca 6-7 år siden. Men disse konstruktioner var vældig dyre nesker!), og mennesker har en tendens til fejlvurdering. Klassiflyvende prototyper (proof of concept) bygget i et stærkt begræn- ske trafikundersøgelser viser fx, at bilister øger hastigheden når
set antal. Den selvstartende elektriske LAK koster 77.000 euro bilernes sikkerhedsniveau øges (fx med elektroniske sikkerhedsinkl. trailer plus moms, hvilket arsystemer) – den psykologiske
gumenterer for et større promekanisme betegnes ”Risikoduktionsantal. Prisen var lavehomeostase”. Vi kører langKan det være sådan, at vi i fremtiden
re for serienummer 1 – og stisomt i fx dårlig sigt – og øger
vil få nye havarier, fordi piloter starter
gende. De 77000 euro er for sehastigheden, når sigten bliver
deres elektromotorer i 50 meters højrienummer 11, hvilket vidner
bedre. Vi opererer med andre
de? (motoren starter altid, så vi flytter
om, at de første 10 styk allerede
ord med en konstant risikonier solgt.
veau og justerer på paramevores margin længere ned mod terræn)
Det elektriske fremskridt følger
trene (fx fart, sikkerhedsuden naturlovs-lignende udvikling, hvor den mest egnede applika- styr, sigt) så risikoen ”passer”.
tion bliver udviklet først; Dette er svæveflyvningen. Årsagen er
Kan det være sådan, at vi i fremtiden vil få nye havarier, fordi
ganske simpel. Vores sports-redskaber, svæveflyene, er hyper- piloterne starter deres elektromotorer i 50 meters højde? (motoenergieffektive. Vi kræver uendeligt lidt energi for at flyve tak- ren starter altid, så vi flytter vores margin længere ned mod terket være nær 100 års trial-and-error-udvikling i materialer, kon- ræn)
struktion, dimensionering og aerodynamik. Desuden er vi som
Jeg ved det ærlig talt ikke. Fremtiden vil dog give os svaret, for
sport som udgangspunkt overhovedet ikke interesseret i at an- de spændende systemer er på vej - også nu med en pris som gør
vende motor – tværtimod. Vi behøver bare lidt hjælp for at tage det aktuelt for klubberne.
os op i lufthavet eller til at komme hjem sidst på dagen.
De må gøre deres egen erfaring, hvad gælder pålidelighed, sikSom tyngdekraften altid får vand til at bevæge sig mod lave- kerhed, udvikling af nye flyverutiner og krav til ferske elever på
ste punkt i terrænet, så vælger evolutionen også den mest lem- elektrofly.
pelige arena for udvikling. At elektrificere en Cessna 172 ville aldrig fungere med nutidens teknologi.
Safe gliding
Et eksempel: Da vi fløj vores sædvanlige air-to-air fotosession Jens Trabolt, Redaktør
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Læs også:

”Salton är lynnig även när den är torr men blir
ännu mer oberäknelig när den är blöt. Vid rygg
läge och ungefär 180 km/h och 45 grader neråt
klippte Salton och gjorde 1 ½ oavsiktliga inverterade kvickrollar. Jag kom ut på 30 m.
- Pekka Havbrandt, Eskilstuna FK om at opleve ”lidt ekstra” under ava-flyvning
i Flyvestafetten
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MiniLAK FES i formationsflyvning til ære for fotografen. Den litauiske konstruktion kombinerer letvægt og
FES-konceptet til en fuldt anvendelig SLG-pakke med
realistisk pris.
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Pionerer

Den store omvej

Paul MacCready, amerikansk intellektuel og visionær pilot
SIDE 24

Norske Øyvind Moe fløj selv sin ASH
31 MI til service på fabrikken- dog via
Sverige, Finland, Estland og Polen!
SIDE 58
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Den store charme-parade
”Segelflygets dag” er klubbernes chance for at vise sporten
frem for omverdenen. Men hvordan gik det egentlig i år?
SIDE 54

H FRA KALENDEREN
Oplev FES-konstruktøren Luka Znidarzic på
Billlngehuskonferencen (SVE) og aerodynamikeren Loek Boermanns og hans lærling Annemiek Koers på Svæveflyvekonferencen (DK)

Sæt x
i kalenderen

Nr. 6 2016
1. November 2016

Billingehus (SVE)
11.- 13. November

Svæveflyverkonferencen (DK)
12.- 13. november

Test: MiniLak FES
Elektrisk selvstart, realistisk pris og fine flyveegenskaber. MiniLak FES begejstrede NORDIC
GLIDINGs testpilot.
SIDE 8
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HInternationalt

Perlan 2 over Patagonien og nederst test af piloternes rebreather-system.

Zeus
All in one
navigation
and vario
system
Protoypen HY4 med teamet fra Pipistrel, DLR, Ulm Universitet og Hydrogenics.

HYDROGEN-HYBRID I LUFTEN - FREMTIDENS PASSAGERFLY?
EVENTYR 1: PERLAN 2 I ARGENTINA

Den 3. september ankom containeren med Airbus Perlan 2 fra Minden,
Nevada til El Calafate, Argentina. Hovedmissionen var at teste Perlan
2 under skarpe forhold i det område som sikrede Perlan 1 verdensrekorden i højdevinding med svævefly for præcis 10 år siden. Ambitionen er
dog nu at flyve i + FL900 - mere end dobbelt så højt Inden havde
teamet fået udsendt en special NOTAM der advarede øvrige flytrafik
om flyvning op til 90.000 ft. (Der var sikkert fint med plads i den højde
alligevel). Desværre var vejrsystemerne under teamets 20-dage lange
ophold ikke specielt samarbejdsvilligt og max.højden blev bare FL220.
Teamet fik dog lejlighed til at opdatere udelandingskataloget og verficere, at trykkabinen og rebreather-systemet (oxygen) til piloterne fungerede perfekt. Næste år kan teamet fokusere mere intenst på højden.

29. september kom verdens første 4-personers fly drevet af hydrogen i luften fra den internationale lufthavn i Stuttgart. Prototypen HY4 er baseret
på ”Frankensteins monster” - nemlig den elektriske Pipistrel G4-prototypen (som i sig selv er 2 stk Pipistrel Taurus-fuselager og en stor centermonteret 80 kW elektrisk motor).
Nu har teamet monteret en fuelcell (brændselscelle) som via spaltning af
hydrogen genererer elektricitet. Et lithiumbatteri fungerer som energibuffer og leverer ekstra power under start. Rækkevidde er mellem 750 og 1500
km med ca 145 km/t - topfart er 200 km/t for den 1500 kg tunge konstruktion.
Projektet er primært financieret af det tyske institut for luftfart og rumforskning, DLR som ønsker at promovere grøn transport. ”VI kan konstatere, at vi med sikkerhed kan skalere motorsystemet I helt op til 10-sædede
fly, og 40 personers fly er bestemt indenfor det mulige”, siger Josef Kallo,
Projekleder hos DLR.

Bluetooth

Available as landscape
or portrait in sizes:
2.8” / 4.3” / 5.5” / 7.0”
DISCOVER MORE AT lxnavigation.com

High brightness

New detailed maps

New Graphical Interface

Faster Response

Bluetooth

Flarm

It is time for the new 8.33kHz radio.

Parachute ATL 88/90
Price: 1.499 EURO incl.VAT

Radios and Transponders
ATR 8.33kHz and TRT 800 f.u.n.k.e Avionics
KRT-2VHF 8.33kHz and KTX2 Dittel Avionik

LX NAV
Nano III

www.cirrusflyg.com
Tel.: +46(0)33414800, mobil: +46(0)707324800
e-mail: ingemar.sjoholm@cirrusflyg.com
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Ideal
mode S
transponder

8.33 kHz
-channel
spacing

LX NAV
LX9070, 9000, 8000, 8080

LX EOS with final LX NAV V7 with final
glide computer and glide computer
IGC recorder

KTX2

KRT2

LX Navigation,
ZEUS 7.0, 5.5, 4.3, 2.8

Sebastian Kawa på eventyr over Kaukasus med Arcus M - og 10,9
m/s integreret i over 5000 m beviser i øvrigt, at her findes et fuldt
udviklet bølge-system over Mt. Elbrus. Kawa afbrød opstigningen
her i 7000 meter. ”Vi ville være fortsat ud i stratosfæren”, siger han.

EVENTYR 2: KAWA OVER THE LAST FRONTIER

LX Navigation
Colibri II

De fleste svæveflyvere humørbarometer stiger flere grader ved tanken om
flyvning i nye spændende områder: Hvad findes der af stig her? Samme ide
har den polske 10-dobbelte verdensmester Sebastian Kawa fået. Han har
skaffet sig en Arcus M og flyver nu bølgeflyvning i den afsides beliggende
fjeld-kæde Kaukasus beliggende mellem Sortehavet og Det Kaspiske Hav
på grænsen mellem Rusland og Georgien. (Europas højeste punkt Mt Elbrus ligger også her med 5642 m.o.h.)
Kawa skriver selv på sin blog, at udbyttet af ekspeditionen er meget stort.
Der er indsamlet en masse nye viden og indsigt omkring svæveflyvning i
disse jomfruelige områder. Bl.a. har Kawa øvet nedstigning i IMC med
hjælp af GPS (don’t try this at home!). Denne ekspedition ligger i direkte
forlængelse af Kawas tidligere seriøse forsøg på bølge-flyvninger i Polen.

Available sizes:
Standard 57 mm : 146.5 x 63.5 x 62 mm
Mini landscape: 147.5 x 62 x 46 mm
Mini portrait: 147.5 x 46 x 62 mm

• Very high frequency stability
and channel separation
• Spectacular low weight (360g)
• Minimal power consumption
• Crystal-clear voice transmission
• Large, high-contrast, long-life
TFT colour display
• Intuitive controls

Available sizes:
Standard 57 mm : 146,5 x 63,5 x 62 mm
Mini Landscape: 147 x 62 x 46 mm
Mini Portrait: 147 x 46 x 62 mm

• Low weight of only 360 grams
• Smallest dimensions - for an
easy and flexible installation
• Minimal power consumption
• Large, high-contrast, durable
TFT colour display
• Intuitive handling

LX Navigation d.o.o. in cooperation with TQ-Systems GmbH, info@tq-avionics.com, +49 (0)8153-9308-0, www.tq-avionics.com

EXCLUSIVE
PACKAGE PRICE

OFFICIAL
RETAILER

Zeus + Eos + KRT2 from 3.440,00 EUR + VAT

EB Avionics (Erik Bennekou)
+45 28 12 06 07 / +45 33 22 22 99
postdk@eb-avionics.dk / www.lxnavigation.dk

LX Sweden (Robert Danewid)
robert.danewid@gmail.com
www.facebook.com/LXSweden

XO Avionics (Ole Baartvedt)
+47 64 00 48 52 / +47 92 28 80 08
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post@xoavionics.com
/ www.xoavionics.com

H NG tester: Mini LAK FES

MiniLAK FES

Elektro-SLG till
klubbpris

Mission completed: Från venstre: Trygve
”Rush” og hustru Reidun Rushfeldt, Stasys
Skalkis (LAK), Vytautas Maciulis (LAK) og
NORDIC GLIDING testpilot Mikael Roslund

TEKST: Mikael Roslund
FOTO: Jens Trabolt

”Tryck på den knappen och sedan bara gasa på”. 700 hästar
sparkar loss i princip ljudlöst. Så lätt var det när jag lånade
en bekants Tesla för några månader sedan. Hur svårt kan
det vara? Inte en massa spakar, switchar och luckor som
ska synkroniseras för att allt ska fungera. Det där med elmotors enkelhet tilltalade mig så när jag fick förfrågan av
redaktören om jag ville följa med till Litauen och testflyga
LAK´s nya Mini LAK FES Electrical Self launcher Glider kunde jag inte säga nej.

Mini LAK är en nya generations FAI 13,5
m klass segelflygplan. Mini LAKén flög första gången förra året till idag har det sålts
10 stycken varav 5 stycken de två senaste
månaderna.
Mini LAKén är byggd av hybrid komposit material som kevlar, kolfiber och glasfiber. Vingbalken är uppbyggd av moderna
kolfiberstänger med en dubbel T sektion.
Vingarna väger inte mer än 38 kg styck.
Landstället är infällbart med ett reglage på
höger sida. Hydraulisk hjulbroms med
bromshandtaget på spaken. Höjdroder,
skevroder och klaff är automatiskt kopplade som på andra moderna flygplan. Både
SIDE 8 NORDIC GLIDING 2016

sidoroderpedalerna och ryggstödet är justerbara, även i luften.

FES, Front Electrical Sustainer.
En elmotor fram, några batterier bak och
en ”volymratt”. Hur svårt kan det vara?
FES installationen är samma som sitter
i LAK17 och Schempp-Hirth Discus 2C
FES, men inga av dessa är Self Launcher.
Grabbarna på fältet hade ”provstartat”
LAK17 som en SLG med FESén och det
hade gått alldeles utmärkt, berättade de,
även om startsträckan var lite längre än för
LAK13,5. Tomvikten skiljer trots allt 120
kg mellan de två.

Handhavandet är otroligt enkelt. Slå till
Power Switchen, flytta handen fyra cm uppåt och vrid ”volymratten” fullt åt höger
och du har 20 KW (ca 30 HP) som drar dig
framåt, kanske inte lika mycket som i en
Tesla, men mycket trevligare. Det hela tar
ca tre sekunder. Om man vill spara tid så
kan man på förhand ha slagit till Power
Switchen och då tar det bara två sek från
stillastående propeller till fullgas. Hur svårt
kan det vara?
Från början var Power Switchen placerad på sargen under landställsspaken men
någon smart provflygare skulle fälla in landstället på 100 m men fastnade med skjor-

tärmen i Switchen och motorn stannade.
De tyckte inte det var så smart så Switchen
är nu flyttad till instrumentbrädan intill
motorinstrumentet. Det finns även ventilation för att kyla motorn men det kan vara
öppen hela tiden och inget att bekymra sig
för.
FES systemet har dessutom fått Lindbergh
Prize i kategorin Best Electric Propulsion

Pre Testflight.
Vi kom ner till fabriken och hade planerat provflyga FESén på eftermiddagen för
att kunna ”hygge oss” på kvällen. Dessutom
hade vi en flygavgång i Vilnius att passa ef-

ter lunch dagen efter. Men när vi kom till
fabriken upptäckte vi att FESén låg upp och
ner inne i verkstaden. Exemplaret vi skulle provflyga skulle levereras till Trygve Rushfeldt från Norge nästa dag men landstället hade kollapsat när han landade efter
kontrollflygning. Det var han inte så imponerad över, och det kunde vi förstå. Nu fick
grabbarna det hett om öronen. Flygplanet
skulle levereras nästa dag och dessutom så
är det inte varje dag som NORDIC GLIDING Magazine kommer på besök med
redaktör och testpilot. Jag vet inte vad de
har för arbetstidsregler i Litauen men jag
tror det lyste i verkstaden hela natten. ”The

landing gear is redesigned and it will be
ready latest at one o´clock” fick vi reda på
till frukosten nästa dag. Vi var tvungna att
lämna flygfältet senast klockan två (STFF)
för att hinna med vår flight så nu var vi lite
bekymrade. Exakt klockan ett stod LAKén
färdig ute på startplatsen. Ner med testpiloten i LAKén och en kort briefing av konstruktören om handhavandet av FESén. När
testpiloten hade stängt huvet lutade sig konstruktören sig ner och frågade genom ventilationsluckan: ”By the way, do you have
any previous experience in SLG”? Testpiloten nickade lite lätt och gav fullgas.
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Efter mindre än 200 meter var LAKén i luften.
Med motorn stoppad och flöjlad är det mindre luftmotstånd än när man sticker ut sin
selfie genom ventilationen. LAK 13,5 har samma kropp som storebror LAK17

Testflight

Ganska högt landställ för att propellern ska ha frigång.

Landstället har flyttats fram 6 cm men trots detta doppar nosen lätt
även vid måttlig hjulbromsning.

Lättlandad
även
om det
SIDE
10 NORDIC
GLIDING
2015inte bromsar så mycket trots land2016
ningsklaff och full broms.

Jag gjorde normala checklistan, fast på Litauiska, och sedan var det bara att slå till
Power Switchen och vrida ”volymratten” till
max. Motorn ger normalt 20 KW (ca 30 HP)
på fullgas men man kan momentant få ut
23 KW. Med tanke på motorstyrkan var jag
imponerad av accelerationen. Med min vikt,
90 kg med fallskärm, och LAK´ens 220 kg
var jag i luften på mindre än 200m på asfaltbanan med en lätt motvind. Inte illa för
30 ”hästar”. Väl uppe i luften på säker höjd
drog jag av lite och med ca 20 KW steg LAKén stadigt med 2 m/s. Motorn behöver inte
kylas när den ska stoppas så på 500 m drog
jag av till ca 5 KW och sedan en snabb vridning fullt till vänster och motorn stannar.
Enligt FES hemsida ska man kunna cruisa på 5 KW i en timme/90 km eller stiga
till 2000m.
Det finns sensorer som känner av om propellern stoppar korrekt och gör den inte det
så ställer den sig i rätt position efter några
sekunder helt automatiskt. Propellern sitter
dessutom i synfältet så man ser hela tiden
vad den har för sig och inte som på en vanlig SLG där man ska ägna hela sin titta ut
kapacitet åt en liten vibrerande backspegel
och dessutom manövrera en gummiklädd
mekanisk propellerbroms. Propellern ligger utanpå nosen och detta genererar naturligtvis luftmotstånd men enligt konstruktören så bromsar det mindre än när man
sträcker ut handen genom ventilationsluckan, och det gör man bara när man använder sin ”selfie”. Jag provade att starta och
stoppa motorn flera gånger och det är lika
lätt som att höja och sänka volymen på radion. ”Volymratten” fullt till höger och den
stiger med två meter, ”volymratten” fullt till

vänster och motorn stannar. Hur svårt kan
det vara? Allt detta kontrollerar man med
en (FCU) FES Control Unit som finns monterad i instrumentbrädan.
Jag drog av till ca 10-12 KW (ca 15 HP)
och LAKén cruisade i planflykt med 120
km/t.
Den är inte lika tyst som en Tesla. På fullgas är det tveksamt om man klarar sig utan
headset. Det är inte själva motorn som väsnas
utan propellern.

FCU
FES Control Unit instrument (FCU) är konstruerad för att det ska vara så lätt som möjligt att operera med en FES och den passar
i ett vanligt 57 mm hål i instrumentbrädan.
Den är utrustad med en ”sunlight readable
high resolution colour display” och det var
inga problem att tom med mina RayBan kopior och solen i ansiktet att se den tydligt.
FCU´n visar RPM, Power, Voltage, Current, Battery, Capacity, Remaining time och
Temperature. Den liknar faktiskt en radio.
En display, kontrollampa och en ”volymratt”.
FCU´n är utvecklad tillsammans med
LXNAV och den är mycket lättavläst. Det
är framför allt Power och Remaining time
som man är intresserad av. Power indikeras
med siffror medan Remaining time indikeras av tio ”batterier” som står på rad. När
det inte längre syns några ”batterier” så blir
det tyst och motorn stannar. Hur svårt kan
det vara?
Det finns även ett inbyggt ”self test system” så att om någon parameter går utanför sitt maxvärde så börjar det blinka och
yla.

LAKén är väldigt lättmanövrerad och nästan lika snabb i roll som en FOX.

Propellern
Propellern är en mycket lätt och gjord av
kolfiber. Den har en diameter på 1 meter
och väger bara 240 gram. När den står stilla så flöjlas bladen bakåt och de är något
böjda för att de ska ligga tätt intill kroppen.
Bladen vrids, mindre pitch, automatiskt för
att minska luftmotståndet.
För att propellern ska ha frigång under
starten har landstället gjorts ganska högt.
När motorn stoppas så bromsas propellern
av en elektrisk broms och fixeras horisontellt, allt automatiskt. Längst fram i nosen
där pitotröret ofta sitter finns ett luftintag
för att kyla motorn. Den ska alltid vara öppen när motorn är igång. Pitotröret sitter
istället längst upp på fenan och störs inte av
propellern.
Propellern sitter fast på små gångjärn och
när man startar motorn så pressas propellern ut av centrifugalkraften och när man
stoppar den pressas den tillbaka av fartvin-

den. Enkelt!
Det är 50 timmar mellan tillsynerna på
propellern. Det låter inte så mycket men hur
mycket motor kör man under en säsong?
Kör man 10 min varje lördag och söndag
under hela året så blir det ca 17 timmar. Nu
har det inte hänt någon gång under min 45
åriga segelflyg-karriär att det är flygbart varje helg, så det borde inte vara något problem.

FES batterier.
Batterierna består av 28 Superior Lithium
Polymer (LiPo) celler tillverkade av Syd Koreanska Kokam. Varje cell har en kapacitet
på 43 Ah och är inkapslade i speciella komposit boxar. Cellerna är seriekopplade och
ger en spänning på mellan 90-118 V. De
båda batterierna levererar tillsammans totalt 4,2 kWh. Batterierna väger tillsammans
32 kg och är placerade i kroppen bakom
vingarna. Det finns inga andra batterier utan
NORDIC GLIDING 2016 SIDE 11

H NG tester: Mini LAK FES
Mini LAK 13,5 FES är ett mycket prisvärt koncept. Mycket trevlig att flyga.
Lätt att hantera både i luften och på marken.

FCU med 8/10-batterivisning.

Den röda Power Switchen med FCU ovanför. Två handgrepp och tre sek från stillastående till fullgas.

”

Motorn är en LZ design och sitter i nosen.
Den väger ca 7 kg och kompenserar balansmässigt de två batterierna på ca 30 kg i kroppen. Det är en DC motor det sitter det en
DC/DC converter mellan motorn och batterierna.
Fördelen med el motor är att den inte behöver värmas upp före användning eller
kylas ner efteråt. Dock måste motorn kylas
när den är igång och det görs med ventilationen och den måste alltid vara öppen vid
motorkörning men kan stängas när motorn
stängs.

den dagen för nu var det dags för fotografering. Redaktören har benägenhet att vilja
ta närbilder. Vi vek ihop redaktörens långa
ben och tryckte in honom baklänges med
tre kilo Canon utrustning runt halsen i en
Vilga som nu hade körts fram. För att det
skulle bli bättre bildkvalitet så hade vi dessutom hakat av dörren, och detta kostade
redaktören nästan honom hans RayBan pga
vinddraget från Vilgans gigantiska propeller. Med redaktören hängandes baklänges
och halvvägs utanför Vilgan drog de iväg.
Jag har flugit en del formationsflygning tidigare men det har alltid varit med en gas
spak i handen och att flyga formation med
hjälp av en volymratt var en ny erfarenhet,.
Efter diverse dirigerande med hjälp av redaktören frenetiska vinkande och pekande,
sittande baklänges i Vilgan, och mig vilt
vridande på volymratten fick vi till sist några bra bilder. Jag var faktiskt mer bekymrad för att redaktören skulle falla ut ur Vilgan än att jag skulle flyga på den, redaktören hade nämligen bilnycklarna.

Fotografering och defilering.

13,5 meter LAK.

Jag var glad för att jag hade tagit på mig en
ren skjorta, rakat och vattenkammat mig

Vår mission var i första hand att provflyga
FES men några ord om flygplanet ska nog

Trygve och Stasys i samtal om hans ”redesigned” landställ.

Vytas Maciulis fra Lak visar Winglet. Den sitter
fast med en liten fjäderbelastad kula. Inga
sprintar eller monteringsverktyg behövs.

Klaff och broms ganska konventionellt på vänster sida.

dessa batterier driver även annan elektronik som radio och nav computer.

snabbladdare. Två helt urladdade batterier
kan då laddas på mindre än två timmar,
men då måste man ha tillgång till en elkabel från en 16 A säkring, och det har man
kanske inte alltid ute på startplatsen. Till
skillnad mot bly batterier kan du ställa undan batterierna i flera månader utan att de
tappar speciellt mycket kapacitet. Självurladdningen är mindre än 1 % per månad.
Batteritillverkaren, Kokam, hävdar att
man kan ladda batterierna ca 1500 gånger
och de har fortfarande 80 % av sin kapacitet kvar. Batterierna är ganska dyra, ca 5000
EUR, men om man laddar dem 1500 gånger så blir det inte mer än drygt 3 EUR per
laddning. Om man sedan kan göra tre starter per laddning så börjar det bli väldigt billigt. Om man sedan gör 2 laddningar per
helg under hela året så skulle de räcka i 14
år. Om 14 år tror jag att man har utvecklat
både bättre och billigare batterier och des-

sutom har man kanske köpt en ny FES och
lämnat över bekymret åt någon annan.

Laddning av FES batterierna.
För att ladda batterierna finns det en 1200W
(eller två 600W) programmerbara LiPo laddare. De senaste GEN2 batterierna har ett
integrerat BMS, Battery Management System, och ett RADSOK snabbladdning system. BMSén håller koll på spänningen i
varje cell genom att mäta resistansen i varje cell så att när det är fulladdat så har varje cell rätt spänning, +/- 2mv. Med 1200w
laddaren tar det ca 150 min att ladda ett batteri om det är helt urladdat.
Det fina med LiPo batterier är att de har
ingen ”minnes effekt”, och de försämras inte
om man laddar dem halvfulla. Hela laddningen kan övervakas på en PC genom FES
BMS Control software.
Som tillval finns det en inbyggd 3000W
SIDE 12 NORDIC GLIDING 2016

Som alla andra klaffade segelflygplan startar man
med minus klaff och sedan plus klaff när man närmar sig lättningsfart. Ganska enkelt, full ”volym” på
FCUén och sedan flytta handen en decimeter till
vänster till klaffreglaget. Hur svårt kan det vara?

FES motorn.

också nämnas. LAK 13,5 har samma kropp
som storebror LAK17. Tomvikt 220 kg jämfört med storebror 340 kg. En relativt rymlig och bekväm cockpit med alla reglagen
lätt åtkomliga. Jag anser mig vara en ganska
normal (kroppsligt sett) segelflygare, om
det nu finns några normala segelflygare,
men det fanns fortfarande mycket att justera både framåt och bakåt på både ryggstöd
och pedaler. Som alla andra klaffade segelflygplan startar man med minus klaff och
sedan plus klaff när man närmar sig lättningsfart. Ganska enkelt, full ”volym” på
FCUén och sedan flytta handen en decimeter till vänster till klaffreglaget. Hur svårt
kan det vara? Det blev inte så mycket tid
över för att ”känna på henne” men eftersom
avsikten är att man köra motorn på vägen
upp och inte på vägen ner så passade jag på
att känna jag lite på henne på vägen ner. Det
märks tydligt att det bara är 13,5 m spännvidd. Otroligt harmonisk och lätt manövrerad, nästan lika snabb i roll led som en
Fox. Stall rakt fram med spaken i magen,
lite lätta vibrationer i vingarna men inget
annat. Otroligt lätt att flyga och jag tror man
utan vidare skulle kunna ha den som första
EK-(solo, red.)flygplan.

Nu kommer de två ända negativa sakerna som jag har att säga om LAK 13,5. Med
endast 220 kg flygplan, landningsklaff och
fulla bromsar så trodde jag att den skulle ha
ett glidtal ungefär som ett piano. Avsiktligt
kom jag in lite högt på finalen och trodde
jag skulle få ta in bromsen igen, men nej,
det bromsade inte mycket. Ska man landa
kort med den så får man nog jobba lite på
det, ungefär som en ”gammal” Duo Discus
och absolut inte som en ASW20 eller LS3.
Om man dessutom häller 180 l vatten i vingarna så får man verkligen jobba på det.
Det andra negativa är hjulets placering.
Trots att det har flyttats fram 6 cm sedan
Mini LAK FES
Fabrikantens oplysninger
Pris 77.000 euro +. moms ready to fly (inkl.
trailer)
Spændvidde 13,5 m
Vingeareal 8,41 m²
Tomvægt med min. udrustning ca. 220 kg
Max flyvevægt (MTOW) 350 kg
Vingebelastning 35- 41,6 kg/m²
Max fart (VNE) 250 km/t
Max Rough air speed (VRA) 170 km/t
Bedste glidetal 1:44 @ 97 km/t
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AB OVE IT ALL
H NG tester: Mini LAK FES

De två LiPo batterierna och 1200W laddaren.

De lätta vingarna gör den lättmonterad.

Air extractor: Ventilationen bakom cockpit.

Inget styrbart sporrhjul så lite svårt att taxa
med den.

FÖRDELAR MED FES
•
En elektrisk motor är mindre och
lättare än en kolvdriven.
•
Tystare.
•
Miljövänlig.
•
Pålitlig. Inga pumpar, filter eller
tändstift. Mindre rörliga delar som
kan fallera.
•
Fullgas på några sekunder.
•
Behöver inte kylas ner innan infällning.
•
Behöver inte värmas upp.
•
Minimalt underhåll.
•
Prestanda avtar inte med höjden.
Enkel att hantera. Bara att vrida
på ”volymratten”.
•
Ingen jättebroms om motorn inte
startar

första prototypen så går den lätt på nosen
även vid måttlig hjulbromsning.

Vem köper en Mini LAK FES?
När den konstruerades så var det inte i första hand med tanke på storfräsarna utan
mer med tanke på ”Humle & Dumle”, piloter som bara är ute efter en FGF (Feel Good
Flight). Men visst går det att flyga fort med
13,5 meter vinge också, det visades på det
första World Championship 13,5m klass
förra året i Pociunai där flera flygningar var
på över 100km/t.
Hade det inte varit för att jag redan har
en beställning på ett storfräsarflygplan, utan
att vara storfräsare, så skulle jag mycket väl
kunna tänka mig att tillbringa mina lediga
stunder i en Mini LAK FES.

Priset?
Idag får du betala ca 77 000 EUR (+VAT)
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GRAVITY,
OUTSMARTED.
STEMME TWIN VOYAGER S12.
THE ULTIMATE HIGH-PERFORMANCE AIRCRAFT.
WWW.STEMME.COM
Hjul på vingspetsarna för underlätta markhantering.

för en Mini LAK inkl FES och transportvagn men utan instrument. Men då får du
också garanti de 200 första flygtimmarna/
2 år.
Jag tycker Mini LAK 13,5 FES är ett mycket
prisvärt koncept. Mycket trevlig att flyga.
Lätt att hantera både i luften och på marken. Inget ”klyddande” (Skånska och betyder ung problem) med bensin och oljor. The
key word is simplicity.
Om min bekant hade erbjudit mig att låna
hans Tesla en vecka och Trygve Rushfeldt
hade erbjudit mig att låna hans Mini LAK
FES en vecka så hade jag inte tvekat. H
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

H Kamp i 13.5-m-klassen

Den afkortede vingespids efter endelig finish.

Winglet-design: Modelling i 2D og 3D.

Stefano Ghiorzo klar til start til verdensmesterskabet i 13,5-m-klassen i Diana 2
”VersVs” med afkortede vinger og nye winglets.

Oh dear ...Nu er der ingen vej tilbage!

Projekt ”VersVs”

At save i en vinge, vinde mesterskabet og lære mere om fintuning af svævefly.
Tekst og foto: Aldo Cernezzi

Der stillede flere interessante fly op til det
første verdensmesterskab i 13,5-m-klassen.
Vinderen var Stefano Ghiorzo fra Italien i
sin modificerede Diana 2. 13,5-m-klassen
kommer oprindeligt fra den originale World Class – et koncept som blev introduceret
af FAI-IGC med det mål at engagere et meget større marked og gøre sporten mere populær og attraktiv.
Før introduktionen af World Class var
der en design-konkurrence, hvor den polske PW-5 blev udvalgt, fordi den var flyveSIDE 16 NORDIC GLIDING 2016

klar på det tidspunkt. PW-5 havde vældig
fine flyveegenskaber og klarede akkurat at
holde sig under den maksimale pris, som
IGC-komiteen havde fastsat. I min optik var
dette en rigtig god ide: I mindst et 10-år
havde vi en konkurrenceklasse baseret på
et monotype-koncept, hvor man eliminerede de høje omkostninger ved at eje et highperformance WGC-fly.
Desværre forventede IGC meget større
succes for formlen (jeg mindes, at et universitet analyserede konceptet og deres pro-

gnose var salg af flere tusinder PW-5). De
ca 300 stk. som faktisk blev bygget er ikke
dårligt, når man tænker på det relative salg
af andre typer. Det er dog for sent at analysere på hvorfor koncept blev en semi-fiasko,
men prisen på PW-5 var nok ikke attraktiv
for de europæiske piloter som købte ældre
Klubklasse-typer med højere performance.
Som antallet af deltagere i verdensmesterskabet faldt og produktionen af PW-5 som
resultat heraf blev indstillet, var IGC nødt
til bukke under for presset og enten kancel-

lere klassen eller modificere den.
Klassen hedder nu ”13,5-meter” og de
eneste begrænsninger er spændvidde, vingebelastning (maks. 35 kg/m2) og ingen
handikaps. Det blev også besluttet at give
adgang for ultralette svævefly og andre deregulerede klassificeringer af luftdygtighed.
Dette har åbnet op for selvstartende typer.
Hele konceptet har gennemgået en revolution, men på flere måder (sätt,red.) minder
det meget om konventionelle klasser. Prisen var ikke lav nok for PW-5, og nu er prisen mindst en klasse højere. Er dette et fremskridt for sporten?
De aktuelle regler beskytter de ultralette
typer ved at fastsætte en maksimal vingebelastning, fordi det forhindrer konstruktørerne i at designe et rent svævefly med
meget stort sideforhold (aspect ratio) (lange tynde vinger…) som ville have meget højere performance end de motoriserede ULfly. Forklaringen er, at strukturel stivhed
med lav vægt (UL) resulterer i tykkere pro-

filer og dermed dårligere performance. Majoriteten af UL-svævefly i Europa er næsten
alle af typen SLG (Self launching) eller SSG
(Self Sustaining) for at leve op til de europæiske regler (rene UL-svævefly uden motor skal have exceptionel lav vægt i EU).
Ved verdensmesterskabet i Pociunai, Litauen, var der bare 12 deltagere. Hovedparten var Silent Electro fra italienske Alisport,
et par stykker fra russiske AC og et par umotoriserede hot ships af typen Sparrowhawk,
Mini-Lak og Diana-VersVs. Både Diana og
LAK er ”forkortede” versioner af eksisterende større typer.
Diana VersVs har fået sit navn efter sin
konstruktør og pilot Stefano Ghiorzo: På
latin kan ”V” også læses som ”U” – fx ”Versus” eller som VS, hvilket også er Stefanos
traditionelle konkurrence-callsign. Diana
2’eren var allerede hans ejendom og sikrede
ham en guldmedalje til 15 M- verdensmesterskabet i Ungarn. Tidligere i år blev Stefano direktør for Alisport, og her har han

Afkortning af den originale 15-m-vinge; Her
er fokus på forberedelse, forsigtighed og
præcision.

Stefano Ghiorzo vandt verdensmesterskabet
med sin modificerede Diana 2 ”VersVs”
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H Kamp i 13.5-m-klassen

Fremtidens UL

Dimensionerne på Diana 2 blev grundigt dokumenteret før ”operationen” på Alisport-fabrikken.

udviklet VersVs-projektet både som et ”konkurrence-våben” og som et case-studie i forbedring af eksisterende konkurrence-svævefly for de ansatte (anställda, red.) på Alisport. Her deler historien sig i to dele: Den
første del fokuserer på udviklingen af VersVs-projektet, og den anden del handler om
en ny designfilosofi på fremtidige Alisportprodukter.

Den hjemmebyggede VersVs
Det modificerede svævefly er registeret i
Italien som ”hjemmebygget” og kan som
sådan bare flyves af ejeren eller en person
som har gennemgået fuldt teknisk træning
af ejeren under kontrol af de nationale luftfartsmyndigheder (såkaldt Nav-15F) og efter en eksamen. Før fabrikken savede i Dianaens vinger kalkulerede 3 erfarne ingeniører både på aerodynamikken og det strukturelle. Resultatet er et ny-renoveret svævefly som både kan flyve med 13,5- og 15-mspændvidde og er forberedt for et FES-motorsystem. Alle hængsler i kontrolsystemet
blev byttet ud eller forstærket; Krængerorene og sideroret blev forstærkede, og vingens bagkant blev yderligere forfinet (mindre end 1 mm tykkelse). Instrumentpanelet blev også renoveret med en ny generation af variometre og displays venligst udSIDE 18 NORDIC GLIDING 2016

lånt af LX-NAV.
Der er en del innovation bag vingespidserne og winglets. Den italienske ingeniør
Silverio Della Rosa, som har stor erfaring
med at designe profiler og tipper til racingsejlbåde har været involveret i VersVs-projektet. Efter mange computersimuleringer
har han udvalgt en back-swept winglet optimeret for termikflyvning, dog uden alvorlige minusser i gliddet mellem CU’erne. En
af hans tanker er, at de aktuelle mainstreamwinglets har plads til forbedring, specielt i
bunden af wingletten, hvor designet interfererer med vingens flow. De er generelt
mere for æstetikken end for funktionen, og
deres design er alt for konservativt, mener
Della Rosa.
Med Stefanos egen vægt var det nødvendigt at strippe VersVs for al gelcoat og unødvendigt udstyr. Den er malet med en tynd
akryl-lak for at holde sig (akkurat) inden
for den restriktive vingebelastning på 35 kg/
m2.
Situation var temmelig identisk for MiniLak som fløj dagligt med maksimal vingebelastning uden ekstra ballast. VersVs er
dog registreret med en maksimal vægt på
499 kg, hvilket giver mulighed for at installere en motor samtidig med at den deltager
i 15-m-klassen, hvor den vil stå stærkt.

Samtidig med, at 13,5 m-klassen debuterede, blev der også præsenteret flere forslag
for IGC om fremtidige modifikation af reglerne. Hovedkonceptet er, at den nye klasse
skal være betydeligt separeret fra filosofien
bag andre klasser. Der er risiko for, at et ”nocompromise”-svævefly vil vinde overalt og
dermed paradoksalt slå (döda, red) både
markedet og klassen ihjel. Den mulige løsning, som støttes af et stort antal delegerede, på dette potentielle problem er, at beholde denne klasse bare for motoriserede
SLG-typer med en grænse på vingebelastningen (kan muligvis øges til 40 kg/m2.)
Dette nye regelsæt kan måske føre til en helt
ny generation af UL-SLG-typer og til en ny
type racing, hvor man kan launche deltagerne hurtigt på usædvanlige eller fjerntliggende flyvepladser, hvor flybugsering måske ikke er en mulighed. På den anden side
kan en potentiel øgning af vingebelastningen som er ikke er direkte forbundet med
SLG-kravet også lede til en klasse med meget dyre flyvemaskiner.
Alisports fremtidige mål med projektet
er at reproducere VersVs’ performance i ULregi med forenklede krav til luftdygtighedskrav og vedligeholdelse og med en elektrisk
motor. Som jeg forstår det er projektet i studiefasen. Hvis der er et marked et fly som
dette, vil det primært være entusiaster som
vægter frihed fra det tungere GA-regelværk
med et praktisk, komfortabelt, pålideligt fly
med et moderne design.
Et kommende redesign af landingshjulet
og et bredere højderor (med Alisports allerede eksisterende løsning fra Silent-klassen,
hvor trimmet bevæger hele haleplanet) vil
sikkert eliminere den ubehagelig instabilitet som kendetegner den originale Diana
under starten. Cockpittet bliver større med
en mere traditionel center-stick (som erstatter Diana’ens sidestick). Dog vil canopy blive kortere for at give plads til en optimeret
FES-næse. I øvrigt er 2.generation af FESpropelbladene optimerede, så de producerer mindre drag, når de ligger langs fuselagen.
Den reduktion i vægt som er påkrævet
for at opfylde denne mission er indenfor
rækkevidde af ingeniørerne, og strukturelt
bliver VersVs redesignet for en meget lave-

Silent 2 Electro deltog også under WGC. Her italienske Alberto Sironi.

Modifikationer i næse-sektionen for at gøre
plads til FES-motorinstallation.

Fuselagen på Diana 2 ”VersVs” er modificeret
til de kommende 2 x 15 kg FES-batterier.

Al gelcoat blev strippet af fuselaget og derefter
blev den malet med akryl-lak.

re vægt end Dianaens imponerende lastkapacitet (det nuværende fly kan laste mere
end sin egen vægt!)

det første 13,5 meter WGC.
Modifikationen af Diana’en blev holdt så
hemmelig som muligt, og mens Mini-Lak
allerede havde fløjet gennem flere år (dog i
en version med højere vægt), så var der meget tumult omkring den nye Peszke GP-serie fra Polen. Det var meningen, at Sebastian Kawa skulle flyve GP-14 til WGC, men
flyet var ikke færdigt til tiden. Det var håbet, at GP-14 ville dukke op som specialguest, men det blev ikke aktuelt. Ærgerligt,
for dette er et lovende design af en helt nyt
konstruktør.
I øvrigt var det en særdeles vanskelig opgave at kontrollere, at flyene blev fløjet med
korrekt vingebelastning, for at måle en vinges areal er ikke så enkelt som at verificere
spændvidde eller vægt. Definitionen på vingeareal inkluderer i øvrigt cockpittet (eksklusiv fairings)

Konkurrencen
12 dage blev fløjet i verdensmesterskabet og
med varierende forhold. Nogle dage med
meget høje hastigheder, og nogle dage med
marginale og meget vanskelige forhold. Fra
førstedagen var det klart at deltagerne i Silent havde et performance-minus i forhold
til (jämfört med, red.) VersVs’en og MiniLak fløjet af Vladas Motuza. I slutningen de
to ”forkortede” fly vandt 9 ud 12 dage (5-4
I Mini-Lak’ens favør). Silent-typerne vandt
bare 3 dage (fløjet af Francois Pin, Antoine
Havet og Luka Znidarsic).
Den interessante Sparrowhawk fra amerikanske Windward Performance blev fløjet af Morgan Sandercock fra Australien.
Han figurerer ikke normalt på listen over
hotte piloter, men han flyver med stor entusiasme og er også med i teamet på den
stratosfæriske Perlan-Mission. Det var ikke
nogen enkel sag at vurdere performance på
hans kraftigt gule Sparrowhawk – i øvrigt
bygget i ultra-lav vægt og i meget avanceret
pre-preg kulfiber og nok det mest innovative design blandt de deltagende typer på

Winglet design – en samtale med Silverio Della Rosa
Men hvordan designer man en ny winglet?
”Det er faktisk de samme parametre som
når man designer en konventionel vinge”,
siger Silverio Della Rosa og fortsætter: ”Vigtige parametre er naturligvis spændvidde,
planform, sideforhold, profil, dihedal (op-

Fuselagen på Diana 2 ”VersVs” er modificeret
til de kommende 2 x 15 kg FES-batterier.

Silverio Della Rosa, winglet-designer.

adgående vinkel på vingen, red.), sweep
angle, korde, placering af winglettens forkant i relation til vingens forkant, vingens
indstillingsvinkel og twist af profilen langs
vingen”. De tre sidste parametre er nok det,
som har krævet den største del af arbejdet.
Enkelte parametre er blevet fastsat ud fra
Della Rosas erfaring med succes i første udkast, mens det har været nødvendigt at beregne andre parametre i utallige sessions
med 3D Fluid Dynamics simulering. I praksis viste det sig at være meget vanskeligt at
optimere området, hvor wingletten møder
vingen. Resultatet var potentielt markant
turbulens og en separations-bobbel, hvilket
ville modvirke selve ideen med wingletten.
Post Scriptum: Efter færdiggørelsen af
denne artikel er Diana 2 VersVs nu udstyret med Front Electric Sustainer (FES). RedH

NORDIC GLIDING 2016 SIDE 19

Kula

H Test Dynon AHRS



I NORDIC GLIDING oktober 2015
test af LS 3

GPS-signal

Roll & pitch

GEAR & GADGET
Batteri-indikator

Alt hvad en flyve-entusiast
behøver

GPS fart

GPS höjd
Variometer

Kula & spade eller Horisont? Här den traditionella Kula & spade på Ållebergs Bergfalke.

Fig 1: Girindikator och libell kula

Tekst: Mikael Roslund

GPS kurs, dvs True Track

Test: Dynon D1/D2
En kunstig horisont kan være en fin livsforsikring ved unormale flyvestillinger. Den svenske ava-lærer Mikael Roslund har indkøbt en
Dynon D1 og opsummerer her plusser og minusser.

FIG 2: Girindikator

Fig 3: Turn Coordinator
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Ett av de första blindflygningsinstrumenten var Girindikator och libell kula (FIG 1) och
detta instrument finns fortfarande i de flesta småflygplan idag.
I början var alla gyro instrument vacuum drivna, dvs de drevs av undertryck som genererades av ett venturie rör. Senare kom det luftdrivna instrument som drevs av en elektrisk luftpump och senare helt elektiska instrument.
I många flygplan, både stora och små har det funnits en girindikator som reserv instrument till en eller flera horisontgyro. Girindikatorn är då oftast ”hot wired” till batteriet,
dvs kopplat direkt till batteriet för att säkerställa strömförsörjning när andra system inte
fungerar. Eftersom de flesta flygplansbatterier är 12 så är girindikatorerna oftast drivna
med 12V DC. I större flygplan finns det även 28 V DC.
De flesta Horisontgyro, om de inte är luftdrivna, drivs av flygplanets generator och som
normalt genererar 3-fas, 115V, 400Hz. Att det är dessa värden beror på att det är en kopremiss mellan verkningsgrad och storlek.
För att använda dessa horisontgyron i mindre flygplan, ex segelflygplan, krävs en omformare som ”gör om” strömmen från 12V DC. Dessa gyron är stora, klumpiga, dyra och
mycket ”strömtörstiga”.
Det finns även 12 DC horisontgyron att köpa men då kostar det också.
En girindikator (FIG 2)som vi använder i segelflygplan är en ganska enkel konstruktion.
Det är ett gyro som snurrar med ganska högt rpm och som lutar när du girar och det utslaget överförs på mekanisk väg till en visare. Den matas normalt från flygplansbatteriet.
En begagnad kan kosta från någon tusenlapp upp till många tusenlappar.
Observera att jag har använt ordet gir- indikator och inte sväng-indikator. Anledningen
är att den inte visar hur mycket du svänger, den visar gir hastigheten kring instrumentets
tväraxel.
Det finns två olika sorters ”girindikatorer”. Engelska, Turn Indikator och Turn Coordinator (FIG 3)
Som jag nämnde tidigare så är Turn egentligen fel ord, den borde heta Yaw Rate Indica-

Äldre Sovjetiskt gyro

Sofistikerad konsthorisont monterad tx i militära och kommersiella flygplan.

tor.
Skillnaden på mellan dessa två är att Turn
Indicator visar enbart gir pga sin konstruktion medan Turn Coordinator påverkas även
av Roll Hastighet. Anledningen är att gyrot
är tiltat 30 grader.

inga mekaniska begränsningar.
Det finns mer sofistikerade konsthorisonter som är helt fria i alla axlar som sitter i
militära och kommersiella flygplan, men då
pratar vi helt andra pengar.

Konsthorisont

Girindikator eller konsthorisont?

Attitude indicator , gyro horizon, artificial
horizon eller attitude director indicator. Kärt
barn har många namn. En konsthorisont är
lite mer komplicerad i sin konstruktion. Den
består av ett gyro som ska behålla sina axlars riktning i rymden. När sedan instrumenthuset rör sig runt gyrot överförs både
Pitch och Roll information till indikatorn.
I de enklare ”västerlänska” konsthorisonter
med himlen upp och jorden ner finns vissa
mekaniska begränsningar som innebär att
när du överstiger ca +/- 60grader pitch och
+/- 110 grader roll så tiltar gyrot och det
börjar tumla.
Det finns en del östeuropeiska konsthorisonter som har en enklare konstruktion,
men då har du jorden upp och himlen ner
på indikatorn, men å andra sidan så har de

En girindikator är ett instrument, som jag
tidigare nämnde, enbart visar gir hastigheten kring instrumentets tväraxel. Vad visar
den om du svänger med 90 graders lutning?

90 graders lutning
med girindikator

Den visar alltså inte ditt flygläge, som ex
pitch och roll, du måste själv analysera informationen på instrumentet och tolka ditt
flygläge. Du måste själv göra en visualisering i ditt huvud. Detta kan vara lite proble-

matiskt när du ligger i onormala flyglägen
och inte har visuella referenser. Instrumentflygning är ”färskvara”, och det behövs kontinuerlig träning för att upprätthålla sin status för att flyga på ”kula & spade”.
Med en konsthorisont behöver du inte analysera och tolka flygläget själv. Instrumentet ger dig en visuell information om ditt
flygläge i både pitch och roll. Att flyga på
en konsthorisont är enklare och mer avlastande, speciellt vid kraftig turbulens och
onormala lägen.

90 graders lutning
med konsthorisont

Som jag nämnde tidigare så har mekaniska
konsthorisonter varit dyra, klumpiga och
strömtörstiga men på senare år har det kommit en del nya syntetiska ”attitude indica
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Exemplar på begränsningar

TIlbehör
Extern GPS mottagare.
12 v cigarett kabel.
Hållare att sätta i ett standard 80 mm hål i instrumentbrädan.
Mini-USB ingång om man vill använda en extern
Powerpack.
Sugpropp med hållare.
Sugproppen är mycket bra. Jag har provat den
upp till 5g och den sitter kvar. Med 5g och 201 g
plus hållarens egen vikt så blir det över ett kilo
den ska hålla uppe.

tor”.
Dynon D1 är en liten portabel, batteridriven konsthorisont.
Den mäter 92 x 83 x 29 mm och väger ungefär som en mobiltelefon, 209 g. Den använder sig av ”solid state gyros and accelerometers” och har inga lösa delar. Med hjälp
av ett antal sensorer ”tänker den ut” vilket
flygläge du har och visar detta på en tydlig
färgskärm som inte ger några problem att
avläsa, inte ens en ljus sommardag med RayBan på.
Den jobbar med en känslig GPS mottagare
som ger GPS-fart, höjd, variometer och
ground track. Den visar även kula och ”turn
rate”, det som jag tidigare kallade girindikator.
Efterföljaren, D2, som säljs nu, är i stort sett
samma instrument men i tillägg får man Gmätare och WiFi så den kan sända data till
iPads, smart phones och tablets.

Batteri

Om forfatteren Mikael Roslund
Född i Malmö 1956.
Började segelflyga Malmö Segelflygklubb 1971
och flyger idag i Ljungbyheds Flygklubb. Delägare i en EB27 och i år även i en ASG32 Mi
Segelflyglärare och kontrollant. Ca 2.200 segelflygtimmar varav ca 1.000 timmar ”upp&ner”.
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Batteritiden är ganska imponerande. Enligt
manualen ska det interna batteriet räcka i
4-8 timmar. Jag provkörde den hemma på
köksbordet och med ”full bright” på skärmen och den började indikera ”low batt”,
först efter sex timmar. När jag provflög den
hade jag kopplat till ett extra batteri med

2,5 Ah från Clas Olson för 79 kr och gissar
att den hade kunnat vara igång kontinuerligt från lördag morgon till söndag kväll och
fortfarande ha ström kvar. Batteri tiden är
alltså inga problem

Drift
Min erfarenhet var att om man ligger en
längre tid i konstant sväng, ex i termik, och
sedan går rakt ut kan man konstatera att det
inte är ett ”riktigt” gyro. Beroende på tiden
så kan den indikera lite fel i pitch och/eller
roll, men inte mer än att du fortfarande kan
flyga på den och urgång ur stall eller störtspiral är inga problem. Om du håller kulan
i mitten och ”turn rate” till noll så redan efter några sekunder så är den ”wings level”
igen.

Aerobatic
Jag provade den även under ava flygning
och efter att ha ava skolat en hel dag och
landade sista gången på kvällen visade den
fortfarande korrekt information. Även efter
manövrer som roll, looping och Humpty
Bump visade den rätt efter manövrerna.

Begränsningar.
Den har en liten begränsning. Om du har
en roll, pitch eller gir hastighet på mer än
150 grader/ sekund (och det är mycket, som

att göra en roll eller looping på 2,4 sek) så hänger den inte riktigt med. Du kan fortfarande flyga på den men det kommer upp en varningstext längst ner som säger ”Horizon Recovering” men efter några sekunders flygning rakt fram försvinner varningstexten och
du kan flyga fullt ut på den igen.
Om den skulle tappa GPS signalerna så tappar den fart, höjd, kurs och variometer information men du kan fortfarande använda den som konsthorisont.

Användning
D1 är mycket lätt att använda. Första gången man startar den så ska man göra några kalibreringar för Roll & Pitch, det kan göras i luften också men behövs inte.
Sedan går man in i några menyer och väljer vilka enheter man vill ha för fart, höjd och
variometer. Segelflygare som jag är valde jag km/t, meter och m/sek. Det går också att välja knop, miles/h, feet/min etc.
Jag gjorde allt detta hemma vid köksbordet första gången och sedan har jag inte ändrat
något.
Att flyga med hjälp av en konsthorisont är lättare än att flyga på kula & spade. Det tar en
liten stund att vänja sig och ”tänka om” men sedan är det enbart en fördel. Det finns kanske en anledning till att det enbart sitter konsthorisonter i ”stora flygplan” och inte kula
& spade

Fördelar och nackdelar
Om jag börjar med nackdelarna jämfört med en girindikator så är det priset. Hemlevererad på köksbordet kostade den ca 10.000 kr. En girindikator kan du få för betydligt mindre pengar. Men vad kostar en hygglig variometer?
Sedan kan jag bara hitta fördelar. Det är fortfarande krav på att ha kula & spade i våra segelflygplan men med en D1, eller något liknande, har du två instrument system som är
helt oberoende av varandra. En girindikator är en enkel konstruktion och mycket driftsäker
men om det skulle sluta fungera i moln, vad gör du då?
Efter att ha kommit i ett onormalt flygläge är en konsthorisont till mycket stor hjälp.
Men givitvis så ska du vara så duktig pilot att du inte hamnar i onormalt flygläge.

Hur ofta skickar vi in våra girindikatorer
för översyn?
Med en D1 är du oberoende av annan utrustning och dessutom så har du en komplett
instrument bräda i ett enda instrument.
Man behöver inte starta den före flygning
utan när man närmar sig ett moln tar man
upp den ur fickan, trycker på en knapp, väntar några sekunder och flyger vidare.

En summering
Att flyga med en konsthorisont är en fördel.
Den visualiserar ditt flygläge. Du behöver
inte tolka och analysera ditt flygläge som
med kula & spade.
Med system som D1 eller liknande bygger
du in en säkerhet genom att ha två av varandra oberoende system.
Priset kan synas vara lite högt men vad kostar andra instrument? En variometer eller
LX9000?
Altså: Den är portabel, har lång batteri tid
och har snabb uppstart, ca 15-20 sek. H

Pris: Ca 1300 euro
www.dynonavionics.com/
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H Pionerer

MacCready som barn med modelfly. Her lærte han den grundlæggende aerodynamik, og han fortsatte som voksen med at eksperimentere og anvende skalamodeller
som grundlag for tests af ”rigtige”
flyvemaskiner.

PIONERER
NY SERIE I NORDIC GLIDING
Konstruktører, piloter og tænkere som har
udviklet flyvningen

Paul MacCready
Nytænkende amerikansk svæveflyver, ingeniør, miljøforkæmper og intellektuelt forbillede. 9 år
efter sin død er han mere aktuel end nogensinde før.

Test af Solar Challenger-vinge, 1980. Paul MacCready i en typisk modus operandi: Eksperimenterende og med ”Do-It-Yourself”-attitude

Tekst: Jens Trabolt
Foto: NASA, GM m.fl.

De fleste kender nok til Paul MacCready
gennem ”MacCready-ringen”. Han publicerede i 1954 artiklen ”Optimum Airspeed
Selector” i det amerikanske ”Soaring”-magasin. MacCready-teorien beskæftigede sig
med, hvilken hastighed som gav højst gennemsnitsfart ud fra stig/synk og flyets egen
polar – i øvrigt gennemgået i Robert Danewids artikel ”Släng inte ringen” i NORDIC
GLIDING juni 2016.
Men opfindelsen af ”MacCready-ringen”
er langt fra MacCreadys eneste ”claim-tofame”. Han havde mange talenter, ikke mindst
evnede han at tænke alternativt og eksekvere projekter med imponerende spændvidde:
Som barn (f. 1925) interesserede han sig
for sommerfugle (fjärilar) og flyvning med
modelfly – specielt de typer som han designede selv. I det hele taget mente MacCready, at der var meget at lære fra modelflyvningen: ” Anyone who's not interested in
model airplanes must have a screw loose
somewhere”, var hans credo. Under 2.verdenskrig lærte han at flyve fuldskala jagerfly og senere blev han introduceret til svæveflyvningens glæder under fysik-studierne
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på Yale (1947), senere fik han sin PhD i
aeronautik på Caltech i Los Angeles. Temaet for hans doktorafhandling var passende
” Investigation of Atmospheric Turbulence”
(MacCready havde en del erfaring med bølge-(våg)flyvning). Han blev amerikansk
mester i åben klasse i 1948, 1949 og 1953
og vandt verdensmesterskabet i Frankrig i
1956.
I 50’erne var det såkaldte ”Weather Modification” et voksende forskningsfelt – både
for civile og militære myndigheder. At have
kontrol over fx regn og sne ville give enorme fordele, og som resultat deraf var MacCreadys første virksomhed ”Meteorology
Research Inc”, hvor han forskede i såkaldt
”Cloud Seeding” – en praksis, hvor man fysisk introducerer partikler (fx afbrænding
af sølv-iodid) i skyerne for at fremprovokere regn. MacCready var i øvrigt en drivende kraft i udviklingen af instrumentering i
fly som skulle flyves ind i stormsystemer,
og han deltog aktivt som pilot på flere af de
skrækindjagende missioner!
I 1971 grundlagde MacCready virksomheden ”AeroVironment” med udgangspunkt
i energieffektive transportsystemer (herun-

der energisystemer, ubemandede flyvemaskiner specielt til militæret (UAVs) og elektriske biler) . Det kan parentetisk bemærkes, at virksomheden fortsatte sin vækst og
senest omsatte for 180 mio. USD i 2012.
Det var også MacCready og AeroVironment som stod bag designet af en række
menneskedrevne rekordfly med Gossamer
Condor som debutant:
”Egentlig var jeg slet ikke professionelt
interesseret i energieffektive flyvemaskiner,
da svæveflyvningen var min hobby”, forklarede Paul MacCready under en af hans sidste foredrag, et TED-talk i 2003. ”Men i
1970’erne havde jeg lånt en kammerat
100.000 USD så han kunne starte ny virksomhed – eller rettere - jeg stod som garant
eller kautionist for lånet på 100.000 USD.
Da min ven gik konkurs med virksomheden, var det pludselig mig som skyldte banken 100.000 USD! Men så kom jeg i tanke
om Kremer Prize på 100.000 USD, som var
udlovet til den første person som kunne flyve en mil (1,6 km) i et menneskedrevet fly.
Præmien havde eksisteret i 17 år på det tidspunkt, men ingen havde klaret at flyve så
langt. I samme øjeblik blev jeg straks me-

Det soldrevne Gossamer Penguin, 1980, fløjet af
Janice Brown, som ud over sine 44 kg også var
svæveflyve-pilot. Gossamer Penguin fløj med
541 watt, ca. 0,6 hk (!) og klarede over 3 km.

get interesseret i energieffektiv flyvning!”,
forklarede Paul MacCready med fin komisk
timing.
”Vi havde set hvordan flere engelske projekter havde forsøgt sig, men deres konstruktioner var alt for tunge. Jeg var meget
interesseret i at observere fugle, og gennem
denne hobby gik det op for mig, at hvis man
ændrede en hang glider så den fik 3 x spændvidde og klarede at holde vægten til ca 35

kg, så ville den flyve med 1/3 fart og dermed 1/3 kraft – ca 400 watt. Det ville en
trænet cyklist kunne klare”.
Teamet vandt de 100.000 USD ca. et år
senere (1977) med en vildt pedalerende pilot/cyklist Bryan Allen ved kontrollerne af
Gossamer Condor bygget af aluminium,
mylar, cykel-komponenter og piano-tråd.
”Men desværre havde vi brugt ca 65.000
USD på udviklingen af Gossamer Condor.
Men så blev jeg klar over, at Henry Kremer
havde indstiftet en ny præmie – nemlig
200.000 USD til den, som krydsede den engelske kanal i et menneskedrevet fly. Han
havde sikkert tænkt, at det ville tage 18 år

Verdensmester i åben klasse, Frankrig 1956
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H Pionerer
Pathfinder Plus og Helios på Dryden Flight
Research Center.

Cyklist/Pilot Bryan Allen i rekordflyet Gossamer
Albatros under tests på Armstrong Flight Research Center (Dryden) i april 1979.

at slå den rekord. Men jeg blev – igen- vældig interesseret i menneskedrevet flyvning!
Det stod klart, at hvis vi optimerede designet på Gossamer Condor, så ville effektkravet falde, og det ville resultere i en langt højere endurance for vores cyklist, og at det
ville være muligt at krydse de 37 km med
et menneskedrevet fly.”
MacCready fik ret i sine kalkulationer, og
2 år senere krydsede teamet den engelske
kanal i juni 1979 med videreudviklingen
Gossamer Albatros (en canard-konstruktion med en spændvidde på 29,77 m) og modtog i øvrigt den ypperste pris, den prestigefyldte Collier Trophy for præstationen (i
øvrige modtagere gennem tiden er notabiliteter som Apollo 11-mandskabet, Burt Rutan, Chuck Yeager, Kelly Johnson (Lockheed Skunk Works) etc.
I den sidste del af sit liv blev MacCready
i stigende grad bekymret over menneskets
dominans og ødelæggende effekt på jorden.
I 1982 modtog MacCready ”The Lindbergh
Award” som gives til en person som bidrager markant til en balance mellem teknologi og miljø. Som en del af prisen skrev
MacCready en artikel som opsummerede
hans arbejde gennem tiden, og under skriveprocessen gik det op for ham, at miljøhensyn var af den allerstørste vigtighed:
”I artiklen forestillede jeg mig, at jeg var et
rumvæsen som besøgte jorden hvert 5000.
år. I starten var der ikke store ændringer
ved hvert besøg, men for 200 år siden startede mennesket at grave efter kul i jordens
indre, og i de sidste 100 år har vi pumpet
olie op fra jorden. Det har betydet en enorm
udvikling og en enorm belastning for jorden. Ikke mindst fordi vi i min levetid har
3-doblet jordens befolkning – for 10.000 år
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Teamet under modtagelse af Kremer-prisen på
200.000 USD for at krydse den Engelske kanal
med Gossamer Albatros. Paul MacCready 3.
mand fra højre.

siden var mennesket og dets landbrugs-dyr
bare 0,1 % del af den samlede vægt af landbaserede hvirveldyr (vertebrae). Nu er vi 98
%, og denne udvikling vil forsætte. Alle disse mennesker og menneskets dyr skal have
mad, transporteres og have et sted at bo. I
dag er vi langt forbi punktet hvor der er balance i miljøbelastningen, og vi har nu en
frygtelig magt på jorden. Derfor er det afgørende, at vi må gøre tingene mere effektivt og med mindre ressourcer”, var MacCreadys hovedkonklusioner i 1982. Det
kræver nok ikke den store analyse at konstatere, at MacCreadys pointer rammer ubehageligt præcist i klimaproblemerne anno
2016.
Som konsekvens af dette var de fleste af
MacCreadys projekter i tiden efter dette og
frem til hans død i 2007 med temaet ”Do
more with less” – altså primært sol-drevne
flyvemaskiner og biler. I 1981 blev MacCreadys Solar Challenger det første bemandede soldrevne fly til at krydse den engelske kanal og flyve 263 km fra Frankrig til
England. ”Do more with less” var i øvrigt
et passende motto, for flyet fløj med bare 2
x 2,2 kW-motorer (ca 6 hk i alt) og med hastighed på ca. 60 km/t. (I øvrigt holder en
18 meter Discus i vore dage højden med 100
km/t og 5 kW powersetting med FES)
MacCready byggede også (på trods af konsensus om, at projektet var umuligt) en halvskala replika af Quetzalcoatlus, en flyvende
pteorosaur til IMAX-filmen ”On the Wing”
(1986). Monsteret, som senere blev en populær airshow-gæst, havde 6 m spændvidde og var en såkaldt ornithopter som fløj
ved at ”flappe” med vingerne og ved at ud-

Øverst GM EV-1 som var den første elektriske bil med brugbar rækkevidde og performance. Bygget på erfaringer fra rekordbilen
GM Sunraycer (1987) (herunder) konstrueret
af MacCreadys team

Rekordbilen GM Sunraycer

nytte termik. (En rigtig Quetzalcoatlus havde ca 10-11 m spændvidde og vejede ca 250
kg).
Senere bidrog MacCreadys AeroViroment markant til bil-projektet GM SunRaycer, som i 1987 kørte over 3000 km gennem Australien på 100 % solenergi. Erfaringerne herfra blev delvist overført til den
første ”rigtigt anvendelige” elektriske bil,
EV-1 som MacCreadys team designede for
GM i 1988-1989.
De sidste store MacCready-projekter var
udviklingen af ”atmosfæriske satellitter” dvs ubemandede fly med ekstrem eller ubegrænset endurance til atmosfærisk forskning som kommunikationsplatforme. En af
disse var Helios, en gigantisk soldreven flyvende vinge med en spændvidde på 75,3 m
(ca som Airbus A380) men med en vægt på
ca. 900 kg. Helios slog verdensrekorden for
fastvingede fly med vedvarende flyvning i
96 863 ft (29 524 m) (højere end SR 71 Blackbird) og kunne som resultat heraf i teorien
flyve på Mars.
MacCready var involveret i projekter hele
sit liv. Store og små. Drivkraften var nysgerrighed efter at bryde grænser og lære nyt.

Helios Prototypen over Stillehavet nær Hawaii på sin første prøveflyvning på solenergi den 14. juli,
2001. 18-timers flyvningen var en funktionel test af flyets systemer og performance som forberedelse til den senere successfulde rekordflyvning (96 863 ft / 29 524 m) .

MacCreadys exceptionelt mekanisk komplicerede halvskala (dog 6 m spændvidde!) replika af
den flyvende dinosaur Quetzalcoatlus.

Han døde i 2007 som 81-årig, men hans
ideer og tanker er mere aktuelle end nogensinde. H

ET LILLE UDVALG AF MACCREADYS
PRISER OG ÆRESBEVISNINGER
US Soaring Hall of Fame, 1954
Paul Tisandier Diploma, 1977
Collier Trophy, 1979
FAI Gold Air Medal, 1979

OSTIV-Plaque with Klemperer-prisen, 1981
The Lindbergh Award, 1982
Guggenheim Medal, 1987
SSA National Convention dedikeret til ham,
1999
Time Magazines 1-of-100 most influential
people of the century, 1999
Aviation Week Lifetime Achievement Laureate, 1999
FAI's Prince Alvaro de Orleans Borbon Fund's
1st award, 2001
KILDER
Flight of the Gossamer Condor (San Diego
Air and Space Museum på youtube)
Wikipedia
Ted Talk Paul MacCready (youtube) (2003)
Artikel i Engineering & Science om Quetzalcoatlus, den flyvende dinosaur
http://calteches.library.caltech.edu/596/2/
MacCready.pdf

MacCredys designs var ofte radikale. I 2003 havarerede Helios, den gigantiske soldrevne flyvende vinge (75 m spændvidde) efter, at den
kom i en ”flappende” flutter-mode under flyvning. På billedet øveret kan man se flyet øjeblikket inden strukturel disintegration.
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H Hvorfor
Fascination
flyver jeg?

HVORFOR FLYVER JEG?
NORDIC GLIDING har stillet en række nordiske piloter spørgsmålet:
Hvorfor flyver du?

Varför flygar jag?

Segelflyg,
den tredje dimensionen
När jag i mitten av 1950-talet kom till Kiruna fanns varken TV el- ellt och fick min första diamanthöjd och Paavo Kyrömies minnesler internet att roa sig med. Vi tonåringar lekte ute med skidåkning medalj för bästa höjdvinst på Kebnelägret. Nu var den tredje dioch ishockey. Jag trivdes ute men blev ingen skidåkare eller mensionen etablerad och kopplingen mellan naturvetenskap och
hockeystjärna. Däremot fanns en flygklubb i Kiruna men tre sek- den praktiska tillämpningen vid höjdflygning fungerade.
Mindre än sjuttio år efter Otto Lilienthals första trevande försök
tioner; modellflyg, segelflyg och motorflyg. Det var roligt och lärorikt att bygga modellflygplan och när femtonårsåldern närmade med glidflygplan i Tyskland hade utvecklingen gett oss moderna
sig började jag tillbringa alla lediga stunder på flygplatsen där se- segelflygplan som kunde nå till kanten av troposfären. Känslan av
gel- och motorflygarna höll till. Jag fick ”hjälpa till” med bagage- att kunna röra sig utan fysisk ansträngning till höjder långt över
lastning och tillsyn på flygplanen tillsammans med SAS-persona- Kebnekaisetoppen är euroforisk. Utsikten sträcker sig mer är tjulen och de äldre medlemmarna i flygklubben.Någon gång kunde go mil från åtta kilometers höjd och lyftkraften från lävågorna och
det till och med hända att jag fick följa med på kortare flygturer i vindhastigheter på mer än 100 km/h kräver största koncentration
klubbens Super Cub eller Cessna. Här grundades ett genuint fly- för att kontrolleras.
Men det bästa är ändå kamratskapet som uppstår när man får
gintresse och allt eftersom jag fick mer kvalificerade uppgifter som
dela sina upplevelser med sesommarjobb på luftfartsverket vid
gelflygare från den egna och
16 års ålder och som sjuttonåring
Do you want to fly? Under mina resor
andra klubbar. Vi har besökt
på SAS trafikkontor, ökade flyflera finska klubbar under
gintresset och kunnandet om flyg.
runt om i världen har jag upptäckt att
sommarsäsongen och där fått
Sommarjobben förbättrade min
vi segelflygare pratar samma språk, i
träna termikflygningens fiekonomi och som 16-åring hade jag
Finland, England, Tyskland, Australien
nesser och prova på sträckråd att börja segelflyga. Jag vill minoch Nya Zeeland.
flygning. Under mina resor
nas att C-diplomkursen kostade
runt om i världen har jag up300kr och det kunde jag betala av
ptäckt att vi segelflygare pratar samma språk, i Finland, England,
egna inkomster.
Nu öppnade sig en ny värld. Från att ha varit bunden till jordyt- Tyskland, Australien och Nya Zeeland. Efter några minuters samans två dimensioner blev lufthavets tredje dimension tillgänglig. språk på segelflygplatser i dessa länder har jag ofta fått frågan: ”Do
Vi var ett tiotal ungdomar som deltog i skolningen och hjälpte va- you want to fly”? Och efter ett snabbt: ”Yes please”, har jag varit i
randra med att knuffa Bergfalken fram och tillbaka över fältet. På luften över för mig ny terräng inom en timme.
Segelflygning är en sport för hela livet. Den tekniska utvecklinvintern träffades vi minst en kväll i veckan och gjorde tillsyn på
flygplanen och studerade flygteori. Det blev en bra koppling mel- gen har gett oss nya möjligheter att dra nytta av naturens krafter
lan segelflygets praktiska tillämpningar och gymnasiets naturve- utan att bullra eller skada känsliga ekosystem. Vi flyger i samklang
tenskapliga studier. 1962 var jag klar med mitt segelflygcertifikat med naturen och får uppleva dess krafter inifrån. Från 15 års ålder
och Kiruna flygklubb startade det första vågflyglägret vid Kebne- till långt efter pensioneringen går det att tävla och vinna i Rikssekaise. Vi fick gäster från Finland som lärde oss massor om segel- gelflygtävlingen. Som 66-åring, 2010 vann jag återigen höjdmoflygning och snart kunde jag titta ner på Kebnekaise från flera ki- mentet individuellt i klass 2. Då kan man åter känna samma eufolometers höjd. Statusen i skolan ökade när jag året därpå ingick i ri som när man första gången lyckats centrera i en termikblåsa och
tremannalaget som vann Rikssegelflygtävlingens höjdmoment. upptäckt att en örn eller vråk delar upplevelsen. Ingen annan sport
Ännu bättre blev det 1964 när jag vann höjdmomentet invividu- håller dig så ung till sinnet! H

”

CRISTER BJÖRK
Alder: 72 år
Klub: Segelflygklubben Kiruna
Job: Pensionerad universitetslärare i
fysik och pedagogik
Ekstra info: Crister har deltagit i alla
55 Kebnelägren sedan starten 1962.
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H Idaflieg - flyveklub med ambitioner

Flyvning i
videnskabens navn

Tekst og foto: Rasmus Schimmelpfeng

D-43, en specialkonstruktion fra Akaflieg Darmstadt, lander på årets
sommertræf- bemærk dobbelte landingshjul. Vingeprofilen er hentet fra
Nimbus 4DM - dog med 18m spændvidde.

Hver August i de sidste 40 år har studerende fra 10 forskende tyske akademiske flyvegrupper (Akaflieg) haft ”Sommertræf” på flyvepladsen Aalen-Neresheim-Elchingen. Her flyver
deres prototyper og der arbejdes på den praktiske del af forskningsprojekterne.
På det såkaldte „Sommertreffen“ - „Sommertræf “ er det en sjælden chance for at få viden og ressourcer af det tyske center for luftog rumfart, DLR og luftfartstyrelsen (LBA). Kun med deres hjælp
er det muligt at samle data til projekterne, lige fra målingen af ydeevnerne af den nye prototype fra Darmstadt, D-43, til spintest af
AK-8b fra Karlsruhe. Idaflieg er kendt for sine præcise polardiagrammer, som findes i flyvehåndbøgerne til næsten alle kendte
svævefly.

Måling af svæveflyenes performance
En måling af ydeevne lykkes kun med mange motiverede deltagere, kvalificerede piloter og præcisions-instrumenter.
Man har brug for en stabil atmosfære (uden termik, red.), to fly
(et som skal måles og et som reference) og et dedikeret hold. Referenceflyet har en præcis flyvehastighedsindikator og dens glideegenskaber er kendt med stor præcision. DLR‘s DG-300 DLR er
udviklet netop af denne årsag og er kendt som ”The holy DG-300
DLR”. I øjeblikket indfører DLR et nyt fly med moderne teknologi, en Discus 2C-DLR.
Derudover behøves to bugserfly med to piloter. To erfarne svæveflypiloter besætter svæveflyene, 6 mænd og kvinder er „Ground
Crew“. Ikke at glemme er en mand i tårnet, målingen starter jo i
de tidlige morgentimer, og tårnet er ikke åbnet i disse tider.
Dagen før målingen skal piloterne og flyene vejes, så det nøjagtige tyngdepunkt kan bestemmes og, hvis det er nødvendigt, justeres. Klokken 05:30 den næste dag bestemmes, om luften er rolig
(lugn,red.) nok, da selv den mindste turbulens påvirker resultaterSIDE 30 NORDIC GLIDING 2016

ne. Hvis vejret er tilfredsstillende, forbereder jordpersonalet flyene, så målingen kan begynde præcis ved solopgang. Flyene bliver
bugseret til FL 95 og flyver for en fast periode med den samme hastighed. Tidligere fotograferede et fly ved siden af svæveflyverne,
så højdeforskellen kunne bestemmes via fotos. På grundlag af referenceflyets polardiagram kan vi beregne ydeevnen af det andet
fly. I dag bruges måleinstrumenter baseret på GPS og derudover
udveksles data med hinanden, så deres relative position kan fastlægges så præcist som muligt.
Normalt bruges tre testflyvninger for svævefly uden flaps for at
opnå pålidelige resultater. Flaps-fly kræver tre flyveture for hver
position.
Som man kan se, er et projekt som dette ikke kun afhængig af et
erfarent team, men også af vejret. Hvis der er turbulenser i luften,
hvis det regner eller hvis tågen er alt for tæt, kan holdet kun vente
til den næste mulighed. Målinger af performance er ikke magi, men
er utroligt svært at organisere, hvis deltagerne ikke arbejder sammen. Heldigvis er studenterne ikke bare parat til at tage dette job
– det er også rigtig fin underholdning.

Zacherprotokollen
For at studenterne kan lære at flyve efter en videnskabelig metode,
anvender de ”Zacher-metoden”, som er opkaldt efter Hans Zacher,
tidligere medlem af Akaflieg Darmstadt og ekspert i flyveegenskaber. Piloten forsøger at bedømme flyet så objektivt som muligt og
med hjælp af enkelte instrumenter. Visse punkter i denne protokol
behandler også subjektive indtryk, som kan hjælpe flyveproducen-

NOVELTY!
GLIDING JACKET
«DELTA»
First softshell
jacket developed
especially for
glider pilots:

Motorer-Reservdelar-Tillbehör
Tel +46-(0)171-414039
E-mail info@lycon.se · www.lycon.se
Härkeberga 16
SE-745 96 Enköping
Sverige
Auktoriserad distributör för Rotax Aircraft Engines i
Skandinavien och Baltikum

– Innovative sleeve vents
– High end softshell fabric
– Two zipped side vents
– All four pockets accessible even when wearing straps
– Elbow padding for optimal elbow protection in a cramped cockpit
– Two pen holders, Velcro arm badge and many other features

Order online now!
www.milvus.aero/delta
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Testpilotens værktøj: Phi-Psi-Theta, målebånd, Stopur, kraftmåler

Discus 2c-DLR (t.v.) og ”den hellige” DG-300 (t.h.) under performancetest.

Indflyvning af nyt referencefly - en Discus 2c-DLR, bemærk specielt udstyr.

Teamet af unge ingeniørstudenter fra Akaflieg på sommercamp.

ten.
Morgendagens luftfartsingeniører skal have en videnskabelig opfattelse, en forståelse af de aerodynamiske og aeronautiske detaljer
og skal lære at flyve manøvrer præcist. Piloten anvender et målebånd, så differencen fra normalstillingen af styrepinden kan aflæses, en kraftmåler til måling af hånd- og styrekraft, stopur til 45-til45-grader-svingtider og en vinkelmåler, den såkaldte Phi-Psi-Theta. Det sidste er en gennemsigtig plade med markeringer ved bestemte grader. Med dette instrument er det enklere at bestemme
(og holde) krængningen og ”slip” uden komplekse instrumenter.
Zacher-metoden er vanskelig for selv den mest erfarne pilot, hvis
han eller hun ikke har nogen forudgående erfaring. Et komplet
program omfatter ideelt set 2 to-timers flyvninger og omfatter forskellige manøvrer, den langsomme flyvning og det efterfølgende
stall, men også præcis kurvende ”termik”-flyvning og ligeudflyvning (rakflygning, red.) med hænderne væk fra styrepinden.

AFH-22 ”Pegasus” kom på besøg. Akaflieg Darmstadt’s D-43 fløj
for første gang i 2014 og debuterede dette år i Aalen. Den længste
vej tog Morgan Sandercock fra Oregon, så vi kunne måle hans
Sparrowhawk R. Vi vil iøvrigt gerne sige tak til Schleicher for lån
af deres ASG 32 og Schempp-Hirth for deres Arcus T.

Sommertræffet
Sidste år kunne vi se det største antal deltagere i de seneste år. 95
flyveelever og piloter arbejdede sammen, maximalt var 75 deltagere til stede i en dag. Alt i alt deltog 11 tosædede og 11 ensædede
svævefly. Ikke bare Duo Discus, men også sjældne typer: Akaflieg
Braunschweig kom med to af deres prototyper SB 7 og SB 14,
Akaflieg Karlsruhe’s Ak-5b og AK-8 og og Akaflieg Hannover’s
SIDE 32 NORDIC GLIDING 2016

D-43
Men først et par ord om Darmstadt’s nyeste prototype: Den er baseret på D-41, som ikke kunne repareres efter et havari. Flyet har
et stærkt fokus på flyvetræning, derfor sidder de to piloter ikke i
konventionel tandem-placering, men i Side-by-side-konfiguration. Dette har den fordel, at begge piloter kan se de samme instrumenter og har den samme udsigt. Alt det gør det enklere at kommunikere med hinanden og er til fordel for uddannelsen (utbildningen, red). Det er klart, at D-43 ikke ville være succesfuld på
markedet, da det er billigere (og aerodynamisk bedre) at forlænge
cockpittet med cirka 30 cm end at bygge i bredden. Men det er
okay, da det ikke er ambitionen at masseproducerede high-performance typer. Centralt er det, at medlemmerne af Akaflieg kan udforske ukonventionelle ideer og koncepter, som kan være for risikable for de etablerede flyproducenter.
I dette sommertræf var det ambitionen at måle performance på
D-43 og også etablere forhøjelsen af Vne fra 200 km/t til 270 km/t.
Derfor bevæges side- højde- og krængerorene rytmisk i 5 km/t-

Zacher-protokollen in action under flyvningen.

etaper. Denne såkaldte fluttertest hjælper med til at fastslå mulige
aeroelastiske svingninger. Svingninger er normalt ikke noget problem, men kan være problematiske, hvis det ikke aftager. Derefter
følger en belastningstest, så flyet kan startes med spil.
Det er en sjælden chance at sidde i en af akafliegernes prototyper og at flyve dem. Mange piloter brugte denne chance og fløj et
Zacherprotokol eller bare for underholdningens skykd. Alle synes,
at det var en dejlig oplevelse.

AK-8
Ak-8 er et standardkategori-svævefly, som er udviklet af Akaflieg
Karlsruhe. Det har et vingefang på 15 meter og har fuldt elliptiske
vingeforkanter. Ak-8 fløj for første gang i 2003. Desværre blev den
beskadiget i 2005 ved en udelanding. En vinge skulle bygges helt
op igen. Den anden ”Første flyvning” lykkedes i 2009 og derefter
kunne der foretages testflyvninger igen. Testflyvningerne er gennemført i Aalen-Elchingen, så flyet kunne få en endelig godkendelse fra luftfartsstyrelsen. 2014 lykkedes fluttertesten op til en hastighed af 305 km/t. Derefter følger nu en spintest.
Fordi vi ikke ved med sikkerhed, hvordan flyet ”flyver” under
spin, og om piloten kan komme ud af spin, blev Ak-8 modificeret,
så testen kan udføres så sikkert som muligt. Derfor er en faldskærm

Projektleder Leif Thorhauer i interview om D-43’s særpræg.

monteret for enden af fuselagen. Faldskærmen skal stoppe rotationen i nødstilfælde. Fordi flyet ikke kan styres hvis skærmet er åbnet, skal den også kunne separeres fra flyet, efter at den har gjort
sit arbejde. Derfor er den koblet til en simpel udløsermekanisme.
Der er også en vægt som kan droppes. Det bevirker, at tyngdeNORDIC GLIDING 2016 SIDE 33
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AK-8 under ground tests - bemærk spinkit/faldskærm bag.

AK-8 med eliptiske vingeforkanter - kroppen er modificeret DG600 M.

punktet dermed flyttes længere frem og det kan stoppe spinnet.
Mekanismerne betjenes med hjælp af tre håndtag, som er installeret i cockpittet.
Før flyet kan testes i luften, skal mekanismen testes på jorden.
”Vinden” til faldskærmen kom fra DLR’s Remorquer med fuld gas
og maks. hjulbremser! Efter den statiske test var gennemført uden
problemer, kunne studenterne endelig teste AK-8 i luften. Testpiloten Uli Schell fløj fejlfrit og heldigvis var der ikke behov for fald-

skærmen i luften. Alle deltagerne var glade for det, selvom de havde arbejdet i ugevis på sikringsmekanismerne. Det næste skridt er
flyvning med vandballast, men da der stadigvæk er en masse, der
skal beregnes og fordi der skal gennemføres nogle tests, skal det
behandles ved næste sommertræf.

Special-designade
segellygbyxor
som förenklar livet i cockpit.

Benficka
på låret.

Gylf,
enkel att öppna
sittandes i planet.

Köp på www.gliderbums.se
info@gliderbums.se
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Ifølge de amerikanske luftfartsmyndigheder FAA (Federal Aviation Administration) gælder et fly uden motor og med en tomvægt
under 70 kg som „Ultralight vehicle“. Flyene skal ikke registreres,
og piloterne behøver intet certifikat. Resultatet af disse bestemmelser er Sparrowhawk, produceret af Windward Performance. Flyet
vejer præcist 70 kg og har et vingefang på 11 m. På grund af vægten og dens spændende ydeevner har flyet sat 11 rekorder. Hemmeligheden er materialet: Sparrowhawk består primært af prepreg-kulfiber (præ-imprægneret kulfiber). Hvis konstruktørerne
kunne reducere vægten på fuselagen, kunne de forøge spændvidden; To mennesker kan bære flyet uden problemer.
Baseret på successen af Sparrowhawk designede Windward Performance det nye Sparrowhawk ”R”, med 13,5 m vingefang og 122
kg tomvægt. Tilfældigvis var en ejer af denne Sparrowhawk R i
Europa. Morgan Sandercock, født i Australien, deltog i World Gliding Champonships i Litauen og besøgte os i Tyskland. Morgan er
ikke kun en entusiastisk pilot, han arbejder også på Perlan Project.
Med Perlan-flyet vil holdet nå op til stratosfæren og udforske vejret deroppe. Flyet skal anvende den såkaldte Polarvortex for at opnå
denne højde. Luftfartspionererne Steve Fossett og Einar Enevoldson satte højderekorden med 15,460 m i deres Perlan I. Den nye
Perlan II skal komme endnu højere op.
De fleste medlemmer af Akaflieg vil være ingeniører og på grund
af deres nysgerrighed blev Sparrowhawk R samlet på rekordtid, så
studenterne kunne undersøge hver detalje og måle den så præcis
som muligt. Det gule fly kunne også fremkalde passion i luften;
bugserpiloterne elskede den gode stigehastighed med det 122 kg
”tunge” fly bag sig.
Fordi sådan et fly ikke kommer forbi hver dag, blev dens performance analyseret i de sidste dage med godt vejr. Testflyvninger lykkedes, og dataene bliver nu analyseret af DLR.

D-43 lander. Bemærk side-by-side-konfigurationen.

Specielle projekter

lere sådan et anlæg, fordi det kræver masser af plads og strøm. Vi
håber, at den såkaldte ”MessBUS” kan blive brugt ved næste sommertræf.
Naturligvis vil alle samles næste år igen i Aalen for at forske og
flyve videnskabeligt, men derefter arbejder alle med analysen af de
samlede data. Resultaterne bliver som sædvanligt præsenteret ved
Idaflieg’s vintertræf. Vi glæder os allerede til næste gang og til videre spændende projekter. H

Samtidig arbejder studenterne på andre forskningsprojekter. For
eksempel udvikler nogle medlemmer sammen med det tyske institut for Flugführung i Braunschweig og Messwerk GmbH et standardiseret anlæg for samling af måledata i realtid. Forskerne har
aldrig data nok, så anlægget samler data som flapsettings, lufttryk
eller motortemperatur. Det er dog ikke enkelt eller billigt at instal-
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Justerbar resår
i midjan

Sparrowhawk R

Gule venner: Sparrowhawk R, og Mü 30 „Schlacro“ fra Akaflieg München

Få svar
på tlf. 70201927

Forsikringsmæglerne
på Roskilde Lufthavn
Lufthavnsvej 46 • 4000 Roskilde
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Sport eller luftfart?

Segelflyg är en sport. Det är vi nog alla överens om. Vi tillhör ligt skadar vår verksamhet, det har t o m EASAs högsta ledning
idrottsrörelsen och är anslutna till Riksidrottsförbundet. Sett ur insett.
denna synvikel är segelflygplanet vårt idrottsredskap och luftSkulle det då vara möjligt att bryta ut segelflyg ur EASA byrårummet vår sportarena. Men varför är vi då en del av den ”civila kratin? Ja, som opinionen är idag, är det ett möjligt scenario.
luftfarten” med allt vad det innebär?
Men vill vi det?
I realiteten behandlas våra flygplan från myndigheternas sida
De bland oss som inte tycker det, pekar bl a på luftrummet. Om
i princip likadant som en Airbus. Och i likhet med piloterna på en vi inte är en del av ”aviation community” kan vi då få tillgång till
Airbus ska vi ha flygcertifikat och kostbara läkarundersökningar. luftrum, eller annorlunda uttryckt, hävda vår rätt att få använda
Och våra flygplan ska ha typcertifikat, luftvärdighetsbevis, ARC, luftrummet?
AMP, nat-o-reg-bevis, Form One etc för en kostnad av minst 5
Onekligen ett tungt argument. Om vi åter jämför med cykel000:-/år.
sporten cyklar de inte tävling på allmänna vägar (i alla fall inte i
Låt oss jämföra med cykling. Inte behöver en elitcyklist ha ett elitsammanhang) utan de kör på avstängda vägar. Och detsamspeciellt cykelcertifikat och särskilda
ma gäller de flesta sporter.
medicals? Och inte behöver cyMan tävlar på arenor, i regel
Finns det ett mellanting – både sport
keln ha ett ”cykelvärdighetsbeslutna. Vår arena är luftrumvis”, ARC, AMP eller nat-ochmet och vi flyger i det tilloch luftfart? Ja, om vi kan få till ”proreg-bevis och en Form One på
sammans med alla andra luportionate rules”, alltså vettiga och encykelkedjan?
frumsbrukare. För att flyga
kla regler. Alltså att både ha kakan och
I slutet av september anordi detta luftrum ställer mynäta
den.
nade EGU en workshop om sedigheterna – med visst fog
gelflygcertifikaten i framtiden.
- krav på oss. På att vi har
Inom arbetet med Part Gliding
cert, utrustning m m. Alterhar vi – Europas segelflygare – nu möjnativet kan bli att vi blir inligheten att initiellt utforma segelflygcertifikatet GPL (som ska stängda i ”reservat”?
Men att vara i systemet innebär alltså förutom stor byråkrati
ersätta SPL och LAPL(S) om det blir som vi vill ha det). Hur det sedan blir i slutänden får vi se, men det är EGU som f n ”äger” frå- även stora kostnader för oss (cert, medical, ARC m m m m).
Så motfrågan till att bli enbart sport är; vill vi egentligen ställa
gan och driver den.
Och då kommer så klart frågan upp direkt: Varför ska vi över- oss utanför ”aviation community”?
Finns det ett mellanting – både sport och luftfart? Ja, om vi kan
huvudtaget ha ett certifikat? Vad ska det vara bra för? I Storbritannien har man aldrig haft obligatoriska certifikat och de slår få till ”proportionate rules”, alltså vettiga och enkla regler. Alltså
inte ihjäl sig mer än vi och utsätter inte tredje part för större fara att både ha kakan och äta den.
Problemet blir då att vi måste bestämma oss nu. Ska vi gå till
än vi gör. Och, även om det inte är en fråga för certifkatreglerna,
varför ska våra segelflygplan ha en luftvärdighetsbyråkrati som förhandlingarna i Köln i slutet av oktober med ambitionen att förär direkt hämtat från ”de stora”? Och som innebär enorma kost- handla om vettiga certifikatregler eller ska vi börja förhandla om
nader för oss och som i verkligheten inte ger oss högre flygsäker- ”Gliding Brexit”? Det är nu vi har chansen.
Jag vet vad jag tycker, vad tycker ni?
het.
Vi ses på Billingehus!
Varför ska segelflyg överhuvudtaget ligga under EASA när det
Att läsa: Philip Wills ”Free as a Bird”, 1973, ISBN 0-7195-2823gäller regler? De regler och krav från myndigheterna som omger
segelflygning har numera nått sådana proportioner att de allvar- 2H
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H Hvad jeg lærte om flyvning af dette

HVAD JEG LÆRTE OM FLYVNING AF DETTE ...
Ny serie i NORDIC GLIDING
Læserne skriver om deres egne oplevelser. Ingen pilot kommer
igennem ”karrieren” uden intense episoder hvor man lærer sig
noget om flyvning. Enten med ”sved på panden” eller med egentlig havari. Læs og bliv
klogere!
Skriv din egen beretning (med eller uden forfatter-navn!) til jenstrabolt@nordicgliding.
com og modtag 3 x rødvin fra Chateau NORDIC GLIDING!

“Målfascination”
Mål-fascination er en potent psykologisk mekanisme som kan have en negativ effekt på den
mentale processering af informationer. Det gælder også for svæveflyvepiloter på finaleglid!
Tekst og foto: Jens Trabolt (som lærte sig en del af denne flyvning)

Onsdag d. 10 august eftermiddag. Vejret over Sjælland virker til at
være brugbart til en kort strækflyvning, og jeg beslutter mig for at
deltage i den sene eftermiddagsflyvning i min klub. Det er over en
måned siden, at jeg sidst har været pilot in command, og da flyvning er en fersk-vare, vil det være fint at banke rusten af logbogen
og kundskaben. Raspen lover 4/8 CU og ca. 1200 meters -base og
en relativt kraftig nordvestlig vind på ca 20 kt.
På vej ud til klubben konstaterer jeg, at vinden havde arrangeret
termikken i veldefinerede CU-gader, og det er som regel opskriften på underholdende flyvning; Straight ahead på kurs i stig med
200 km/t!
Jeg får kontakt med andre klubmedlemmer, og vi flytter vores
Duo Discus, så vi kunne ”befri” vores 2 x 15 meters Discus fra den
over-komprimerede hangar. Vi har også en ASW 24, men Discus
flyver mere af den simple årsag, at Discus’erne parkeres nærmere
hangardøren!
Vi gør vores daglige tilsyn og monterer batterier; Er der bemærkninger i flyets håndbog? Har flyet udelandet siden sidst? Er det
samlet korrekt? Hovedbolte? Ror? Fungerer radioen? Min klub er
stor, og der er mange forskellige piloter som flyver disse. Derfor er
det vigtigt, at man holder koncentrationen i sin gennemgang – ser
man bort fra den åbenlyse livsfare ved at flyve med dårligt samlede fly, kan små fejl være ekstremt irriterende, når man først er i
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luften og på vej mod stordåd.
Vi er to piloter i hver sin Discus. Ingen bemærkninger, og vi bugserer flyene ned mod startstedet, så vi kan være 100 % klar, når
Pawnee-piloten ankommer. På de sene eftermiddagsflyvninger
gælder det om at anvende tiden i luften inden termikken dør – kaffen kan man drikke senere.
I øvrigt gælder det paradoksale, at man kan blive klar til flyvning hurtigere, når man er minimalt mandskab på flyvepladsen.
Holder man fokus bedre, når ansvaret bare ligger på enkelte personer?
Vi holder nu 2 fly klar. Vinden er direkte på flyveretningen, så
der er ingen sidevind, og da Pawneen ankommer, er jeg vingeholder på den første Discus, som launcher uden problemer.
Jeg gør mig klar i cockpittet, mens jeg venter på, at Pawneen skal
komme ned igen. Der er ingen personer til at holde i vingen, men
vinden er kraftig og græsbanen er Nordsjællands stolthed: kort og
velklippet! Så med fuld gas på Pawneen og hjulbremse, kan jeg løfte vingen inden accelerationen.
Under bugseringen holder jeg fuld fokus. Det er relativt turbulent, og jeg hørt rigeligt med skrækhistorier om piloter som blev
optagede af andre uvigtige detaljer og mistede kontakten med Pawneen. Vi stiger med 5 m/s under en energilinje, og på kort tid er
jeg i 2000 ft, hvor jeg siger farvel til det motoriserede djævelskab.

På kort tid etablerer jeg stig under en stor CU og går fra klubfrekvensen til Roskilde Approach, som håndterer TMA over Sjælland.
”Roskilde Approach, godeftermiddag fra glider OY-XRS”.
”Glider RS, Roskilde”.
”Jeg er et svævefly som ligger i 2400 ft over Hillerød. Kan jeg få
November 4 (sektor) til 4000 ft, XRS?”
”XRS må flyve i November 4 til 4000 ft”. Ingen problemer her og
straks efter klareringen ligger jeg i ca 4000 ft nær Øresund og med
en prægtig udsigt mod Sverige. Jeg observerer på skyggerne på jorden, at der ligger en energilinje i en nordvestlig retning op mod
Kattegat og Hundested.
Efter ca. en time er jeg nær Hundested, og en herlig flyvning rigere, og det glæder mig at konstatere, at min plan for flyvningen
fungerer. Jeg kan med stor selvsikkerhed udpege termikken, centrere den og på den måde (sätt, red) bevæge mig frit inden for de
grænser flyets performance og meteorologien sætter for mig. Jeg
bemærker også, at jeg bliver lidt modigere hver gang jeg flyver, så
min aktionsradius ekspanderes med et stigende erfaringsniveau.
Sidst på eftermiddagen er det tid at vende tilbage til flyvepladsen. Jeg ligger i 3500 ft ca 22 km fra klubben (påkrævet L/D 19)
Jeg skal flyve i sydøstlig retning med en relativt potent medvindskomponent på 15-20 km/t, så der er ingen grund til bekymring.
”Min” Discus B er opgivet til bedste L/D på 42, men det er også 25
år gammelt og glider nok ikke længere som et fabriksnyt med intakt gelcoat og sealings. Dertil kommer minus for pilotens ukorrekte valg af hastighed. Så i mine kalkulationer beregner jeg glidetal 30. Fra denne højde vil det sige ca 35 kilometers rækkevidde i
nul-luft plus effekten af medvind.
Mit direkte slutglid til klubben ligger ud i en stor vest-østlig ”blå
zone”, ingen CU. Jeg overvejer kort om jeg skal flyve en nordlig
omvej via den eksisterende energilinje. Men fuld af selv-tillid vælger jeg den direkte flyvning. Det interessante ved Nordsjælland er
den altid korte vej til koldt vand. Dertil kommer effekten af luftmassens passage af den store Arresø, som er Danmarks største.
Med andre ord: En temmelig uberegnelig cocktail af stig og synk.
Men altid underholdende! Præcis hvor underholdende skal jeg
komme til at re-evaluere, for det synker 3 m/s. Jeg øger farten til
160 km/t for at komme forbi synkområdet. Men det fortsætter og
fortsætter, selv med en groundspeed på 170-180 km/t. Indledningsvis mener min Oudie, at ankomsthøjden er 1500 ft, men den vær-

di bare synker og synker. Jeg fortsætter flyvningen, for luften må
vel stabilisere sig, og jeg mærker en vantro over, at min vurdering
ikke korrekt. For 5 minutter siden var jeg verdensmester. Nu præsterer jeg til et 0! Dette kan ikke stemme. Skal jeg overveje en udelanding? Da jeg er 4 km fra flyvepladsen er jeg i 1150 ft agl (380
m), og efter alle forhold burde jeg afbryde nu og være i skarpt udelandings-mode. Men pladsen ligger jo bare ret frem og lokker. Jeg
mærker ganske tydeligt, at dette er nu er en stresssituation, og jeg
mærker desværre også, at den mentale belastning bevirker, at jeg
svært ved at beslutte mig. Under mig er der er marker med højt
korn – vi er nær høsttid, og jeg er ikke interesseret i et groundloop.
Jeg vurderer at det også vil være farligt at flyve direkte på finale i
medvind på flyvepladsen (med potentiel vinsch-operation), selv
om det giver den korteste flyvedistance. Nu skal jeg beslutte mig.
Måske det går alligevel til flyvepladsen? Oudien siger, at jeg ankommer i 800 ft. Men det synker endnu, og jeg stoler ikke på beregningen under disse forhold.
Jeg opdager en potentiel udelandingsmark lidt tættere på pladsen og besluttter mig for at fortsætte med svedige hænder. Da bliver jeg reddet af en exceptionelt potent blå termikbobbel som giver mig 1000 meters højdevinding på kort tid. Egentlig behøver
jeg ikke denne ekstreme højde, men jeg trænger til at komme ned
i adrenalin-niveau og tænke inden landing. Hvad gik der galt?
Efter landing analyserede jeg loggerfilen. Hvorfor gik det ikke
som jeg troede? Jeg tabte 790 m højde på 17,7 km - i medvind! Det
giver et glidetal på 22. Ikke imponerende i en Discus! Det var resultatet af første fejl - at flyve ud det vidtstrakte synkområde, som
jeg i min naivitet tænkte, at jeg kunne krydse. Anden fejl var den
ganske store faktor – målfascination eller get-there-itis. Bare 4 km
før pladsen var jeg i absolut moden højde til en udelanding. Men
selv om jeg var klar over, at min dømmekraft var nedsat pga målfascinationen, så fortsatte jeg alligevel flyvningen i håb om at ”forholdene ville ændre sig”. Det gjorde de. Men det var ikke min fortjeneste. Havde jeg været 50 km fra flyvepladsen havde min mentale model af situationen været en hel anden. Så havde jeg været i
udelandings-mode og skulle ikke vælge mellem at fortsætte eller
udelande.
Resultatet blev, at jeg slap billigt med en oplevelse i kategorien:
”Sved på panden” og ikke ”dårlig udelanding /havari” og en erfaring rigere. Det var en skøn flyvning med fuld kontrol – indtil det
gik ad helvede til!
PS: Har du en oplevelse som du (med navn eller anonymt) vil
dele med andre piloter, så skriv! (det giver 3 x rødvin)! H

”

Jeg fortsætter flyvningen, for luften
må vel stabilisere sig, og jeg mærker
en vantro over, at min vurdering ikke
korrekt. For 5 minutter siden var jeg
verdensmester. Nu præsterer jeg til
et 0! Dette kan ikke stemme. Skal
jeg overveje en udelanding?
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H Flyvestafetten

Hvilke fly ville stå i din drømmehangar?

FLYVESTAFETTEN ...

En Swift. Den är ensitsig och bättre än min tvåsitsiga Fox. Med en
Swift skulle vi kunna börja flyga i Unlimited och göra häftigare flyguppvisningar.

Jag har fått en sporre att lossna vid en hård landning med en Giles202, det blev en fabriksreparation.
Med segelflyg har jag lyckats fälla in stället under start på en Ls4.
Handtaget fastnade i skjortärmen. Småskador på luckorna som jag
reparerade själv.

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

Hvem er den bedste pilot, du nogensinde har fløjet med?
Svenska landslagets tränare Sandor Katona. Han började med unlimited aerobatics motor 1964 och var med och flög VM i aerobatics
tills han var 74 år. Gubben flyger fortfarande bättre än jag.

Hvis du kunne skifte livsbane eller karriere, hvad ville du så
gerne være?

Navn: Pekka Havbrandt

Första VM laget. Christer Gustafsson, manager. Sandor Katona, Tränare
Johan Gustafsson guldmedaljör. Pekka Havbrandt
och Daniel Ahlin Silvermedaljörer i lag.

Nationalitet: Svensk

Hvad sysler du med, når du ikke flyver?
Jag är pensionär men jobbar som konsult. Jag hjälper flygföretag med
EASA byråkratin och är styrelseordförande i ett företag som tillverkar
kamerautrustning för halvstora obemannade farkoster. Sen har jag 4
barnbarn, grabbar som behöver lära sig att skjuta luftgevär och flyga
drake.

Hvor er du med flyvning om 10 år?

Klub: Eskilstuna

Om 10 år jobbar jag nog fortfarande med aerobatics som lärare, tränare, lagledare och tävlingsledare. Då kanske tävlandet är mindre viktigt och jag jobbar mer med att få fram nya talanger inom sporten.

Alder: 68 år
Hvorfor blev du svæveflyver?
Åke Andersson kom till vår skola och visade en kortfilm om segelflyg i alperna. Det såg så häftigt ut att jag åkte till flygklubben veckan
efter. Certet kostade 630 kr 1964.

Team Sweden i Finland 2010

Hvad er, efter din mening, de største udfordringer i luftsport og General Aviation i dag?
Minskande antal piloter. När jag började 1964 var vi 5500 segelflygare i Sverige, nu är vi 1800. Vi måste göra sporten mer attraktiv för dagens ungdomar. Flygplanen är moderna men vårt sätt att bedriva verksamheten har inte förändrats särskilt mycket.

Hvor, hvornår og i hvilket fly lærte du at svæveflyve?

Bedste flyvning nogensinde?

Har du nogensinde fået kritik for din flyvning?

Jag började flyga i Eskilstuna med Bergfalke. På den tiden fanns inte utbildning i molnflygning så vi började med små moln och fortsatte med
stora. Bergfalken har en ”reset.” Om man tappar flygplanet i moln trimmar man fullt bak, tar ut bromsen och släpper spaken. Inom 10 sekunder är man i planflykt och kan ta över och fortsätta molnflygandet. Detta fungerar på ASK 21 också. Ta ut broms innan du passerar 160 km/t.

Första tävlingsstarten på VM i Aerobatics 2010. Då var ett långsiktigt
mål uppnått. Sverige var med internationellt. Jag bara njöt av flygningen och kände inga krav. Vad kan man begära av en 62 årig ”Rookie”.
Den avspända flygningen gick det bra. Jag blev 10 totalt och fick silver i lag.

Hvad er den mest mindeværdige oplevelse i forbindelse
med din træning?

På 80 talet skulle jag vara med och flyga uppvisning i Dala-Järna med
en Pirat. Det gick bara att göra klöverloopingar med den. Inga rollar.
För att transportera segelflygplanet fick jag med mig Sverre Andt som
pilot i Piraten och satte mig själv som bogserare i vår Lillcub. Vi följde sjöarna norrut men molnen blev lägre och lägre. När molnbasen
var nästan i jämnhöjd med älvfåran började jag leta efter nödlandningsbara platser på kartan. Jag såg att det var möjligt att vika av mot
Ludvika. Vi fick precis rum mellan molnen och trädtopparna och landade rakt fram när vi hittade Ludvikas fält. Det fanns inte utrymme
för några landningsvarv. Om vi hade fortsatt lite längre hade vi inte
kunnat vända. Då hade det blivit vattenlandning. Jag hade med mig
en 20 liters ”Jerrydunk” med bensin i framsätet. Vi tankade och väntade väder på ett helt öde fält. 4 timmar senare klarnade det upp och
vi kom fram till Dala-Järna precis innan uppvisningen skulle börja.
Idag skulle jag ha struntat i uppvisningen och vänt i god tid. Jag var
yngre då!

När Bromma flygplats fyllde 50 år gjorde Eskilstuna FK en uppvisning. Två trippelsläp, formationsflygning med 6 segelflygplan och en
looping med tre segelflygplan i formation. Som avslutning skulle jag
göra en utvändig looping neråt och komma ut på rygg på ca 150 m.
Jag hade tränat i fint väder, men vid uppvisningen var det lite duggregn och flygplanet var lite blött (vådt, red.). Salton är lynnig även när
den är torr men blir ännu mer oberäknelig när den är blöt. Vid ryggläge och ungefär 180 km/h och 45 grader neråt klippte Salton och
gjorde 1 ½ oavsiktliga inverterade kvickrollar. Jag kom ut på 30 m. Efteråt kom Red Arrows uppvisningsledare och pratade allvar med oss
om att göra kvickrollar på låg höjd.

Jag flög till Vängsö med K8 för att få 5 milen till mitt silver C. När flygningarna i Eskilstuna var klara för dagen kom bogserflygplanet för att
hämta mig. På hemvägen hann det bli mörkt. Mina kamrater hade kört
ut bilar på fältet för att markera landningsplatsen.
En mörkerlandning är spännande när man varken kan se marken eller
instrumenten. Speciellt eftersom jag bara hade ca 30 timmar flygtid och
flög på mitt andra år.

Hvilket fly flyver du nu?
Jag flyger segelflygplanet MDM-1 Fox. Den är speciellt byggd för segelflyg-aerobatics. Jag tävlar fortfarande och var med på VM i Matkopusta i Ungern i somras med ett nytt lag från Sverige. Det blir flygning som lärare i ASK21 och SF25 också. Jag måste erkänna att jag
även har kontakt med ” The Dark Side”, motorflyget. Jag bogserar med
Piper PA25 och flyger avancerat med Zlin 526 och Laser 230.
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Jag skall bli Italienare i mitt nästa liv. Dom är helt oorganiserade men
förstår sig på hur man lever, äter, dricker och älskar med stil.

Værste flyvetur eller oplevelse med flyvning nogensinde?

Jag måste erkänna att jag även har kontakt med ”The

Dark Side”, motorflyget, här en Laser 230.

Jag flyger inverterat med min Fox på NM i Finland
2009

Er der en ting omkring det at flyve, du ville ønske du havde indset
noget tidligere?
Jag var bland de första som gjorde flyguppvisningar med segelflygplan, H101 Salto, på 80 talet. Då kunde man flyga Salton på VM, men
jag visste inte att det fanns internationella tävlingar i segelflygaerobatics. Tänk om jag hade börjat med aerobatic tävlingar redan då medan jag fortfarande var ung, vacker och duktig.

Kan du reparere et fly?

Hvor mange timer har du totalt?
Det blir inte mycket när man flyger aerobatics, 1500 tim.

Jag har åkt en 10 mil triangel Eskilstuna, Arboga, Sura några gånger.
Numera blir det nästan bara aerobatics.

Har du nogensinde skadet et fly?

Hvilken flyvepersonlighed beundrer du mest - og hvorfor?

Jag har EAA godkännande för att underhålla Eskilstunas experiment klassade PiperPA25 och min Laser 230. Just nu bygger EFK
om en PA25 från att ha haft en Volvo bilmotor tillbaka till konventionell Lycoming. Jag kan också reparera plast och underhålla min
Fox.

Har du en favoritrute
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H Flyvestafetten

Istwan Wlassics, han var först i Sverige med att flyga 50 mil FAI triangel med en KA6. Han har förutom eget tävlande gjort mycket för
att få fram nya talanger. När hans medical drogs in flög han ändå
som coach från baksits med unga piloter. Läs hans bok om ni vill
veta mer.

Lotte Engelund og Morten Bennick var de
ansvarlige for Juniorlejren. Her blev der
tid til en tur i PFG’s Duo Discus.

Hvilken dansk eller norsk juniorpilot skal have ”Pilotstaffen” næste gang - og hvorfor?
Jag skulle vilja veta mer om Erik Brenner Marthins. Att vinna NM
vid 17 år ålder är något alldeles extraH

Jag fick göra en flyguppvisning över Stockholm
2010 när flyget fyllde 100 år och landa bredvid Kaknästornet på Gärdet

Daniel Ahlin och Jag på VM 2010

 Over 140 Winches Worldwide, supplying more
than 40 countries
 Upgrading all types of winch to Skylaunch
specifications for a lower cost option
 Components, kits, servicing and upgrades for
non-Skylaunch Winches
 All cables, equipment, spare parts etc. supplied
 Contact us for free, no obligation quotes and advice
After:

▼

Before:

Re-engineered winches available ready to launch from just £35,000 UK Pounds

New Skylaunch Winches from £57,000

Tel: +44 (0) 1939 235 845 •
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WWW.SKYLAUNCH.COM

Upgrades/ kits

Accessories

Cables

Components

The Worlds leading Glider Winch manufacturers – “It’s like going up on rails!”

• Email: mike.groves@skylaunch.com

Jakob Karlsson er juniorernes repræsentant i
Bredde- og Juniorudvalget. Her venter han på
en snor, så han kan flyve en tur over Sjælland i FSN Skrydstrup Svæveflyveklubs Discus.

Morten Bennick (th.) forklarer en junior
om Duo Discusen herligheder.

Juniorlejren lånte Kalundborg Flyveklubs
Puchacz. Her er den på slutglid til EKKL.

En successhistorie: Juniorlejr 2016
Tekst: Ulrik Friis
Foto: Lotte Engelund

Årets juniorlejr hos PFG på Kaldred blev en ubetinget succes. DSvU lige pladser.”
sendte juniorlejren i licitation, og PFG ved Morten Bennick bød Selv når det ikke var flyvevejr var der aktiviteter. Jakob fortæller,
at et af højdepunkterne var, da Lis Arneberg kiggede forbi og fløj
ind og vandt udbudet.
Jakob Karlsson, junior fra FSN Skrydstups Svæveflyveklub, hav- lidt kunstflyvning med lejrens deltagere.
Jakob kan kun anbefale at de unge svæveflyvere deltager i juniorde kun rosende ord til arrangementet:
”Lejren var enormt godt planlagt, der var bare styr på det hele med lejeren. Det var en ubetinget succes, som mange flere burde have
mad, overnatning og parkering af flytrailere. Og så var det helt oplevet.
Lotte Engelund fra Bredde- og Juniorudvalget
utroligt at opleve PFG’ernes kærlighed til en
deltog også i juniorlejren. Som ophavskvinde
gammel Ka 6, som en af deltagerne havde tatil lejren føler hun en særlig stor tilknytning til
get med. De ”gamle” PFG’er sørgede for at den
den. Det var ikke uden nervøsitet hun overgav
kom i læ for regnen i hangaren, og de fandt
juniorlejr-stafetten til PFG og Morten Bennick,
også plads til den i hangaren om natten.”
men det var der ingen årsag til: ”En juniorlejr
Jakob havde en fantastisk juniorlejr og har
skal jo være fyldt med grin, spas og forrygende
kun roser til PFG og lejrens leder, Morten Benflyveture. Og det leverede PFG. Morten Bennick: ”Der blev taget rigtig godt hånd om Bnick var eminent til at sætte og formidle de rampiloterne og deres flyvninger. De fik rigtig manEn af deltagerne havde en Ka 6 med til Jumer, som svæveflyvning dyrkes efter hos PFG
ge gode og lærerige ture, som de helt sikkert niorlejren, og den fik en udsøgt behandpå Kaldred. Juniorlejren har helt sikkert flyttet
ikke glemmer lige med det samme. S-piloterne ling af PFG’erne. Gammel kærlighed rudeltagernes grænser og givet dem nye mål og
fik udskrevet opgaver, som nogen kunne gen- ster ikke.
nemføre, og de flyvninger sendte os ud i Roskilde ATCs luftrum, drømme.”H
som er meget forskelligt at flyve i, end det vi har ved vores hjemNORDIC GLIDING 2016 SIDE 43

Man får meget fly for pengene; Priserne på b

H Flight Story: K8
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
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H VGC Rally 2016

To typiske billeder som opsummerer den afslappede stemning på VGC.
”Shaun the Sheep” (standardinventatar på en britisk Slingsby) i ”duel”
med finnen Jyrki ”Jyska” Viitasaari. (foto: Harri Mustonen)

VGC-præsident Jan Forster i et af de ”lokale fly, en meget flot PIK-5C. (foto: Hari
Mustonen)

Klaus Schickling (DE), samme ”Jyska” og VGC-præsident Jan Forster (NL) i
gemytlig interaktion. Her trives selv-højtidelige personer ikke!

11-årige Oscar Elridge fra Oxford var på
sit livs eventyr med klubkammeraten
og reserve-farfar Peter Brooks i indhyret Bocian.
Jørgen Bruun hjælper Niels Peder Møller med en start i den sublime PIK-16
C Vasama som fik sin debut under årets VGC.

Tekst og foto: Jens Trabolt

Jeg flyver langsomt
– men jeg oplever mere
I en nutid hvor sjælløse kompositmaterialer er konstruktørernes førstevalg, og hvor jagten
på høj fart dyrkes som den eneste gud, er det årlige traditionsrige VGC-rally en livsbekræftende begivenhed, som ikke tager sig selv alt for alvorligt. Her gælder det om at flyve, opleve og nyde svæveflyvningens levende, farverige historie. Her flyves der nok langsomt, men
der opleves mere.
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Flyvning i veteran-svævefly tvinger piloterne til at redefinere flyveglæde og evaluere hvorfor vi flyver. Hvad er egentlig en rigtig
svæveflyvepilot? Er det en pilot som har stor glæde af flyvningen?
En pilot som kan tilbagelægge store afstande på kort tid? En pilot
som flyver med alle sanser og oplever meget?
”VGC Rally er milevidt fra vanlige konkurrencer”, bemærker
formanden for Vintage Glider Club, hollandske Jan Forster og giver svaret på det første spørgsmål: ”Her ser man ingen hyper-individualistiske piloter med knive mellem tænderne”. De fleste VGCpiloter er helhjertede romantikere med intakt æstetisk, historisk
og social sans. Piloterne nyder de flotte farver, former, det utrolige
håndværk og unikke tekniske løsninger i de gamle fly. At flyve Vintage-fly er ikke som at flyve veldresserede ASK 21’er eller Discus’er,

som fidelt lystrer enhver kommando. Her skal der virkelig flyves
– på samme måde som veteranbiler kræver en fast hånd og derfor
har sit trofaste publikum. Men energi som investeres aktivt i flyvningen kommer mangedobbelt tilbage. Det forklarer, at folk kommer tilbage – år efter år – for at træffe gamle venner og personligheder – i form af både mennesker og flyvemaskiner.
Ejerne af veteranflyene er i øvrigt ofte bare kustoder. De vedligeholder flyene til næste generation, og det forklarer også hvorfor
flyene ofte bytter ejermand for symbolske priser.

De tusind termikboblers land.
I år var det det finske nationalcenter på Räyskäla, ca 100 km nordvest for Helsinki, som var vært for det 44. Vintage Glider Rally. Det
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H VGC Rally 2016

Det var helt ok at præsentere en nyrenoveret finsk konstruktion på et
finsk-arrangeret rally. De stolte ”kustoder” Niels Peder og Jørgen var i ordentlig publikums-medvind med den danske PIK 16 C Vasama på
Räyskälä.

er værd at minde om, at Räyskälä er det eneste sted i verden, hvor
en 1000 km task er blevet udskrevet under et VM. Antallet af parkerede moderne kompositfly på centeret vidner i øvrigt om, at
Räyskälä er blandt de mest aktive i hele Skandinavien.
I forhold til kæmpesuccessen på Arnborg i 2014 og eventet på
hollandske Terlet i 2015 var 2016-Rallyet en mindre begivenhed
med et mindre antal deltagende fly og ca. 45 piloter. Det har dog
sin naturlige forklaring. Når man bor Sydtyskland, Frankrig eller
Italien er Räyskäla altså noget af en rejse med trailer. Derfor havde
de finske arrangører også stillet flere veteranfly til rådighed for udlejning. På rallyet i Finland kunne man fx hyre en Scheibe 55 Spatz
(præmieret for bedste renovering i 2003) for hele perioden for 2000
euro. Det virker ikke specielt billigt, men karakteristisk for Vintage Glider Rally skulle man også læse den joke som var skrevet med
små bogstaver. ” THE RENTING AGREEMENT STATES THAT
IT IS NOT ALLOWED TO RETURN THE GLIDER AFTER THE
RENTING PERIOD” …
Men som altid findes der entusiaster med god tid og velvoksen
tålmodighed; Skotten David Weekes kom med en Slingsby Skylark
på slæb – en velvoksen 3600 km road-trip fra det nordlige Skotland (ikke at glemme de 3600 km på vejen hjem igen!)
Blandt de øvrige nordiske deltagere var DASK-folkene (Dansk
Svæveflyvehistorisk Klub) Jørgen Bruun (SG70) og Niels Peder
Møller (Vejle SFK). I en meget passende gestus havde DASK timet
renoveringen af deres exceptionelt flotte PIK-16c Vasama med det
finske VGC-rally. Renoveringen gav point hos finnerne – og i øvrigt hos alle andre som forstår at værdsætte kvalitetshåndværk ned
i mindste detalje.
Renoveringen af Vasamaen er (som med alle veteranfly) en historie i sig selv og er beviset på, at VGC-rallyet er resultatet af mange, mange entusiasters utrættelige arbejde i deres respektive hjemlande; Sidst i 1960’erne var Vasamaen Vejle-klubbens flagskib, et
rigtig hot ship in standardklassen med flere rekorder bag sig (max
L/D på 34). Men tiderne ændrede sig og med glasfiberrevolutioSIDE 48 NORDIC GLIDING 2016

Men så langsom er veteranflyvning altså ikke. PIK 16C har
et vingeprofil som tangerer kategorien ”moderne”. Hot
stuff i 1960’erne.

nen blev Vasamaen overladt til en sørgelig skæbne i en fugtig trailer på Arnborg, indtil den blev reddet fra den sikre død og i det
mindste stillet indenfor under tag. Men sidste år kom 11 DASKentusiaster til undsætning og tog kampen op mod forfald, råd og
svamp i Vasamaen, og den 28. maj var et stort øjeblik da det nyrenoverede fly blev samlet for første gang. DASK-piloterne Niels Peder Møller og Jørgen Bruun estimerer, at der er ca 1000 timers arbejde i projektet. Den danske PIK 16c blev i øvrigt flankeret af flere ældre finsk-registrerede PIK-3c og PIK-5C på ”hjemmebane”.
Skulle man ikke vide det i forvejen, så står PIK for ”Polyteknikkojen Ilmailukerho” eller flyveklubben for Helsinkis Tekniske Universitet (grundlagt 1931, største succes PIK 20 med over 425 stk.
byggede).
Livsbekræftende var det også at være vidne til den yngste deltagers oplevelser; Den 11-årige Oscar Eldridge fra Oxford var med
sin ”reserve-farfar” +60 årige klubkammerat Peter Brooks til Rally,
og unge Oscar virkede til at trives helt ok væk fra mor! Med ca 20
spilstarter om dagen fik unge Oscar også valuta for pengene (han
var stort set bare væk fra flyet, en indhyret finsk-registreret Bocian,
når der skulle spises eller soves) og fik i bonus lov til at ringe med
den traditionelle ko-klokke som markerer åbningen af rallyet. Generations-samspil i højeste karat.
Totalen for rallyet var 156 starter med spil, 104 med flybugsering (og cirka 500 liter øl drukket i sauna, naturligvis.)
Næste gang træffes veteranentusiasterne primo august 2017 i
Dunaújváros (LHDV), Ungarn, ca 50 km syd for Budapest. Ungarn har 3 gange tidligere været vært for et VGC-rally (1983, 1989
og 1996).
Med et rally i Ungarn vil arrangørerne nok komme i samme situation som i Finland, hvor mange potentielle piloter afskrækkes
af distancen i bil med trailer. ”Men det er billigt at flyve derned
med rutefly, og vi håber på, at vi kan hyre lokale fly – præcis som
mange udenlandske piloter har gjort til rallyet her i Finland”, sagde en af de finske arrangører, Antti Jouppi. H

Fortidens ASK-21; En relativt billig adgangsbillet til klassiker-klubben er
fx denne Schleicher Ka4 Rhönlerche og med et glidetal på under 20 får
man fin volumentræning i start og landinger!

Variationen i VGC-rallyet giver dynamikken: Schweizisk 1974 Neukom S-4
Elfe i temmelig eksotisk farvekombination. S-4-modellen kunne leveres
med både 15- og 17-m vinger og er bygget i både balsa og glasfiber. Ejes
og flyves af Lilly Annemarie Grundbacher. (foto: Hari Mustonen)

Militærfly fra WW2 havde deres
egne dekorationer - det samme
gælder for retro-folket. Denne
Bocian er nok ”a lover, not a
fighter”. Bemærk i øvrigt instruktørens fine udsyn fra bagsædet.

Aha! Denne nyttige information løser
mysteriet bag alle disse transportvogne på flyvepladserne.

Flyvecenteret på Räyskälä ligger ca 100 km nordvest for Helsinki. Der er
både fin termik og prægtige pladsforhold.

Det var ikke bare afslappet retro-flyvning. ”Jyska” forbereder her en aerobatic-flyvning i sin Pilatus B4 (bygget siden 1966 i helmetal). Typen klarer
skrappe +7 G / -4,7 G. (foto: Hari Mustonen)
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H VM i Litauen

Ifrån förstagångspilotens perspektiv
Rapport från WGC i Pociunai, Litauen 2016

Sund skepsis? Meteorolog Emil Björk (t.v) på
den Internationella aftonen.

Gunilla Lindell putsar vinge efter lyckad flygning

Janne Nordh (TA) redo för start

Wilgas stod för bogseringen. Här är det dagligen påfylling av motorolje!

Richard Swanström håller sig i skuggan innan
start.

WGC Opening ceremony: Team Sweden marcherar in på invigningen.

spekterar. I söder gränsar Litauen med Vitryssland, ca 75km söder om Pociunau och
i väster gränsar landet till Kaliningrad, som
är en rysk utpost inkilad mellan Litauen och
Polen. Att passera dessa gränser gör man
inte lättvindigt, 1995 drev två amerikanska
varmluftsballonger in över Vitryssland under en tävling. Ballongerna blev nedskjutna
av flygvapnet trots att de fått klarering av
civil ATS och piloterna togs till fånga vilket
resulterade i diplomatiska intriger. Båda
gränserna omfattas av en danger zone på ca
18km (10 nautiska) men det hindrade inte
banläggaren ifrån att lägga brytpunkter nära
gränsen och AAT vändytor som går över
nationsgränserna. Åt sydväst gränsar Litauen till Polen och där flög vi in flertalet gånger utan problem.
Lärdomen ifrån Litauiska klubbklassmästerskapen var att vädret hur vackert det än
var ofta var växlande och stundom lömskt.
Vädret dominerades ofta av högtryck med
kortlivad bubbeltermik blandat med både
cumulus och torrtermik. Vi lärde oss ganska snabbt och med påtaglig konsekvens att
komma lågt (under 500m QHN) inte bara

gav oss problem, det sluta ofta med utelandningar. Nästa lärdom var att termiken över
skogarna ofta var bättre än över slätterna,
inte helt oväntat men ändå mera påtagligt
än hemma. Över slätterna var det ofta dåligt, och i vissa områden riktigt uruselt. Efter att vi diskuterat detta med lokala piloter
så förstod vi att de tom hade öknamn till
vissa områden så som ”The Desert” och
liknande. Förklaring var att det är olika jordmåner på slättlandskapet. Hemma i Sverige
igen och efter lite googlande så klarnande
bilden lite, på jordmånskartan så ser man
att skogarna i söder (nära Vitryssland) är
det tallhed på sandjordmån. Mellan skogarna och Kaunas TMA är det en blandad jordmån av sand och svartjord, väster om Pociuna och öster om Kaliningrad är det en
lerjord som absorberar all solvärme och ger
dåliga förutsättningar för termik. Denna
lerjord går även ned som stråk mot den polska gränsen. Om vi kopplade ihop detta med
observationer av vårt bilåkande (ofta med
vagn) så blev det ännu mera tydligt. Områdena med lerjord var ofta väldigt platta (flade, red.) med stora jordbruksfält, detta är

förmodligen förmodligen gammal Östersjöbotten. Områdena med sand/svartjord
var ofta väldigt småkuperade med åsar och
ryggar som man kan gissa sig till att inlandsisen skapat. Det var väldigt tydligt ifrån marken, tyvärr är det inte lika tydligt ifrån luften. Snarare så var det först tydligt när man
är så lågt att det är försent. Det enda sättet
att se detta är att bedöma storleken på jordbruken.
•
Skog => tallhed => sandjord => bra
termik
•
små jordbruk => kuperat => sand/
svartjord => dålig termik
•
stora jordbruk => platta fält => lera
=> urusel termik

Tekst: Per Carlin i G7, Arboga FK
Foto: Jens Trabolt, Janina Leonaviciene & Ona Valkauskiene

PER CARLIN, ARBOGA FK
Började Segelflyga 1998 som 20-åring
på Långtora, hittade ganska snabbt in
i tävlingsflyget och har flugit SM varje
år sedan 2002
Köpte tillsammans med min far flygplanet LS1-F SE-TPP vintern 2003/2004
och har ca 1000 h flygtid på individen
(totalt flygtid 1660h).
Segelflygtekniker och steg III tränare

Team Sweden var representerat av följande
personer
•
Mika Saväng, Team Captain (TC) med
fru Anette
•
Emil Björck, Meteorolog
•
Per Carlin, klubbklassen i LS1-f(G7)
med lag Niklas Lövgren
•
Gunnar Axelsson, klubbklassen i Std
Cirrus 75(XII) med lokalt lag
•
Jan-Ola Nord, Standardklassen i Discus 2T(TA) med laget pappa Bengt
•
Richard Swanström, Standarklassen i
Discus 2T(IKI) med laget Madelen
Swanström
•
Ronny och Gunilla Lindell, 20M 2-sitsklassen i Arcus(2M) med lokalt lag
Vi var med andra ord full trupp i alla klasser, min känsla var att många nationer satsade på detta WM, kanske för att det är dyrt
att skicka piloter till Australien. Kontentan
var i alla fall att det var fullt i både klubb
och Std med 50 deltagare i resp klass, i 20M
2-sits var 20 ekipage med vilket också får
anses vara mera än vanligt. Det var inte bara
många deltagare i resp klass, det var ovanligt många duktiga piloter med också. I
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Klubbklassen fanns det namn på piloter som
normalt flyger 15m och 18m flygplan, hur
skulle dessa piloter prestera i klubbklassen
med lägre glidtal och framförallt lägre vingbelastningar än de är vana med?

Förberedelser
I det svenska teamet har förberedelserna
varit lite olika. Gemensamt är att vi under
vintern och våren träffats några gång för att
diskutera förväntningar, rutiner och andra
praktiska frågor. Dessa träffar är alltid intressanta, för segelflygare är ofta starka individualister och att få oss att samsas är inte
alltid enkelt. TC Mika har med beröm
coachat oss genom denna process eftersom
inget blod har utgjutits.
När man flyger stora mästerskap så kan
det ibland vara de små detaljerna som avgör. Jag har genom åren upplevt att lokalkännedom kan vara otroligt viktigt, i kuperad terräng så är det vara stor skillnad på
att veta vid vilka vindar som hangen bär, eller var längs sluttningarna termiken släpper. Samtidigt så har jag haft inställningen
tvärt om angående plattlandsflygande, kan

det vara så mycket annorlunda än hemma?
Likväl så åkte jag och Gunnar ned till Pociunai i mitten av juni för att flyga Litauiska
klubbklassmästerskapen, mest som träning
men även för att få lokal kännedom. På vägen hem därifrån kan man nog vända på
steken. Kännedomen om de lokala förutsättningarna var mycket mera värda än vad
jag kunnat föreställa mig.

Lokala förutsättningar
Pociunai ligger i södra delen av Litauen, söder om Kaunaus TMA och väster om Vilnius TMA, två TMAn som dominerar luftrummet för segelflygning i området. Även
om TMAna är stora och så är uppbyggnaden riktigt smart. Närmast flygplatserna är
det som vanligt kontrollzoner som går ned
till mark, sedan är luftrummet uppbyggt
som en trappa med TMA A (450m), B1
(914m), B (1370m), C (1981m) samt segelflygsektorer vilket gör att man kan segelflyga så nära som 35km ifrån flygplatsen i fri
luft, här har svenska myndigheter något att
lära. Utöver kontrollerad luft så finns det
två luftrumsgränser som man definitivt re-

Nästa dimension på terrängen är
•
stora fält => attraktivt när man är
lågt => dålig termik.
•
Små fält => kanske bättre termik =>
riktigt dåliga utelandningar.
•
Skog => bra termik => landa i en sjö
De små fälten var så kuperade att de tom
kan anses vara olandningsbana. Det är med
andra ord ett moment 22. Under tävlingen
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H VM i Litauen

fing avslutades i antiklimax och ingen visste vad som gällde. Som tur var så kunde en
Steward tala tävlingsledaren till rätta och
uppgifter delades ut så att vi fick flyga. Men
reaktionen ifrån tävlingsledaren gjorde att
flagan aldrig återkom, på avslutningsceremonin användes en reservflagga.
Nägra avställda Antonov AN2.

Blaniks: 14st hängde där och väntade på bättre
tider, en var luftvärdig.

så var det flera kärror som fick reparera inslagna ställ och själv slog jag hål i vingspetsen efter att studsat runt på kullarna i en
sidvindslandning.

På plats
Med lärdomen om terrängen och de lokala
förutsättningarna så åkte vi tillbaka till Litauen i juli med delade känslor. Vi hade lokalkännedom, samtidigt var konkurrensen
hårdare än på något tidigare klubbklass VM.
Jag och laget Niklas kom sist av svenskarna till Pociunau, vi hade veckan innan deltagit på SM i Långtora. Väl på plats såg vi
att Belgarna såg lite oroliga ut, efter en stund
förstod vi att de hört ett mayday på radion
men att ingen visste vad som hänt. Efter några timmar kom det fram att en fransman
landat ute, i en sjö! Ingen bra uppstart på
ett VM, men piloten som tidigare flugit i
Sverige under sin studietid gjorde allt rätt.
Efter lite upptorkning och instrumentbyten
så var flygplanet redo till första tävlingsdagen. Piloten verkade också repa sig fort, för
när tävlingen var slut stod han på pallplats
i Standardklassen.
Att flyga VM är som att flyga en vanlig
tävling, fast allt är mycket mera omständligart. Till att börja med så skall alla flygplan mätas och vägas, ingen får vara större
än 15 resp. 20m och vikterna är ett kapitel
för sig. Vägningen fortsätter sedan med kontrollvägning varje morgon innan man stälSIDE 52 NORDIC GLIDING 2016

ler upp flygplanen på grid.
Kontroll av papper är också viktigt, men
viktigast är kontrollen av att man betalat.
Och här skiljer sig kanske det mest mot att
flyga vanlig tävling. Men en anmälningsavgift på 775€, förskottsbetalning på 10 bogseringar á 55€ och campingavgift på 25€per
natt så är det ganska tomt i plånboken innan man ens gjort första tävlingsstarten.
Det övriga är mera som vanligt. Man kommer snabb in i rutinerna med att gridda före
briefing, gå på briefing äta lunch och sedan
försöka flyga uppgiften man blivit tilldelad.
Kvällarna är korta och det var sällan svårt
att somna i sitt tält, inte ens då regnet smattrade i duken. Tyvärr så smattrade regnet
ganska ofta, under den andra tävlingsveckan så regnade det minst en gång varje
dygn.

Arrangemanget
Pociunai är vana vid stora arrangemang, de
har erfarenhet av att arrangera VM, EM,
DAM-VM etc och det märks, organisationen är slimmad och alla vet vad som skall
göras. Det mesta flöt på riktigt bra, några
besvärligheter och lustigheter uppstod dock:
Att försöka förstå vad en meteorolog med
lokala accent säger via ett dåligt PA system
i en stor ekande hangar är utmanande. Under tävlingen byttes det också meteorolog
några gånger, vissa var bättre än andra kan
man kort sammanfatta det hela med. Det
svenska teamet är mycket tacksamma över
Emils insats med aktuell status, prognos och
kontinuerliga uppdateringar av vädret. I det
omväxlande vädret som vi hade under tävlingen är meteorologen förmodligen den
viktigaste funktionen i teamets stab.
På alla stora tävlingar så skall det uppdateras luftrums- och brytpunktsfiler några

Pociunai, Litauen (Foto: Google Maps)

gånger. Det var kanske inte oftare än på andra IGC arrangemang men det är ändå obegripligt hur en organisation som arrangerat
flertalet stora tävlingar inte lärt sig hur en
luftrums- och brytpunktsfil skall se ut. Det
är också frustrerande att byta filer under
pågående tävling, det ger en oro över om
man har den senaste versionen som knappast hjälper en att fokusera på det viktiga.
Det skedd också en del andra saker i kulisserna och här är det en stor fördel att
teamet hade en erfaren Team Captain. Mika
blev flertalet gånger inkallad till TC-möte
där avvikelser, regelbrott och annat skulle
avhandlas, det var även regelrätta utskällningar som utdelades om piloterna inte följde lokala regler. Mika kunde skickligt filtrera bort det som var irrelevant och förmedlade det viktiga till oss piloter.
Tävlingen rullade på tills det som nästan
alltid sker, FAI-flaggan stals. Det är kutym
bland de anglosaxiska lagen att inofficiellt
tävla om vem som kan stjäla FAI flaggan
först, det finns ett Sporting Code Annex Z
som föreskriver hur detta skall gå till. Flaggan kommer ofta tillbaka lagom till avslutningsceremonin. När nu flaggan stals så slog
det bakut i tävlingsorganisationen, detta var
uppenbarligen inget man skämtade om. En
varning utlystes om polisanmälan om inte
flaggan var åter inom 24h, men ingen flagga dök upp. Dagen efter så informerade tävlingsledaren att briefing kommer att skjuta
upp med 1h i taget tills flaggan var åter, men
nu slog det bakut för piloterna. Vi hade haft
flera dagar med dåligt väder och inställda
dagar, den aktuella väderprognosen visade
dock att det skulle bli flygbart och ingen vill
vänta med att starta. Missnöjet med beslutet var uppenbart, flertalet piloter ställde sig
upp och buade åt tävlingsledningen. Brie-

Säkerhet
Att flyga ett VM är en stor upplevelse, med
50 flygplan i klassen och stor spridning på
piloternas skicklighet så gällde det att hålla
tungan rätt i mun. Det handlar inte bara om
att försöka flyga lika bra eller bättre än de
bästa, det handlar även om att försöka överleva. För även om majoriteten av piloterna
är erfarna så är det ibland riktigt trångt i
termikblåsorna, det räcker med att en person har en annan ide om hur man flyger
säkert för att det skall bli totalt kaos. Under
denna tävling rapporterades det inga tillbud eller mid-air. En pilot fick dock en skarp
tillsägelse för farlig flygning. Utöver vattenlandningen så skedde tyvärr även en utelandning som slutade illa, en ungrare landade på taknocken av ett hus och skadade
sig allvarligt. Han flögs hem till Ungern och
senare fick vi information om att ryggraden
skadats men att inga nerver låg i kläm, det
kunde dock ha slutat mycket värre.
Diskussioner uppstår alltid om vart gränsdragningen mellan tävlingsorganisationen
och piloter ligger för bäst säkerhet. I Pociunau upplevde jag att organisationen verkligen tänkt till om säkerheten. Banorna
vart oftast lagda så att man slapp möten pga
spetsiga vinklar eller motvarvs mellan klasserna. En dag fick vi i klubb en brytpunkt
som låg 20km in i skogen med förväntat
molnbas på 1200m och utflakningar, det
kunde slutat med massutelandning i skogen
men alla skötte sig. Målgången var oftast
odramatisk, med en målcirkel på 5km var
inflygningarna lugna. Det fanns utrymme
på fältet för både direktinlandning och att
landa i varv.

Avslut
Efter många tävlingsdagar(7) och tyvärr lika
många inställda var tävlingen slut. Vi
svenskar gick tyvärr inte så bra som vi hoppats på. Det ostadiga vädret var inte till vår
fördel och det var många som tampades
med detta. En dagssegrare kunde landa ute

Klubklass
#

Pilot

Team

Glider

Handikap

Total

1

Jan Rothhardt

Germany

LS 1-d

98

5,696

2

Eric Bernard

France

Std. Cirrus

100

5,658

3

Riccardo Brigliadori

Italy

Std. Cirrus

100

5,479

4

Henrik Breidahl

Denmark

LS 4

103.6

5,475

5

Davide Schiavotto

Italy

Std. Cirrus

100

5,454

21

Per Carlin

Sweden

LS 1 f

101

4,853

33

Gunnar Axelsson

Sweden

Std. Cirrus 75

100

4,392

Standardklass
#

Pilot

Team

Glider

Total

1

Louis Bouderlique

France

Discus 2a

5,972

2

Felipe Levin

Germany

Discus 2a

5,901

3

Guillaume Girard

France

Discus 2a

5,882

4

Dennis Huybreckx

Belgium

LS 8

5,662

5

Robert Schroder

Germany

LS 8 neo

5,643

15

Janne Nordh

Sweden

Discus 2T

4,943

21

Poul Kim Larsen

Denmark

LS 8

4,796

22

Richard Swanström

Sweden

Discus 2T

4,785

31

Mogens Hoelgaard

Denmark

Discus 2a

4,428

20 M-klass
#

Pilot

Team

Glider

Handikap

Total

1

Duboc & Aboulin

France

Arcus T

104

6,068

2

Ghiorzo & Mangano

Italy

Arcus M

104

5,925

3

Jones & Jones

United Kingdom

Arcus T

104

5,919

4

Ramšak & Polutnik

Slovenia

Arcus M

104

5,714

5

Matkowski & Wójcik

Poland

Asg 32 Mi

104

5,468

6

Lindell & Lindell

Sweden

Arcus M

104

5,431

9

Nielsen & Jørgensen

Denmark

Arcus T

104

4,984

dagen efter och det blev stora förflyttningar
i totalresultatlistorna för varje dag. Men som
vanligt så är det de duktiga som gör minst
antal misstag och en tävling som detta handlar det inte om att vara bäst enskilda dagar,
det handlar om att vara tillräckligt bra alla
dagar. Värt att nämna är att Lindell & Lindell placerade sig på en 6:e plats, vi andra
landade tyvärr runt mitten.
I bilen på vägen hem så kände man sig
ganska mätt på flygning, efter ca 90 flygtimmar fördelat 20 starter och över 5000km på
två resor och 4 veckor i Litauen så är man
inte längre flygsugen. När detta skrivs är abstinensen obehagligt nära och det är långt
till våren 2017. Planer för nästa år håller redan nu på att ta form, kanske en vårtävling

i Slovakien och förhoppning om att bli uttagen till EM i Tjeckien. H

Henrik Breidahl (DK) kom 4:a (och bästa nordiska placering) med LS 4 i Klubklass (foto:
Jens Trabolt)
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H Segelflygets dag 2016

Borås har meget fine faciliteter og stor aktivitet
- inklusiv asfaltbane til start, græs til landing,
og et meget stort og flot klubhus (nederst tv.)
Borås er i øvrigt en klub med et stærkt fokus på
juniorflyvning og træning ”Uden juniorerne går
gløden af en forening”, lyder det fra flere af
medlemmerne, som selv har passeret ”junior”alderen.

NORDIC GLIDING besøgte Borås SFK d. 20. August på ”Segelflygets dag”. Her er det Erik Rudsmark
som indvier et potentielt klubmedlem for svæveflyvningens glæder i klubbens (veltrimmede!) DG1000s.

Segelflygets Dag i Borås SFK:
Fra venstre: Borås-piloten Olle Andersson fløj med Peter og Karolina Litkowska, Henrik Söderlund
og Erica Flink. 22-årige Karolina (i midten) gav oplevelsen ”thumbs up”: ”Det var vældig fint og
skønt, og jeg fik lov til at flyve lidt selv. Men jeg havde svært ved at genkende området fra luften”,
sagde hun.

Segelflygets Dag 2016

Den store charmeparade

Robin Dorbell var primus motor for arrangementet og kørte ventelisten over ventende gæster med stor akkuratesse.

Bertil Andersson i bagsædet stillede som sønnen Olle sine kundskaber til rådighed for at give
gæsterne en fin oplevelse.

Der er behov for, at alle hjælper til: Tomas
Olufsson i gul vest håndterede ground handling,
mens piloten Erik Rudsmark giver dobbelt
thumbs up fra bagsædet.

Hans Folkesson gjorde sit til, at de ca. 40 gæster kom i luften og virkede ganske tilfreds
(nöjd), ”Fin landingstræning”, konkluderede
han.

nen, men som ikke anvendte den aktuelle
dag. I evalueringen er vi klar over, at vi centralt fra Seilflysektionen kan forberede os
bedre på at engagere klubberne. Dette tager
vi med til 2017”, slutter Steinar Øksenholt.

på personer, som aldrig viser sig i klubben
igen. Men en flyvning som er vellykket, kan
aldrig regnes som et minus, og der er også
et element af ”Keeping members”; Flere piloter som NORDIC GLIDING diskuterede
dette med udtrykte en glæde over at deltage
i dagen og en stolthed over deres egen klub.
Dette giver energi og fornyelse i en frivillig organisation, uanset om en hel dag med
meget flyvning måske bare ”producerer” et
enkelt nye medlem.
Næste år bliver datoen 19. august. H

Ordførende i klubben Börje Gustavsson er en af
de ildsjæle som er sportens ansigter. Han har
været medlem siden 1976 og lægger mange,
mange timer i klubben uden at stille store krav.
Til ”Segelflygets Dag” fik han yderligere en solid typeindflyvning på vaffel-maskinen!

Den store nordiske svæveflyvedag er klubbernes og dermed sportens årlige charmeparade
Tekst og foto: Jens Trabolt. NORDIC GLIDING ønskes at takke Borås SFK og specielt fotopilot Bengt
Magnusson for hjælpen til denne artikel.

I tiden op til den 20. august havde flere nationale svæveflyveforbund gjort massiv ”reklame” for dagen. I Danmark var DSVU
gået offensivt til værks med en betalt Facebook-kampagne (6845 DKR).
”Det var en success. Vi havde 63000 visninger på annoncen, og 1800 personer klikkede sig videre til DSVUs website”, konkluderer Generalsekretær i DSVU, Lars Agesen-Pagh.
”Vores opgørelse viser, at 23 klubber deltog i dagen. Det regnede i store dele af Danmark, men klubberne viste sig fleksible. Eksempelvis var der en klub som flyttede 20
gæste-starter til den efterfølgende dag, så
alle kunne få oplevelsen, og en anden klub
lykkedes med at klare 45 gæsteflyvninger
på en enkelt dag. ”, siger Lars Agesen-Pagh.
En enkelt klub, Silkeborg FK, fik 10 nye
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medlemmer! 2 dage før eventet var det lykkedes at få lokale medier til at skrive artikler om, at klubben savnede medlemmer og
belejligt omtale, at interesserede gæster kunne få en gæste-start med instruktør for bare
100 DKR den følgende lørdag. Dette blev
kompletteret af en meget attraktiv startpakke for nye medlemmer. En strategi som
åbenbart virkede.
”Segelflygets dag” er historisk set mere
vel-etableret i Sverige, og man har indtil nu
haft et kraftigere fokus på dagen end i Danmark og Norge. Forbundschef Henrik Svensson fra Segelflyget godkender 2016-eventet,
men bemærker også, at vejret (som altid)
spiller en afgørende rolle: ”Vi har registreret mere end 300 prøvelektioner
(flyvninger,red). Sidste år loggede vi 700
starter, men der havde vi strålende vejr. I år

resulterede et regnvejr i det sydlige Sverige
lørdag eftermiddag i problemer for nogle
klubber, men flere havde virksomhed hele
weekenden og kunne dermed håndtere prøvelektioner om søndagen. Totalt valgte ca.
15 nye personer at starte sin karriere som
pilot”, siger Henrik Svensson.
Som en nota bene skal det nævnes, at Finland også deltog i dagen med 17 klubber,
226 prøvelektioner og ca 10 nye elever. I
Norge var der sporadisk deltagelse. Fagchef
i Seilflysektionen Steinar Øksenholt oplyser, at der bare var en klub som formelt
meldte ind, at de gennemførte dagen: ”Nome
Flyklubb har en god tradition for åbne dage
og er blevet en foregangsklub for dette. Det
er en lille klub, hvor åbne dage har en stor
betydning. Der er i øvrigt flere klubber her
i Norge som har åbne dage gennem sæso-

Ikke bare rekruttering
Fokus på dagen er naturligvis at rekruttere
nye medlemmer og vise klubberne og sporten frem for interesserede. Risikoen er dog
altid, at resultatet bliver af typen ”Tivoliflyvning”, hvor klubben lægger kræfter ned

Kjell Folkesson var fast mand i bagsædet på
Duo XLT og ganske uden tvang: ”Jeg elsker at
flyve med andre og dele oplevelsen”, sagde han.
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LEDER:

På gensyn på
Trinity…
af Peter Eriksen, Formand, DSVU

Knapt er sæsonen kommet i gang, før den er slut igen. En sæson, heder for fortsat at udvikle os.
NORDIC GLIDING, Unionens hjemmeside og Klubmeddelelser
der ikke vil gå over i historien som en Grand Cru, men som dog
er nogle af de platforme vi bruger til kommunikation. Disse mebød på mange hæderlige dage.
Med sæsonens afslutning nærmer vi os årets svæveflyvekon- dier er velegnede til visse typer information, men i Hovedbestyference, som finder sted den anden lørdag i november. Vi rykker relsen synes vi, at vi mangler en bedre platform til mere direkte
til lidt større lokaler hos Trinity i Snoghøj, hvor der er bedre kon- kommunikation med Unionens medlemmer, det være sig alle
ferencefaciliteter og god plads til de forhandlere, der vil udstille. medlemmer på en gang eller udvalgte grupper af medlemmer.
Det tidligere PR udvalg arbejder derfor på en ny kommunikatiDer er rigeligt plads til fly i fuld størrelse. Årets hovedemne er
aerodynamik, og med Loek Boermans har vi sikret os en af ver- onspolitik og strategi for DSvU. Det har i første omgang ført til,
at udvalget skifter navn til
dens ledende eksperter, som samtinoget, der passer bedre til
dig er en brillant formidler. Loek
den opgave udvalget har,
er givet vis den person, som ved
Loek er givet vis den person, som ved
nemlig alle aspekter af Kommest om, hvordan de nuværende
mest om, hvordan de nuværende promunikation. Et af de første
profiler er blevet udviklet. Loek
filer er blevet udviklet. Loek har også
tiltag bliver etableringen af
har også et seriøst bud på, hvoren medlemsdatabase, som
dan vi kan opfylde hans personlige
et seriøst bud på, hvordan vi kan opkan bruges til nyhedsmail og
mål, et glidetal på 100. Husk tilmelfylde hans personlige mål, et glidetal
informationer direkte til
ding på Unionens hjemmeside.
på 100.
medlemmer af DSvU.
På formandsmødet, som afholdes
På KDA´s repræsentanti samme weekend, glæder Hovedskabsmøde blev det enstembestyrelsen sig til at få en dialog om
det udsendte udkast til Perspektivplan. Vi håber, at planen har migt besluttet at nedsætte et udvalg, der skal se på KDA´s økoinspireret klubberne, men hører også gerne om nye og alternati- nomi, og den service KDA skal yde til sine medlemmer. Der er lagt
ve ideer. Målet er at kunne godkende Perspektivplanen på Re- op til en reducering af KDA´s budget til 30 procent af det nuværende. Beslutningen var baseret på et fælles forslag fremsendt
præsentantskabsmødet i marts 2017.
Perspektivplanen danner også grundlag for det arbejde, der af DFU og DSvU. Forslaget blev på mødet modificeret, så alle kunforegår sammen med DIF for at implementere DIF´s nye støtte- ne støtte det. Fra DSvU´s side vil vi deltage aktivt i udvalget med
et ønske om at bevare et reduceret KDA som en samlende parakoncept bedst muligt i DSvU.
Kommunikation med unionens medlemmer, myndigheder, me- ply organisation for dansk luftsport, og vi er overbeviste om, at
dier og alle andre der interesserer sig for svæveflyvning, er en me- det kan lade sig gøre uden, at det forringer den service, vi reelt
get vigtig aktivitet for Unionen. Det billede, vi giver medlemmer har behov for.
Med ønsket om at se rigtigt mange af jer på Trinity.H
og omverden af vores sport, har stor indflydelse på vores mulig-

”
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H Flight Story
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Touring by glider!

(NO)
Starmoen

(FI)
Kuusamo

r (SE)

Arvidsjau

Räyskälä

(FI)

)
Ridali (EE

Suwalki (P

L)
Leszno (P

usen (DE

Poppenha

)

Flensburg

(DE)

Åll

Østersjøen
rundt med
seilfly

Man sier man er fri som fuglen når man flyr seilfly,
men at man ikke kommer noen steder, er den vanlige begrensningen. I mine drømmer har jeg fantasert om å sikte mot den beste cumulusen og fly
dit, klatre opp til skybas og så sikte på den neste
og nå beste cumulusen og se hvor man ender opp i
løpet av dagen. Ja, da er man virkelig fri som fuglen.

M

Forutsetningene
Hva kreves det for å fly Østersjøen rundt?
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Starmoen

(NO)

Øyvind Moe: 4708 km på ti dage. (Aproximeret rute via Google Maps)

TEKST & FOTO: Øyvind Moe

ed seilfly som lufttransportmiddel kommer man
ingen steder siden man starter og lander på samme flyplass, med mindre man utilsiktet utelander
eller har gjennomført et transportslep. Slik er det
bare selv om man på en god dag tilbakelegger mange hundre kilometer med et høyverdig seilfly.
Hvis man strekker ut 500 – 600 km i terrenget kommer man svært
langt, og man ser at landområdene blir små i forhold. Det setter
igjen begrensninger, og man må planlegge turen siden det fort kan
innebære grensepasseringer fra land til land. Derfor måtte jeg lage
en overordnet plan for flygningen, og planen var Østersjøen rundt.

)
eberg (SE

Kryssning mellem Finland og Estland.

•
•

•

•

•

Man trenger et godt, høyverdig seilfly som er selvstartende.
ASH 31 Mi er det seilflyet som jeg har.
Man bør kunne fly ut den distansen som værsituasjonen tilbyr for å unngå for mye motortid. Med to dagsseire i Eskilstuna Open i år er jeg på et tilstrekkelig godt nivå.
Man trenger nok fuelreserve til å tilbakelegge en betydelig
strekning dersom været ikke tillater seilflyging. Med 46 liter
fuel totalt kan jeg greie mer enn 500 km.
Man trenger god instrumentering i flyet. Jeg har LX9000, 8.33
KHz radio, mode S og ADS-B ut transponder, samt AHRS
(kunstig horisont)
Man bør ha en viss erfaring med VFR-flyging utenfor Norges
grenser. Jeg har mange turer med motorfly til destinasjoner i
Sveits, Frankrike, Tyskland, England og Norden, og i tillegg

•

gitt ut en bok på Norsk Aero Forlag: ”VFR langturflyging”, så
har jeg også denne kompetansen.
Det er en klar fordel å ha teknikerkompetanse dersom man
trenger å vurdere luftdyktigheten underveis: Jeg er utdannet
seilflytekniker.

Planleggingen
På en god dag ville jeg kunne tilbakelegge en strekning på 500 –
600 km. Dette var utgangspunktet for hvor lange dagsetapper som
jeg kunne regne med. Så kom det vanskelige valget: Skulle jeg kun
fly i Schengenområdet som ville innebære å krysse Finskebukta,
eller skulle jeg legge turen om Russland. Å krysse Finskebukta ville innebære å fly med motor gjennom eller under kontrollert område ved Helsinki og Tallin og bruke motor ut over sjøen. Dersom

jeg valgte russisk luftrom, ville jeg kunne fly seilfly hele strekningen forutsatt at jeg la ruten tilstrekkelig langt øst for St. Petersburg.
Flymessig var det siste alternativet det beste. Men, det ville være
det mest krevende med tanke på tillatelser. Tidsrommet for gjennomføringen av flygningen burde være i den beste delen av sesongen; mai – juni. Nå startet jeg planleggingen straks etter nyttår, og
jeg hadde fortsatt god tid, så jeg bestemte meg for å velge luftromspassering i Russland.
Jeg benyttet det kontaktnettet jeg hadde i seilflymiljøet, både
Alexander Schleicher-representanten og nasjonal seilflyorganisasjon i Russland. Jeg trålet en rekke websider både på russisk og
engelsk. Russisk AIP ligger åpen på nett. Det var også en stor fordel å bruke nettleseren Chrome som automatisk oversetter fra et
hvilket som helst språk til norsk eller engelsk. Jeg fikk de svar og
den tilbakemeldingen som jeg ba om. Jeg leste AIP og dannet meg
et bilde av hva som måtte gjøres. Jeg tok også tidlig kontakt med
den russiske ambassaden i Oslo for å forsøke å få hjelp fra dem. Jeg
trengte i tillegg visum som i seg selv ikke var noen enkel sak. Man
må være invitert av en russisk statsborger for å få visum, og jeg
kjente ingen russere...
I denne prosessen ble jeg
etter hvert fascinert av Russland. Dette er vår nabo og
verdens største land, og vi
kan så lite om dette landet og
de menneskene som bor der.
Vi vet betydelig mer om USA
som ligger på den andre siden av kloden. Nyhetene
dreier seg stort sett om negative inntrykk som Ukraina, annektering av KrimhalvNORDIC GLIDING 2016 SIDE 59
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øya og militært nærvær og systematisk doping innen idretten. Er
det ikke noe positivt å si om dette store landet? Jeg hadde oppriktig lyst til å se på seilflyturen også som en kulturorientering.

Søknad til luftfartsmyndighetene
Jeg lagde så en grundig og omfattende søknad som jeg sendte først
til den russiske ambassaden i håp om at de ville videresende denne til Federal Air Transport Agency of Russia (FATA, tilsvarende
Luftfartstilsynet i Norge eller Transportstyrelsen i Sverige). Jeg
sendte den i tillegg som epost og på papir. Denne var datert 31.
mars i år.

Russisk visum
Mesteparten av april gikk med til å få et russisk visum på plass.
Etter mye om og men så fikk jeg til et turistvisum på 30 dager fra
20 mai til 19 juni med god hjelp av en hotellbestyrer i Petrozavodsk
som inviterte meg. Første mellomlanding ville være i nettopp Petrozavodsk. Dette tidsvinduet for visumet plasserte også tidsrommet for når flygningen måtte gjennomføres.
Fra FATA hadde jeg ikke fått noen tilbakemelding selv om jeg
ba om det på epost. Jeg så ingen andre muligheter enn å ringe dit
ved å bruke Skype slik at lokal tariff ble brukt. Damen på sentralbordet snakket kun russisk. Engelsk: Njet.
Da tok jeg igjen kontakt med den russiske ambassaden og spur-

te om hjelp. De greide å finne fram til en saksbehandler som hadde søknaden min og som snakket engelsk. Jeg ringte ham, og han
fortalte meg at søknaden skulle være på ”Form N” i henhold til
russisk AIP. Form N ble utfylt og ekspedert pr. epost. Denne kunne imidlertid ikke godkjennes fordi jeg ikke hadde oppgitt nøyaktig tidspunkt for grensepasseringen, selv om han forsto at det var
vanskelig for meg å oppgi siden jeg flyr seilfly og er avhengig av
været. Han lovet meg imidlertid at han ville gi meg tillatelse på kort
varsel, kun timer, når jeg visste tidspunktet for grensepasseringen.
Jeg følte nå at tillatelsen var i boks. Jippi...

Tekniske hjelpemidler
AIP for de andre landene på ruten ble studert grundig. For alle
land unntatt Tyskland lå AIP ute på nett og alle hadde engelskspråklig utgave. Jeg var forberedt på at det ville være vanskelig å medbringe papirkart for hele runden, så dermed var jeg helt avhengig
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av navigasjonssystemet i seilflyet; LX9000. Jeg gikk gjennom
luftromsfilene for hele turen og oppdaget at luftromsfil for Russland manglet. Den var det ingen som hadde laget ennå. Dermed
måtte jeg lage luftromsfil for det området jeg skulle fly gjennom.
Det ble en tekstfil på over 1000 linjer med Open Air formatet. Teknisk stab hos LXNAV var raskt behjelpelig med å kompilere denne
filen og gi meg en luftromsfil på det formatet LX9000 forsto. Jeg
kunne også bruke denne for SeeYou. SeeYou var viktig for planleggingen, siden der kunne jeg på forhånd lage ”oppgavene”, altså
dagsetappene, ferdig, for så å laste disse opp på LX9000 i flyet.
Det er sjelden vi leverer ”Flight plan” til lufttrafikktjenesten når
vi flyr seilfly, men med grensepasseringer fra ett land til et annet,
ville det være nødvendig å lage ”Flight plan”. Selv med en lengre
passering innenfor ett land, ville det være en klar fordel å levere
Flight plan. Her er det flere alternativer; papirbasert, internettbasert, muntlig levering eller bruke en applikasjon. Jeg valgte å bruke RocketRoute. Dette produktet er både en internett-tjeneste og
en APP for iPad og iPhone. Med dette programmet kunne jeg legge inn en ferdig profil for flyet og instrumenteringen. Dette var i
seg selv ikke lett, for hva slags ICAO-typebetegnelse hadde flyet,
og hvordan skulle man kategorisere LX9000? Med litt hjelp fra teknisk stab hos RocketRoute i England kom dette også på plass. Nå
ble det veldig enkelt. Å lage og sende inn en Flight plan var kun å
angi avgangssted, ankomststed, eventuelt alternativt landingssted
og avgangstidspunkt og deretter trykke på knappen FILE. Programmet ordnet alt som posisjon for grensepassering og tidspunkt
samt overlevering til rette lufttrafikktjeneste. Ruten, Notam, vær
og resten av briefingen ble sendt tilbake som epost, og jeg kunne
også laste den inn på iPad’en. Opprinnelig hadde jeg satt opp en
gjennomsnittshastighet på 54 kts (100 km/t). Dette ble for optimistisk, så jeg reduserte denne til 43 kts underveis. Snitthastigheten
varierte endel på de forskjellige dagsetappene viste det seg.
Enkelte deler av turen ville gå over nokså øde områder, og jeg
ville ikke kunne stole på mobildekning. Hvilke alternativer skulle
jeg velge for varsling dersom jeg utilsiktet kom til å lande langt fra
sivilisasjonen? ELT, Spot, Epirb eller satellitt-telefon. Jeg hadde fra
før en Iridium 9555, så valget falt på denne. Simkort for denne ble
bestilt. Selve telefonen er samme størrelsen som en litt eldre mobiltelefon med antenne og ville bli liggende på høyre side i cockpit
sammen med mobiltelefon, lesebriller, nødtoalett og solkrem.
Som nevnt vil det ikke være rom for å ta med mer enn det mest
nødvendige av papirdokumentasjon. Jeg laget en mappe med flyplasskart og innflygingskart VFR for de største flyplassene. I tillegg forsøkte jeg å finne fram til alle aktuelle radiokommunikasjonsfrekvensene for de forskjellige luftromseierne. Det er nok flere enn
meg som synes det er vanskelig å oppfatte hva frekvensen er når
denne blir fortalt av flygelederen i et visst tempo. Yrkesflygerne er
vant til å høre disse frekvensene regelmessig og husker dem alle, i
tillegg til at de også ligger inne i computerne. Vi hobbyflygere har
et lite handicap der, så å kartlegge flest mulig frekvenser på forhånd, vil lette sambandet med flygelederne.
Det ble ikke tatt med hverken 1:500.000 eller 1:250.000-kart. Primærkartkilden var LX9000. Veldig bra instrument og med luftromsfiler for hele turen. Men, hva hvis dette instrumentet sviktet? Det
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ligger et Linux-operativsystem og filsystem i dette instrumentet,
og jeg vet at et slikt filsystem kan bryte sammen med integritetsfeil. Men, jeg har ikke opplevd det før med dette instrumentet. Likevel må jeg har en reserveplan. Reserveløsningen er en iPad som
jeg har tilgjengelig hele turen og innen rekkevidde. Trinn to er
iPhone. Likevel vil jeg anse situasjonen som en nødsituasjon dersom LX9000 svikter, og jeg vil i dette tilfelle påkalle assistanse fra
flygelederne. Flygelederne vil se meg siden jeg har transponder
med Mode S og ADS-B ut-funksjonalitet. Da vil de kunne vise meg
riktig kurs til nærmeste flyplass. Men, hva hvis strømmen går og
alle instrumentene svikter? Ja, da blir det å bruke iPad best mulig
og finne riktig kurs til nærmeste flyplass med hjelp av flygelederne.

Sikkerhetsaspekter og risikovurdering
Hva med risikoen, og hva kan gå galt? Hva er det verste som kan
skje? Flygingen vil gå på ukjente og nye steder for meg. I mange
dager vil jeg være langt hjemmefra. Store deler av strekningen i
Sverige, Finland og Russland vil være over øde områder med mye
skog og fjell. Jeg studerte områdene med Google Maps, satellittbilder, og dannet meg et bilde av dette. Den åpenbare største risikoen
ville være å ikke få start på motoren dersom jeg var avhengig av
denne for å komme meg videre og unngå utelanding i et øde, dårlig landbart område. Altså, motoren var det mest kritiske. Nå er
det kun jeg som bruker flyet, jeg gjør alt det tekniske arbeidet selv
og kjenner dermed flyet svært godt. Motoren har aldri sviktet. Den
starter ALLTID på samme slaget. Så hvis propellen er ute og i låst
stilling, vil jeg få start på motoren. Derfor er det gjenstående kritiske at batteriet er friskt og vil felle ut propellen. Batteriet er på 17
AH, og jeg har allerede skiftet ut batteriet to ganger siden det ikke
har vært bra nok og levert god nok kapasitet. Ved utfelling av propellen i luften, går det betydelig med strøm, og jeg ser at batterispenningen faller mye. Derfor må man ha disiplin ved motorstart
og trekke hastigheten ned til under 100 km/t ved utfelling. Dette
strider mot ryggmargsrefleksen når man er lavt, for da vil man
gjerne fly fortere av sikkerhetsgrunner. Så, et godt og friskt motorbatteri er avgjørende og ikke bruke dette batteriet til noe annet når
man flyr enn ved behov å felle ut propellen og starte motoren. Jeg
bestemte meg for å sette inn et helt nytt batteri og lade det med en
god lader før turen. Nå blir det også ladet når motoren går, men
en separat 220 V Mascot-lader topper opp batteriet langt bedre
enn generatoren til motoren. Det er ingen andre sider ved selve
flyet eller flygningen som jeg anser som risikoutsatt. Så er det helsemessige sider. Jeg har normalt god helse og går ikke på noen medisiner. Men, det kan oppstå problemer likevel som jeg ikke forutser: Kramper i ben og armer, dehydrering, solstikk, svimmelhet,
hypoksi, hypotermi og i verste fall blodpropp i ben. Man sitter
mange timer i samme stilling.
Hva hvis det oppstår tekniske problemer med flyet underveis
som forhindrer videre flyging? Ja, da er eneste løsning å sette igjen
flyet, ta offentlig kommunikasjon tilbake til utgangspunktet, hente bil og henger og kjøre den lange turen for å hente seilflyet. Jeg
har planlagt denne turen helt alene og vil gjennomføre den også
helt alene uten noe støtteapparat, så den risikoen må jeg tåle å ta.
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Bagasje
Det er ikke store bagasjerommet på et høyverdig seilfly. Ved motoren er det et rom som har plass til en gammel barograf. I dette
rommet har jeg normalt kun fuelslange for påfylling av drivstoff
til motoren. Det er en innebygd fuelpumpe i flyet for påfylling av
fuel, så jeg trenger kun en slange. Ellers er det litt plass i hattehyllen bak hodet. Det går også an å stue noe rundt seteryggen. Jeg
flyttet seteryggen ett hakk fremover slik at det ble et lite rom bak
ryggen. Det er i grunn det hele. Hva må jeg ha med meg? Kredittkort? Ja vel, med det løser ikke alle behov. Her er hva jeg må ha
med:
•
Undertøyskift til 10 dager
•
Tannbørste, tannkrem, deodorant og kam (sistnevnte som jeg
nesten greier meg uten)
•
Lader til forbruksbatteriene. To stykk LIPO 9 AH-batterier
krever spesiallader.
•
Motorbatterilader
•
1 liter olje. Wankelmotoren bruker olje, ca 2 dl i timen.
•
Fuelpåfyllingsslange.
•
Ullgenser, stillongs og ytterjakke. Jeg flyr med flydress, så olabuksa er også pakket. Likeledes har jeg tøfler og sokker på, så
skoene må i tillegg pakkes.
•
Fortøyningsutstyr. x-pinner og tau
•
Slepetau for bilsleptransport
•
Hoodtrekk
•
Mac. Denne er viktig. Jeg driver firma og kan bli kontaktet av
kunder og må stille opp underveis.
•
iPad til Flight plan briefingpakke og reserve-navigering.
•
Iridium satellitt-telefon
•
Matpakke (2 skiver) og 0,5 liter vannflaske.
Det er ikke plass til alt bak og rundt, så jeg har også en sekk på
magen under venstre arm. Likevel er det behagelig å fly med alt
dette ombord.

Dokumentasjon og media
Turen må dokumenteres. Jeg hadde allerede lagt ut på Facebook i
februar at jeg hadde til hensikt å fly en slik tur og de som var interessert kunne følge med på en tråd der. Jeg hadde også forhåpninger om at jeg var synlig på Flightradar24, med det viste seg at denne ikke var så god som forventet. Jeg la litt vekt på en god montasje av et GoPro kamera over instrumentene med en gimbal som
gikk i alle retninger. Fra tidligere hadde jeg dårlig erfaring med å
holde kameraet i ro i hånden. Det ble for ustødig. Fast montasje
var det rette.
Da gjennomføringen nærmet seg, tok jeg også kontakt med NRK
og TV2 for om mulig å lage en reportasje av turen. De var hyggelig de som jeg var i kontakt med, men jeg skjønte fort at det er ikke
slik det fungerer. Opplegget er som følger: Man tar kontakt med
et produksjonsselskap som lager et produkt de selger til NRK eller
TV2. Det er slik det virker og da måtte jeg ha vært mye tidligere
ute. Slik må planlegges i god tid.

Væskekontroll
5 – 8 timers lange seilflyturer uten å gjøre sitt fornødne...
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Jeg har en løsning som fungerer for meg og som jeg har konsultert en urolog. Nødtoalettet var fortsatt ubrukt etter turen. Vi vet
at dagsbehovet for væske er ca 2,5 liter. Dette kan man styre både
inntak og uttak av. Kvelden før jeg flyr drikker jeg minst 1 liter med
væske, og man kan ta vanndrivende piller. Selv bruker jeg naturprodukter. Det betyr mange turer på toalettet om natten. Neste
morgen drikker jeg en stor kopp te og noe vann, ca 0,5 liter væske
til sammen. Drikk ikke kaffe som er vanndrivende om morgenen!
I seilflyet har jeg 0,5 liter vann som jeg drikker sammen med matpakken og mesteparten av vannet mot slutten av flyturen. Etter
landing drikker jeg også ca 0,5 liter med vann. Dette virker for meg,
men jeg vil hverken gi råd eller anbefalinger. Dette får hver og en
gjøre seg opp sin mening om.

Operativ flyging

Arvidsjaur (SE)
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samme som gjennomsnittsstiget i alle boblene er 1 m/s bedre. Altså, en 2 m/s-dag blir plutselig en 3 m/s-dag. Og motsatt.
Værsystemene beveger seg normalt fra sør-vest til nord-øst, faktisk i samme retning som min rute. Hvis jeg er heldig, kan jeg fly
i det samme værsystemet tre dager på rad.
Mot slutten av mai åpnet det seg et værvindu som var brukbart,
og jeg besluttet å ta avgang tirsdag 31. mai. Søndag 29. mai sender
jeg Form N til FATA med nøyaktig ankomsttidspunkt inn i russisk
luftrom. Mandag morgen ringer jeg saksbehandler for å forsikre
meg om at formularet er riktig utfylt. Ja, alt er OK. Han skal bare
konferere med sine kollegaer først, og så får jeg tillatelsen. Men,
det var likevel ikke så enkelt. Slike flygninger skal også godkjennes
av det føderale sikkerhetsbyrået, FSB (tidligere KGB), så det må
behandles av en saksbehandler der også. Og, regn med 14 dagers
saksbehandlingstid...
Hva? Dette kom som en overraskelse nå. Vel, ikke helt. For jeg
hadde fått en slik prosedyrebeskrivelse av en annen tidligere i planleggingsfasen. Det overraskende var at min kontakt og saksbehandler i FATA ikke visste dette. Jeg ba ham ringe til saksbehandler i
FSB og ta en hastebehandling, for jeg kunne ikke utsette turen nå.
Det gjorde han, og jeg fikk straks noen flere spørsmål tilbake fra
saksbehandler i FSB som jeg besvarte umiddelbart. Da var det bare
å vente på svar, og dette ville jeg ikke få før jeg startet første etappe. Dersom jeg ikke ville få noen tilbakemelding innen torsdag,
ville jeg fulgt vanlig prosedyre; levert Flight plan og entret russisk
luftrom og se hva som skjedde. Sannsynligvis vil det gå helt greit.

Denne typen seilflyging skiller seg litt fra lokal flyging eller konkurranseflyging. Man har kontakt med flygelederne hele tiden.
Som seilflygere bruker vi metrisk system for høydeangivelser, mens
flygelederne og annen trafikk bruker fot. LX9000 kan enkelt konfigureres til enten meter eller fot for høydeangivelsen. Jeg bruker
alltid fot på turflyging når jeg har kontakt med flygeledere. Den
analoge høydemåleren er litt plagsom siden det er vanlig å bruke
QFE og dermed høyden over terrenget. LX9000 angir også høyden
over terrenget ut fra terrengmodellen i kartet som ligger inne. Underveis på turen ble det til at jeg av og til korrigerte høydemåleren
til å vise riktig høyde over terrenget. Det kan være mer krevende
enn i hjemlige trakter å bedømme høyden visuelt.
En ting til som er viktig å være klar over: All tidsangivelse er i Første etappe: Starmoen – Arvidsjaur, 679 km
Universal Time (UT, UTC,
Siste sjekk av været på
Zulu, Greenwich). På somTopmeteo før jeg gjør
I motsetning til konkurranseflyging har jeg
mertid ligger vi 2 timer forklar seilflyet. Været ser
valgt en litt mer sedat flystil. Det innebærer å bra ut. 500-600 km flygan UT. I Finland og Estland
ha lavere terskel for å velge en termikkboble.
tre timer foran.
bart, delvis medvind opp
Resultatet blir gjennomsnittlig bedre høyde og mot 20 km/t på deler av
etappen, noe bedre vær
Vente på det gode vælavere fart.
lenger nord, men blåterret
mikk mesteparten og inAlt var klart i midten av
mai. Flyet sto montert på Starmoen. Den tidligste avgangen kunne versjon i 1200-1300 meters høyde. Flight plan er levert. I den opprinnelige planen var alle etappene lengre en den gamle måldistanvære først 18. mai på grunn av visum til Russland.
Jeg hadde allerede bestilt et utvidet abonnement på værtjenesten serekorden til Tor Johannesen som har stått i 56 år. Jeg forsøker
Topmeteo. Denne ga veldig gode prognoser inntil 5 dager i for- allerede på første etappe å slå denne. Etter avgang setter jeg oppgaven til: Julusdalen – Arvidsjaur. Da er den deklarert. Det går tregt
veien for hele Europa.
Men, det var ikke noe godt vær i midten av mai. Iallfall ikke bra etter start Julusdalen, og jeg kommer lavt allerede i Trysil. Vanskenok til å fly. Jeg ville trenge prognoser som ga 500-600 km mu- lig å komme meg videre, så jeg starter motoren og klatrer til 1500
meter. Setter ny oppgave fra grensen til Sverige og til Arvidsjaur.
lighet. Dette kommer fram på oversiktskartet på Topmeteo.
Vanligvis betyr fremherskende vind ikke så mye når man star- Jeg sklir over startlinjen og videre innover fjøla i Sverige. Det er et
ter og lander på samme flyplass, så sant ikke vinden er større en høydedrag der som det ikke er mye termikk å finne. Kommer inn
30 km/t. Det som man får av motvind på et legg, vil man få som i litt lavere terreng og finner stig. Det går greit videre, men ikke
medvind på et annet legg, og det nuller seg ut til slutt. Ved mer enn fort. Passerer Hede Hedlanda hvor jeg var for tre år siden på vei
30 km/t bli termikken ofte brudden, og det blir vanskelig å fly op- sydover i dårlig vær. Nå ser jeg mer av terrenget og fortsetter nordtimalt. Men, når man legger ut på en tur som denne, betyr vinden over. Passerer Østersund som er satt opp som 1. alternativ i Flight
svært mye. Det var derfor med i betraktningen også om jeg ville få plan. Nå kommer jeg videre inn over områder med spredte cumumedvind eller motvind. Regnestykket er enkelt. Med 20 km/t med- lus, og det er lettere å lokalisere stigområdene. Hastigheten øker
vind vil gjennomsnittshastigheten øke med 20 km/t, og det er det noe. Må kjempe litt mot slutten av etappen før jeg når finaleglid-

Etterfylling av fuel i Kuusamo

”

Cumulusene gikk mer og mer over i stratus
på vei sydover fra Kuusamo

På topp i glideflukt

ningshøyde. I motsetning til konkurranseflyging har jeg valgt en
litt mer sedat flystil. Det innebærer å ha lavere terskel for å velge
en termikkboble. Resultatet blir gjennomsnittlig bedre høyde og
lavere fart.
Jeg tar fram kartet over flyplassen i Arvidsjaur og danner meg
et bilde av hvordan det ser ut der. Det er en mellomstor flyplass
med innenrikstrafikk og charterturer til syden og med internasjonal standard. Flyplassen er åpen døgnet rundt for GA-trafikk, mens
den er betjent kun ved ruteankomster og –avganger. Det var ingen
i tårnet da jeg meldte meg inn. Jeg flyr inn på vanlig måte med lav
målpassering, opptrekk, hjul ut og påfølgende landing. Jeg triller
et lite stykke på hovedrullebanen før jeg svinger med det som er
igjen av energi og stopper rett etter holding på taxeveien. Clear of
runway. Kult. Første etappe tilbakelagt. Trekker seilflyet for hånd-

Klubbhuset i Ridali, Estland

kraft til parkering og sikrer det med fortøyningstau. Får en lokal
person til å lage et landingssertifikat for rekordforsøket. Tar med
loggfil på SD-kort, LIPO-batteriene og lader, samt et minimum av
tøy og toalettsaker og får bestilt en taxi til sentrum.

Andre etappe:

Arvidsjaur – Kuusamo, 470 km

Været er omtrent som dagen før. Denne etappen er ikke like lang
som første dag. Perioder med noe krevende forhold, men ellers går
det greit. Mest blåtermikk i begynnelsen. Det var en del militær
aktivitet nær grensen til Finland, så jeg ble dirigert i litt forskjellige retninger før jeg kunne fly videre inn i Finland. Været endrer
seg til mer fuktig luft og mer skyer, nesten for mye, så jeg må fly
litt taktisk for å unngå å bli fanget i et større synkområde. Like før
jeg ankommer Kuusamo, ser jeg det er en vegg med kraftig regnNORDIC GLIDING 2016 SIDE 63
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vær ca 10 km unna flyplassen. Jeg sikrer god overhøyde for den siste delen av finaleglidningen og entrer det regnfulle området. Det
går som forventet raskt nedover, og jeg ser at det ikke holder til
noen høyenergi ankomst, snarere akkurat så det holder til å svinge
inn 90° på finalen og lander rett inn. Dette er kanskje den største
forskjellen på å fly seilfly i motsetning til motorfly. Jeg flyr med
innfelt propell og må beregne glidebane ut fra vær og flyets ytelse.
Dersom jeg kommer for kort og må utelande like i nærheten av
flyplassen, er det ingen klare med henger og kan hente meg. I et
motorfly sitter du med handa på trottelen. Triller som dagen før
ut på taxeveien og stopper rett etter holding. Det regner kraftig, og
jeg blir sittende i cockpit i 20 minutter før regnet gir seg. Omtrent
samme standard som flyplassen i Arvidsjaur, og ingen i tårnet her
heller da jeg ankom. Jeg møter noen hyggelige lokale hobbyflygere som jeg kan kjøpe litt fuel av og topper tanken. Jeg har til nå ikke
brukt motoren mye, men det er greit å ha tilstrekkelig fuelreserve.
Under fyllingen ser jeg det renner litt fuel ut av venstre vinge. Dette ser mistenkelig ut. Det skal ikke være noen overløpsledning der.
Den er bak i halen. Mistanke om fuellekkasje i fuelbagen. Tar en
taxi til et fint turisthotell i byen og laster opp logg og sjekker epost.
Svar fra FATA / FSB om at søknaden om å fly i russisk luftrom er
avslått. Fillern, tenker jeg etter så mye nedlagt arbeid. Begrunnelsen er at mitt ønske om å fly i luftrom opp til FL070 (FL70 or below)
ikke kunne innvilges. FATA hadde ikke myndighet til å gi meg denne tillatelsen. Det var det bare den russiske regjeringen som kunne. Dersom jeg hadde kommet inn på FL270 og fulgt luftledene,
ville de kunne gitt meg tillatelse. Dette er i tråd med russisk AIP.
Men å fly i lavere høyde og utenfor luftledene er for alvorlig til å gi
tillatelse til på dette myndighetsnivået, med mindre jeg hadde en
russisk statsborger som mannskap på luftfartøyet. Logikken i dette er at man skal ikke forvente noen assistanse fra flygelederne på
engelsk utenom de standard-frasene som de er lært opp til å bruke
overfor kommersiell IFR trafikk. Plan B må umiddelbart iverksettes. Det betyr å fly sydover mot Helsinki på neste etappe og deretter krysse Finskebukta.

Tredje etappe:

Kuusamo – Räyskälä, 613 km

Starter relativt tidlig. Jeg har lagt opp til en lang etappe. Været er
brukbart til å begynne med, men lav skybas og skybasen faller etter hvert som jeg kommer sydover. Etter ca. 100 km er skybasen
ikke mer enn 500 m, og cumulusene går mer over i stratus. Det er
bare én ting å gjøre; starte motoren og komme seg på topp. Klatrer til 1700 m. Under meg er et teppe av stratus som strekker seg
framover mot horisonten. Feller inn propellen og sklir på beste glidetall og når akkurat kanten av stratuslaget som har topp på ca.
1000 m. Sklir videre og finner på nytt termikk. Men, el-variometeret har gått helt bananas. Den piper og piper helt uten samsvar
med variometervisningen på det analog variometeret. Hva har
skjedd? Sannsynligvis var det så fuktig i stratusen at det har kommet vann i TEK-dysa. Dette var vanskelig å fly på. Eneste mulighet
var å skru ned lyden og fly på variometeret med visuell indikasjon.
Men, etter en stund tørker fuktigheten ut, og el-variometeret oppfører seg bedre og bedre. Resten av turen er bare rene nytelsen.
Målpassering på Räyskälä, opptrekk, hjul ute og landing. Fikk med

Räyskälä (FI)

Ridali (EE)

Suwalki (PL)

Leszno (PL)
Kryssning mellem Finland og Estland.

en gang hjelp av en som kom med traktor for transport av flyet til
parkeringsområdet. Imponerende bra anlegg. Hyggelige mennesker og om kvelden var det obligatorisk badstue og bading i et tilliggende tjern med 24°C i vannet. Manglende medbrakt badetøy
var ikke noe problem der.
Så får jeg tilbakemelding fra Geir at loggfilen for rekordforsøket
ikke inneholdt deklarasjonen av oppgaven, men kun en tidligere
oppgave som jeg hadde fløyet lokalt på Starmoen. Det gikk etter
hvert opp for meg at en slik gyldig deklarasjon må eksistere i loggeren FØR avgang. Dette er også i tråd med Sporting Code i følge
Geir. Jeg må forsøke igjen, og det er flere muligheter på resten av
turen. Moralen er at om man planlegger et rekordforsøk, så bør
man sette seg grundig inn i regelverket på forhånd.

Fjerde etappe:

Wasserkuppe i fugleperspektiv

Räyskälä – Ridali, 231 km

Nok en dag med bra seilflyvær, både i Finland og i Estland. Det var
ikke så lang etappe denne dagen, men luftrom både i Finland og
Estland satte begrensninger. Dette merket jeg ganske snart etter
avgang hvor jeg fløy sydover mot Helsinki. Den høyden som jeg
fikk av flygelederne ble lavere og lavere, og jeg måtte til slutt starte
motoren. Starter i lav høyde ut over vannet og får etter hvert lov til
å gå høyere inntil jeg kan slå av motoren og felle inn propellen i
1.900 meters høyde, og da er jeg midt ute i Finskebukta, og LX9000
sier meg at jeg har 600-700 meters overhøyde når jeg kommer inn
over land. Men, jeg må fortsette et stykke til inntil jeg er forbi sjøbrisområdet. Jeg plukker termikk i 400 meters høyde, og resten av
turen er igjen bare en fryd. Målpassering på Estlands rikssenter for
seilflyging og landing. Jaan møter meg og hjelper meg til parkeringsområdet. Han sier jeg ”kom som en rakett”. Andrej hjelper
meg med rom for overnatting på anlegget der og spanderer en kald
pils. Andrej er 71 år og pensjonert ruteflyger, og har i hele sitt liv
vært en lidenskapelig seilflyger. Han har flere 1000 km turer i Namibia og er gift med tidligere russisk mester i seilflyging i kvinneklassen. Han bor på plassen permanent i sommerhalvåret i sin
campingvogn. Om kvelden er det grilling, og jeg kommer tett innpå disse menneskene, deres kultur og forhold til Russland. Dermed
får jeg stilt litt av min nysgjerrighet som jeg hadde på forhånd før
turen startet. Jaan hadde doktorgrad i fysikk som han disputerte i
St. Petersburg på russisk. Etter løsrivelsen fra Russland i 1992 tok
han motorflysertifikat på en YAK 52 og tok videre utsjekk på en
Vilga, og i Vilgaen har han sittet siden. Den bruker han til å slepe
seilfly, fly lokale passasjerturer og løfte fallskjermhoppere. Han
hadde nå over 11.000 landinger med dette flyet. Det er et imponerende tall, og det er ikke mange i verden som har mer erfaring enn
ham på dette flyet. Han jobber som lærer på en videregående skole, men tilbringer all sin ledige tid på flyplassen. Andrej er fra Latvia, så Jaan og Andrej prater russisk seg i mellom. Alle kan russisk.
I Sovjet-tiden skulle russisk være det offisielle språket i hele samveldet, selv om det var store nasjonale eller regionale språkgrupper. Alle måtte innordne seg etter et strengt regelverk, og det var
to års pliktig militærtjeneste med fengsel som eneste alternativ.
Noen mulighet for å unndra seg eller ha siviltjeneste eksisterte ikke.
Jaan og Andrej ville ikke ha noe mer med det som minnet dem om
Sovjet og Russland, bortsett fra én ting: Vodkaen. For utpå kvel-

Sikret for natten i Räyskälä

den kom vodkaflaskene frem, og jeg lot meg imponere over mengdene som ble inntatt. Litt uflaks for Andrej som på kvelden fikk
besøk av kona og barnebarn. Da ble han tidlig lagt i campingvogna.

Femte etappe:

Ridali – Suwalki, 445 km

Ikke det beste været, men jeg ville gjøre et nytt rekordforsøk. Etter
ca. 100 km måtte jeg ut i et blått område, og der var det lite å finne. Cumulusene blomstret lengre syd så jeg, men dit rakk jeg ikke.
Høyden ble etter hvert lavere og lavere, og da bruker man alt man
har lært av triks; se på vindretninger på små vannpytter for eventuelt å se om det er noen bevegelse i luften mot en boble, se på fuglene som bruker termikken langt mer og bedre enn oss. Da jeg var
nede i 200-300 meter, forsøkte jeg å følge etter to traner. Men, da
disse begynte å flakse, måtte jeg følge på med samme mynt; ut med
propell og starte motoren. Rekordforsøket brast, og jeg tok motorhøyde til 1.700 meter. Resten av turen gikk uten problemer. Dette
var for øvrig en interessant etappe: Jeg ville krysse fire landegrenser. Terrenget var likt hele veien, og jeg kunne ikke se noen forskjell fra det ene landet til det andre, hverken jordbruksmessig eller bebyggelsesmessig. Jeg så likevel grensene på kartet på LX9000.
Men, kanskje den mest åpenbare påminnelsen om at jeg var kommet inn i et nytt land, var pling-pling som SMS på mobiltelefonen
med beskjed fra OneCall om lokale tariffer.
Så igjen, nesten rutinemessig, målpassering med opptrekk, hjul
ut og landing, denne gang på Suwalki i Polen. Nytt bekjentskap og

nye hyggelige seilflygere som møtte meg.

Sjette etappe:

Suwalki – Leszno, 543 km

Denne dagen opprant med bedre seilflyvær og nytt rekordforsøk.
Nå skulle jeg krysse Polen øst-vest på langs. Det var en del blåtermikk både første del og siste del. Det lå en inversjon i ca 1.100 meter, så arbeidshøyden var ikke det som vi er vant til i våre hjemlige
trakter. Omtrent midtveis på etappen mens jeg var på cruise begynte el-variometeret sakte å indikere mer og mer stig. Luften var
helt rolig. 2 m/s stødig stig til 2.200 meter. Det var bølger her på
sletta. Ja, Polen betyr sletta. I denne høyden blåste det neste 50 km/t
fra nord, og da var det et vindshear i inversjonslaget. Jeg var altså
så heldig å oppleve å fly bølger i Polen på flatlandet. Det var en stor
fordel med all den bølgeflygingen jeg hadde fra Norge, både på
Vågå, Numedalen og Notodden. Jeg fløy bølger i nesten 100 km
inntil jeg ble dirigert sydover og ut av bølgene av flygelederne, for
det var en flyplass de hadde fallskjermaktivitet på rett fram. Fillern! Men, det var moro lell så lenge det varte. Målpassering, opptrekk og hjul ute og landing på Leszno. Denne plassen var et gigantisk jorde uten noen merking av rullebaner. Man kunne lande
hvor som helst. Dagen før var siste del av en seilflykonkurranse,
og de som var igjen, var opptatt av å pakke sakene sine og reise
hjem. Igjen ser jeg et imponerende anlegg med eget seilflyhotell,
og da skjønner jeg også hvor stort miljøet for seilflyging er i Polen.
Jeg får sikret meg landingssertifikat av Robert som er sjefen for
dette seilflysenteret. Jeg tar inn på seilflyhotellet og sjekker loggfi-
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Hangarplass på Huhnrain

Gamlesjefen Edgar Kremer er fortsatt en aktiv pilot med sine 80 år i
sin ASW 22 som alltid står montert og klar i hangaren.

H Flight Story
Leszno (PL)

len. Ja, denne bør holde. Jeg sender fil og
dokumentasjon til Geir. Det viste seg senere at denne var bra, og ny norsk rekord for
måldistanse ble satt.

Sjuende etappe: Leszno – Poppenhausen, 488 km
Nok en bra dag værmessig, men uttrykt for
tordenbyger og kraftig regn mot slutten av
denne dagsetappen. Før jeg tar av, ble jeg
briefet om at det var militær aktivitet i begynnelsen av min løype, og jeg tar sikte på
å gå rundt dette området på nordsiden. Men,
da jeg var i luften, kunne flygelederne fortelle meg at området ikke var aktivt lenger.
Da jeg krysset grensen over til Tyskland,
ville jeg den første perioden fly over det som
var tidligere Øst-Tyskland med Dresden og
Leipzig som de store byene. Både terreng
og bebyggelse endret seg merkbart. Det var
mer industri med kullkraftverk og kullskjerp
(minedrift, red.). Da jeg nærmet meg bestemmelsesstedet, hadde det like i forkant
vært betydelig nedbør. Det hadde vært tordenbyger og nedbør, men nå klarnet det
opp. Likeledes forsvant også konveksjonen.
Jeg hadde ikke mer enn 50 km igjen før jeg
måtte starte motoren for å tilbakelegge det
siste stykket. Jeg stoppet motoren og felte
inn propellen et godt stykke før jeg kom
fram til Wasserkuppe. Jeg skulle ikke lande
på Wasserkuppe, men på flyplassen Huhnrain til Alexander Schleicher-fabrikken. Den
lå mye lavere i terrenget og kun få kilometer unna. Derfor ble det en lav passering
over Wasserkuppe med fotografering. Akkurat i det jeg passerte restauranten på toppen, løsnet fem meter av mylartapen på venstre ving nærmest som en symbolsk flagging
på at jeg har nådd seilflygernes Mekka for
egen kjøl.

Landing på Huhnrain går greit, og der møtte selveste Edgar Kremer meg på flyplassen,
svigersønnen til Alexander Schleicher. Med
sine 80 år har han vært pensjonist i mange
år nå, og det betyr at han får enda mer tid til
å fly seilfly. Han har sin ASW 22 stående
montert i hangaren og flyr jevnlig og ca. 200
timer i året.
Sønnen Ulrich, Uli blant venner, kommer
senere, og han rydder plass til flyet mitt i
hangaren sin. Hangarplass, det er luksus! Det
er meningen jeg skal være her noen dager,
hvor de skal gå gjennom flyet og kontrollere
det grundig. Blant annet er det åpenbart noe
feil med fuelbagen i venstre ving.
Dagen etter, som er en tirsdag, har Uli allerede før de fleste har stått opp, demontert
flyet og satt det i hengeren til Göran Ax, som
for anledningen har flyet sitt til tørk på fabrikken. Hengeren blir trillet de få meterne
opp til sluttmonteringshallen. Vinger og flykropp blir grundig kontrollert. Det viser seg
at fuelbagen har revnet i sømmen på den ytre
kortsiden. Dette har også medført skade på
vannbagen som ligger lengre ut i vingen. Alt
må ut. Også den andre vingens fuel- og vannbag blir kontrollert. Der er alt i orden.

Åttende etappe: Poppenhausen –
Flensburg, 446 km
Fortsatt ikke det beste seilflyværet, men likevel bedre enn forventet. Første del gikk
greit, men skybasen var lav og dermed liten
arbeidshøyde. Da jeg nærmet meg Kassel,
ble det litt problematisk med denne dårlige
arbeidshøyden for å passere rett over byen,
så jeg valgte å fly vest for byen. Ikke helt
nødvendig, men kanskje på grunn av at jeg
var litt ukonsentrert, så kom jeg så lavt at
jeg måtte fyre dure (den trofaste motor, red.)
igjen. Deretter gikk det greit inntil jeg pas-

Avgang fra Huhnrain etter 4 dagers opphold på fabrikken. Foto av
Manfred Münch
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serte Hamburg. Ny motorstart og ny starthøyde. Dette gjentok seg enda en gang inntil jeg kunne gjøre målpassering i lav høyde
med opptrekk, hjul ute og landing på Flensburg. Der var det både seilflyaktivitet og
fallskjermhopping på en mellomstor flyplass
med internasjonal status. Jeg følte at jeg nesten var i Danmark.
Neste dag skal jeg mellomlande på Ålleberg. Jeg er usikker på om det er noen der
slik at jeg får et rom å overnatte på. Jeg kontakter Robban (Robert Danewid) som henviser meg videre til Segelflygets Henrik
Svensson. Etter hvert får jeg kontakt med
Henrik som forteller at hele seilflysenteret
er leid bort til IGG Sverige med deltagere
også fra Norge. IGG er en interessegruppe
for storskala seilfly opp til 1:2 skala. Disse
seilflyene blir slept opp som startmetode
med store motormodellfly. Henrik henviser
meg videre til han som er koordinator for
arrangementet. Jeg ringer ham og spør om
det er greit at jeg kommer med min modell
som er skala 1:1 og får overnatte. Ja, selvfølgelig. Du er hjertelig velkommen, sier
han. Vi har radiokommunikasjon og skal
sørge for at vi ikke er i veien for deg med
våre modeller når du kommer. Så bra!

Niende etappe: Flensburg – Ålleberg,
542 km
Været for denne strekningen har blitt langt
bedre for seilflyging enn gårsdagen vær.
Dette ser ut til å bli den mest spektakulære
etappen, fra Tyskland til Sverige med seilfly
uten mellomlanding. Første del på Jylland
går greit. Jeg flyr rett over Haderslev, der
verftet til X-Yachts ligger, og hvor vi hentet
vår X 43 for ni år siden. Lillebelt smalner
nordover, og jeg finner et passende sted å
krysse over til Fyn. Sjøbrisen er ikke veldig

Selveste konstruktøren, Martin Heide, i egen person tar mitt fly
i øyesyn.

Poppenhausen (DE)

plagsom, og det er flybart i store områder.
Flygelederne minner meg om at det er stor
seilflyaktivitet i dag. Jeg rapporterer ”Excellent” i håp om å se andre seilfly som gir meg
en god indikasjon på hvor det stiger bra. Jeg
passerer Fyn og forsøker å få så god høyde
som mulig før kryssing av Storebelt. 1.300
meter eller mer ville vært bra, men jeg får
ikke mer enn 1.150 meter på Fyn i siste boble. LX9000 sier 800 fot overhøyde inn over
land på Sjælland. Jeg legger ut på overflygningen av Storebelt. Jeg ser at jeg mister store deler av overhøyden underveis og kommer i lav høyde inn over land. Jeg finner så
en frisk boble i bare 250 meters høyde og
kommer meg opp i trygg høyde igjen. Så
flyr jeg videre innover Sjælland, faktisk rett
mot Roskilde fordi det ser dårlig ut nordøstover. De beste cumulusene er rett over
Roskilde flyplass. Jeg spør flygelederne om
klarering til å fly inn i Roskilde TMA og
forteller begrunnelsen. Flygelederen skjønner fort situasjonen og sier: bare vent i 4000
fot rett utenfor TMA’en i 5 minutter fordi
jeg har en avgang med rutefly. Det går greit
for meg å ligge på holding. Men, de fem minuttene blir fort til 30 minutter før ruteflyet har tatt av. Jeg ser ruteflyet og ber om lov
til å entre TMA’en. ”Airliner in sight, request
to enter your airspace”. Ja, det er helt greit
nå, og jeg fortsetter via Roskilde overhead
og videre nordover. Det er mange seilfly i
luften, og alle har kontakt med flygelederne
på Roskilde, og flere følger i mitt fotspor.
Sjælland er delt opp i mange sektorer, og
seilflygerne har full styring på disse, og hvor
de har lov til å fly. Jeg ble skikkelig imponert over hvor fleksible flygelederne er overfor seilflygerne som kan nyttiggjøre et så
begrenset geografisk område med så mye
trafikk. Jeg krysser over til Sverge og er litt
engstelig for alle de luftromsområdene som
er der. Heldigvis var ingen aktive denne dagen, og jeg kunne fortsette ufortrødent videre. Da jeg nærmet meg Ålleberg, fikk jeg
kontakt med koordinatoren for arrangementet, og han sa det var kun to modellfly
i luften, og han skulle sørge for at de landet
før jeg kom inn. Med god overhøyde passerte jeg Ålleberg og kunne se det ene modellseilflyet som lå i samme høyde som meg,
700 meter. Jeg fortalte at det var ikke noe
problem for meg om det fortsatt var i luften, for jeg så det tydelig. Høyden ble brent

Flensburg (DE)

Ålleberg (SE)

av, og jeg fikk tatt en low-pass over flyplassen fra nord og landet inn fra syd. Da var
modellflyet på right downwind. Modellflyet som var på downwind var en 1:2 skala
SHK-1 som var eid og fløyet av Gunnar
Rokseth, som jeg kjente fra tidligere.

Tiende etappe: Ålleberg – Starmoen,
251 km
Siste etappe, sjarmøretappen. Greit seilflyvær med fare for overutvikling da jeg nærmet meg Glomdalen. Det viste seg at jeg
måtte først et godt stykke rett vestover for
å fly rundt Vänern på vestsiden, og bredden
på området som var seilflybart var ikke så
stort som man kunne tenke seg. I øst var
sjøbrisen fra Vänern, og i vest var sjøbrisen
fra Skagerak. Men, cumulusene var bra og
skybas bedre enn jeg hadde opplevd på lenge, og det gikk greit en god stund. Flygelederne i Sverige ville gjerne sende meg over
til flygelederne i Norge, men jeg takket pent
nei og sa jeg fortsatt trivdes godt i Sverige.
Der er det nemlig klasse G luftrom til FL95,
mens straks du kommer over grensen til
Norge, er TMA’en til Gardermoen betydelig mer plagsom. Det var greit, men jeg fikk
klar beskjed av flygelederne på Sweden Control om å holde meg unna Gardermoen
TMA. Sure, no problem. Da jeg fortsatte
nordover, så jeg at cumulusene hadde blitt
overutviklet, og det gikk regnbyger i området. Derfor fløy jeg videre østover inn i Sverige og deretter nordover igjen for å fly rundt
bygene. Dette virket, og jeg kunne igjen for
første gang på mange dager ta målpassering
på en kjent flyplass. Det var godt å være
hjemme igjen.

Starmoen (NO)

Solfaktor 50 på nesa er for lite.
Jeg var stort sett heldig med været og fløy
ut den distansen som Topmeteo forventet
av dagene. Det var ingen dager med kanonvær, og det var mange dager med tørrtermikk.
500-600 km om dagen er litt i lengste laget. 400-500 km burde holde.
Det overrasket meg at flygelederne enkelte steder hadde svake engelske språkferdigheter. Veldig mye kommunikasjon gikk
på lokale språk, spesielt flygelederne ansatt
i det militære.
Det var veldig stor forskjell på hvor komfortable flygelederne var med seilflygerne.
Danmark utmerket seg som eksepsjonelt
bra land å være seilflyger i.
Så det store spørsmålet: Vil jeg anbefale andre til å fly tilsvarende turer?
Ja, for all del. Men, det er ikke til å stikke
under en stol at det er krevende, og man må
ha både materiell og kompetanse på høyt
nivå, samt en omfattende og grundig planlegging. Å fly motorfly, mikrofly eller TMG
er langt enklere operativt sett.
Til slutt vil jeg takke alle som fulgte meg
på Facebook med mange likes og hyggelige
kommentarer. H

Oppsummering og konklusjon
Bortsett fra avslag om å få gå inn i russisk
luftrom, gikk turen veldig bra. Den var godt
planlagt, og for øvrig så gikk alt etter planen. Jeg sitter igjen med fantastisk mange
opplevelser. Det var som å leve i en roman.
Jeg traff mange hyggelige mennesker og ble
tatt veldig godt i mot. Jeg har sett mye skog,
fjell, vann og jorder på steder jeg ikke har
vært før.
Noe budsjett hadde jeg ikke satt opp, men
det var helt overkommelig kostnadsmessig.
Noen drosjeregninger og dager med hotellopphold. Men landingsavgift, Landing fee?
No, gliders are free.

LOGGDATA
OLC-distanse: 4.272 km
Gjennomsnittlig hastighet som seilfly:
73,5 km/t (variasjon fra 42 til 101)
10 etapper og til sammen 4.708 direkte distanse.
Total flygetid: 62:24 hvorav 3 timer
med motor.
Ny norsk måldistanserekord: 494,9
km
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H
FLYREGISTERET
Svæve - og TMG-fly på svensk, dansk
og norsk register.
Informationer fra Trafikstyrelsen, Transportstyrelsen og Luftfartstilsynet i perioden 29. juli - 30. sept 2016

Dansk Svæveflyvehistorisk Klub har
registreret deres Spatz B efter en
længere renovering fra 2011-2015.
Første flyvning var 25. sept 2016.

Lis Arneberg Danmark brons 78,881 %
Jukka Pelto-Aho Finland Silver 81,179 %
Sebastian JanssonSverige Guld 83,094 %

DANMARK REGISTRERINGER
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE

ÅRGANG

EJER

REG.DATO

OY-AXR

1954

Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, Arnborg

26-09-2016

Scheibe Flugzeugbau Spatz B

DANMARK AFREGISTRERINGER

Kari Kemppi , en av de finska domarna, instruerar laget.

REGISTRERING FABRIKANT/TYPE

ÅRGANG

EJER

ÅRSAG

AFREG.DATO

OY-EXL

Schempp-Hirth Duo Discus T

2017

SG 70

Solgt til Tyskland

07-09-2016

OY-XKD

Centrair ASW 20 F

1979

N7 Gruppen, Ringsted

Havareret

03-08-2016

OY-XPP

Elan Torvarna

1986

Fyns Svæveflyveklub

Havareret

28-09-2016

DG-300 ELAN
Laget på prisutdelning i Finska mästerskapen.

Svenskt NM guld!
Sebastian Jansson blev nordisk Mästare i Aerobatics 2016

SVERIGE REGISTRERINGER
REGISTRERING

FABRIKANT/TYPE

DATO

S/N

ÅRGANG

TIDL.REG

SE-SLB

DG-1000S

24-08-2016

10-239 S158

2016

Fabriksnyt

SE-UXB

RF 5 B ”Sperber”

06-09-2016

1005

1976

OY-XPG

Tekst: Pekka Havbrandt

Direkt efter avslutning och prisutdelning på VM i Ungern åkte laget 9 timmar till Polen, övernattning och fortsatt resa till Tallinn
för att ta färjan till Helsinki, ytterligare 30 timmar non stop med
4,5 timmars pass omväxlande körande eller sovande i baksätet. Gustav kunde inte köra, han hade lyckats få knäskålen ur led på dansgolvet under avslutningsfesten på VM. ABBA förstås, Svenska
landslaget har ABBA som gimmick. Vi lyssnar bara på ABBA under tävlingstiden. Kan ni tänka er mer än 400 mil ABBA? Dansen
var självklart ’’aresti-dansen’’. Det han har lärt sig av detta är att det
är en dålig idé att torrflyga ett AVA-program i tregruppsformation
med två tyskar. Det blev Ungersk ambulans till sjukhuset där läkaren drog knät till rätta och kontrollerade resultatet med röntgen.
Vi har bilder på grimaserna.
På grund av knäskadan gav Gustav oss andra ”Walk over” på
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NM. Tävlingarna i Finland var ett kombinerat Finsk och Nordiskt
mästerskap i både Glider och Power Aerobatics i alla klasser.
Både Lis Arneberg från Danmark och Jukka Pelto Aho från Finland gjorde också resan direkt från VM till NM. Lis och Jukka har
gjort bra resultat under flera år på VM. Det är inte mycket lättare
att vinna NM än VM med det motståndet.
Sebastian visade sin klass genom att vinna samtliga program.
Han är nu både Världsmästare och Nordisk Mästare 2016. Sverige
har vunnit 3 av totalt 7 WAGAC tävlingar. Detta är en riktig ljusglimt bland alla rapporter om segelflygets allmänna nedgång.
Inför kommande säsonger tänker nuvarande landslag flyga Unlimited på SM och NM 2017. Vi anpassar programmen så att man
kan flyga dem med en Acro SZD 59. Då behövs det ett nytt lag i
Advanced. H

SVERIGE AFREGISTRERINGER
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE

ÅRSAG

AFREG.DATO

SE-SZH

SZD-25A LIS

Eksport til Polen

10-08-2016

SE-TUR

Scheibe SF28A

Eksport til Tyskland

11-08-2016

SE-TTX

Alexander Schleicher ASW 19B

Eksport til Tjekkiet

12-09-2016

NB: Ingen registreringer/afregistreringer på norsk register i perioden
NORDIC GLIDING 2016 SIDE 69

LEDER

”

Værmeldingene har fått bedre kvalitet og det gir god statistikk for de
forskjellige landsdelene. Kanskje
klubbene bør ta hensyn til det når
de planlegger sine leire.

af Arne Wangsholm, Leder S/NLF

Refleksjoner på tampen av sesongen
Klubbaktivitet er frivillig aktivitet og har basert seg på det, så
langt innenfor seilflysporten. Det er basert på en dugnadsmodell
der alle bidrar til felles beste. Det går fint så lenge de fleste bidrar, men dersom grupper ikke bidrar bør en gjøre tiltak. Samfunnet utvikler seg og disponibel tid til rådighet er ulik avhengig
av alder og livssituasjon til medlemmene. Det gjelder både i arbeid og fritid. Utfordringen er hvordan vi tar hensyn til det og legger til rette for at vi skal ha et håndterbart, rettferdig og forutsigbart system, der alle føler seg ivaretatt og trives i miljøet.
Nordisk Seilflyleder møte er gjennomført. Problemstillinger på
generell basis og nasjonale utfordringer ble luftet. Det er alltid
interessant å høre hva andre fokuserer på og hvordan utfordringene søkes løst innenfor de forskjellige områdene. Et område
som ble nevnt, var viktigheten av å beholde medlemmer. En ser
blant annet på behovet for å skape samhold bland medlemmer
på samme nivå/bakgrunn/interesser, på tvers av klubbene. I
praksis gjennomføres det ved juniorsamlinger, leirer, konkurranser og konferanser. SVEDANOR kursene er også et slikt tiltak på
nordisk nivå.
Acro, strekk eller konkurranse er viktige og gunstige tilbud som
tar medlemmene videre med sine interesser, slik at de kan trives
og bli værende i klubben. Erfaringene fra andre nasjoner viser at
det er i de første årene frafallet er størst. Får en for eksempel
medlemmene trygge på strekkflyging, er mye gjort.
Trygghet har med trening, erfaring, kompetanse og selvtillit å
gjøre. Selvtillit og kompetanse bygges stein på stein, i et hensiktsmessig treningsprogram. Jo mer strukturert og forutsigbart
det er, jo bedre fornøyd er medlemmene. Struktur krever at både
de som har ansvar for og de som deltar på treningsprogrammet,
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forplikter seg. Ikke alle plasser er det nok medlemmer til å få det
til, da kan samarbeid med andre klubber eller deltagelse på sentrale aktiviteter være en god løsning.
Seilflygingsaktiviteten er avhengig av været. Årets sommer
gav ikke optimale flyforhold de fleste steder i landet. Noen plasser er en avhengig av termikk for å få fine flyturer, mens andre
steder er hang og bølger også et alternativ. Værmeldingene har
fått bedre kvalitet og det gir god statistikk for de forskjellige
landsdelene. Kanskje klubbene bør ta hensyn til det når de planlegger sine leire.
Dersom været ikke er samarbeidsvillig der en er, bør det være
mulig å skifte til en annen plass for å gjennomføre aktiviteten.
Det vil gi deltagerne nyttig erfaring i å fly på andre plasser, over
et annet terreng og således være med på å bygge erfaring. Er det
andre som samtidig operer fra samme plassen, kan en dele erfaring og få nye venner med samme interesse. Det kan være med
på å legge grunnlag for fremtidig samarbeid og høyne eget og
klubbenes aktivitetsnivå.
Vi; seksjon, klubber og medlemmer, må alle ta inn over oss at
samfunnet utvikler seg og at medlemmenes behov er ulike avhengig av arbeid, bosted, familiesituasjon, kjønn og alder. Vil vi
at alle skal trives som medlemmer, da må vi ha et forutsigbart,
rettferdig system som ivaretar medlemmene best mulig. For å
lykkes med det må en analysere nåværende situasjon og finne
hensiktsmessige tiltak. Dette må klubbene og seksjonen gjøre i
fellesskap. Tiltakene kan da innarbeides i seksjonens strategi og
plan for årene som kommer. Gjennom dette arbeidet kan hvert
medlem bidra og ha mulighet til å påvirke hvor vi skal med
seilflysporten i Norge, samt hvordan vi skal komme dit.H

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.

H Inter Hannover Safe Skies

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

...Konceptet med flera korta
tävlingar faller väl med teorin
om att segelflyg är en tidskrävande sport och att det inte
passar alla att flyga tävling en
hel vecka i rad.

Inter Hannover Safe Skies
Ett nytt projekt inom svenskt tävlingsflyg
Tekst: Per Carlin, projektledare Inter Hannover Safe Skies

U

nder hösten 2015 startade Segelflygförbundet upp ett nytt
projekt inom svenskt tävlingsflyg. Syftet med projektet var
att stipulera flera sträck och RST flygare till
att våga ta steget ut och flyga en eller flera
platsbundna tävlingar. Det har i många år
sneglats på Norges Cup som sker borta i
grannlandet, konceptet med flera korta tävlingar faller väl med teorin om att segelflyg
är en tidskrävande sport och att det inte passar alla att flyga tävling en hel vecka i rad.
Det är inte bara flygplan som man behöver,
jobb och familj måste man också ta hänsyn
till. En annan aspekt är att det börjar bli brist
på tävlingsledare i landet och det är idag
inte många klubbar som är beredda att arrangera en tävling, därför måste själva arrangemanget vara enkelt och anspråkslöst.
Med Norges Cup som förebild så gjorde
vi vissa anpassningar för att få en Svensk
touch på det hela. Ett för Sverige nytt tävlingsformat skapades och Inter Hannover
gick in som projektsponsor. Namnet på tävlingsserien sattes till ”Inter Hannover Safe
Skies”. Det nya konceptet kan i kort form
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beskrivas som:
•
Korta tävlingsperioder om 3-4 dagar
•
Flera deltävlingar som är geografisk
utspridda i landet
•
Banläggning med fokus på nybörjare
•
AAT för att minska på risken för utelandningar
•
Inte för lång mintid så att ingen behöver känna att uppgiften är för lång.
•
Ingen vattenbarlast
•
Koefficenter enl RST (DeAC-listan)
•
Vi skall genomföra tävlingarna på
ett säkert sätt genom utbildning för
deltagarna
•
Utvärderingen skall vara så enkel
som möjligt
Utifrån detta så har Regelartikel SHB727
artikel skapats, grunden var reglerna för
DM men anpassningar enl ovan.
Jag vill belysa några viktiga faktorer för
att vi kunnat genomföra SS IH denna sommar. Sponsringen ifrån Inter Hanover har
gjort att den ekonomiska risken för varje
arrangör minskats. Er närvaro på varje tävling har också uppskattats av både arrangö-

rer och deltagare. Vi är också mycket tacksamma för de priser vi fått.
I bakgrunden har Robert Klasson och
Bengt Nilsson arbetat med en modul i RSTonline. De har tillsammans skapat ett komplett tävlingssystem där registrering av tävling, anmälan för piloter, banläggning, tasksheet, utvärdering och totalresultat helt och
hållet sket online.
Har vi då uppnått målet? Ja, jag tycker
det!
Under de 4 deltävlingarna så har 24 piloter deltagit i en eller flera deltävlingar, många av namnen är nya i tävlingssammanhang
och jag hoppas de fått mersmak av detta och
flyger mera.
Inter Hannover har varit närvarande på
samtliga tävlingar och presenterat sin verksamhet och utbildats oss i flygsäkerhet.
Mycket nyttigt och uppskattat.
Vi har genomfört 4 deltävlingar, där 3 av
arrangörerna inte haft en tävling de senaste
10 åren.
Nu när cuppen är avslutad för året är det
läge att fundera över vad som gick bra och
vad som kan förbättras till 2017.

Bengt Frid, deltagare, Arboga FK

INTER HANNOVER CUP… KAN DE’ VA’ NÅ’T?
Jag har i många år varit inblandad i segelflygtävlingar, fast på utsidan av huven och på senare år även i ”fel” ände på bogsersnöret. Tanken på eget tävlande har fått stå tillbaka för andras tävlande, jobb, familj och annat som inkräktar på fritidssysselsättningar. De senaste åren har jag dock börjat gå i tävlingsskola hos
kapten (Owe, red.) Engström och är nu utcheckad på både högeroch vänsterkurvning i samma blåsa som 14 andra aspiranter på
internationella titlar. Dock bara före startlinjen. Tävlandet sköts
från framsits.
Jag hade ju hört talas om IH Safe Skies och efter Lars Jaurings lovord efter Stationssvängen fann jag för gott att prova om det var
något för mig.
Upplägget med korta tävlingar har ju både för- och nackdelar.
Vädret har ju en tendens att vara likadant några dagar och börjar
det dåligt är det risk att det inte blir någon tävling.
I Avesta började det dåligt med två regniga dagar som ägnades
bl a åt att ta del av information från Interhannover och om Stefan Löfgrens vedermödor med att skapa bra termikprognoser. Vi
fick med ett nödrop en tävlingsdag den tredje dagen i mellanrummet mellan två fronter. Tusen meter i molnbas och 0,8 i medelstig bäddade inte för höga farter men det gick att ta sig runt. Tyvärr hade tävlingsledningen lagt målcirkeln 30 meter för högt.
Den inkommande fronten hade släckt ut allt stig på finalen så
istället för vinst blev det näst sist efter straffpoäng.
På Vängsö blev det annorlunda. Varmluft och torrtermik. Bröderna Sundström hade det svettigt att få tillgång till extra luftrum
åt söder och väster så vi kunde utnyttja den lilla termik som fanns.
Andra dagen bjöd på badväder. Tredje dagen hade varmluften
kryddats med lite åskväder och det kan ju ha sina fördelar ibland.
Strax efter att vi kastat oss ut på banan dränktes flygplatsen i
ett uppfriskande regn. I luften kunde vi rejsa under golvet på Helle östra luftrum (1350 m) I bortre änden av första vändarean var
det en fin utsikt från 2350 m höjd. Att vara tvungen att runda

Helle öst på vägen hem passade bra in både tids- och distansmässigt. Det där med tidsfaktorn på AAT var det några medtävlare
som inte hade full koll på. Kanske något för tävlingsledningen att
ge lite handledning i.
Segern dag 3 räckte inte för att ta in Lillebrors försprång. Det går
inte an att åka för sakta med 118 i handicap.
Bergslagsträffen bjöd på ett tredje slags väder. Blåsigt, lågt i tak
och halvhöga molnskärmar.
Ulf Ringertz lyckades första dagen tuffa iväg under molnskärmarna och hitta stig där ingen annan fann något och genomförde faktiskt uppgiften men det blev ingen tävlingsdag. Själv försökte jag ta mig tillbaka och starta om, men inte ens det gick.
Andra dagen regn och blåst. Tredje dagen och sista försöket. T o
r Ramnäs med vändarea till Köping. Jag har ju hört historier om
forntida DM i Bergslagen där man enligt uppgift flugit med molnbas på 800 m och tvivlat på sanningshalten. Nu var det plötsligt
sant. Att kombinera 800 m molnbas, 30 km/h vind (medvind,
men ändå), 0,8 stig och en vettig startlinjepassage tog två timmar. Sedan gick det faktiskt att ta sig från Örebro till Köping och
tillbaka till Arboga utan att komma över 700 m. Utanför Arboga
bar det upp till hisnande 950 meter. En molnskärm stängde vår
reträtt mot Örebro och det blev distansmätning. Metrarna var på
min sida denna gång och med ynka fem poängs marginal blev jag
faktiskt tvåa som också räckte till totalseger.
Jag riktar ett stort tack till Interhannover för deras stöd till tävlingen och ser verkligen fram emot mässbesöket till våren.
Det kändes ibland som om arrangörerna kunde ha behövt lite mer
förkunskaper i hanteringen av banläggning och utvärdering i RST
online. En liten handbok i själva datahantverket skulle nog uppskattas av framtida arrangörer.
Sammanfattningsvis känns det som en trevlig tävlingsform som
med bra stöd från RST online blir lättadministrerad. Förhoppningsvis har tävlingen sporrat några nya tävlingsflygare. Jag är en
av dem.
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h försäkring.
kunder. Vi är
om lever upp
g och det på

H Inter Hannover Safe Skies

te är det.

Stationssvängen IHSS 5-8 maj 2016

Stefan Löfgren, Arrangör, Avesta FK

Avesta Safe Skies 17-19 Juni 2016

Prisutdelningen Avesta Safe Skies 2016. Bra kämpat och tack för
spännande tävling!
1 Lars Jauring, Arboga
2 Christer Sjöberg, Ludvika
3 Bengt Frid, Arboga

I Avesta har det inte anordnats någon tävling i ”modern tid”. Jag vet
inte exakt när det var sist men det går historier om en tävling någon
gång i början av 90-talet. Arkeologerna kanske inte kallar det länge
sen, men de som berättar historierna har i alla fall haft grått hår i många år redan. Vi har i flera år diskuterat/drömt om att anordna en tävling men varit lite oroliga att vi inte kan få ihop den organisation som
behövs. När det började pratas om en ”IH-Cup” så tyckte vi att det lät
som att upplägget var som byggt för oss som liten klubb med små erfarenheter. Tyvärr drabbades tävlingsledaren (underteckad) av envis
sjukdom från April till Juni och förberedelsena i stort sett uteblev fram
till en vecka innan tävling. Det blev långa kvällar dagarna innan för att
få ihop information och breifingmaterial till de tilltänkta deltagarna.
Men tack vare den enkla administrationen i RST-Online samt ett litet
gäng förstående och hjälpsamma deltagare och funktionärer blev det
en lyckad tillställning. Jag tror även att många i klubben tyckte det var
intressant att se en tävling på närmare håll.

IHSS Bergslagsträffen 5-7 Augusti 2016
Antalet anmälda till tävlingen var 6 piloter, men en kom aldrig till start. Jag hade flera förfrågningar om deltagande, men de fick aldrig tummen ur…
Vädret var väldigt marginellt med stor molnmängd som flakade ut och gjorde det svårfluget.
Dag 1 drogs alla fem upp och alla passerade startlinjen. Ulf Ringertz lyckades flyga hela uppgiften, men tyvärr lyckades ingen annan komma särskilt långt. Därför ingen tävlingsdag.
Men det visade sig att inmatningen av resultat var ett kapitel som vi aldrig hade fått någon
instruktion om. Troligen hade det hjälpt om någon av oss hade varit med på genomgången i
våras. Tyvärr kolliderade den med klubbens årsmöte. Stort tack till Bengt Nilsson som fixade
till allt så vi bara hade att fortsätta efter detta. En lärdom…
Dag 2 var vädret så pass motsträvigt att det aldrig fanns någon chans att flyga uppgiften. Ingen start från marken mer än några som flög runt i närområdet en liten stund innan det började duggregna.
Dag 3 bjöd på lite bättre väder. En bana mot nordost var enda möjliga alternativet. Alla kom
iväg, men det var trögt att komma upp. De först startande verkade komma iväg bra, men det
blev värre på hemvägen. De som kom iväg senare var i sista minuten, för vädret runt startpunkten dog snabbt ut. Men de kom iväg i ett bättre väderfönster. Vår rookie Fredric Käll drog
längsta strået och vann med 12 mils flygning. Bengt Frid kom tvåa och Marcin Pluta kom trea.
Mikael Eriksson, också rookie, kom fyra. Ulf Ringertz drog i dag kortaste strået och blev femma. Ingen kom i mål.
Gustav Platzer från Inter Hannover gjorde en riktigt bra säkerhetsgenomgång på lördagen då
det ändå inte flögs. Sådant behövs, om och om igen. Vi kommer säkert att engagera honom
igen till något klubbmöte framöver.
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Gunnar Karlsson, Tävlingsledare,
Örebro FK

Herrljunga Flygklubb har under de senaste ca tio åren haft som tradition att arrangera ett årligt
klubbmästerskap i sträckflygning. Tävlingen, som vi kallar Stationssvängen, brukar äga rum under Kristi himmelfärdshelgen och syftar bland annat till att öka sträck- och tävlingsflygandet i
klubben med fokus på säkerhet och enklare banor. Antalet deltagande flygplan brukar ligga omkring 10 st. När så tävlingsformatet ”Safe skies” presenterades tyckte vi således att det matchade vår redan befintliga klubbtävling mycket väl.
Redan några dagar innan tävlingen skulle dra igång såg väderprognoserna mycket lovande ut. Totalt var 11 flygplan anmälda och av dessa flögs 9 st av Herrljungapiloter och de andra två var tvåsitslag från Arboga och Borås. Det fina flygvädret möjliggjorde att alla fyra möjliga tävlingsdagar
kunde genomföras. Alla dagar flögs på höjder över 2000 meter, två av dagarna närmre 3000! Jimmy Bengtsson lyckades ta två dagssegrar och Fritz Schweikart och Lars Jauring (med copilot) en
vardera. Jimmy slutade därmed efter en stabil insats på första plats men med Lars och Fritz tätt
bakom på andra respektive tredje plats.
Reflektion från tävlingsledningen
- Bra längd på tävlingen med långhelg. Det underlättar säkerligen för många nya att testa på tävlingsflyg, särskilt om tävlingen dessutom arrangeras på hemmafältet.
- Planering av uppgifter samt resultatutvärdering tycker vi funkade mycket bra i RST.
- Bra med en tävling där säkerheten är i fokus, särskilt när den riktar sig till nybörjare. Dock tycker
inte vi att AAT nödvändigtvis är lika med säkerhet. Det finns vissa fördelar men nackdelarna tycker vi överväger på det hela taget. Uppenbara nackdelar med AAT är att det är svårt för nybörjaren
och att man därmed höjer instegströskeln i en tävling där avsikten är det motsatta. Dessutom
finns överhängande risk att ovana piloter koncentrerar sig mer på instrumenten än på att titta ut.
Vi förespråkar att vanlig speed task tillåts till nästa år!
- Bra att uppladdning av flygningarna till RST-online tilläts. Detta har varit en viktig del av våra tidigare klubbmästerskap där det varit ett kul moment att dels tävla mot varandra i KM:et, men
samtidigt sporra varandra att göra bra resultat så att klubben placerar sig bra i RST. Det fanns ett
visst missnöje bland våra klubbmedlemmar att AAT-kravet gjorde att det inte blev några vettiga
RST-resultat av flygningarna eftersom det bara blev POB. Till nästa år behöver nog AAT-kravet
bort om vi ska kunna motivera klubbmedlemmarna att köra tävlingen igen tillsammans med vårt
KM, särskilt med tanke på att de ekonomiska incitamenten att arrangera just denna tävling är relativt begränsade för oss som klubb.

Vängsö Safe Skies 22 –
23 juli
James och jag (Gillis) hade tyvärr
inte kunnat ägna tillräcklig förberedelsetid innan pga på vårt
James og Gillis Sundström Tävlingsarbete som egna företagare.
ledare, Östra Sörmlands FK
På torsdagen när vi förberede
Briefing lokal och ta emot tävlande. Då, som tur, kommer vi på att prata med Mikael ”Lillebror”
Engström. Han frågar hur det går och om vi har koll på allt, det
har vi ju inte, så han erbjuder hjälp.
Första briefing hölls med genomgång av rutiner, inte helt perfekt
men någorlunda. Lillebror tog upp frågan hur många som viste
vad en AAT bana var. Svaret blev att endast en, Bengt Frid, visste. Lillebror drog då igång en diskussion om hur detta går till och
hur man taktiskt skall flyga.
Vi skall nu lägga dagens bana och åter igen får vi hjälp av ”Lillebror”

Simon Landqvist (bill.) och Martin
Ekdahl, Tävlingsledare, Herrljunga FK

Kristan Wallin landar efter 30mil
i 112km/h.

Tävlingen avslutades med ett trevligt långbord och en överfull grill.

•

Hur lång skall banan vara? Ni har en rookie i en Jantar tänk
på honom osv.
•
Vi presenterar en bana i medel 17 mil med en min. tid på 1,5
tim.
Under tävlingen blir också ”Lillebror” mentor åt all piloter och håller koll att alla är med. En pilot tyckte detta var märkligt och fäller kommentaren ”det är ju en tävling”. Resultatet blev att alla
kom hem med segrare Mikael Engström/Bo Svensson, Eskilstuna
i Duo Discus.
Tävlingsdag 2: Återigen får vi hjälp av ”Lillebror”. Vi börjar nu få
koll (få styr, red.) på detta. Efter fältbriefing, ställde vi in dagens
flygning pga dåliga termikförhållanden
Tävlingsdag 3: Vi lägger dagens bana själva, dock med en liten
koll mot vår mentor - i genomsnitt 19 mila bana med en min tid
1tim 45min. Resultatet att 6 piloter kom hem och en utelandade.
Av det som kom hem hade 2 av dem gått under min tid, och sa
efteråt att detta tänkte dom inte på.
Segrare blev Bengt Frid Arboga i Ventus 2c som också totalsegrade. H
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Segelflygets Veteransällskap
En del nya medlemmar har tillkommit under sommaren vilket är kul. Även en flygbar Grunau Baby har skänkts av Uvarna i Eskilstuna. Stort tack! Som vanligt har flyghelgerna, en
per månad, och flygveckan i juli haft blandat väder. Under
den senare deltog totalt ett 20-tal medlemmar som gjorde
54 starter. En hel del flygning har det blivit både i vinsch och
med flygsläp. När det inte gått att flyga har man röjt och
ändrat en del i museet. Samtidigt har en grupp bestående
av Petter Lindberg, Anders Bjellby och Thomas Warming tillsatts som skall se över innehållet i museet. Ett av målen är
att det skall bli bättre plats för de flygande flygplanen i museets samlingar. I år har t.ex Kranichen inte ens varit monterad. Detta skall det bli ändring på till nästa år. Har du tankar eller idéer om museets framtida utformning så hör av dig
till någon av dessa. Vi arbetar också med Transportstyrelsen
tillsammans med Motorflygförbundet för att veteransegelflygplan skall få liknande lättnader som veteranbilar.
Planerna på att anordna det Internationella Veteranmötet

SKÖVDE FLYGKLUBB
e femtimmars i BergfalMikael Sannerud som i somras gjord
år?
re
sena
ke. Hur många har gjort det på

på Ålleberg har skrinlagts. Det finns inte tillräckligt med infrastruktur på och nedanför Berget och det skulle kosta för mycket
att skapa temporärt. Däremot hoppas vi kunna hålla ett internationellt retromöte för 50-60 tals flygplan, kanske redan
nästa sommar.
Det pågår lite av en generationsväxling inom föreningen så vi
ser gärna att nya medlemmar engagerar sig. Tycker du det verkar kul att flyga i häftiga äldre flygplan med karisma under
gemytliga sociala former så kom med. Mer information hittar
du på hemsidan http://www.svs-se.org/ eller på vår Facebooksida Segelflygets Veteransällskap Ålleberg. Vi erbjuder
också klubbar och enskilda att få disponera vissa av flygplanen på era hemmaklubbar mot att avgifter för luftvärdighet
och rörliga kostnader för underhåll mm erläggs i relation till
låneperioden. Anmäl intresse till någon i styrelsen.
- Bernt Hall

H KLUBNOTER
ÖSTRA SÖRMLANDS FLYGKLUBB
I mars var 8 medlemmar med två segelflygplan och ett bogserflygplan, som vanligt, uppe i Ottsjö. Sommarsäsongen började
på Vängsö ovanligt tidigt, en vecka efter ”hemkomsten” från Ottsjö, 28/3. Då flög årets teorielever den introduktionsflygning som
ingår i kursavgiften. Årets, traditionsenliga utbildningsinternat
hade vi 3 juli till 16 juli med 12 elever, men skolflygning har dessutom bedrivits varje helg. Under försommaren gavs chansen att
infria en, under ganska lång tid, önskan att byta ut vår SF 25:a
mot en modernare TMG. Nyköpings Flygklubb hade nämligen beslutat att lägga ner sin segelflygsektion och avyttra sin Superdimona. Så den 10/6 kunde Kim Jarl och jag flyga hem SE-URG från
Skavsta till Vängsö. Det får betecknas som ett lyckat köp. På mindre än två månader flög URG 100 timmar. Men det är inte det
enda flygplansköp klubben gjort under sommaren. Nu i augusti
har motorflygsektionen i klubben köpt en Supercub 160 som,
förutom friflygning för motorflygare, skall fungera som reservbogserflygplan vid sidan om den ordinarie Pawnee:n. När vi talar
om motorflygplan, har motorflygsektionen även köpt en PA 28
180 från Holland. Den utbytta SF 25:an såldes till en nybildad flygklubb utanför Zagreb, Kroatien. Vi hade hoppats att den skulle
stanna i Sverige, eftersom den var i mycket gott skick, men marknaden för SF 25 verkade mer eller mindre ”död” i Sverige. Utanför landet verkade den däremot finnas. Vi fick till och med en inSIDE 76 NORDIC GLIDING 2016

tressent från Japan. Men nu hämtade nya ägarna den på Vängsö
i mitten av juli och flög till Kroatien. 22-24 juli hade vi en deltävling i IH-cup Safe Skies på Vängsö. Segrare i den deltävlingen var Mikael ”Lillebror” Engström från Eskilstuna Flygklubb.
Veckan efter hade vi utlyst ”Östsvenska Mästerskapen”, DM
Östra, men vi fick inga anmälningar utanför klubben, så den
omvandlades till en klubbtävling i stället. Apropå tävling har
klubbens medlemmar, efter många år (10?), kommit igång med
att tävla i RST igen. Resultaten är inte så dåliga.
- Sven Blomberg

Vi har skolat fram fler elever än på länge vilket lovar gott. Några har
gått hela vägen till certifikat på en säsong delvis tack vare vår nya
lärare Ola Ask. Vårt Jubileums DM blev Sveriges största tävling 2016
med 28 deltagare. Alla var med ett undantag från Västra Götaland!
Massor med folk och många aktiviteter på kvällarna, vad sägs om
90 personer på Västergötlands Flygsportförbunds grillkväll? Således är ryktet om DM:ens död betydligt överdriven. Nästa år går DM
i Alingsås. Arrangörer för de nästkommande tre åren är redan ut-

Anne-Marie Louman
har köpt Sveriges första
eldrivna SLG.

sedda.
Anne-Marie Louman har flitigt luftat sin eldrivna Silent 2 under
sommaren. Många har varit och tittat. Till vintern kommer en privatägd DuoDiscus XLT. Anders Blom har köpt en ny huv till renoveringsprojektet Bergfalke 4. Att huven satt på en annan luftvärdig
Bergfalke 4 som råkade följa med gjorde ju inget. Kanske kommer
att flyga som cabriolet framöver? Phoebusen kommer däremot att
gå till segelflygmuseet på Ålleberg och bevaras i flygande skick. Så
det händer grejor.
Klubben deltog i arrangemanget av flygdagen i början av september, var med på Segelflygets dag och avhåller under hösten sitt 80
årsjubileum där Ingemar Larssons nedskrivna flygklubbshistoria
skall presenteras.
- Bernt Hall

Sträckläger

Vågflyning har blivit en kul specialare i
Väster-Dalarnas FK. Topphöjden i våg
blev 3800m QFE.

Vilopaus i solskenet under internatkursen på
Vängsö veckorna 27 och 28.
Foto Konrad Guzior.

Den 29 juli firade vi
80-årsjubileum
med Öppet Hus

Väster-Dalarnas FK
Sommaren i Dala-Järna började med Sträckflygningsläger första veckan i juni.
Lägret där vi skulle utvecklas individuellt och nå
egna mål i sträckflygandets anda. Nå, hur gick det
med detta?
Detta kan visas i siffror men även i skrift. Åtta
dagar av nio flögs under 4:e till 11:e juni. Totalt 24
sträckor med summan 7468 km av klubbens piloter och de gästande Örebropiloterna Gunnar Karlsson, Marcin Pluta med andrepiloten Håkan Lindström.
En av de minnesvärda dagarna var när flertalet
piloter vände uppe i Ljusdal i Hälsingland och en
stackare vågade sig ända upp till Stöde i Medelpad.
Tyvärr var inte alla dagar lämpliga för sträckflygning med tanke på den starka vind vi hade under
tre dagar i mitten av lägerperioden. Detta väderfenomen utnyttjades istället av vissa hemmapiloter för vågflyning som har blivit en kul specialare i klubben. Topphöjden i våg blev 3800m QFE.
Dagarna påbörjades med en briefing klockan 09:00
där väder och lämpligt flygområde presenterades
med tanke på flygsäkerhet. Därefter hade vi en
gemensam genomgång av händelser och flygningarna dagen innan. Man blir förundrad över vilken
samlad kunskap en flygargrupp har och vad som
kan komma fram i en konstruktiv miljö. Allt från
information på nätet, banläggning, egna erfarenheter och så vidare kom framkrypandes efterhand
till lägerdeltagarens kännedom och las ovanpå
den enskildes erfarenhet.
Med andra ord känns det som vi alla hade en fin
och trevlig vecka som ska återupplevas nästa år.
Blir det sträckläger nationalsdagsveckan år 2017
med flygning från Dala-Järnafältet? Ni får hålla
utkik på klubbens hemsida och Facebook i vinter!
Semesterperioden bjöd på väldigt varierande väder. En skolvecka med kanonväder v28 och smålänningar på besök och den 29 juli firade vi 80-årsjubileum med Öppet Hus. Klubben bildades den 28
juli 1936. Det var många som passade på att besöka oss den dagen. Nästan som en liten flygdag,
Per Cederqvist mellanlandade med Biltemas Spitfire och förgyllde dagen ytterligare. Klubben bjöd
alla besökare på fika och de som ville fick prova
på att flyga antingen modell, segel eller motorflyg. Kvällen avslutades med en jubileumsmiddag
i hangaren. Under dagen blev det även klart att
klubben fått sin andra Världsmästare i Aerobatic.
- Lars-Göran Uhr
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GÖTEBORGS SEGELFLYGKLUBB
Gässen började sträcka över fältet under helgen då vi genomförde
Segelflygets Dag. Ett hösttecken även om inte säsongen är slut på
långa vägar. Vi genomförde tretton prova-på-starter och fick åtminstone in en ny elev som började skola samma dag. Vi har flera elever
som skolar regelbundet och både nya cert och C-diplom har erövrats
under säsongen.
Flygfältet har breddats i båda banändar med gott resultat, gräset är
grönt även om marken fortfarande är lite för mjuk för användning.
Detta lovar dock gott inför nästa år och klubben ämnar söka att få
arrangera DM Västra 2017.
På lite kortare horisont så har vi den sedvanliga klubblandningstävlingen senare i höst. Blir intressant att se om de gamla rävarna kan
stå emot de nya förmågorna, förra året vann en ny cert-innehavare.”
- VIctor Karlsson
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Patrik H i baksits och Bengt S som
vinghållare. Prova-på-pilot i framsits
(foto Victor Karlsson)

H KLUBNOTER
LJUNGBYHEDS SEGELFLYGKLUBB
Cirkeln är sluten.
Året var 1983 och jag var ungdomsledare i Flygvapnet i Ängelholm. Den sommaren kom det 30 entusiastiska ungdomar som
jag skulle förgylla tillvaron för under tre veckor. En av dem var en
liten fjunig femtonåring från Kvibille utanför Halmstad. Självklart
stod det segelflyg på schemat och det måste ha imponerat på
honom för något år senare började Fredrik segelflyga och våra
vägar korsades lite då och då på lite olika flygfält.
Jag valde en civil karriär och efter att jag slutat i Flygvapnet kom
Fredrik till Ängelholm och flög Draken, (världens vackraste jaktflygplan). Fredrik fortsatte den militära karriären och gjorde bra
ifrån sig. Han blev flyglärare, uppvisningspilot, provflygare på
SAAB och testpilot på JAS Gripen. Även på senare år har våra vägar korsats och då har det naturligtvis snackats segelflyg.
I somras kontaktade Fredrik mig och ville göra uppflygning för
aerobatic i segelflyg. Detta kunde bli intressant tänkte jag. Min
definition av honom var ”digitaliserad blåslamp flygare”.
Vi träffades på klubben i Ljungbyhed och efter lite genomgång
där jag förklarade för honom att nu hade han ingen computer
nere i källaren som gjorde jobbet åt honom. Nu fick han själv trampa sidroder och hålla kulan i mitten, motsatt sidroder vid vingtippningar under ryggflygning och att han inte hade någon EBK
(afterburner, red.) att fuska med.
Ner i klubbens DG1000 och upp på 1500m. Att grabben hade fluSIDE 78 NORDIC GLIDING 2016

git förr märktes för efter lite övande gjorde Fredrik både vingtippningar på rygg och rollar. Han hade dock inte kulan i mitten under ryggflygning, men det är jag glad för! Även molnflygning på
kula & spade fixade Fredrik.
Välkommen tillbaka till det riktiga flygandet Fredrik.
- Mikael Roslund

Fredrik Muchler (t.h.)med
Mikael Roslund efter lyckad
flygning.

SG-70
SG-70 har ingen planer om at trække ud i vigesporet
Arcus: Klubben er i gang med en tilpasning af flåden, Duo Discus
”EL” er solgt og nu venter klubbens materielfolk på oplysninger fra
Schempp-Hirth, så vores fabriksnye Arcus kan komme på vingerne
umiddelbart efter leveringen.
Ventus 3: Kan ikke leveres lige nu, og først i 2017 forventer fabrikken at kunne fortælle hvilke versioner der vil blive produceret. SG-70
har et ønske om en topmoderne klubflåde, og har derfor betalt for
en plads i køen, så klubben bliver blandt de første i Danmark der får
mulighed for at placere en købsordre.
Værksted : Med kun et klubfly der skal have årlig vedligehold, er der
rigelig plads på værkstedet, klubben har derfor tilbudt Svæveflyvecenter Arnborg at vedligeholde Unionens Duo Discus, så leverer vi
den tilbage til foråret, nysynet og med ny ARC.
Flyvesikkerhed: Efter forårets udelandingshavari har instruktørgruppen strammet kravene, så ingen fly kan deltage i termikligaen
uden der har været afprøvning af turboen. Derudover vil klubben aktivt sikre, at ingen bevæger sig væk fra Arnborg uden motorafprøvning.
Kaffe på kanden: Klublivet på Arnborg, uden for flyvesæsonen, er
svært at holde i gang, men en gruppe af klubbens ældste medlemmer mødes jævnligt i weekends og drikker kaffe, falder vejen forbi
er alle velkommen i SG-70 klubhuset til en god snak.
-Klubsekretær i SG-70, Bertel Knudsen

FrederikssundFrederiksværk FK

FFF svæveklubben fløj gæsteture på den gamle
lukkede flyvestation Værløse den 6. september
2015 under ”Store Flyvedag” (se storeflyvedag.
dk)
- Mikael Boutrup

2G veteransvæveflyet blev udstillet

Klubbens skolefly Twin Astir er ved at blive
gjort klar til det store publikum

HERRLJUNGA SEGELFLYGKLUBB
Så har då äntligen Herrljunga fått sin efterlängtade nybeställda DG1001S.
I väntan på att all administration skulle falla på plats fick vi tid att på
ett korrekt sätt döpa maskinen som ju naturligtvis av uppenbara skäl
fick namnet Långben, ja ibland med möjlighet till det längre namnet
SuperLångBen. Vi hoppas att den genererar stort intresse och stora
framgångar
-Magnus Alm

Dop av DG1001S ”Långben”

Långben på Långben!

Udsyn over udstillingsområdet for det store
Airshow

Stoppa pressarna: nu har den flugit också

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

Seilflysektionen
informerer
Lønningdal vant NM i acro

NC og NM arrangører 2017

Sandefjord Seilflyklubb arrangerte helgen 10.-11. september Norgesmesterskap i acro med seilfly. Det ble fløyet i klassen Sportsman hvor pilotene benyttet SZD-59 og Pilatus B4. Lørdag var det
ikke mulig å gjennomføre konkurranseflyging på grunn av været.
Søndagen var det derimot betydelig bedre slik at 3 tellende runder kunne gjennomføres. I alt 9 piloter fra 4 klubber deltok. Dommere var denne gangen hentet inn fra IMAC (modellfly) som så
velvillig og godt stilte opp - takk!
Årets Norgesmester ble Haldor Lønningdal, Sandefjord Seilflyklubb. Sølv gikk til Egil Roland fra Nome Flyklubb og bronsen til
Jan Erik Arendal fra NTNU.

Seilflyseksjonen søker arrangører av Norges Cuper i en ny serie
som settes opp for sesongen 2017. Gamle og nye arrangører anmodes om å sende en kortfattet søknad per e-post til administrasjonen for sitt arrangement. Sted, tidspunkt og type (klassisk, OLC eller GP) samt en kontaktperson er opplysninger vi nå
behøver for i samarbeid med Uttaks og konkurransekomiteen
sette opp neste års Cuper
Også i 2017 vil S/NLF vurdere å sette ut Norgesmesterskap både
i strekkflyging og acro til klubber og eller regioner. Arrangører
som ønsker å påta seg å arrangere dette anmodes også nå om å
sende en kortfattet søknad på e-post til administrasjonen.

Valgkomiteen i gang

Instruktørkurs 2017

Vil du ta på deg et tillitsverv eller kan anbefale noen som kan
gjøre en god jobb for seilflynorge? Våren 2017 er det på nytt
Seksjonsmøte og Luftsportsting, og da skal vi velge nytt styre i
seilflyseksjonen. Vi ønsker å komme i kontakt med personer som
ønsker å bidra til fellesskapet og som brenner for noen saker de
ønsker gjennomført melder valgkomiteen ved Håvard Gangsås.
Gangsås ønsker forslag sendt til e-post hgangsas@gmail.com.
Vi trenger altså gode kandidater, som er villig til å bruke noe fritid de neste to årene, til beste for alle medlemmene i seilflyseksjonen og NLF gjentar Gangås.

Neste års instruktørkull startet formelt opp utdannelsen med
O-kurssamling på Starmoen 1.-2. oktober. Johann Normann og
Trude Liavåg ledet samlingen som har til målsetning og sette
standard og avklare forventninger til instruktørutdannelsen ulike faser. Kandidatene skal nå trene hjemme i egen klubb før de
vender tilbake til opptak i vår. Årets kandidater teller totalt 4
personer og disse representerer klubbene Valdres FK, Drammen
FK, NTNUF og Gardermoen SFK.

Terminlisten 2017
For koordinering av luftrom med Luftforsvaret og Avinor må vi
allerede i november presentere en terminliste med de aktiviteter som krever koordinering. Dette gjelder i hovedsak aktiviteter
som benytter fareområder for høydeflyging og da med utgangspunkt fra Vågå, Frya, Bjorli og Oppdal.
Arrangørene må nå beslutte gjennomføring i 2017 og melde dette snarets til seksjonen.
Sentrale kurs og arrangementer fra riksanlegget på Starmoen
må også tilpasses forsvarets aktiviteter i Østerdalen. Dette inkluderer strekkflygningskonkurranser, kurs og øvrige aktiviteter
som ikke bare pågår lokalt. Det vil settes opp en egen terminliste for Starmoen og Ole Reistad Senter som stadig vokser i aktivitet. Luftsportsaktiviteter har selvsagt prioritet, men enkeltarrangementer fra eksterne leietakere åpnes det også for hvert år.
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OLC Champion:
Nr.1 Erlend Sørbye, Elverum Flyklubb 4241p
Nr.2 Lars Rune Bjørnevik, Gardermoen Seilflyklubb 4017p
Nr. 3 Arne Martin Güettler, Drammen Flyklubb 3816p
Vinnere av øvrige delkonkurranser i OLC Norway er:
OLC Speed:
Nr. 1 Erlend Sørbye, Elverum Flyklubb
OLC Club:
Nr. 1 Sandefjord Seilflyklubb
OLC Junior:
Nr.1 Arnuld Snekvik, NTNU Flyklubb

Spillemidler til utstyr
Vi minner om at klubbene bør begynne å forberede søknader om
støtte til utstyr som er godkjent i spillemidlenes utstyrsordning.
Informasjon vedrørende søknadsfrist har ennå ikke blitt kjent,

OLC Norway 2016
Det er i årets sesong fløyet mer enn 160.000 km over mer enn
700 rapporterte flygninger av 80 piloter. Det ble også i denne sesongen fløyet oppgaver over 1000km, flere over 700km og mange med gode hastigheter. Sesongen 2016 går med dette inn som
«all time high». Premieutdelingen for sesong 2015 og 2016 avholdes i forbindelse med Seilflykonferansen.

De utstyrstyper som er godkjent er (uforandret fra 2015):
•
Vindpølser og/eller vindmåler
•
Elektronisk værstasjon
•
Nødfallskjerm, herunder reserveskjermer for fallskjermhoppere
•
Redningsvester
•
Spesialoverføringer til ror og pedaler for funksjonshemmede
•
Ramper til personer med nedsatt funksjonsevne
•
Personløftere til personer med nedsatt funksjonsevne
•
FLARM - elektronisk antikollisjonssystem H

Eos vario
med logger
1 863€

Nano3
598€

S8 vario
1 452€

FLARM Led

Norges Cup 2016
Sesongens cuper er gjennomført og totallisten viser at 36 piloter har deltatt. Flere av cupene har samlet veldig bra med deltakelse, noen er kansellert da det var liten påmelding og på Oppdal var ikke været med arrangøren. Premieutdelingen for sesong
2015 og 2016 avholdes i forbindelse med Seilflykonferansen.
Resultatlisten topp 3 viser følgende for 2016:
Nr.1 Per Morten Løvsland, Sandefjord Seilflyklubb 27 poeng
Nr.2 Arnulf Snekvik, NTNU Flyklubb 17 poeng
Nr.3 Arne Martin Güettler, Drammen Flyklubb 16 poeng

men det vil fremgå av informasjon som sendes klubbene per epost direkte fra NIF.

98€

LX Zeus 5.5

LX Zeus 2.8

Från 4 738€ (inkl Eos)
Nytt OS – ver 4

FLARM
RedBox

LX9000 + V8

Från 738€

Från 4 870€

Från 3 363€ (inkl Eos)
Nytt OS – ver 4

Nya Colibri

3.5” pekskärm
Kommer i vinter

Nya Nano4

3.5” pekskärm.
Kommer i höst

LX Sweden

Anton & Robert Danewid
web: lxsweden.se
alla priser inkl moms, frakt tillkommer, reservation för prisändringar

Oudie IGC
1 030€
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DSVU INFORMERER
Generalsekretær Lars Agesen-Pagh
informerer forbundets medlemmer

SEGELFLYGET INFORMERAR
Segelflyget informerar forbundets
medlemmer

Dansk Svæveflyver Union
informerer
Young Pilots segelflygkurs (C-kurs) 24 juli - 29 juli 2016
Från vänster: Johan Ersson, lärare; Sara Valleräng, Hedesunda; Felix Jansson, Vänge; Agnes Karonen, Nybro; Isak Stierngren, Stockholm, Amanda
Digrén, Ljungby; Lukas Johansson, Kungshamn och Henrik Svensson, kurschef och lärare.

garmärken så får ni ett diplom hemskickat till er.

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

Segelflygets dag 2016

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

Adressändringar och medlemsregistret i IdrottOnline
Vi påminner att alla adressändringar görs i medlemsregistret i
IdrottOnline. Detta skall göras av klubbarna. För att få tidningen
Nordic Gliding ska även medlem vara anmäld och godkänd med
licens huvudmedlem eller stödmedlem med tidning. Är medlem
upplagt med folkbokföringsdadress i IO så sker automatisk adressuppdatering vid byte av adress.
Vi påminner att det fortfarande finns medlemmar som ligger registrerade under kontaktadress i IO, då fungerar inte automatisk
adressändring.

Diamant-, Guld-, och Silver-C.
Skicka in era ansökningar så snart som möjligt. Maila gärna IGCfil separat till info@segelflyget.se och ange då referens till diplomansökan. På Billingehus kommer vi sedan att dela ut diplomen.
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I år var det 20 klubbar som anmälde deltagande i segelflygets
dag. Flera klubbar hade verksamhet under hela helgen och kunde därmed hantera lite dåligt väder som påverkade lördagens
eftermiddag i södra delen av landet. Klubbarna som deltog har
rapporterat ca 300 genomförda provlektioner med ca 15 personer som valt att påbörja sin segelflygutbildning.

Del-NCO och nya OPS regler
Som tidigare informerats på Segelflygets hemsida så har Transportstyrelsen bestämt att segelflyg i Sverige följer nationella
operativa krav och inte del-NCO som började gälla den 25 augusti 2016. Detta gäller alla segelflygare med antingen nationellt
S-certifikat eller med FCL certifikat SPL, LAPL(S) som flyger segelflygplan och motoriserade segelflygplan inkl. TMG. Vi kommer att fortsätta med nationella operativa regler tom april 2019
då de nya operativa reglerna för segelflyg i part-gliding (Sailplane OPS) förhoppningsvis träder i kraft.

Konvertering av S-cert till FCL certifikat (SPL eller
LAPL(S))
Segelflyget har som många känner till ett förlängt uppdrag att
konvertera nationella certifikat tom april 2018. Segelflyget kommer även under denna period att kunna genomgöra kompletterande konvertering av t.ex. nya behörighet som innehavare
skaffat under denna period. En variant är också att använda Segelflygets kontrollanter att göra flygprov och PC, dock behövs i
vissa fall en konverteringsrapport skickas till Segelflyget när även
kontrollanter är inblandade med tex. flygprov. Mer information
om detta finns under FCL hemsidan. Maila gärna FCL ärenden
separat till fcl@segelflyget.seH

Kommende konkurrencer/arrangementer:
-

Materielkontrollantkursus uge 43
Repræsentantskabsmøde, Lørdag d. 11. marts 2017
Nordisk Svæveflyvedag 2017: 19. August 2017
Fi-kursus 2017 - Kursusperiode ej fastlagt endnu
Hi-kursus 2017 - Kursusperiode ej fastlagt endnu

Materielkontrollantkursus 2016:
Materielkontrollantkursus afholdes på Arnborg i uge 43 fra lørdag 22.10.16 til lørdag 29.10.16

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 Generalsekretær Lars Agesen-Pagh på lap@dsvu.dk og aftale nærmere.

Bortfald af mulighed for miljøtilskud i 2017.
Den kendte ”fordelingsnøgle” i DIF afløses af nye, fremadskuende, strategiaftaler. De kendte muligheder for at samarbejde
om miljøtiltag som efterfølgende er indberettet til DIF med ekstra tilskud til følge bortfalder derfor fremadrettet. Aftale indgået mellem klubberne og DSvU i 2015 og tidligere udbetales som
planlagt i 2016. Nye aftaler kan desværre ikke indgås.

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 indberetning af ændret medlemsdata til unionskontoret.

Sommerlejre 2017:

Åbningstider i administrationen:

Grundet bortfaldet af den kendte ”fordelingsnøgle” i DIF skal det
forventes af tilskudsordningen bortfalder i 2017.

Telefonerne vil således som udgangspunkt være lukkede på fredage. Telefontiden er man-tors. 10:00-14:00. Fra oktober kan sekretariatet på Arnborg holde lukket på fredage.

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

Adresseændringer:

Hvis du flytter eller skifter E-mail adresse, så husk at informere

Åbningstider i administrationen
Telefonerne vil således som udgangspunkt være lukkede på fredage. 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
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HJELMCO OIL AB
Much more than
only AVGAS!
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