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Med vinterpausen kommer en kærkommen mulighed for at re-
flektere over vores sport, og hvorfor vi egentlig flyver; Hvorfor 
denne lyst til at bevæge sig rundt i lufthavet? 

Hvorfor ligger vi ikke hjemme på sofaen, men vælger netop 
denne hobby som jo både koster megen tid og penge?  Der er lige 
så mange årsager til at flyve som der findes piloter, men den per-
fekte flyvning og oplevelsen af at være i ”Zen” er noget som man-
ge piloter omtaler igen og igen.

Men hvad er belønningsme-
kanikken bag denne oplevelse 
og vores jagt på denne men-
tale tilstand? 

Den legendariske ungarske psy-
kolog Mihaily Csíkszentmihályi 
rammer bullseye med sin ”flow-
teori” – i bogen ”Flow – the Psy-
chology of Optimal Experience”, 
hævder ”Csik”, at folk er lykkeligst, 
når de befinder sig i en ”flow-state”. Dette er en oplevelse, som 
mange mennesker ofte har, og den er karakteriseret ved “absor-
btion”, ”engagement”, ”tilfredsstillelse” og ”kundskab”. Under 
flow-oplevelsen træder sult, tørst og tid ofte i baggrunden.   

Under et interview i det amerikanske tech-magasin Wired for-
klarer Csíkszentmihályi “flow” som “det at være involveret i en 
aktivitet for aktivitetens egen skyld. Ego’et falder bort. Tiden fly-
ver og hver en handling, bevægelse og tanke følger den anden – 
som at spille jazz. Hele selvet er involveret, og du anvender dine 
kundskaber maksimalt” 

Man skulle tro, at Csíkszentmihályi var svæveflyver, ikke? For 
hos mig lyder det som oplevelsen i cockpittet på et svævefly. En 
strækflyvning kan fx være ganske vanskelig, og det kræver til-

Er der flow i din flyvning?
svarende kundskaber hos piloten; En successfuld flyvning kræver 
en teoretisk og praktisk forståelse af meteorologi, en beherskel-
se af flyets performance på relativt højt niveau og en evne til at 
lægge en strategi som kan omsættes i praksis til en himmelbal-
let, hvor timer bliver til minutter og hvor man glemmer sig selv, 
og hvor flyet bliver en forlængelse af kroppen.  

For at opleve ”flow” må der være balance mellem sværheds-
graden i opgaven og kund-
skabsniveauet hos personen. 
Hvis opgaven er for enkel el-
ler for svær, kan ”flow” ikke 
etableres.  Både kundskabs-
niveau og sværhedsgrad skal 
matches på et højt niveau. 
Flow teori fremsætter 3 om-
stændigheder som skal op-
fyldes for at opleve flow. 1) 
Personen skal være involve-

ret i en aktivitet med klart definerede mål. Dette giver styring og 
struktur på opgaven. 2) Opgaven skal give klar og øjeblikkelig 
feedback. 3) Der skal være en god balance mellem den opfattede 
sværhedsgrad og opfattelsen af eget kundskabsniveau. 

Så nu ved vi  – også i teorien – hvorfor vi flyver - og hvorfor vi 
er lykkelige, når vi flyver (og ulykkelige når vi ikke kan flyve!) Nu 
ligger sæsonen og himlen lige rundt om hjørnet. Det er bare at 
følge flowet!

  
Happy gliding

Jens Trabolt, Redaktør  (som ser frem til årets første flyvning, 
men forventer, at flowoplevelsen først kommer, når vinterens rust 
er banket af. Fly safe)
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”Jag fumlade desperat efter vattendumpnings 
handtaget och drog i det. Jag hörde i detsamma 
ett ganska starkt brusande ljud. Märkligt, 
tänkte jag och drog igen. Mer Brus!
- Christian Wikström, Örebro SFK om at komme meget nær en alternativ 
oplevelse med cabriolet-flyvning. 
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HInternationalt

OSTIV-præsident Rolf Radespiel (fra det tekniske universitet i 
Braunschweig) overrækker prisen til Luka Znidarsic.

LAK EKSPERIMENTERER MED MIKRO-FLAP
En moderne vinge er et performance-kompromis som skal fungere ved va-
rierende hastigheder. Et forsøg på en win/win-situation er at anvende 
flaps for at give bedst mulig performance ved forskellige hastighedsområ-
der. Nu har Estonian Aviation Academy i joint-venture med litauiske LAK 
udviklet et eksperimentielt mini-flap-system med 3D-printet udfæld-
ningsmekanisme af fowler-flap-typen, som også anvendes på store passa-
gerfly. 
Ved lave hastigheder på under 83,5 km/t kan vingens areal forøges med op 
til 6,5 % og profilen ændres også, hvilket giver betydelig reduktion i mod-
standen, lover udviklingsspecialist Lauk Peek fra Estonian Aviation Acade-
my som har testet systemet på en LAK 17B. Ved høje hastigheder er mini-
flaps indfældet. Da NORDIC GLIDING besøgte LAK-fabrikken i oktober 2016 
var systemet under udvikling, og den delikate mekanik var imponerende.  

Til venstre projektets initiativtager schweiziske Raphaël Domjan (45) 
som ud over at udmærke sig som svæveflyver også blev den første per-
son til at sejle verden rundt med en eletrisk soldrevet båd, PlanetSolar, i 
2014. Herunder rollout af SolarStratus og visualisering af flyvning.  
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OSTIV-PRIS TIL FES-OPFINDER
Svæveflyvningens teknisk videnskabelige organisation, Organisation 
Scientific et Technique Internationale du Vol à Voile, OSTIV, har på den 34. 
kongres afholdt under VM i Benalla, Australien, hædret slovenske Luka 
Znidarsic for ”For hans bidrag med at udvikle et lille, sikkert og brugerven-
ligt elektrisk drivssystem, som kan anvendes på en bredt udvalg af svæve-
fly”, som OSTIV-panelet skriver i sin motivering.
Nuværende og projekterede fly som har FES er Discus 2C, Ventus 2/3, HPH 
Shark, Lak 17, 19, miniLAK og Jonker JS3 samt ultralette typer som Alisport 
Silent. 
Tidligere modtagere af OSTIV-prisen er kendisser som Gerhard Waibel, Ru-
dolf Kaiser, Walter Binder o.a. 
I OSTIV sidder bl.a. notabiliteter som fx winglet-guru Dr Mark Maughmer 
(kendt for udvikling af winglets for bl.a. Schempp-Hirth) og Michael Greiner 
(ex. Schleicher-konstruktør, nu videnskabelig medarbejder på Stuttgart 
Universitets laminarvindtunnel).

Lufthavnsvej 46 • 4000 Roskilde 
maegler@simons1.dk • www.simons1.dk
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MERE PERFORMANCE TIL ASH 30
Modificering af eksisterende konstruktioner er ingen ny ide; Binder har 
monteret nye 28 m-vinger på ASH 25 og Dirk Butler anvendte cockpittet 
fra ASW 27 i åbenklasse-konstruktionen Concordia. Nu er den brasilianske 
konstruktør Paolo Iscold manden bag et nyt projekt med kodenavnet ”Ni-
xus”. Ideen er at designe nye vinger til Schleichers åbenklasse-ASH 30 med 
fokus på nyeste designprincipper, fintuning af kompositmaterialer og et 
automatisk flapsystem. Med erfaringerne fra Concordia arbejder teamet 
(bla. med indspark af Dr. Loek Boermann) på at designe en vinge som ikke 
vrider sig så meget under belastning. Det har vist sig, at selv en lille vrid-
ning under G-påvirkning resulterer i stor øgning i modstanden.  Ved flyv-
ning ved bedste glidetal giver en vridning på bare 0,6 grader en øgning i 
profilmodstand på 47 % . 

ARCUS J - SPÆNDENDE ONE-OFF
Hvad gør man, når man ofte flyver med SLG-fly i et hot-and-high-miljø 
som man typisk finder i de amerikanske ørkenhøjland, som fx Moriarty 
New Mexico? Enten accepterer man den blodfattige motorperformance i 
den tynde og varme luft eller også gør man som rigmanden Dennis TIto. 
Han har konverteret sin Arcus M til Arcus J - J for jet. Virksomheden Desert 
Aerospace som har  stået for konverteringen har tidligere konverteret svæ-
veflyv til turbinedrift, bla. en selvstartende TsT-14 Bonus og en Super Salto.    
Motoren i Arcus J er en PBS TJ-100-turbine med max. 1100 N trykkraft (MD 
TJ42-motoren i en Jonker er max 420 N.) Dette giver en stigehastighed på 
max 3 m/s  med en climbspeed på op til 170 km/t.  Cruisehastigheden er 
helt op til flyets Vne. Glidetallet er målt til LD 38 med udfældet motor - 
det er milevidt bedre end de LD 13 som en Arcus M har med konventionel 
motor. Bob Carlton fra DesertAerospace oplyser til NORDIC GLIDING, at der 
nu er 4 stk Arcus J i produktion. Rækkevidden er ca 300 km med motor.

TIL STRATOSFÆREN I ELEKTRISKE FLY
Schweiz er tilsyneladende storleverandør af rekordprojekter med elektriske 
flyvemaskiner. Solar Impulse II fløj verden rundt på solenergi sidste år og 
demonstrerede, at ubegrænset flyvetid var mulig på ren solenergi. Nu vil 
projekt SolarStratus - også med base i Payerne, Schweiz flyve langt op i 
stratosfæren med et 2-sædet elektrofly - baseret på erfaringerne med det 
tyske PC Aeros elektrofly Solar One. Flyet som netop er blevet præsenteret 
vil bruge 2 timer på at stige til 75000 ft og efter et kort ophold i højden vil 
det svæve ned og 3 timer senere være på terra firma. 
Spændvidden på det 450 kilo lette fly er 24,9 meter, og flyet er udstyret 
med et 20 kWh-Li-ion-batteri som lades med elektricitet fra i alt 22 m2 sol-
celler på vingerne. Med en høj effektivitet på 22-24 % ventes cellerne (af-
hængig af vinkel) at kunne give 4-5 kW - tilstrækkeligt til at give batterier-
ne et krafttilskud under flyvning.  Flyet er udstyret med en 32 kW-motor.

Med typer som Nixus og Concordia som er specialkonstruktioner, kan de-
signerne prioritere performance frem for praktiske og økonomiske aspek-
ter under masseproduktion.Første testflyvning med Arcus J fra flyvepladsen i Moriarty, New Mexico. 

LAK-fabrikken i Litauen er udviklingspartner i Mikro-flap-projektet. Her er 
systemet monteret på en miniLAK. 
Lille billede t.v. viser fuldt udfældede mikro-flaps på testflyet, en LAK 17B. 
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H Nyt 15m-design

Win on Sunday, sell on Monday

På engelsk betyder Rapture ”Ekstase” eller 
”En mystisk oplevelse, hvor sjælen eksalte-
res til et guddommeligt vidensniveau” – ja-
vel, det lover godt for den nye konstruktion 
som Jonker-brødrene fik frem til Benalla i 
sidste øjeblik, hvor de stilllede op med se-
rienummer 1 og 2. (Uys og Attie flyver al-
tid som team).

15 meter-klassen har ikke set den store 
udskiftning i mange år, og Diana 2, Ventus 
2, ASG 29 og ASW 27 har været ”the usual 
suspects”. Den nye Ventus 3 debuterede i 
18-meterklassen i år, men 15-metertipper-
ne er ikke annonceret før sidst i 2017. Der-
for er JS3 en regulær nyhed i klassen.
Der er tale om et helt nyt design i forhold 
til JS1. ”Vi har arbejdet rigtig intensivt med 
placeringen af vingen”, siger Uys Jonker.  
”Der er en teoretisk fordel ved at højvinget 
design – alle fugle ser også sådan ud. Der 

Jonker Sailplanes stillede overraskende op i 15-m-klassen under WGC 2017 i Benalla. Den nye 
konstruktion hedder JS3 ”Rapture” og viste lovende takter under mesterskabet.  Uys Jonker 
gennemgår her det nye design.

har været mange forsøg gennem tiden på at 
udnytte et højvinget design, men perfor-
mance-fordelen har ikke rigtig udkrystalli-
seret sig tidligere. Med JS3 har vi anvendt 
mange ressourcer på at forstå det komplek-
se forhold i flowet mellem vinge og fusela-
ge. Vi testede rigtig mange konfigurationer, 
hvor vi flyttede vingen op og ned. Men det 
er ikke automatisk sådan, at jo højere posi-
tion jo bedre. Det gælder om at etablere den 
optimale position for netop denne vinge/
fuselage-platform.”, konkluderer han.  Det-
te design betyder, at det er et større vinge-
areal som giver løft, selv fuselagen mellem 
vingerne fungerer nu bedre: ”Vi fik de før-
ste indikationer på, at det måske er korrekt, 
da vi loadede flyet op til 60 kg/m2. Da kun-
ne vi svinge rundt med ca 110 km/t, hvilket 
er noget langsommere end vores JS1 18 i 54 
kg/m2-konfiguration.  Det betyder også, at 

vi har flyttet vores air-extractor-vent fra bag 
canopy øverst oppe på fuselagen, fordi luft-
strømmen ville indvirke negativt på det la-
minare flow”, siger Jonker-chefen.   

Man får indtrykket af et clean fly; Der er 
ingen synlig ror-horn på det store sideror, 
og både TEK- og Pitot-dysen har holdt flyt-
tedag fra midt på finnen til yderst på frem-
kanten af i hver side af højderoret: ” Hvor-
for ødelægge et perfekt laminart flow midt 
på finnen, når man kan flytte dyserne til et 
sted, hvor performance penalty er mindre?”, 
siger Uys Jonker. Som Schleichers ASG 32 
har også Jonker nu indfældbart halehjul på 
programmet. ”Det bliver en option” siger 
Uys Jonker: ”Vi tester i øjeblikket hvor me-
get stress hjulet klarer på ujævne græsba-
ner. Hvis det er for svagt, så skal man hel-
lere vælge et fast hjul. Men det bidrager til 
mindst mulig drag. 

I cockpittet har designerne også være på 
spil: Cockpittet låses nu med 4 paler, og det 
giver et mere tæt forsegling og den øgede 
stivhed/sikkerhed er desuden et produkt af 
EASA-typecertificeringsprocessen med JS1. 
Luftbremserne er hentet direkte fra JS1: ”Vi 
ved, at de klarer CS22-kravene til synkeha-
stighed, og men noget nyt er, at piloten kan 
låse bremserne i forskellige tempi. Så slip-
per man for, at bremserne enten går helt ud 
eller ind, når man ændrer på flaps”, siger 
Uys.  En ny radikal feature er de vinklede 
siderorspedaler, som ifølge Jonker nu er 
mere ergonomiske. Pedaler og sæde kan til-
med justeres elektrisk og der er også kom-
met et redesign af ventilationen. 

Præcis som en Ventus ligger man mere 
ned i en JS3 – dette er for at reducere fron-
tareal: ”Vi eksperimenterer dog fortsat med 
siddestillingen”, siger Uys Jonker. 
Indervingerne vejer 60 kg – det er lettere 
end JS1, og de flow-optimerede Evo-tipper 
er hentet direkte fra JS1. Jonker udelukker 
ikke, at JS3-fremtiden også kan byde på an-
dre spændvidder end bare 15 m. 
 På motorsiden loves der FES eller Jet som 
turboløsninger. H

 JONKER SAILPLANES JS3 RAPTURE 
TIDLIGE DATA
Spændvidde 15 m
Vingeareal 8,71 m2 (Ventus 2, 15 m= 9,7 m2 / ASG 29 15 9,22 m2)
Sideforhold 25.7
Længde  6,94 m
Højde 1,22 m
Tomvægt ikke oplyst
Max vægt 525 kg
Maks vingebelastning 60,3 kg /m2
Min. Vingebelastning (70 kg pilot, ingen turbo)) 38,7 kg/m2

Tekst: Jens Trabolt
Foto: Jonker Sailplanes

JS3 er en evolution af det populære og velfungerende JS1-koncept med 
streg under ”race”. Piloten ligger mere ned, og vingerne monteret i en 
højvinget konfiguration for at give bedre laminart flow. Bemærk hale-
hjul og ændrede positioner for pitot/TEK-dyser.

Racy linjer; Et relativt lille vingeareal sikrer 
en meget høj vingebelastning på over 60 kg 
m2 til dage med stærke forhold.

De smalle tipper er hentet fra JS1 Evo.
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TEKST OG FOTO: Jens Trabolt 
NORDIC GLIDING ønsker at takke jens chr. Pedersen, svævethy & Morten Hugo Bennick, Polyteknisk 
flyvegruppe for hjælpen med denne artikel

Nyt liv til kompleks 
transformer?
Stemme er ingen ny stjerne på himlen. S10 har fejret sit 30 års jubilæum som mul-
ticruiser og har gået fra Limbach-motor til moderne turbo-Rotax undervejs. Nu har 
S10 fået nye vingespidser som øger spændvidden til 25 meter, bagagerum og mu-
lighed for autopilot. Dette gør flyet som nu hedder S12 Twin Voyager til en langdi-
stance-tourer af format. NORDIC GLIDING har prøvet opdateringen af dette unikke 
– og kostbare -multifly.

Stemme S12 Twin Voyager i power-mode over 
Storebæltsbroen i Danmark. Herfra kunne den 
flyve non-stop til Rom.

H NG tester: Stemme S12

Vi starter med en lang liste af centrale spørgs-
mål: Hvad er Stemme S12 egentlig? Et mo-
torfly? Et svævefly? Er det resultatet af en 
hot hangar-romance mellem en ASH 25 og 
et Cirrus SR22-motorfly? Hvem er den ty-
piske Stemme-pilot? Er det motorflyvere, 
som gerne vil være svæveflyvere? Eller er 
det i virkeligheden svæveflyvere som gerne 
vil være motorflyvere? Hvilket mindset skal 
man anvende, når man flyver Stemme? Skal 
man tænke som en motorflyver eller som 
en svæveflyver?  Ja, livet har mange proble-
mer!

Måske kan man blive lidt klogere ved ka-

ste lidt lys over de erkendelsesmæssige pro-
blemer med en lille anekdote om min ven 
Stemme-ejeren Olivier. Det er ikke sikkert, 
at han er den typiske Stemme-ejer, men un-
der alle omstændigheder anvender han fly-
et som det er tænkt;  Aristokraten Olivier 
De Spoelberch er ca. 60 år gammel og bor 
på et slot i belgiske Namur. Der er lidt over 
500 km fra Namur til alperne, eller 5-7 ti-
mers i bil med svævefly i trailer. Men ejer 
man et multi-værktøj som en Stemme S10 
(og er blandt hovedaktionærerne i Stem-
me) bliver livet lidt enklere, og svæveflyv-
ning i Alperne tur/retur på en enkelt dag 

er pludselig en ganske luksuriøs mulighed. 
”Jeg starter som regel omkring 9.30 om 

morgenen, og med over 200 km/t i cruise-
hastighed er jeg fremme i Schweiz ca. 1200. 
Så slukker jeg motoren, fælder propellen 
ind og flyver svæveflyvning hele dagen. 
Sidst på eftermiddagen starter jeg motoren 
igen og flyver til Belgien – just in time for 
dinner”, sagde han til NORDIC GLIDING, 
da vi mødte ham på flyvepladsen i Challes 
Les Eaux, ca 100 km syd for Geneve for 2 
somre siden. Her fik vi lejlighed til at flyve 
i Alperne med S10, og det er et område som 
passer maskinen fint. En Stemme kræver 
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S12 Twin Voyager er en effektiv cruiser - vores fotoplatform, en Stemme S6 med fast understel og 
identisk 115-hk-motor havde store problemer med at hænge på i level flight.  

fungerende termik – det er en tung maski-
ne, som man ikke flyver i små turbulente 
termikbobler. Det er åbenklasse-stilen som 
gælder. Følg energilinjerne og sving bare 
hvor det lønner sig – der er trods alt græn-
ser hvor virtuos ballet man kan flyve med 
en 850 kg ballerina. Når man ligger højt er 
det bare at nyde den store opsparede ener-
gimængde og den store glideperformance 
(så længe man ikke flyver med alt for stor 
hastighed – fuselagen er trods alt en side-
by-side-konfiguration som giver lidt ekstra 
modstand). En klar erindring var det lange 
finaleglid på Oliviers S10, hvor man havde 
den skønne fornemmelsen (känsla) af en 
enorm masse og tilhørende inerti – og så 
vælge ”gear down” på den elektriske switch 

og høre hvordan hjulene fælder sig ud – har 
man en B747-kaptajn i maven, er dette klart 
det rigtige valg. Der findes også en emer-
gency-release i tilfælde af strømsvigt. 

 Under fjeldflyvning med stærke og ak-
tive energisystemer har maskinen så abso-
lut sin berettigelse, og det komplekse mo-
tor-drivlinje-system med en centermonte-
ret Rotax 914 og en propel som kan foldes 
sammen og gemmes bort inde i næsen, gør 
man skifter fra svæveflyvning til motorflyv-
ning på kort tid. Starter motoren ikke har 
man ikke problemet den konventionelle 
motorpylon som fungerer som luftbremse.  
Det var en overraskende positiv oplevelse 
med S10 i sit rette element for et par år si-
den.

Placeringen af motoren har i øvrigt flere 
fordele: Fabrikken har valgt dette layout, 
fordi det reducerer frontarealet ganske be-
tragteligt, og det reducerede frontareal øger 
også propellens effektivitet, da airflowet ikke 
ødelægges af en stor motorcowling som på 
et sædvanligt motorfly, lyder forklaringen 
fra fabrikken.

 S10 har 23 meter spændvidde, og nu har 
Stemme akkurat fået EASA-godkendt S10 
version 2 – nemlig S12 med den række op-
dateringer som ikke i selv bidrager til at 
klarlægge om vi er i afdelingen for motor –
eller svæveflyvning (men hvorfor vælge?) 
Første og fremmest er spændvidden vokset 
til 25 meter, så nu er vi ganske afgjort i åben 
klasse og fra motorflyvningens verden har 

Stemme nu valgt at montere autopilot OG 
elektrisk trim på S12 – her er motorfolket 
på hjemmebane.  Til de lange rejser er der 
nu også et lille bagagerum med 44 kg kapa-
citet bag cockpittet. Denne gang er testflyv-
ningen ikke under de eksotiske fjeldtoppe 
i Alperne, men med den danske Stemme-
agent Jens Christian Pedersens venlige mel-
lemkomst på Kalundborg flyveplads – ca 
100 km nordvest for København, hvor Stem-
me er på vej hjem fra en større nordisk char-
meturne. Vi møder fabrikkens demopilot 
Marcus Lewandowski, en rutineret østrigsk 
kommerciel svæveflyver som ud over at fun-
gere som instruktør i Namibia og New Zea-
land også driver en svæveflyveskole med 
Arcus M og denne Stemme S12 i Innsbruck. 

S12 står meget højt på landingsstellet. Der er 
langt ned!

Principskitse af motor-, transmissions- og pro-
pelsystem.

Sporvidden, afstanden mellem hjulene er øget med 15 cm for at give mere sikker ground hand-
ling med 25 m-vingerne.

H NG tester: Stemme S12

Billede t.h. Den belgiske Stemme-ejer og storaktionær Olivier De Spoelberch er en af 
dem som udnytter Stemme-konceptet til fulde: Han bor i Belgien, men benytter ofte 
sin S10 som high speed commuter til favorit-svæveflyveområdet i Alperne. 



Han skal være vores babysitter i omgangen 
med den efterhånden meget store og tunge 
S12 – den maksimale startvægt er øget til 
temmelig prægnante 900 kilo, så en S12 er 
absolut ikke noget som hører hjemme på 
vådt (blött) græs, og rangering kræver stra-
tegisk valg af parkering og exit-muligheder 
og/eller velvillige/muskelstærke klubkam-
merater. Udelandinger er ikke rigtig en op-
tion (men i tilfælde af motorsvigt kan det 
være nødvendigt) – her skriver Stemme selv 
i flyets manual, at lander man på et jorde, 
hvor man ikke er sikker på bæreevnen og / 
eller det er ujævnt, bør man overveje at lan-
de med det høje understel indfældet. Det 
samme gælder for landing på vand.

 En smart option er dog de fold-bare vin-
ger, som reducerer spændvidden fra 25 m til 
absolut hangar-venlige 11,4 meter. Det kræ-
ver bare en enkelt person at rigge vingerne 
igen, så her trænger man ingen venner. 

S10 var kendt for at have en lidt kritisk 

afstand mellem hjulene – specielt på ujæv-
ne baner var taxi lidt usikker med vinge-
spidserne som kom ganske tæt på banen, 
når vingerne rokkede op og ned. Stemme 
har lyttet til denne kritik og kvitteret med 
et understel som har ca 15 cm større hjul-
afstand end S10.   

Vingetipperne er redesignede og har stør-
re dihedral (peger mere op), og Stemmer 
lover ikke overraskende, at dette giver mere 
feel under termikflyvning. Nyt er også mu-
ligheden for vandballast bag i halen for at  
regulere tyngdepunktet lidt tilbage med to 
tunge piloter. Med større spændvidde er gli-
detallet også øget – fra 50 til 53. Stemme 
har i øvrigt valgt navnet ”S12 Twin Voya-
ger”, og det er ganske passende, for med 2 
x 60 liters fuelkapacitet i vingerne har flyet 
en uovertruffen rækkevidde på op til 1759 
km – som fra Starmoen i Norge til Milano 
eller fra Jönköping til Rom!  Stemmes demo-
piloter har fx fløjet fra fabrikken ved Berlin 

til Madrid på 8,5 timer non-stop. Med op-
trækkeligt understel er flyet også forholds-
vist hurtigt – Stemme lover en cruisehastig-
hed op til 260 km/t – med turbolader gæl-
der det, at jo højere marchhøjde jo bedre, 
men det prøvede vi dog ikke, men vores fo-
tofly, en 115 hestes Stemme S6 med fast un-
derstel kunne ikke hænge på – hverken i le-
vel flight eller under stigning til 4000 ft. 
Turbo-motoren sikrer S10 en tophøjde på 
30.000 ft (9.140 m) og herfra kan man med 
et glidetal på 53 i teorien glide over 450 km. 
At en S12 er en effektiv rejsemaskine blev 
også understreget af, at demopiloten senere 
på dagen havde en aftale i Holland. En Ar-
cus M er nok et mere fokuseret og agilt svæ-
vefly, men klarer ikke at flytte sig over så 
store afstande for motor med den hastig-
hed. Så alt i alt må man konstatere, at en S12 
er et ypperligt rejsefly. Man sidder også be-
kvemt og komfortabelt, men kortbenede og 
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Autopilot fra Dynon fungerer sikkert fint på 
længere flyvninger, men servoerne giver en irri-
terende stor modstand i styresystemet under 
svævevflyvning. 

Præcis som med Pipistrels sidebyside-konstruktion
Taurus skal man også med en Stemme vænne sig til
at sidde forskudt (off center) for uldtråden. I starten
flyver man håbløst ukoordineret som en anden elev,
men efter en stund går det. Flyet kræver i øvrigt en
del modsat sideror (top rudder) for at flyve koordin
ret i svingene. 

”

Stemme S12 Twin Voyager
Pris Ca. 310.000 euro + moms
Spændvidde 25,0 m
Vingeareal 19,95 m²
Tomvægt ca 680 kg 
Max flyvevægt (MTOW) 900 kg
Vingebelastning ca. 35-45 kg/m²
Max fart (VNE) 270 km/t
Motor Rotax 914 F2/S1 Turbo, 115 hk 
Stigehastighed motor 4,2 m/s 
Bedste glidetal Ca 53 
Brændstofmængde 2 x 60 l

gamle piloter får det svært ved at komme 
ind og ud af cockpittet, som troner højt over 
banen. Ned skal man nok komme, men det 
er ikke sikkert, at det bliver noget elegant 
syn. 

På dagen for testflyvningen er det et rig-
tigt blæsevejr med 25-30 kts i bygerne, og 
starten fra Kalundborg bane 27 vil byde på 
sidevind fra syd. Marcus tanker 10-20 liter 
før start, og jeg bemærker, at han ikke tan-
ker til maks. kapacitet, men bare til ca ¼. 
En S12 er en tung maskine, og jeg mistæn-
ker, at han ikke ønsker at teste om S12’eren 
kan starte med fulde tanke i sidevind på Ka-
lundborgs 697 meters asfalt. I øvrigt siger 
flyets manual, at man for alt i verden bør 
undgå at starte i regn, da det forlænge start-
distance med op til 50 % og betydeligt for-
mindsker flyets stigeevne. Da vi giver fuld 
gas bemærker jeg, at accelerationen er no-
get dårligere end forventet, og ganske rig-
tigt har vi misset, at propellen er i rejsestil-
ling; Det er dumt at misse items på check-
listen! Den har to indstillinger – rejse og 
stigestilling. Kontakten skal frem og ikke 
tilbage, og det hjælper gevaldigt på flyets 
performance. Dog noterer jeg mig, at flyet 
kører lang tid på banen før vi kan  rotere. 
Ønsker man en flyvemaskine til korte eller 
upræparede flyvepladser, skal man nok se 
efter et andet alternativ. Da vi først er i luf-
ten stiger S12’eren overbevisende – ca 4 m/s 
og vi stiger til en højde, hvor vi kan over-

veje at tage livet af motoren for at nyde svæ-
veflyvningens sande glæder. Vi kører med 
motoren på tomgang i et minut for at køle 
turboladeren, og derefter er det en smerte-
fri operation med at vride nøglen til ”Igni-
tion off ”, trække i håndtag nummer 1 (pro-
pelbremse), trække i håndtag nummer 2 
(centrere propellen) og derefter betjene det 
store håndtag som lukker næsesektionen 
hen over propellen som nu var foldet sam-
men med et simpelt fjedersystem. Desvær-
re er der trængsel i midtersektionen af cock-
pittet, så man skal være forsigtig med hånd-
taget, ellers skraber man huden af fingrene, 
når de kolliderer med switchen til propelind-
stillingen.  

Vi fortsætter nu livet som motorløs kon-
vertit i jagten på den turbulente og fragmen-
terede termik. Præcis som med Pipistrels 
sidebyside-konstruktion Taurus skal man 
også med en Stemme vænne sig til at sidde 
forskudt (off center) for uldtråden. I starten 
flyver man håbløst ukoordineret som en an-
den elev, men efter en stund går det. Flyet 
kræver i øvrigt en del modsat sideror (top 
rudder) for at flyve koordineret i svingene. 
Denne S12 som vi testede er udstyret med 
en Dynon AP 47 autopilot – hvilket sikkert 
er udmærket til de lange ruter og når crewet 
skal tjekke mails og drikke kaffe undervejs, 
men denne option er ikke noget plus for 
mig. Når man bevæger rorene, bevæger man 
også autopilotens servomotorer, og dette gi-25 meter fylder i landskabet, men vingerne kan 

foldes til overskuelige 11,4 meter. 

ver en vis friktion i styresystemet. Desvær-
re får jeg derfor en fornemmelse (känsla) af 
at styre et stort og tungt fly, og ikke at være 
en del af flyet, og for mig er det vanskeligt 
at få feedback og centrere termikken med 
dette ”isolerede” styresystem. Løsningen er 
vel enkel. Man køber 2 styk Stemme S12; en 
med autopilot og en uden(!). Men der er 
ikke noget at kritisere ved gliddet ved mo-
derate hastigheder. Forskellen på en almin-
delig Dimona, Rotax Falke og en Stemme 
S10 kan måske bedst opsummeres sådan: I 
December 2000 fløj glider-guruen Klaus 
Ohlmann 2.463 km på 14 timer i en Stem-
me S10 – uden motor. Rekordforsøget var 
i Andes-bjergene i Argentina. Gennemsnits-
farten var 175,9 km/t! Denne skribent an-
tager, at et lignende resultat næppe ville være 
muligt med Dimona og co.!

Landingen får Marcus i øvrigt lov at hånd-
tere. Sidevinden produceer en potent rotor 
hen over Kalundborgs store hangarkomplex 
og da vi kommer ned 20 meters højde på 
finalen bliver det rigtig ”interessant”, men 
det går. Men hvad med omskolingen? Jeg 
mistænker, at mange Stemme-ejere kom-
mer fra motorflyvningen, og det er altså no-
get enklere at håndtere en Cessna 172 med 
næsehjul end en kompleks 25 meters TMG 
med indfældbart understel. Det er ikke et 
fly man flyver få timer på om året, for at 
mestre det og føle sig hjemme, er det nød-
vendigt at flyve det konstant. Dette kunne 
den danske svæveflyveklub Svævethy også 
notere sig, da de for et par år siden havde 
en S10 som klubfly; Den var ganske enkelt 
for kompleks for ”Mr. average glider pilot” 
som bare flyver en gang om måneden på 
typen. De byttede den ud til den mere de-
dikerede TMG S6 med fast understel og et 
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Glideperformance er imponerende med propellen indfældet - bedste glidetal er 53, lover Stemme.  

H NG tester: Stemme S12

Under motorflyvning ventileres Rotax 914’eren gennem køleåbning under fuselagen. Åbningerne 
lukkes automatisk under svæveflyvning. 
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En S12 er en kompleks type, hvilket cockpittets overflod af instrumenter og be-
tjeningsgreb demonstrerer. Det er dog positivt at Stemme har monteret begge 
luftbremser til venstre hånd. 

Håndtaget som åbner/lukker ”næsen”. Men pas 
på fingrene som let rives på kontakten til pro-
pelindstillingen.

Effektive luftbremser sikrer en vis autoritet 
over landingen. Men med 900 kg skal S12 flyves 
hele vejen ned til asfalten. Staller man for højt, 
bliver resultatet ikke kønt. 

S12 er et særpræget design, men ikke uden en vis charme. En rutineret pilot kan glæde sig over den 
store performance under både glide- og motorflyvning, men det kræver at man er vel indfløjet på 
typen. Det er ikke et klubfly! 

sket efter meget lange flyvninger på ca 800 
km, hvor man ikke kan udelukke en vis fa-
tigue-problematik.

Så lad os vende tilbage til dilemmaet fra 
starten af artiklen. Hvad er Stemme S12? 
Først og fremmest er det en eksotiker for 
den krævende ejer som netop har behovet 
for at ”mikse” missionen. Når autopiloten 
får lov at udøve mekanisk dominans over 
styresystemets friktion, så tipper flyet for 
mig over i motorflyvningens kategorier, og 
flyet bliver mindre interessant for mig som 
svæveflyver. Men kan jeg slippe for autopi-
loten, og er i den situation, at jeg har både 
penge og tid til at holde et højt niveau på 
flyvetræningen med dette fly, så tror jeg, at 
vi kunne blive gode venner. Men det er ikke 
en ASK 21 eller en Cessna 172 - den kræ-
ver en erfaren og nærværende pilot som er 
indfløjet grundigt på typen. Der er instru-

menter, switches og håndtag overalt.
Hvis man et øjeblik kigger sig omkring i 

landskabet, hvilket andet produkt tilbyder 
samme egenskaber? En Arcus flyver bedre, 
men ingen Arcus kan anvendes som rejse-
fly og flyve 1000 km på 4 timer (medmin-
dre bølgespecialisten Jim Payne er fartøjs-
chef!) Det er bare Stemme, som matcher 
disse specifikationer.  

Skulle man være interesseret i konceptet, 
så findes der også en billigere adgangsbillet 
til Stemme-klubben, og det er markedet for 
brugte fly – her starter S10-festen med Ro-
tax-motor fra cirka under en mio -  laveste 
pris er for de tidlige modeller med Limbach-
motor. Men man bør budgettere med stør-
re omkostninger til vedligehold end ”stan-
dardfly” – her tænkes der specielt på driv-
linjen med det sofistikerede transmissions- 
og propelsystem.  H

mere konventionelt propelsystem (alle Stem-
me-fly har dog centermotor og en propel-
drivaksel som går gennem cockpittet)

Sikkerheden
Hvad angår sikkerheden i Stemme-koncep-
tet er det overbevisende, trods den relative 
kompleksitet og performance. Der er meget 
få rapporterede havarier som resultat af pi-
lotfejl under motorstart i luften. Over 90 % 
af de fatale ulykker med denne model skyl-
des enten kollision med andre fly i luften 
eller kontakt med terrænet under fx hang-
flyvning. Der har også været et par mindre 
alvorlige havarier, hvor flyet er landet i 0-flaps 
og med ikke-sikret throttle (som langsomt 
selv har øget power, hvilket piloten ikke har 
bemærket), hvilket har medført meget lan-
ge landinger og kollision med vegetationen 
i baneenden. Et par af disse havarier er også 

H NG tester: Stemme S12



SIDE 18    NORDIC GLIDING 2017             NORDIC GLIDING 2017    SIDE 19

H Test Mountain High 02-system

Jeg har fløyet mye med oksygen igjennom 
jobben i Luftforsvaret. Der får vi god opp-
læring og føler oss trygg på systemet. Jeg 
har nå anskaffet meg en «Mountain High 
(MH), O2D2, EDS (Electronic Delivery Sy-
stem), Pulse Demand oxygen controller». 
Fra et velutviklet system i Luftforsvaret, til 
et system på batteri, beregnet for fjellklatring, 
gjør at man blir litt usikker. Hvordan er 
egenskapene til systemet, hva er begrens-
ningene og hvordan virker systemet på meg? 
Dette er spørsmål som dukket opp hos meg. 
MH har prøvd systemet og kan vise til te-
ster som er gjort. Vi er dog alle forskjellige 
og jeg ønsket å se hvordan systemet virket 
på meg. Tror kanskje det er flere som sitter 
med samme tanker, og ønsker derfor å dele 
min erfaring etter å ha fått prøvd og testet 
det under kontrollerte forhold.

I Luftforsvaret har vi lavtrykkskammer-
kjøring hvert 5 år, for å lære å gjenkjenne 
våre egne hypoxi-symptomer. Dette var min 
siste kammer kjøring før jeg går over i pensjo-
nistenes rekker. Etter samtale med Flyme-
disinsk institutt (FMI) på Blindern i Oslo, 
fikk jeg lov å medbringe eget MH oksygen-

system for utprøvning i lavtrykkskammer.
På FMI ble vi enige om å kjøre en test i 17000 
fot med nesekateter. Jeg fikk også prøve 
egen, Devon oksygen metningsmåler, for å 
sammenligne den med utstyret som er mon-
tert i lavtrykkskammeret. MH anbefaler at 
man bruker maske mellom 18000 og 25000 
fot. Maske er et bedre alternativ, men de fle-
ste av oss bruker nesekateter. Valgte derfor 
selv å gjøre utprøvingen med det. En tilba-
kemelding fra FMI ved bruk av nesekateter, 
er at en forkjølelse kan påvirke tilførselen 
av O2.

Reglene for når surstoff skal benyttes i 
flyging er noe forskjellig. Har sett på 3 for-
skjellige regelverk, tilhørende FAR (US), 
NLF (norske seilflygere sitt regelverk) og 
RNoAF (norske Luftforsvar). Generelt er 
det ingen regelverk som setter krav til O2 

under 10000 fot. Reglene er noe variable 
mellom 10000-15000 fot. De setter forskjel-
lige krav til når man skal starte å bruke sur-
stoff, hvor lenge man kan være i en bestemt 
høyde uten O2 (her varierer regelverkene 
noe). Eksempelvis kan man i Luftforsvaret 
oppholde seg inntil 30 minutter opptil 14000 

fot. Over 15000 fot er det krav til O2. 
Kravene i NLF for høydeflyging med seilfly 

i Norge sier at ved flyginger over 11500 fot 
(3500 m), krever O2. Hvis flygingen varer 
mindre enn en time og ikke overstiger 23000 
fot (7000 m), stilles det ikke noe annet for-
melt krav, enn at man bruker surstoff. Her 
er det rom for bruk av sunn fornuft. Ved 
flyging utover dette kreves kunnskaper, man 
bør ha kammerkjøring og utstyret skal være 
godkjent og testet. 

Normal O2-metning ved havets nivå ved 
pusting av luft, er 97%. Den er 95% i 5000fot, 
93% i 8000 fot (3/4 atm) og 90% i 10000 fot. 
Flymedisinsk sier at 90% O2-metning er ak-
septabelt for en person som sitter i ro. Vi vil 
begynne å miste bevisstheten ved ca 60% 
O2-metning. Man kan regne med å være be-
visst i ca 5 min i 23000 fot. Dette er veldig 
individuelt. Jeg har fortsatt kontroll etter ca 
4 min i 25000 fot og kan fortsatt utføre be-
visste oppgaver som å koble til oksygenet 
uten hjelp.

Under forsøket med MH sitt utstyr, lot 
jeg O2-metning synke til ca 80%. Det er der 
de første hypoxi-symptonene inntrer hos 

meg. Nesekateteret ble koblet på og jeg ble 
raskt i fin form og følte meg bra under re-
sten av testen. MH ga i snitt oksygen på 
hvert annet innpust. O2-metning lå i snitt 
på 92% i 17000 fot. Tilførselen av O2 er hør-
bar og forskjellen i mengden av O2 ved for-
skjellige høyder er derfor lett å merke seg. 
Etter denne testen har jeg bare positivt å 
komme med angående MH sitt utstyr. Jeg 
har økt tillitt til systemet og vil bruke min-
dre energi på alt som har med oksygenpu-
sting å gjøre ifm. en flytur. Jeg har satt mine 
personlige begrensninger på 18000 fot med 
nesekateter. Over denne høyden vil jeg bru-
ke maske, medbringe «back-up» surstoff og 
puste oksygen før og under flyturen for å 
unngå trykkfallsyke. Har selv hatt 2 tilfeller 
av trykkfallsyke (bends i venstre skulder) i 
min karriere. De inntrådte ganske nøyaktig 
rundt 18000 fot.

MH Viser til en test utført i 2006. På te-
sten ble det brukt en EDS 2ip (noe forskjel-
lig fra O2D2, men samme prinsipp). MH 
ønsker å ha 95% O2-metning ved alle høy-
der og oppnådde ca 99% med nesekateter 
til 18000 fot og det samme med maske til 
25000 fot. Synes personlig tallene er veldig 
positive.

Devon metningsmåler fungerte veldig bra 
under kammerkjøringen. Har prøvd den 
tidligere under flyging og hatt vanskelighe-
ter med å få noen gode målinger. Den er 
vanskelig å bruke i de klima vi opererer. 
Kalde, tørre fingre har ikke mye blod for 
gjennomlysning for å få gode måleresulta-
ter.
Ser nå fram til vinterflyging og bølger! H

Altitude in Flight le-
vel

Time of Useful Con-
sciousness

Altitude in meters Altitude in feet

FL 150 30 min or more 4,500 m 15,000

FL 180 20 to 30 min 5,500 m 18,000

FL 220 5-10 min 6,700 m 22,000

FL 250 3 to 6 min 7,600 m 25,000

FL 280 2.5 to 3 mins 8,500 m 28,000

FL 300 1 to 3 mins 9,100 m 30,000

FL 350 30 sec to 1 min 10,700 m 35,000

FL 400 15 to 20 sec 12,200 m 40,000

FL 430 9 to 15 sec 13,100 m 43,000

FL 500 and above 6 to 9 sec 15,200 m 50,000

OM FORFATTEREN
Trygve Rushfeldt er født 1961. Har vært ak-
tiv med alle typer luftsport utenom bal-
long. Begynte med seilfly ved Mo flyklubb 
som 15 -åring. Snart 6000 timer total tid, 
meste gjort i Luftforsvaret.

Grafene på skjema viser høyde i fot, oksygenmetning, hjertefrekvens og pusting. Jeg har markert 
når maske taes av og på ifm hypoksi-testing i 25000 fot og når maske taes av og nesekateter (MH-
ON) på i 17000 fot. Etter at MH-ON skjer, ser man at O_2-metningen går opp og deretter viser på ca 
92

Devon metningsmåler som viser puls og O_2-
metningpå bakken.

Oksygentank med regulator og O2D2. 

Tanker rundt seilflyging og bruk av oksygen
Resultater fra prøving av Mountain High (MH) O2-system i lavtrykkskammer.

Før årets wavecamps: 

Time of useful consciousness - data som gælder unge og friske militærpiloter. Bemærk at stress og 
fysisk aktivitet markant kan reducere hypoksi-grænsen. Fx har den gennemsnitlige pilot en TUC på 
mellem 3 og 6 minutter i FL250. Efter 10 dybe knæbøjninge er tiden reduceret til mellem 60 og 90 
sekunder.

Tekst: Trygve Rushfeldt
Foto: Trygve Rushfeldt, US Air Force & Jens Trabollt
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Slæb af tunge fly som fx Duo Discus fra Bjorlis 800 meter 
bane er mulig, men kræver aktivering af sund fornuft.

Nu drar snart en ny säsong i gång. Är du redo för den? Låt oss an-
vända gamla checklistan (”Stålis checklista”), som satt i t ex gam-
la Bergfalke, för att kolla att vi är redo för säsongstarten. Den som 
var en plåt med ingraverad, svartmålad, text. Numera består ju 
checklistan i grundutförandet av 13 punkter (vilket kanske visar 
att segelflyg blivit mer komplicerat). Se STM B-15D.

1. Fastbindningsremmar
Nu drar snart en ny säsong igång, så spänn fast dig. Är du redo? 
Är klubben redo? Har du/ni koll på allting?

2.Roderkontroll
Har du koll på att allt fungerar? Är årstillsynen gjord? Gäller AR-
Cen? Fallskärmen ompackad? Det är ju faktiskt du som pilot som 
är ansvarig för att allt är OK. Tro det eller ej, men det finns exem-
pel på segelflygare som fått böta för att de flugit med segelflyg-
plan i klubbdrift utan giltig ARC (inte i Sverige dock).
Ska du göra en årsinflygning med lärare eller har du kontroll på 
läget och kan flyga själv? Det är aldrig fel att göra en start med 
en lärare, det är ju kanske sex månader sedan du flög senast.

3.Bromskontroll
Är bromsen inne och låst? Inga surdegar som ligger och pyr? Är 
certet giltigt? Medicalen giltig? Sporticensen förnyad och med-
lemsavgiften betald?
Och du är väl ingen bromsklots i verksamheten? Att vi trots allt 
kan flyga till skapliga priser bygger på att vi jobbar ideellt, även 
om det av många anses som otidsenligt. Men en del kan ju inte 
lägga lika mycket tid på klubben som andra. T ex har ju ”35-årin-
garna” med småbarn och mitt i karriären av förståeliga skäl inte 
samma tid som pensionärerna att hänga på klubben. Detta är de 
facto ett problem som förtjänar att diskuteras före säsongstart. 
Det är faktiskt i denna kategori vi förlorar mest medlemmar, inte 
bland juniorerna. I UK är antalet juniorer t o m större idag än för 
20 år sedan. Så organisera flygandet så att alla kan få flyga.

4.Trim
Är du i flygtrim? Kolla flygtidsbarometern på http://www.segel-
flyget.se/Verksamhet/flygsakerhet/Hurardinflygtrim/
Är klubben i trim? Har ni planerat in Segelflygets Dag? Ska ni skic-
ka någon medlem på lärar- eller tekniker kurs?
I vår drar vi igång flygsäkerhetsprogrammet ”Flyg säkert 2”. Se till 
så att klubben bokar in ett kurstillfälle.

5.Höjdmätare
Har du satt upp några mål för din flygning under 2017? Siktar du 

högt eller lågt? Det finns så mycket att göra som segelflygare – 
små steg och stora steg. Sikta högt som att flyga RST, kanske 
någon av IH Safe Skies tävlingarna. Eller varför inte sikta på sil-
ver eller guld-C. Eller segelflygborgarmärket.
Eller varför inte gå en SVEDANOR kurs i år och utveckla ditt fly-
gande.  http://svedanor.com/

6.Huven låst
De sista du gör innan årets första start. Därefter ger du tummen 
upp och linan kan sträckas för årets första start. Visst är det en 
härlig känsla! Men tänk på att man flyger med hjärnan, inte med 
händer och fötter.

Lennart Ståhlfors skulle förresten fyllt 100 år i år. Hans ande 
vilar fortfarande tung över svenskt segelflyg. Han jobbade i svenskt 
segelflyg från början av 40-talet till sin pensionering 1983. Där-
efter var han ordförande i FSF segelflygsektion fram till 1987. Han 
var tidningen Segelflygsports redaktör från 1983 – 2009. Ståhl-
fors gick bort 2010. 1980 drog han in mig i den centrala segelflyg-
verksamheten, jag blev ordförande i SELKO. Och tämligen snart 
insåg jag att jag räknades till ”Stålis pojkar”. De andra var Gösta 
Arvastson, Anders Blom, Robert Axelsson, Bernt Hall och Boris 
Wennergren. Det var vi som skulle, med Stålis goda minne, inle-
da ”revolutionen” i mitten av 80-talet, som skulle leda fram till 
ett självständigt segelflygförbund och den organisation vi har 
idag.

Att det blev så menar jag beror på Stålis. Under hans tid be-
hövdes det ingen demokrati i svenskt segelflyg. Stålis var en god 
diktator, den enda jag känner till i världshistorien. Det var ingen 
som ifrågasatte hans ledning, för det fanns egentligen inget att 
ifrågasatta, han ledde oss med fast, trygg och klok hand. När han 
gick i pension fanns det ingen naturlig efterföljare utan vi blev 
tvungna att införa demokrati – generalerna i KSAK ville vi inte 
veta av, för de kunde inget om segelflyg. Jag menar att, förutom 
att demokratisering låg i tiden, så är detta det stora skälet till att 
Svenska Segelflygförbundet bildades i februari 1987. Så Segel-
flygförbundet fyller 30 år i år. Det får du uppmärksamma Jens! 
(jaja, red.) H

af Robert Danewid, Ordförande, Segelflyget

LEDER: Checklistan

ABOVE IT  ALL

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

WWW.STEMME.COM

GRAVITY, 
OUTSMARTED.

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

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



SIDE 22    NORDIC GLIDING 2017           NORDIC GLIDING 2017   SIDE 23

Den nye Ventus  
- Sport Edition
Schempp-Hirths forventninger er høje – fabrikken I Kirchheim-Teck 
har satset stort på den nye Ventus. Ikke bare skulle den stige og gli-
de bedre end forgængeren. Men flyveegenskaberne og flyets “Ter-
mik-feel” har også været I fokus. NORDIC GLIDING har haft mulig-
hed for at evaluere resultatet.

Tekst og billeder: Gerhard Marzinzik

H NG tester: Ventus Sport Edition
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å en af de sidste dage af septem-
ber 2016, hvor den tyske sen-
sommer endelig beslutter sig for 
at vende tilbage til de ”Schwäbi-
sche Alpen”, løfter termikken 

over de lave fjeld basen til op over 2000 me-
ter. Samtidig producerer et lavtryk mod nord 
en kraftig vestlig vind. Men der er ikke bo-
nus under hver eneste CU: den første virker 
ikke, den anden giver en skuffelse (besvi-
kelse, red.) ... min højdebuffer er nu falden-
de. Men jeg er ikke bekymret overhovedet. 
Jeg flyver jo den nye Ventus!

Flyver som en 15-meter racer
Dette svævefly passer mig perfekt som en 
skræddersyet dinner jacket. Den nye Ven-
tus reagerer præcist på  det mindste pilot 
input, og da jeg flyver med stor hastighed 
mod den lave horisont, er jeg sikker på, at 

flyet vil glide fremad med stor performan-
ce. Endelig er det løft i den tredje CU. Vin-
gen taler direkte til mig og er helt tydeligt i 
sit sprog og i sin anvisning af termikken. 
Straks svinger den nye Ventus i termikken 
– perfekt centreret i kernen. 

Med bare små korrektioner er jeg i stand 
til at flytte mig ind i selv midten af løftet. 
Med flaps i "L" flyves der i små cirkler helt 
uden problemer. Ved flaps i "+2", "+1”  el-
ler ”0" bliver den nye Ventus lidt mere agil. 
Men forskellen i agilitet er ikke så klar, som 
i forgængeren Ventus 2CX, hvor forskellige 
flap-indstillinger ændrer indfaldsvinklen 
(AoA) mere markant. Når du flyver Ventus 
2 er det altid en god ide at eksperimentere 
lidt med flapindstillinger og dermed lære 
om deres grænser. Med Ventus 3 er der in-
gen grund til at forsøge sig med denne tek-
nik.

Den nye Ventus flyver godmodigt på alle 
tidspunkter, selv tæt før et stall. Med et lidt 
næse-tungt C. G., forsøger jeg hele tiden at 
flyve for langsomt, men svæveflyet holder 
aldrig op med at flyve. Flyet er godt kon-
trollerbart i lige (rak, red) flyvning og i sving, 
indtil det endelig utvetydigt kommunikerer 
til dig, at luftstrømmen er nu afbrudt. Det 
følgende stall er tydeligt.

Men før jeg udnytter disse godmodige 
flyveegenskaber til at flyve hang på Teck 
(”Husfjeldet” nær Hahnweide) er det min 
ambition at flyve nogle hurtige ruter i god 
termik under lovende CU i den sydlige side 
af de Swabiske Alper. Trimmet er effektivt, 
og jeg kan trimme flyet neutralt i hele ha-
stighedsspektret. Mit lidt næse-tunge C.G. 
er sandsynligvis ansvarlig for det faktum, 
at når man flyver med flaps "0", så er det 
ikke muligt at flyve langsommere end 120 

km/t med trim helt tilbage. Dette giver et 
fint glid på hastigheden for bedste L/D. Men 
nok stadig (fortfarende, red.) lidt for hur-
tigt til hangflyvning i svage forhold. Dette 
er noget, der skal justeres i serieproduduk-
tionen.

Uanset hvad jeg gør, fx glider på kursen 
med en fascinerende hurtig acceleration el-
ler centrerer termik, så føler jeg mig 100 % 
hjemme i den nye Ventus. Dårlige flyve-
egenskaber? Ikke her!

Men hvad hedder den nye model rent fak-
tisk? Den originale Ventus omtales som 
”Ventus 1”, selv om den officielt aldrig har 
været døbt "1". Efterfølgende blev vi intro-
duceret til ”Ventus 2”, som er markedsført 
under mange forskellige navne.  Den nyeste 
Ventus som Schempp-Hirth fremviste hæn-
gende i taget på Aero-messen for 2 år siden, 
kaldes nu bare for ”Den nye Ventus”. Jom-

fruflyvningen blev fejret i januar 2016. Si-
den den dag har prototypen logget mere 
end 200 timers testflyvninger.  Nu er de før-
ste svævefly i den nye serie leveret til de før-
ste kunder (heriblandt vores egen Börje 
Eriksson fra Uppsala, red). De nye model-
ler er - uden undtagelse - alle blevet fløjet 
for at vinde på WGC 2017 i Benalla, Austra-
lien. Dipl.-Ing. Andy Lutz, medlem af 
Schempp-Hirth udviklingsteamet, har flø-
jet prototypen.

Den nye Ventus lanceres i et udvalg af 
versioner. Den såkaldte Sports Edition er 
designet til maksimal performance. Perfor-
mance Edition vil være en selvstartende ver-
sion med mere plads og komfort i cockpit-
tet. Denne version kommer senere i 2017.

Begge versioner har samme grundlæg-
gende konstruktion. Schempp-Hirths inge-
niører har investeret utallige timer med fo-

kus på en performancegevinst over hele om-
rådet af Ventus’ hastigheds polar. Sammen 
med Dr. Werner Würz (som også udviklede 
Arcus-vingen, red.) har ingeniørerne ana-
lyseret glideperformance baseret på data fra 

Den nye Ventus kan tankes med 180 liter vand, hvilket bringer kampvægten op på 600 kg. De inder-
ste vingetanke kan åbnes uden, at man dumper finnetanken. Her lowpass på Hahnweide.

Under hangflyvning beviser den nye Ventus sin overlegne kon-
struktion. Man kunne godt forledes til at tro, at man sidder i en 
15-meter-model

Rummeligt højkvalitets-cockpit med plads op til 190 cm piloter. Alle betje-
ningsgreb er tilgængelige og enkle at anvende. Eneste forbedring kunne være 
en bedre placering af den gule udløser til koblingen.

Vandpåfyldning med udluftningsmekanisme og 
automatisk stop; Nu er det slut med vand-læ-
kage, når man lægger den tankede vinge ned i 
græsset. 

P

H NG tester: Ventus Sport Edition

Uanset hvad jeg gør, fx glider på kursen med 
en fascinerende hurtig acceleration eller cen-
trerer termik, så føler jeg mig 100 % hjemme i 
den nye Ventus. Dårlige flyveegenskaber? Ikke 
her! 

”
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konkurrence- og rekordflyvninger. De for-
stod, at den tidligere Horstmann/Quast- 
termik-model, som indtil da blevet anvendt 
til at konfigurere nye svævefly, skulle mo-
dificeres. Desuden demonstrerede analysen, 
at bare en meget lille del af alle flyvninger 
udføres ved en hastighed på bedste glid. For 
at designe den nye Ventus var det derfor 
nødvendigt at udvikle en ny strækflyvnings- 
model, som ligner den, der i øjeblikket bru-
ges til at etablere handicap for flytyper. For 
den endelige optimering gennemgik inge-
niørerne mange varianter med forskellige 
profiler udviklet af Dr. Werner Würz. De 
ændrede fordelingen af trapezoider i vin-
gens layout, detaljer på winglets, de positi-

oner, hvor konturerne/profiler ændrer sig 
og endeligt flapsettings. Programsoftware 
udviklet af Jan Himisch fra DLR (Deutsches 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt) i 
Braunschweig blev anvendt . I sidste ende 
dukkede der 2 resultater op, og den nye 
strækflyvningsmodel blev derfor tilpasset 
til at afspejle virkeligheden i konkurrence-
flyvning. Modellen lover nu omkring 5 % 
øgning i den gennemsnitlige hastighed. Ud-
viklingsteamet besluttede endelig at opti-
mere flyvekarakteristika, som sikrede gode 
flyveegenskaber i trang og svag termik. 
Schempp-Hirths udviklingschef  Dipl.-Ing. 
Christoph Wannenmacher forklarer: "Un-
der strækflyvning vil man ofte opleve situ-

ationer, hvor det vigtigste mål er at holde 
højden og vente på bedre vejr eller prøve at 
flyve hjem i svag termik, før den slutter en-
deligt." Hvis man ser på Schempp-Hirths 
tidligere linje af designs, kan man se, at den 
nye Ventus og dens vingeform er typisk 
”Schempp-Hirth”. Den nyeste konstruktion 
udbygger denne stil. Vingens forkant føres 
bagud i en bue flere gange mod slutningen, 
der vinkles op til en imponerende winglet. 
Sidstnævnte er designet af professor Mark 
Maughmer. Disse lodrette winglets er ikke 
længere en naturlig del af vingespidserne, 
men snarere en separat del og det gør dem 
meget enklere at opbevare i traileren i for-
hold til ældre designs. Som med forgænge-
ren er den nye vinge opdelt i fire dele. Hver 
del er let bærbar, og rigning er ikke vanske-
lig – specielt fordi der ikke skal anvendes 
løse komponenter under rigningen; Alle 
forbindelser til rorflader sker automatisk. 
Vingen er lidt lettere end forgængeren, men 
efter de nye højere krav til kollisionssikker-
hed er fuselagen blevet lidt tungere. Alt i alt 
har den nye Ventus har den samme tom-

vægt som Ventus 2cx.

180 liter vand til kanonvejr
For at den nye Ventus kan flyve med en 
maksimal vingebelastning på 55 kg/m2 / 
600 kg maks.vægt har vingetankene nu en 
samlet kapacitet på 180 liter. Finnetanken 
rummer omkring seks liter. To separate 
vandtanke findes i hver vinge; en af dem når 
ud i den ydre vinge. Den ydre tank forbin-
des automatisk til den inderste ved monte-
ring af ydervingen. Tankene dumpes sepa-
rat, så i luften kan piloten justere vingebe-
lastningen til de faktiske forhold. De inder-
ste tanke (50 liter) kan bare tømmes uaf-
hængigt af finne- tanken. Når piloten dum-
per vandet i ydertankene, så åbnes ventilen 
i finnetanken også automatisk. Hele ballast-
systemets åbne-mekanismer er i øvrige ble-
vet redesignet. Det betjenes ikke længere 
via de kendte (og upålidelige) vippe-låg . 
Udgangsventilen lukkes med et stempel 
(kolv, red.) i en lineær bevægelse. Tankens 
udluftning er inkluderet i påfyldningsstud-
sen, som skal skrues ind i vingen. Kuglefor-
mede flottører inde i påfyldningsskruen for-
hindrer lækage af ballastvand, når man læg-
ger den en vinge ned. Dette har altid været 
et irriterende problem. 

Den slanke Sports Edition-fuselage har 
en lateral kompression lige bag cockpittet, 
hvor vingerne møder fuselagen. Dens vin-
ge-til-fuselage-overgang ser bogstaveligt ud 
som om vingen vokser ud af flyets ryg. I den 
yderste del af de kraftigt opadvinklede vin-
gespidser er flaps delvist afkoblet for at sik-
re en optimal krængerors-virkning. Flaps 
bevæger sig opad med krængerorene, men 
ikke ned. På finnen, som er udstyret med 
en lille ballasttank til tyngdepunktsjuste-
ring, sidder en overraskende lille højderor. 
Alt omkring dette område er i overensstem-
melse med de sædvanlige høje Schempp-
Hirth standarder. Det lille halehjul har en 
fin aerodynamisk profil og kun en lille del 
af hjulet titter ud i den frie airflow. 

Sidste år blev prototypen også monteret 
med "turbo". For at gøre plads til en 5-bla-
det propel og en 15,3 kW SOLO-motor i det 
slanke skrog, har teknikerne Joachim Krau-
ter og Robert Braune designet en helt ny 
udfældnings-mekanisme med et elektrisk 
drevet spindeldrev. Tidens nyeste automa-
tiserede udfældnings- og startsystemer er 
integreret i dette koncept og højner kom-
fort og sikkerhed.

Cockpit passer til en 1,90 meter pilot
Cockpittet i den slanke Sports Edition-fu-
selage giver acceptabel komfort for piloter 
op til 1,90 meter. Canopy åbner til siden, 
mens instrumentpanelet folder opad, så pi-
loten har problemfri adgang . Kulfiber på 

H NG tester: Ventus Sport Edition

begge sider af cockpittet, i bunden af sædet 
og på instrumentpanelet  giver pilotens ar-
bejdsplads et hi-tech-look. Grå og rødfar-
vet læder understreger kvaliteten. For min-
dre piloter vil producenten senere inklude-
re et opgraderet ryglæn. I øjeblikket kan 
man bare folde den øverste del af sædet med 
dens integrerede hovedstøtte frem for at 
montere vingernes hovedbolte.

Da jeg kryber på plads i cockpittet - eller 
bedre: ”Iklæder mig fuglen” konstaterer jeg, 
at mine 1,75 meter passer perfekt i den nye 
Ventus, og der er stadig plads foran rorpe-
dalerne.  Når man sidder i cockpittet ople-
ves det som om vinger vokser ud af dine 
skuldre (axlar, red.).  Alle kontrolelementer 
er godt tilgængelige og kan betjenes uden 
problemer; min albue er aldrig i vejen. Jeg 
er overrasket over at opleve, hvor enkelt hju-
let inkl. affjedring og skivebremse kan fæl-

I den kompakte Sport Edition-fuselage gemmer der sig åbenbart en 15,3 kW-Solo-turbo. Udfæld-
ningsmekanismen er et helt nyt design pga de begrænsede pladsforhold.  

Schempp-Hirth-ingeniør Andy Lutz monterer 
her vingerne. Flaps og vandtanke forbindes 
automatisk. 

Nye winglets er ikke længere del af vingen, men 
installeres separat. Dette giver mere plads i trai-
leren

SCHEMPP-HIRTH VENTUS 
SPORT EDITION
Pris Ca. 100.000 euro + moms (est)
Spännvidd 18,0 m
Vingareal 10,84 m²
Tomvikt med min utrustning ca. 300 kg 
Max flygvikt (MTOW) 600 kg
Vingbelastning 34-55 kg/m²
Max fart (VNE) 280 km/t
Motor Solo 15,3 kW
Bästa glidtal est. +50, Ikke endnu testet

Redesignet cockpitventilation i næsen er vældig 
støjsvag ved høje hastigheder.
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Special-designade
segellygbyxor 

som förenklar livet i cockpit.

Justerbar resår
i midjan 

Benficka 
på låret.

Gylf,    
enkel att öppna 

sittandes i planet.

DANMARK AFREGISTRERINGER
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE ÅRGANG EJER ÅRSAG AFREG.DATO
OY-XSH Rolladen-Schneider Flugzeugbau LS7 1992 Vejle Svæveflyveklub Solgt til Tjekkiet - 

indkøbt LS-8 18m 

til erstatning

13-01-2017

OY-XNP Burkhart Grob Flugzeugbau Astir CS 1976 Flyvestation Skrydstrup SFK Solgt til Tjekkiet 31-01-2017

SVERIGE AFREGISTRERINGER
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE ÅRSAG AFREG.DATO
SE-UDB Scheibe SF25 C Eksport til Kroatien 2016-12-07

SE-SXK Scheibe Bergfalke I Skrottet 2016-12-29

SE-UVR Alexander Schleicher ASH 25 Mi Solgt til Tyskland 2017-01-31

H Kalender 2015

FLYREGISTERET

Svæve - og TMG-fly på svensk, dansk 
og norsk register. 
Informationer fra Trafikstyrelsen, Trans-
portstyrelsen og Luftfartstilsynet i pe-
rioden  26. nov. 2016 - 1. feb. 2017

H

SVERIGE REGISTRERINGER
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE DATO S/N ÅRGANG TIDL.REG
SE-UYC Schempp-Hirth Duo Discus T 2017-01-12 281 2016 N.A.

SE-UXD Alexander Schleicher ASW 15 B 2017-01-26 15330 1974 EC-FDC (Spanien)

ASH 25 Mi, SE-UVR, er solgt til Tyskland. Her fotograferet 
under SM i Skövde 2014 med Ronny Eriksson og Arne-Mar-
tin Güettler.

NB: Ingen registreringer/afregistreringer på norsk register i perioden. Ingen reg. på dansk registrer i perioden.

des ud og ind, trods et stort håndtag placeret ganske nær cockpit-
væggen; Hemmeligheden er nok en pneumatisk fjeder som sikrer, 
at processen kører problemfrit. Mens jeg øver mig ind at fælde hju-
let ind og ud forsøger jeg at bygge momentum op i bevægelsen 
(som ofte er nødvendigt i ældre designs), men dette har den mod-
satte effekt på dette nye design.  Håndtaget til den hydrauliske hjul-
bremse sidder på styrepinden. Med selv en lille påvirkning er brem-
seeffekten stor. 

Indeklima og lydniveau er behageligt. Med en redesign af luft-
ventilen fremme i næsen af cockpittet er støjniveauet lavt - selv 
ved høje hastigheder er der stille i cockpit. 

Prototypens instrumentpanel giver generøst plads til en LX 9070. 

Den grafiske visning af flapsindstillingerne specielt nyttig under 
starten. Når man går fra minus-flaps, som er specielt nødvendige 
for krængerors-effektivitet ved lave hastigheder under starten, til 
plus-settings er der ingen grund til at kigge ned i cockpittet. Sene-
re, vel oppe i luften er det en stor fordel at kunne se flapsettings 
direkte i synsfeltet; et vigtigt bidrag til god håndtering af flyet.

Den gule udløser til slæbelinen er tydeligt placeret i øverste ven-
stre hjørne af instrumentpanelet. Ikke den bedste position, efter-
som den gule knap delvist dækker ILEC-enheden som styrer tur-
boen. Når motoren anvendes, kan man i øvrigt med fordel skifte 
pitot-input. I stedet for at måle lufttrykket med den kombinerede 
sonde i finnen, er det bedre at skifte til dysen placeret i svæveflyet 
næse, ganske tæt koblingen og åbningen, som fører frisk luft ind i 
cockpittet. Batterier til avionics og motor er gemt i bagagerummet, 
mellem pilotens fødder samt i finnen.

Jeg beslutter at afslutte min flyvning i den nye Ventus uden at 
teste turboen. Men efter at stiftet bekendtskab med de harmoniske 
flyveegenskaber i denne sensommer-termik, inviterer jeg den nye 
Ventus til at demonstrere sine kvaliteter på hanget ved Teck. For-
an højderyggen virker det dynamiske løft ganske fint, og eneste 
minus er, at jeg deler luftrummet over fæstningen Burg Teck på 
toppen med gaggles af modelfly – not nice! Jeg beslutter at flyve 
store 8-taller over højderyggen. Længere væk fra de små fjeld i det 
swabiske alper opmuntrer (uppmanar, red.) nogle friske små CU 
mig til termikflyvning. Uden nogen bekymringer og med i en fø-
lelse af grundlæggende tillid, flyver jeg den nye Ventus temmelig 
nær på terrænet. Med tanke på Schempp-Hirth CEO Tilo Holig-
haus’ lovsang om den nye Ventus flyveegenskaber, så må jeg sige, 
at min oplevelse på hanget og generelt stemmer 100 %. Han har 
virkelig ikke overdrevet sin lovprisning!  Det nye Schempp-Hirth 
18-m flagskib er næsten lige så manøvredygtig som en 15-m racer. 
Takket de enorme luftbremser afsluttes flyvningen i den nye Ven-
tus med en præcisionslanding. Den hydrauliske hjulbremse har 
magt over flyet, og det stopper præcis, hvor jeg ønsker det.

På områder som flyveegenskaber og performance har den nye 
Ventus Sports Edition vist sig positivt, og WGC i Benalla var for 
alvor den første store skarpe indsats for den nye konstruktion . 
Men hvad koster det? Man kan købe flyet som basic glider i grund-
læggende konfiguration for lidt mindre end 100.000 euro. Skat, in-
strumentering, trailer og supplerende udstyr skal lægges til dette 
beløb. H

H NG tester: Ventus Sport Edition

Spartansk: For mindre piloter kunne man savne en justerbar hovedstøtte. Hjul med effektivt skivebremsesystem fra TOST.



Hvor flyver vi hen?
Svæveflyvningen er verdens bedste sport – det synes vi i hvertfald selv. Men hvor skal vi hen med 
vores sport, og hvilke udfordringer er kommer vi til at møde på vejen? DsVU er undervejs med en 
perspektivplan som adresserer nogle af fremtidens udfordringer med en række sigtepunkter. 

Et sigtepunkt 
i horisonten

Perspektivplan 2017-2027:

På svæveflyvekonferencen i Fredericia i no-
vember stillede DSvU-formand Peter Erik-
sen sig op foran de fremmødte og ridsede 
en af sportens problematikker op. Han tog 
et whiteboard og delte et kvadrat op i fire 
segmenter – mænd, kvinder, unge og ældre. 
De kvikkeste af de fremmødte havde nok 
på fornemmelsen, hvorhen rejsen gik. 

”I hvilket segment er vi godt repræsente-
ret?”, spurgte Peter forsamlingen retorisk.  
Efter en kunstpause kom speedmarkeren 
på overarbejde i feltet ”Mænd i + 45-alde-
ren” – og det er nok en relativt dækkende 
beskrivelse for medlemssituationen i de nor-
diske lande. Der er selvfølgelig også yngre 
mænd, men ikke i samme forhold. Kvin-
derne derimod glimrer med et næsten to-
talt fravær i sporten. De findes, men mat-
cher ikke den naturlige fordeling på ca 50 
% i den naturlige population!  Andelen er 
kvinder skal nok opgøres i én-cifrede pro-
cent-tal – på en god dag. ”Tænk lige over 
det”,  lød opfordringen fra Peter til forsam-
lingen.

Eriksens publikums-øvelse fra konferen-
cen afslører en udfordring i horisonten, både 
set ud fra medlemmernes køn og alder. De 
erfarne mænd driver i stort omfang spor-
ten med iver, kundskab, erfaring og stor 
tidsmæssig indsats, og det er jo glimrende, 
hvis det bare ikke havde været for det fak-
tum, at tiden ikke står stille. De gråhårede 
typer holder ikke evigt, og på et tidspunkt 

forsvinder klubbens stålsatte instruktører, 
organisatorer og værksteds-konger ud i et 
velfortjent otium. Dette generations-skifte 
er helt naturligt, men det forudsætter, at der 
kommer nye medlemmer og overtager funk-
tionerne. Er sportens demografi skæv, så 
kommer sporten i fremtiden til at stå med 
et problem. Et stort problem. 

Ændrede idrætsvaner
Dette kommer oveni, at befolkningen som 
helhed ændrer idrætsvaner. Nogle idrætter 
mister medlemmer, mens andre vinder, og 
dette udkrystalliseres ofte ud fra et special-
forbunds evne til at imødekomme skiften-
de krav og behov;  Sportsgrene som fx sejl-
sport oplever p.t. nedgang i antallet af med-
lemmer i Dansk Idrætsforbunds (DIF) år-
lige statistikker. Men andre idrætter vinder 
medlemmer: ”Idrætter som cykling, løb og 
så videre passer godt ind i vores travle liv. 
Vi kan deltage i fællesskabet, når det passer 
ind i vores program, og resten af tiden kan 
vi så træne alene,” forklarer idrætsforsker 
Maja Pilgaard i den seneste opgørelse fra 
Dansk Idrætsforbund.  

Mange udfordringer
I lyset af disse problemstillinger står spørgs-
målene står i kø – og gode svar hænger ikke 
nødvendigvis på træerne: 
Hvordan tiltrækker og fastholder vi unge 
mennesker i ivrig konkurrence med inter-

net, Playstation, sociale medier og video on 
demand som Youtube?  
Hvordan kan vi udvikle vores måske vigtig-
ste aktiv, klubberne, så de fortsat har en 
struktur og modus operandi som modsva-
rer samtiden og ikke er organisatoriske og 
spejlbilleder af 50’erne og 60’erne, hvor det 
var ganske normalt og acceptabelt at tilbrin-
ge hele dagen på en flyveplads for – måske 
– at flyve en kort skoleflyvning?
Hvordan sikrer vi at vi som sport tilbyder 
det som folk gerne vil have? 
Og hvad med kvinderne?

Svæveflyvning er mange ting for mange 
mennesker, og der er nok ikke bare en en-
kelt recept som fungerer og som på magisk 
vis kan løse alle de skitserede problemer. 
Der skal flere ”ben” i strategien.  Derfor har 
Perspektivplanen, som her ridses op i ho-
vedtræk, 3 hovedakser, som alle i gennem-
gående træk beskæftiger sig med at sikre 
kvaliteten i sporten, rekruttering og fasthol-
delse af medlemmer.

Sikre medlemstallet
Første hovedakse beskæftiger sig med det 
overordnede problem: Hvordan får vi flere 
medlemmer – dels hvordan kan vi rekrut-
tere flere medlemmer, og hvordan sikrer vi, 
at de bliver (keeping members). I perioden 
2010-2015 har DSVUs klubber i gennem-
snit rekrutteret 130 nye medlemmer årligt, 
men halvdelen er forsvundet efter 2 år, og 

efter 4 år er der bare 30 af de 130 tilbage. 
Det er DSVUs vision, at der sikres en netto 
medlemstilgang gennem reduceret afgang 
og øget tilgang.  Dels skal vi gennem ana-
lyse forstå ”hvorfor” folk kvitter sporten, 
men perspektivplanen ønsker også at sætte 
fokus på rekruttering af flere kvindelige 
medlemmer – mindst 10 om året de kom-
mende 5 år.  Den øgede rekruttering kan 
også ske gennem samarbejde med skoler og 
uddannelsesinstitutioner – svæveflyvning 
er glimrende udgangspunkt for praktisk og 
teoretisk forståelse af mange skolefag fx ma-
tematik og fysik. Endelig sigter perspektiv-
planen også mod, at der etableres fast-track-
skoling til certifikatet og alternative former 
for medlemskab for dem, som ikke ønsker 
at være klubben en hel dag. Med andre ord 
skal det være enklere og mere smidigt at 
være svæveflyver. Sporten skal justere sig 
ind på nutidens forventninger, og ikke om-
vendt. Alt peger i øvrigt på, at adskillelsen 
mellem arbejde og fritid  i fremtiden bliver 
mere diffus, så vi skal åbne klubberne op på 
hverdage, så vi får mere glæde af vores sport.

Elitesport
Svæveflyvning er en sport, og i en sport kon-
kurrerer man. Det beskæftiger anden ho-
vedakse sig med. Det er DSvUs sportslige 
mål at få mindst en medalje til verdensme-

sterskaberne eller europamesterskaberne 
hvert 5. år og halvdelen af deltagerne ved 
EM og VM placeret blandt de første 10 pla-
ceringer.  I IGC-sammenhæng skal mindst 
5 piloter blandt IGC Top 100 på den indi-
viduelle verdensrangliste (i dag 1 pilot) og 
DK skal være at finde blandt de 10 øverste 
nationer på IGCs verdensrangliste for na-
tioner. 

DSvU ønsker at udvikle junior- og talent-
massen, fordi det er udgangspunkt for stær-
ke fremtidige elitepræstationer. I den for-
bindelse er det DSvU’s vision, at der er 100 
registrerede juniorer og talenter som delta-
ger i DSvUs talentarbejde, og at mindst 90 
% af alle juniorer deltager i aktiviteter rettet 
mod elitesport. Konkurrenceudvalget ven-
tes at udarbejde en handlingsplan med ju-
steringer i udtagelse af nationalhold, træ-
ningsmetoder og identificere kort- og lang-
sigtede mål.  DSvU vil i øvrigt fortsatte støt-
te udviklingen indenfor e-sport (fx Condor). 

Breddeidræt
Men eliteidrætten kan ikke gøre det i en-
som majestæt. For mange svæveflyvere er 
drivkraften i medlemsskabet en fortsat per-

sonlig udvikling, glæde og nye oplevelser 
ved flyvningen på et individuelt niveau. 
Denne udvikling i breddeidrætten er på per-
spektivplanens 3. strategiske akse primært 
bundet op på klubberne. Dette handler også 
om at give medlemmerne fornyet energi ef-
ter certifikatet med fokus på strækflyvning, 
konkurrenceflyvning og flyvning i udlan-
det. Her handler det om at have bedre ad-
gang til stræk-egnede 2-sædede fly, øge den 
gennemsnitlige flyvetid per medlem med 
15 % over de næste 2 år samt øge antallet af 
aktive deltagere i DSvUs online-konkurren-
cer med 20 % over de næste 5 år. Klubbens 
coach-funktion skal understøttes så ved-
kommende bliver ressource, som kan vej-
lede specielt nye S-piloter i deres videre ud-
vikling og etablere handlingsplaner. 

DIF har i øvrigt godkendt de strategiske 
akser de vil støtte i de kommende 4 år, og 
disse områder harmonerer med Perspektiv-
planens fokuspunkter, hvilket  som udgangs-
punkt sikrer økonomisk støtte fra DIF. 
Det er meningen, at Perspektivplanen skal 
vedtages på Repræsentantskabsmødet 
d.11.3., hvorefter den skal implementeres i 
samarbejde med klubberne. H

Tekst og foto: Jens Trabolt

I perioden 2010-2015 har DSVUs klubber i 
gennemsnit rekrutteret 130 nye medlemmer 
årligt, men halvdelen er forsvundet efter 2 år, 
og efter 4 år er der bare 30 af de 130 tilbage.

”

DSvU-formand Peter Eriksen ridsede medlems-
problematikken op til den danske Svæveflyve-
konference i november: ”Vi har mange ældre 
mænd, nogle unge mænd, men stort set ingen 
kvinder”, konkluderede han. 

H Perspektivplan 2017-2027
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H Klubudvikling

At levere det,  
som folk ønsker

SPORT ENGLAND (Red: en sponsororga-
nisation med fokus på at fremme den brede 
sportsudøvelse), har publiceret en ny stra-
tegi, som bygger på den engelske regerings 
sportsstrategi fra sidste efterår. Lidt usæd-
vanligt for den slags strategier, så kaster den 
faktisk lidt lys på det spørgsmål, som vi svæ-
veflyvere har stillet os selv i nogle år nu: 
“Hvordan kan vi ændre os i takt med tidens 
udvikling, så svæveflyvning overlever?”. Selv 
har vi jo allerede konkluderet, at det hand-
ler om “at rekruttere nye medlemmer” og 
“at være i stand til at fastholde medlemmer”, 
men pålidelige metoder leder vi stadig ef-

ter. Sport England har identificeret to vir-
keligt brugbare pointer: 1) Levér, hvad folk 
ønsker, og 2) Sørg for fravær af dårlige op-
levelser. Det lyder jo himmelråbende sim-
pelt! Alt, hvad vi skal gøre, er at finde ud af 
hvad folk i vores lokalsamfund ønsker sig 
af os, og hvad de IKKE ønsker.
For at blive klogere på det, er vi nødt til at 
blive bedre til at indsamle brugbar informa-
tion. BGA’s Udviklingsudvalg er i gang med 
at udvikle et sæt analyseværktøjer, som klub-
berne kan bruge. Disse er tilgængelige på 
BGA’s hjemmeside. 

Imidlertid er det ikke nok med en stor bun-
ke data. Vi er også nødt til at være i stand 
til at fortolke dem effektivt for at forstå, hvad 
der ligger til grund og hvorfor. “Data Cap-
ture” og “insight” er modeord i tiden, men 
for en gangs skyld, så er de mere end tom-
me fraser - implementationen af dem skul-
le gerne vise sig særdeles brugbare på flere 
områder. Hvis vi forstår, hvad det er folk 
virkelig ønsker, bliver vi bedre i stand til at 
tilbyde svæveflyvning på en måde, som in-
volverer folk. Vi vil blive meget bedre i stand 
til at kommunikere relevant information til 
klubmedlemmer, potentielle klubmedlem-
mer og lokalsamfundet.  Med “vi” mener 
jeg os i svæveflyveklubberne. Med “lokal-
samfundet” mener jeg såvel det lokale geo-
grafiske område som andre med interesse-
sammenfald. Når vi forstår, hvad det er, der 
skal ske i klubben og hvorfor, så vil vi også 
bedre være i stand til at definere, hvad det 
er for en frivillig indsats, der er brug for, og 
præcist forklare, hvad der er på spil, når vi 
opfordrer frivillige til at involvere sig.

Når vi forstår, hvad det er, at folk ønsker 
og hvorfor, står vi også meget bedre i for-
hold til at forklare vore behov for finansiel 
støtte. Sport England er meget klar på det 
punkt:  Finansielle tilskud gives KUN, når 
der er bevis for, at det foreslåede projekt er 
baseret på en forståelse for, hvad det lokale 
samfund ønsker! Sport England er førende 
på støtteområdet, så på de områder, hvor 
de går ind med støtte, er det meget tænke-
ligt, at andre følger efter. Og det er jo en år-
hundredeårig gammel forretningslære, at 
det handler om at opfylde et behov på mar-
kedet.

Det er lige så vigtigt at forstå, hvad folk 

IKKE ønsker. Sport England har fundet ud 
af, at måden at fastholde skolebørns inte-
resse i sport er ved at blive bedre til undgå 
de dårlige oplevelser. Det er en utrolig in-
teressant og brugbar ide: I stedet for at fo-
kusere på at motivere folk, hvad så med at 
kigge på det, der demotiverer og sørge for, 
at områder, der bidrager negativt, håndte-
res og elimineres. Når negativ opførsel i en 
svæveflyveklub ikke straks tackles, så er det 
en underforstået accept af den. Det sender 
et klart, uudtalt signal til alle, om hvordan 
klubben fungerer, og specielt til de nye, po-
tentielle svæveflyvepiloter, som stadig er 
usikre på, om miljøet er noget for dem, og 
om de nogensinde vil blive fuldt accepteret 
i deres nye “stamme”. 

Nogle klubber hr arbejdet meget med ind-
slusningsprocessen ved at kigge på, hvor-
dan klubmedlemmer interagerer med nye 
medlemmer og har opfordret dem til at age-
re anderledes. For eksempel er det meget 
mere fremmende for processen at vise det 

OM AT SÆTTE PRINCIPPER I SPIL.
Principperne nævnt i denne artikel kan anvendes over for såvel nye som eksisteren-
de medlemmer.
 
Hvad ønsker hver enkelt klubmedlem at få ud af sin flyvning? Sørger du for at leve-
re den træning og støtte, der skal til for at hjælpe klubmedlemmet med at nå sine 
mål? Hvad med aflyste flyvedage, eller når flyvepladsen står under vand i vintermå-
nederne? Hvilke aktiviteter tilbyder klubberne, således at medlemmerne føler, at de 
er medlem af en klub, uanset vejret? Hvad med klubekspeditioner til andre svæve-
flyvesteder?

En klub, som er i stand til at levere det, som folk ønsker, og som kan undgå negati-
ve oplevelser, vil opleve glade og aktive piloter. Det er den slags klubber, som andre 
har lyst til melde sig ind i og deltage aktivt i.

nye medlem, hvordan man holder en vinge 
som en del af introduktionen end at over-
fuse dem, når de af egen frivillig vilje prø-
ver at hjælpe til og måske gør et eller andet 
forkert.  En indslusningsproces for nye med-
lemmer har mange fordele.

Det med at kigge på potentielt negative 
og demotiverende oplevelser kan tages et 
skridt videre - ved at kigge på, hvad det for 
barrierer der afholder underrepræsentere-
de befolkningsgrupper fra at deltage. Det 
kunne være kvinder, folk med handicap, 
folk af anden etnisk herkomst, bestemte al-
dersgrupper osv. Hvad kan din klub gøre 
anderledes for at opmuntre et bredere ud-
snit af befolkningen til at deltage? Hvad kan 
du gøre for at bringe større fokus på den 
slags støtte ind i din klubstrategi?

Oversætterens kommentar
DSvU’s Bredde- og Juniorudvalg tæller pt. 
5 medlemmer. Vi har forskellige holdnin-
ger og tilgange til arbejdet, og bølgerne går 
somme tider højt i diskussionerne, men vi 

Hvordan kan vi ændre os i takt med tidens udvikling, 
så svæveflyvning overlever? Her er erfaringerne og 
strategien fra det engelske svæveflyveforbunds ud-
viklingskonsulent Allison Randle

er fuldstændigt enige om målet: Vi ønsker 
at vende den generelle medlemstilbagegang. 
Hvor dansk svæveflyvnings PR-indsats i 
90’erne og 00’erne handlede om, at omver-
denen skulle lære at se det fremragende i 
os, så har de seneste 10 års bestræbelser i 
højere grad fokuseret på det modsatte: at 
det os, der skal lære at se ud, forstå og til-
passe os til den omverden vi lever i. Over-
sætteren repræsenterer den holdning, at de 
mekanismer, som vi er oppe mod, når vi 
skal forsøge at vinde og fastholde et med-
lems gunst i konkurrence med mange an-
dre fritidsaktiviteter, er præcis de samme 
mekanismer, som hersker på et kommer-
cielt marked. ”Den, der vinder medlemmets 
gunst, vinder også hans/hendes tid og pen-
ge”, som den tidligere BGA-præsident og 
nuværende EGU-præsident, Patrick Nae-
geli har udtalt. Vi er stadigvæk en organi-
sation af frivillige, ubetalte mennesker, men 
vi vil jo gerne alle sammen skabe succes, vil 
vi ikke? Vinder vi et medlems gunst, er vi 
også godt på vej til at gøre ham/hende til en 
medspiller i klubben. H

Tekst: Allison Randle, BGA (oversat af Claus Nedergaard Jacobsen) 
Foto: Allison Randle, Claus Nedergaard Jacobsen, Jens Trabolt

Klubber har også været i færd med at kigge på 
deres klubhuse, fordi det første indtryk er altaf-
gørende. Her er det Ulster Svæveflyveklub, som 
har fået sit gæstecenter finansieret via Sport 
Northern Ireland. En klub sagde stolt - da jeg 
spurgte til det skinnende rene klubhus - at de til 
dato kun havde haft en eneste ansat: en rengø-
ringsassistent

Ulster svæveflyveklub med en startvogn, der 
direkte hjælper gæster med at finde frem til 
”indgangen” til klubben. Centeret er også ind-
rettet med udstyr til handicapflyvning.

Forfatteren Allison Randle, BGA (foto af Claus 
Nedergaard Jacobsen)
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H Retro

Ka 2 var Rudolf Kaisers första konstruktion åt Schlei-
cher och det skulle, som vi vet, bli många fler. Jung-
fruflygningen ägde rum i Gelnhausen den 29 mars 
1953 och den första Ka 2an levererades till Rhön-
flug Poppenhausen (en av klubbarna på Wasser-

kuppe) den 5 april 1953.
Ka 2 är ett tvåsitsigt segelflygplan och har en spännvidd på 15 

m. Glidtalet är 24 vilket var en besvikelse, även om flygegenska-
perna var fina. 1955 kom därför Ka 2b, som har 16 m spännvidd 
och en kropp som är 18 cm längre. Glidtalet var nu 27 och det var 
rätt hyfsat för en tvåsitsare på sin tid.

Ka 2 och Ka 2 b blev populära i tyska klubbar och användes ock-
så vid flera rekord. I januari 1959 satte Dieter Schmitt och Karl 
Plummer tyskt rekord i höjdvinst med 6 907 m och senare samma 
dag rekord i absolut höjd med 7 700 m. 1964 sattes tyska distans-
rekorder för tvåsitsare med en Ka 2b med 425 km. Så sent som den 
28 maj 2012 flög Uli Schwenk en FAI triangel på 684 km tillsam-
mans med sin 81 årige far. Det behövs alltså inga Arcusar för att 

göra rediga flygningar med tvåsitsare!
Totalt byggde Schleicher 33 Ka 2 och 75 Ka 2 b mellan 1953 och 

1962 och ytterligare 4 byggdes på licens av andra tillverkare. Av 
dessa flyger fortfarande ca 40.

Ka 2 är byggd helt i trä och duk på traditionellt sätt. Släktdragen 
med Ka 6 är uppenbara. På samma sätt som K 8 är en ensitsig Ka 
7 och sedermera ASK 23 är en ensitsig ASK 21. Vill man läsa mer 

The Swedish 
Connection
Ka 2 b Rhönschwalbe
Tex och foto: Robert Danewid

For første gang i sin 47 årige karriere har Robert 
Danewid fløjet Schleicher Ka 2 B. Det var ellers ud-
set til at blive Sveriges første 2-sædede primary 
trainer efter 2. verdenskrig. Men da den svenske 
chefinstruktør Lennart Ståhlfors rejste til Tyskland 
for at forhandle med Schleicher, kom han hjem 
med Scheibe Bergfalke istedet.

Bild t.h. Scheibe var villig att modifiera Bergfalken enligt Lennart ”Stålis” 
Stålfohrs önskemål. Bergfalke II/55 är byggd enligt Stålis specifikationer. 
De första Bergfalkarna kom till Sverige 1955. Totalt inregistrerades under 
årens lopp 168 Bergfalke.  (foto: Jens Trabolt)

Ka 2-konstruktör Rudolf 
Kaiser (1922-1991)
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om Ka 2 rekommenderas Peter Selingers fina bok Rhön-Adler (den 
finns på både tyska och engelska).

På Ålleberg finns numera ett aktivt ”retro-gäng” inom SVS. Med 
Petter Lindberg och Piotr Müller i spetsen flyger man regelbundet 
med retro-flygplan. Med retro-flygplan avser jag då flygplan från 
50 och 60-talet. Petter Lindberg har en hel hangar (gamla verksta-
den, som numera ägs av honom) full av ”bröte”. Men ett par rikti-
ga godbitar, som är i flygskick, sticker ut. Förutom Ka 2 b har Pet-
ter en Bocian D, en Ka 6 E och en SB 5 som flygs regelbundet. Pi-
otr har ett par Bocian och en Foka. Härliga flygplan för en som är 
född på 50-talet!

I samband med årets nordiska segelflygmöte, som ägde rum på 
Ålleberg, fick jag chansen att prova både Ka 2 b och Bocian 1 E. 
En riktig retrotripp alltså!

När man sätter sig i Ka 2an kommer ungdomsminnena tillbaka. 
Sommaren jag var 15 år tillbringade jag 40 tim i en K 8 och året 
efter blev det avancemang till Ka 6 Cr och därefter Ka 6 E. Sitt-
brunnen i Ka 2 är som en Ka 6, dock lite rymligare, men man sit-

ter rakt upp och ner som i K 8. Och så luktar det som sig bör i ett 
träflygplan! Sittställningen är, med dagens mått, knappast bekväm, 
men karaktärbildande. Sidroderpedalerna är upphängda i ovansi-
dan så man rör hela benet när man trycker på dem. Något man 
började överge med Ka 6 E. Höjdrodertrimmen är en stor grön 
spak på höger sida och det är en riktig rodertrim, ingen fjäder. Jag 
minns att man kunde flyga K 8an med sidroder och använda trim-
men som höjdroderspak och det kan man med Ka 2 också. 

I baksits hade jag Anders Sahlberg, nybliven segelflyginstruktör, 
som tycker att retroflygande är kul. Att ta sig in i baksits är lite 
bökigt. Huven fram fälls till sidan medan huven bak fälls uppåt. 
Bakre sittbrunnen är delvis under vingen. Å andra sidan, på den 
tiden Ka 2 togs fram var det väl meningen att läraren satte sig i 
baksits på morgonen och lyftes ut på kvällen. Så då kan det ju kvit-
ta!

Ka 2 är försedd med hjul och skida. Hjulet sitter långt tillbaka så 
flygplanet vilar på skidan vid start. Jag satt alltså i framsits och flyg-
planet vilade tungt på skidan. Vi flygsläpade med en Dimona. Och 
det kan jag tala om, att dra loss en Ka 2 som står tungt på skidan i 
högt gräs med en Dimona var en intressant upplevelse. Min upp-
fattning om att Falköping är ett långt fält fick omvärderas…….

Nåväl, väl i luften flyger Ka 2 precis som man förväntar sig av 
ett Schleicher flygplan. Även om det var många år sedan jag satt i 
en K 8 eller Ka 6 så var det uppenbart att det är samma konstruk-
tör. Alltså, fina flygegenskaper!

Petters Ka 2 b har registreringen D-5402. Det är samma flygplan 
som Uli Schwenk flög nästan 70 mil med 2012. 

The ”Swedish Connection”.
Ka 2 har faktiskt en ”Swedish Connection”.

Vi tar det från början, källa är en artikel jag skrev i årsboken ”Se-
gelflyg 1991”. I maj 1947 genomfördes den första försökskursen på 
Ålleberg för C-diplom enligt DK-metoden. Enligt vissa källor var 
detta den första civila DK-kursen i världen. Flygplanet man an-
vände var en amerikansk Schweizer SGU 2-22 med den passande 
registreringen SE-SGU. F ö är det i år 75 år sedan Ålleberg starta-
de som central segelflygskola i Sverige.

Lennart Ståhlfors – Stålis – var med som instruktör på den för-
sta kursen och han berättade för mig att man under kursen hade 
tillgång till en osedvanligt dålig vinsch. Han fortsatte: ”Vi fick bara 
120 m i banänden, men det räckt till en 180 graders sväng och sen 
landning direkt”. Stålis berättade vidare om hur han och chefsin-
struktören Bergman hade suttit på KSAK i Stockholm och tränat 

Huvudpersonerna: Lennart ”Stålis” Ståhlfors, Egon Scheibe och Alexan-
der Schleicher

in instruktionerna med stoppur. Det gällde ju att de var så korta 
att man hann igenom dem innan man åter stod på terra firma. I 
princip är det samma instruktioner, från Flygvapnets utbildning, 
som vi fortfarande använder.

I tidningen Flyg nr 13 1947 finns ett reportage om kursen och 
här kan man läsa: ”I sin kritiska analys av kursen framhåller chefsin-
struktören att det använda DK-flygplanet är mycket ändamålsen-

Mer instrument än så här behövs inte för att flyga 
nästan 70 mil i en Ka 2 b

Främre sittbrunnen: Sittställningen är karaktärbildande! (Karakterdan-
nende, red.)

På Ålleberg finns numera ett aktivt ”retro-gäng” inom SVS, t.ex. Piotr 
Müller (i framsits på denna Bocian)

H Retro
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ligt och kan rekommenderas. Vidare framhåller han att en viss 
nackdel med DK-utbildningen torde ligga i att nybörjaren, som ti-
digare inte suttit i ett flygplan men som redan efter fjorton dagars 
utbildning flyger ensam i ett segelflygplan, kan komma att känna 
sig alltför säker. Det snabba inlärandet fordrar en sträng övervak-
ning och en sträng fortsatt skolning omedelbart efter kursens slut”.

Och det är ju faktiskt liknande tankar vi har börjat återkomma 
till idag, fast på ett annat sätt. Det är efter utbildningen vi måste 
”hålla koll” på de nya segelflygarna och hjälpa dem vidare.

1948 genomfördes sedan den första DK-lärarkursen på Ålleberg.
Dollarkursen steg så det var inte aktuellt att köpa fler flygplan 

från Amerika. Under några år användes engelska Slingsby T21, 7 
st importerades, och Kranich. När Flygvapnet 1952 avvecklade sin 
segelflygverksamhet överfördes 30 Kranich till klubbarna och i 
brist på bättre fick dessa kärror utgöra stommen i det nya utbild-
ningssystemet. Ett ”riktigt” skolflygplan stod högt på önskelistan. 
I början av 50-talet stagnerade dessutom segelflygverksamheten i 
Sverige. Mellan 1949-55 hölls t ex inga SM. Segelflyget behövde 
”komma vidare”.

I december 1954 åkte så KSAKs tillförordnade chefsinstruktör 
Lennart Ståhlfors på egen bekostnad till Tyskland. Avsikten med 
resan var att hitta ett lämpligt tvåsitsigt skolflygplan. Segelflyget 
hade blivit frisläppt i Västtyskland den 30 augusti 1951 och utve-
cklingen gick snabbt. Det behövdes nya flygplan för att bygga upp 

det tyska segelflyget.
Svenskt segelflyg var också i skriande behov av nya flygplan och 

då speciellt, som vi sett, ett lämpligt tvåsitsigt skolflygplan. Medan 
chefsinstruktören Bergman var tjänstledig och for till Sydamerika 
för att demonstrera SAAB Safir, åkte Ståhlfors till Tyskland på jakt 
efter en tvåsitsare. Så här med facit i hand kan man konstatera att 
Stålis Tysklandsresa är en av de mest betydelsefulla händelserna i 
det svenska segelflygets historia.

Stålis var i först hand intresserad av Ka 2 Rhönschwalbe. Alltså 
gick resan till Poppenhausen och Schleicher. Det visade sig att, en-
ligt Stålis, sittbrunnen var alldeles för liten i Ka 2 (de som minns 
Stålis vet att han var en rekorderlig karl). Vid det efterföljande be-
söket på ett Gasthaus, där det förresten serverades fläskkotletter, 
försökte Stålis få Alexander Schleicher att modifiera Ka 2an. Det 
var Schleicher inte intresserad av, så resan gick vidare.

I Burgerlangenfeld utanför Regensburg besökte han firman Burg-
falke, en firma som licenstillverkade ett tvåsitsigt flygplan som het-
te Bergfalke. Herr Dahmen, firmachefen, hade sålt två byggsatser 
till Sverige via Birger Nilsson (känd från Flygindustri i Halmstad 
och som lärare på Ålleberg). Även Bergfalken befanns vara för 
trång men inte heller Dahmen var benägen att göra ändringar i sin 
licenstillverkade skapelse.

Resan gick vidare och i Solingen träffade Stålis Josef ”Seff ” Kunz, 
en av de stora ledarna inom efterkrigstidens tyska segelflyg, mångårig 

ordförande i segelflygkommissionen inom DAeC. De hamnade na-
turligtvis på krogen och även i Solingen serverades fläskkotlett. 
Stålis påpekade artigt att det var osedvanligt stora fläskkotletter. 
”Wir haben grosse Schweine in Deutschland”, svarade Kunz……..

”Ka 2 är inget för er i Sverige”, sa Kunz, ”ni har alldeles för dåli-
ga fält, ni slår bara in botten”. När Stålis berättade detta för mig i 
slutet av 80-talet plirade han och sa ”hur kunde han veta det?”. 
Kunz råd var att i Sverige dög bara stålrörsflygplan, t ex Bergfalke. 
Ka 2 är ju ett rent träflygplan. ”Du ska åka till Scheibe i München” 
sa Kunz.

Så resan gick vidare och se, under åskådarläktaren på flygplat-
sen i München-Riem fann han vad han sökte. Här huserade Egon 
Scheibe, före kriget ordförande i Akaflieg München och en av för-

Om Schleicher byggt en större cockpit 
till Ka 2 och Stålis inte ätit stora 
fläskkotletter med Seff Kunz i Solin-
gen, ja då är det möjligt att jag flugit 
Ka 2 under min utbildning och inte 
Bergfalke. Nu dröjde det 47 år innan 
jag fick prova Ka 2.

”

grundsfigurerna i den s k ”München-skolan”, d v s metoden att 
bygga flygkroppen i stålrör och duk. Bergfalken, som byggdes på 
licens i Burgerlangenfeld, var hans skapelse. Och Scheibe var vil-
lig att modifiera Bergfalken enligt Stålis önskemål. Bergfalke II/55 
(och senare III och IV) är byggd enligt Stålis specifikationer. Och 
det var början på en livslång vänskap mellan Ståhlfors och Schei-
be.

Ståhlfors for hem till Sverige och blev sommaren 1955 utnämnd 
till KSAKs ordinarie chefsinstruktör. En tjänst han hade fram till 
pensioneringen 1983. Scheibe flyttade till Dachau och blev en av 
de ”stora” tillverkarna. Som kuriosa kan nämnas at deras framg-
ångsrika Zugvogel konstruerades av Ka 2ans pappa Rudi Kaiser 
(Ka 5 är Zugvogel).

Om Schleicher byggt en större cockpit till Ka 2 och Stålis inte 
ätit stora fläskkotletter med Seff Kunz i Solingen, ja då är det möj-
ligt att jag flugit Ka 2 under min utbildning och inte Bergfalke. Nu 
dröjde det 47 år innan jag fick prova Ka 2.

De första Bergfalkarna kom till Sverige 1955. Totalt inregistrera-
des under årens lopp 168 Bergfalke. Den första II/55an kom till 
Aeroklubben i Malmö 1956 och fick registreringen SE-SUC. 10 år 
senare fick en tolvårig skånepåg göra sin första segelflygning med 
morbror Anders i just SUC. Men det är en annan historia.H

SE –SUC, första Bergfalke II/55 i Sverige.
Den svartmålade nosen är inte standard, det var för att dölja en trans-
portskada. Flygplanet kom till Malmö med godsvagn.
Den nämnde skånepågen (skåneknægt, red) var vid tillfället två år och 
tillbringade ofta sin tid hos farmor och farfar i deras kolonistuga på Ulri-
cedal, i banänden på Bulltoftas bana 24. Allt som oftast hördes pågen 
säga ”tatt nasen” när SUC passerade över kolonistugan. Ingen begrep nå-
got till man kom på att ”tatt nasen” betydde svart nosen.

Petter Lindberg har en hel hangar på Ålleberg full av ”retro-flygplan”

Startberedd på Falköpings gräsfält

H Retro
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Drammen Flyklubb

Grundlagt: 1936

Medlemmer: Ca 280, hvoraf ca. 146 til-

hører seilflysektionen.

Bane: 19/28, 630 meter, græs

W

Tekst og Foto Jens Trabolt

Drammen og fremtiden
Drammen Flyklubb har vundet i det himmelske lotteri. En suveræn placering i ”the sweet 

spot” med overkommelig distance til Oslo men også kort flyveafstand til den magiske 

fjeldverden sikrer et stabilt og stort medlemsantal. 2016 blev året hvor klubben fik en al-

vorlig opgradering med nyt fly og klubhus.

Drammen Flyklubb fejrede sidste år sit 80 års jubilæum – og har 
siden 1959 haft base på Hokksund Flyplass. Flyveklubben som er 
blandt de største i Norge – hvis ikke den største - er i sit livs form 
og fik sidste år en højkalibret vitaminindsprøjtning i form af helt 
nyt klubhus og ny handicaptilpasset ASK 21 – i alt investeringer 
på 4,8 mio. norske kroner: ”Det har været en meget krævende pro-
ces at rejse midlerne og gennemføre projektet. Nu har vi fået en 
pustepause”, siger en af klubbens mange ildsjæle, styreleder Stig 
Harald Hovind til NORDIC GLIDING under besøget på Hokk 
sund. 

”Men vi tror på, at det nye klubhus med sine faciliteter og den 
fortsatte satsing på rekruttering af nye piloter, vil videreføre klub-
bens lange traditioner i det norske flymiljø”, siger han. 

”Af de 4,8 millioner klubben har investeret kommer 2,4 millioner 
i støtte fra ExtraStiftelsen, 100.000 kroner fra Stiftelsen Kaare Berg, 
og 20.000 kroner fra Sparebanken Øst. Resterende kommer fra lån 
og egne driftsmidler”, siger Hovind som er tidligere professionel 
pilot i USA, men nu arbejder som teknisk skribent. 
Drammen Flyklubb holdt allerede i oktober 2016 de første test-
events med svæveflyvning for funktionshæmmede, og det var en 
stor succes:

”For os har samarbejdet med Landsforeningen for Ryggmargs-
skadde vist sig at være indgangsbilletten til klubbens handicapsat-
sing. Foreningen har mange ressourcer og stort netværk, og har 
allerede søgt om støtte til uddannelse af seks svæveflypiloter, per-
sonlifte og flere introduktionsdage”, siger Stig Harald Hovind. 

HER FLYVES ...

I serien ”Her flyves” tegner NOR-
DIC GLIDING et portræt af de klub-
ber, der udgør svæveflyvningen i 
Norden. 

Projektleder for handicapflyvningen Ingar Bren-
na har vanskeligt ved at bevare sit dårligt hu-
mør: Han monterer her klubbens nye ASK 21 for 
første gang. 

Styreleder i Drammen FK, Stig Harald Hovind har stået i spidsen for klub-
bens satsninger. 

Et nyt klubhus som er værd at vise frem, mener Ingar Brenna.

 NORDIC GLIDING 2017    SIDE 41



 NORDIC GLIDING 2017    SIDE 43SIDE 42    NORDIC GLIDING 2017            

700 meter over Wasserkuppe i en Ka 2b! 
Samtidig er vi 1650 meter over havets over-
flade. Et flyslæb klart til start i modvind ned ad Bane 06t. Bemærk at 

en Dimona H36 netop er landet i medvind op ad bakke på Bane 
24 – samme stykke asfalt, bare fra den anden ende. Det er helt 
normal praksis på Wasserkuppe. 

til. Banen er nemlig relativt kort med bare 630 x 30 meter. Som 
ekstra bonus er den også smal – bare 30 meter, så normalt lander 
man langt frem, hvis der er flere fly på downwind.  Som det er nu 
opererer klubben med 2 slæbefly, LN-DFK som er en ”klassisk” 
Robin Remo 180 hk, som afløste klubbens Pawnee der grundet al-
der og stigende vedligeholdelsesregime var blevet for dyr i drift. 
Det skal dog siges, at den klarede over 20.000 slæb for klubben in-
den pensionering. Klubbens andet slæbefly er LN-YDM som er en 
ultralet Dynamic WT9 ejet af en privat ejergruppe. Effekten på 
Dynamic er ”bare” 100 hk, men flyet er meget let og aerodynamisk, 
så performance er god – selv på 630 meter. Dertil kommer, at en 
Dynamic har betydeligt lavere benzinforbrug og mindre miljø-
belastning. Dette illustreres også, at prisen for slæb er i Dynamic’ens 
favør med 45 kroner per 100 meter mod 60 kroner per 100 meter 

”

tivt slæbefly”, fortæller han. 
Klubben venter i øvrigt med at flyve til efter kirketid om sønda-

gen, og klubben har gjort meget for at sikre dialog med de naboer 
som oplever støj. Men ikke alle er negative – den nærmeste nabo 
er stærkt fascineret af flyvning og flyvemaskiner, og mange påskøn-
ner den aktivitet som flyvepladsen og klubben medfører til lokal-
området; Man skal ikke glemme, at svæveflyveklubber – Dram-
men Flyklubb ingen undtagelse - har en vigtig samfundsfunktion 
for unge og ældre flyveentusiaster, og flere af klubbernes unge med-
lemmer går videre til flyvekarrierer i det civile eller i forsvaret. 

Relativt kort bane
Hokksunds bane 10/28 står dog ikke på listen over mulige reser-
ve-landingspladser for Space Shuttle, og det er der en god grund 

Ak ja, ungdommen i vore dage! I gamle 
dage måtte eleverne selv bugsere rundt på 
flyene med håndkraft.   Sander Gundersen 
lægger alle ”kræfter” i bugseringen af 
klubbens ASK 21’eren ved hjælp at et mo-
toriseret gyrostabiliseret mono-wheel! 
Hvad skal det ikke ende med? Motorflyv-
ning? Kjetil Gundersen i baggrunden er der 
endnu håb for!

Skolechef i klubben, Jon Veddum er en af dem som arbejder med rekruttering og 
”keeping members” i klubben. Det har ofte et lav-praktisk udgangspunkt: ”Vi for-
søger at tage de unge med bilen når vi kører til klubben”, siger han.

Drammen FK har en absolut ung profil - her er langt til de første grå hår. Fra venstre 
Peder Kristensen, Martin H. Larsen, Hans Christian Knudsen, Henrik Gjestvang, 
Sander Gundersen og Christopher Kjendlie.

De fleste flyveklubber har også erfa-
ring med, at aktivitet er lig med øget 
opmærksomhed fra naboer (grannar, 
red.), og derfor har klubben gennem 
de senere år haft et stærkt fokus på 
at minimere miljøbelastningen.

”

Ambitionen for klubben er i øvrigt at øge aktiviteterne, og bl.a. har 
klubben søgt om længere åbningstider for flyvepladsen i driftsaf-
talen for de næste 10 år – og der er også søgt om at øge antallet af 
flyvningerne fra 7000 til 12.000 om året

Miljøhensyn vejer tungt
Men de fleste flyveklubber har også erfaring med, at aktivitet er lig 
med øget opmærksomhed fra naboer (grannar, red.), og derfor har 
klubben gennem de senere år haft et stærkt fokus på at minimere 
miljøbelastningen, siger Morten Svendsen, leder af Seilflygruppen: 
”Vi er opmærksomme på aerodynamisk støj og motorstøj. Vi ind-
førte grønne landinger for et par år siden, hvor motorflyene nu 
lander med motor i tomgang. Vi har netop besluttet at købe endnu 
en Dynamic, som ribbet for vægt kan fungere som et ekstra effek-

Klubbens ca 280 medlemmer har arbejdet hårdt i 2016 for at færdigbygge det nye 
klubhus, som  fungerer som mødested for medlemmene, og er utstyret med klas-
serum, kontorer, hvilerum for handicappede, WC/bad og et ganske flot køkken. 
Projektet er også muliggjort gennem økonomisk støtte fra  ExtraStiftelsen, Stiftel-
sen Kaare Berg (150,000), og Øvre Eiker idrettsråd.

Det er ikke bare klubbens fly som huserer på Hokksund. Her starter Ingar 
Pedersen i sin DG 400. Ingar kender man fra instruktørgerningen på flere 
SveDaNor-kurser i strækflyvning.
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KLUBFLÅDE
LN-GLU - LET Super Blanik L23.
LN-GGU - Grob Astir SC
LN-HAR - Piper PA-18-150 Super Cub

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

Drammen Flyklubb har tydeligvis 
en stor andel af unge medlemmer; 
En af forklaringerne er, at der bare 
er 64 km fra Oslo centrum til Hok-
ksund, og dette gør Drammen FK 
til den nærmeste klub til Oslo.

”

med Robin. Klubben har dog i tidernes morgen (´70-´77) haft sva-
gere slæbefly – ”rekordholderen” var LN-TSO, en Piper SuperCub 
PA-18 med voldsomme 95 hk til disposition. Efter sigende tog det 
”evigheder” om at stige til 500 meter og med alle instrumenter i 
rødt (nok undtagen fartviseren!) I dag har ca. 30 fly base på Hok-
ksund. Seilflygruppen har 5 fly, 3 
styk ASK 21, hvoraf den ene er 
med håndstyring, en Discus B og 
en temmelig ny LS 4 fra 2003.  
Drammen Flyklubb er selvfølge-
lig ikke bare svæveflyvning, men 
har også en motor- og mikrosek-
tion, og klubmedlemmerne trives 
i hinandens selskab. 

Oslo giver unge medlemmer
Drammen Flyklubb har tydeligvis en stor andel af unge medlem-
mer; En af forklaringerne er, at der bare er 64 km fra Oslo centrum 
til Hokksund, og dette gør Drammen FK til den nærmeste klub til 
Oslo. Nationalcenteret på Starmoen som også huser både Garder-
moen SFK og Elverum SFK ligger 149 km nord for Oslo - ca 2 ti-

mer borte.  På en god dag, som den dag NORDIC GLIDING be-
søgte klubben, kan man tydeligt se Oslo City og krydstogtskibene 
fra 800 meter over Hokksund. ”Vi forsøger at tage de unge med i 
bil når vi kører til klubben”, forklarer Jon Veddum, skolechef i klub-
ben. Der er flere incitamenter designet til at give mere aktivitet 

med unge medlemmer. Blandt an-
det findes der en støtteordning for 
ungdomsmedlemmer. Indbetaler 
medlemmet 1000 kroner på klub-
kontoen, giver klubben ekstra 1000 
kroner. 

Men disse fantastiske faciliteter 
ville ingen rolle spille, hvis flyvnin-
gen i området er kedelig (tråkig, 
red.) Men Drammen FK er i den 

optimale situation er der findes en meget bred variation af terræn 
tilgængelig inden for en relativ kort radius af flyvepladsen. Både 
nord og syd for Hokksund ligger to mindre fjeldpartier som hæ-
ver sig op til 600 meter over terrænet, hvor eleverne får deres før-
ste erfaringer med ”fjeldflyvning light”. Virker strategien ikke kan 
eleverne hurtigt flyve hjem til Hokksund og lavere terræn. Men 

Utdrikningslag, polterabend, möhippa - kært 
barn har mange navne. Men Drammen FK står 
altid til tjeneste, når et kommende bryllup skal 
fejres. Om aktiviteten genererer nye piloter er 
usikkert, men flyvningerne er tydelige på klub-
bens økonomiske resultat. De mange gæste-
flyvninger giver klubben et tilskud på ca. 
180.000 kroner årligt. 

Klubbens Diamond DA20/100 lander på bane 
10. Den trafikerede europavej E134 er i øvrigt 
placeret parallelt med banen i en afstand på 
bare 35 meter - og støjer naturligvis meget mere 
end flyveaktiviteterne. 

Ingar Brenna instruerer Kent Robin Åsen i svæ-
veflyvningens glæder til introdag for funktions-
hæmmede. Kent havde taget turen helt fra 
Arendal, 3 timer syd for Hokksund, for at prøve 
at flyve svævefly: ”Jeg stod op klokken seks, 
kørte klokken syv og nåede ikke engang at spise 
morgenmad inden afgang. Jeg pendler gerne fra 
Arendal til Hokksund for at flyve”, siger han. 
Kent Robin blev skadet efter en faldulykke i 
2010 og er nu lam fra livet og ned. I alt var der 12  
funktionshæmmede deltagere på introdagen d. 
1.  oktober som blev arrangeret i samarbejde 
med Landsforeningen for Ryggmargsskadde 
(LARS).  Klubben stillede med instruktører og 
slæbepiloter så alle deltagere fik mindst en 
flyvning hver, oplyser styreleder Stig Harald Ho-
vind. 

Præcis som mange andre nordiske klubber har 
Drammen gode erfaringer med UL-bugsering. 
Nu har klubben bestilt  endnu en Dynamic rib-
bet for vægt specielt til bugsering. 

Flyvepladsen ligger i tæt befolket område i udkanten af Hokksund by - 
deraf klubbens store fokus på miljøvenlig flyvning. Til gengæld er der ikke 
langt til hverken storby eller interessante terrænforhold. 
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1-2-3-flyv! På en sommerdag som denne med base i 2700 meter 
er lange flyvninger mulige fra Ole Reistad Center.  

H Her flyves: Starmoen

KLUBBENS FLY

LN-GCM er en LS-4 B bygget i 2003. Det er et populært fly i 
klubben grundet den relativt gode performance kombineret 
med venlige og tilgivende flyvekarakteristika.

LN-GHC er klubbens nyeste fly, en fabriksny ASK 21 årgang 
2016 med muligheden for håndstyring af sideror til funktions-
hæmmede piloter. Det og klubhuset udgør klubbens nyeste 
4.8 mio-kroners opgradering.  

LN-GCJ er klubbens ene ASK 21 som blev anskaffet fabriksnyt 
sommeren 2002 som supplement til det veltjente ASK 21 LN-
GAM. Flyet er leveret med spin-kit, halehjul og oxygenudstyr. 
Klubben købte også ny Cobra-anhænger sammen med flyet. 
Flyet benyttes til alt fra grundskoling til akro. 

LN-GDW er en 1997 Discus B og tager titlen som klubbens mest 
”Racy” fly.  Efter 10 solostarter i ASK 21 kan eleverne gå direk-
te på Discus. Det opleves”som at gå fra traktor til F1”, siger ele-
verne

Foto: Anders Hamre

Foto: Stian Angelsen

mod vest venter de rigtigt store oplevelser og de mest øde områ-
der i hele Europa – et naturligt vendepunkt lige ved grænsen til det 
enorme fjeldplateau Hardangervidda er det højeste fjeld i Telemark, 
det karismatiske Gaustatoppen, ca 70 km vest for Hokksund. Fra 
toppen som rejser sig 1883 meter over havets overflade kan man 
på gode dage se ca. 1/6 af Norge.  Takket være solen utrolige ener-
gi er det muligt at glide forbi Gausta-toppen med hvilepuls 50 – 
helt uden anstrengelse – og få kontakt med de svedige vandrefolk 
som har slidt og slæbt for udsigten på toppen. ”Men svæveflyvning 
er også en idræt”, kan man passende skrige til vandrerne på top-
pen, når man glider forbi! Er man i øjen-højde med vandrerne på 
toppen under en forbiflyvning, så passer det i mange tilfælde med 
glidehøjde tilbage til Hokksund, eller til nabo-klubben Sandefjord 
på Notoddens Seilflycenter som bare ligger 45 km borte. Det er i 
øvrigt et bucket-list-emne at glide fordi Gaustatoppens højfjeld og 
ud over den spektakulære Rjukan-dal, som pludselig åbenbarer sig 
under flyet. Pludselig har man 1600 meter under kølen, og man 
føler sig som en mægtig mand (m/k) – skønt! 

Er dette ikke højde nok, kan man hænge med på den traditions-
rige Vågå Wave Camp som arrangeres af Drammen FK om få uger 
fra lørdag 11 marts til og med søndag 19 marts. Ny webadresse for 
arrangementet er i øvrigt http://wavecamp.drammenflyklubb.no. 
H  

Hokksund med vue mod øst, Drammen og Oslofjorden i det fjerne - set fra 
700 meters højde.

Hans Christian Knudsen i forsædet kan med denne start skrive flyvning 
nummer 2 i LN-GHC’s logbog.  Flyet er helt ny, ”lugter af ny bil” og har 
temmelig meget friktion i alle ror. Eneste løsning: Mere flyvning! 

Selv med den aldeles glimrende Telemark-termik kan der 
være langt i ASK 21 fra flyvepladsen i Hokksund til det ma-
jestætiske Gaustatoppen, ca. 70 km mod  vest. Derfor har 
klubmedlemmerne Kjetil Gundersen (t.v.) og Jørund Martin-
sen investeret i en DG 505 M, som ud over at have friheden 
ved selvstart også har et hæderligt glidetal. ”Det er ikke ver-
dens mest harmoniske konstruktion, men det giver en stor 
værdi for pengene og frihed i flyvningen, ” siger Kjetil. 

Takket være solens utrolige energi 
er det muligt at glide forbi Gausta-
toppen med hvilepuls 50 – helt 
uden anstrengelse – og få kontakt 
med de svedige vandrefolk som har 
slidt og slæbt for udsigten på top-
pen. ”Men svæveflyvning er også 
en idræt”, kan man passende skrige 
til vandrerne på toppen, når man 
glider forbi! 

”

FLYVETERRÆNET I NÆRHEDEN: 
Dybt under den majestætiske Gaustatop ligger Rjukan  - kendt 
for turisme og for sine heliostater - spejle som dirrigerer sollys 
ned på byens torv i vintermånederne. Men Rjukan har også en 
mere dyster svæveflyvehistorik som ikke er umiddelbar synlig på 
en solskinsdag i bagsædet på en DG 505 M. 
Under 2. verdenskrig var her Norsk Hydro tungtvandsværket som 
var udgangspunkt for tyskernes forsøg på at bygge atomvåben. 
De allierede forsøgte dog flere gange at sabotere værket, bl.a. 
med 2 Horsa-svævefly som alle havarerede under forsøget med 
flere omkomne som resultat.
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H Hvad jeg lærte om flyvning af dette
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Nära Discus-cabriolet
”Jag fyllde varje skrymsle med vatten för här skulle åkas som ett spjut! Jag var dessutom vid 
den här tiden en riktigt erfaren superpilot med säkert hela 90 timmars segelflygtid så vad 
kunde gå fel?” 

Allt började med en prova-på-start med Mikael Eriksson i baksits 
på en Duo. Hösten 2008 skolade jag C-diplom för Sune Bryngels-
son men tyvärr kom den dumma  vintern och satte stopp för flyg-
ningen. Vintern tillbringades nästan varje kväll i bygglokalen(min 
sambo blev särbo under veckorna eftersom vi då studerade i olika 
städer). I byggis med Assar fick jag lära mig massor om flygplan 
och flygteori men flyga blev det ju inte. Jag var således mycket su-
gen när säsongen drog igång. Tyvärr var lärartillgången ganska 
klen så det gick ganska segt med aviatörsdiplomet. En kväll fick 
jag dock ett spännande SMS från Magnus Johansson: Ska vi flyga 
DuoDiscus i morgon? Japp! Vi flög omkring och var otäckt långt 
ifrån flygfältet men Duon glider ju bra. Då säger Magnus: Styr nor-
rut! Jag: Norrut? Det är ju bara skog ditåt? Magnus: Just det, skog, 
termik och något enstaka ställe att landa på. Jag var över Bergsla-
gen för första gången och dessutom utanför tratten. Hurra! Det 
visade sig vara helt fantastiskt och jag blev ordentligt biten av sträck-
flygning. Magnus satt med mig en hel massa under sommaren och 
lärde mig flyga sträcka. När jag den 11 september 2009 kunde häm-
ta ut mitt cert hade jag 75timmar i boken och sträckflygutbildning. 
Förvånande nog tog det slut på sommaren och en ny vinter i byg-

gis tog vid. Efter en massa timmars sträckflygprat med klubbkom-
pisar under idogt putsande på flygplanen var jag nu redo för stor-
dåd. Jag hade fått en massa goda råd och uppmuntran så jag hade 
en massa ambitioner och ideer. Stort tack till Assar, Göök, Gunnar, 
Janne med flera som tålmodigt svarade på mina många frågor. Jag 
hade kollat landningsbara platser, gjort räckviddsdiagram, hört 
mig för om bra banor och mycket annat. Jag hade nyss avslutat 
mina fem år på musikhögskolan och unnade mig en hel sommars 
(segelflyg)semester innan jobbletandet tog fart(tack och förlåt till 
mitt sparkonto). Förberedelserna gav god utdelning så jag lycka-
des snart åka både 200, 300 och 400km. Jag gick upp i ledning i 
RST Klass2(jag vann faktiskt klassen till slut) och allt kändes top-
pen. Kort sagt så kände jag mig på topp och självförtroendet och 
ambitionerna växte. Jag gillade verkligen att landa(hemma) när si-
sta termiken dött, stiga ur flygplanet helt ledbruten och uthungrig 
efter en hel dag i luften. Snart började jag dock fundera på om man 
inte skulle komma längre än 400km på 6-7timmars flygtid. Jag för-
stod att om man ska åka fort så behöver man vatten i vingarna(det 
visade sig senare att det inte var hela sanningen). Hur som helst – 
Här skulle tankas!

Discus har stora och fina vingtankar som rymmer en massa vat-
ten. Hur många 25litersdunkar som helst går i. Härligt! Tyvärr visa-
de det sig vid de första försöken att det inte alls gick fortare men 
skam den som ger sig! 

Den dagen när jag höll på att göra bort mig så hade jag dekla-
rerat 300km och fina cumulus slog upp överallt. Dessutom hade 
jag lottat till mig världens finaste flygplan: Discus Z9 SE-UKG.

Jag fyllde varje skrymsle med vatten för här skulle åkas som ett 
spjut! Jag var dessutom vid den här tiden en riktigt erfaren super-
pilot med säkert hela 90timmars segelflygtid så vad kunde gå fel? 
Korkat nog kopplade jag i en termikbubbla på 300m ganska långt 
bort från fältet. Jag kunde minsann centrera vilken termikblåsa 
som helst trodde jag. Tyvärr var blåsan av en annan åsikt och efter 
en massa varv fortfarande på 300m så började jag rentav förlora 
höjd. Jag insåg det i tid men såg också att jag hade drivit iväg en 
bit så det var långt hem. Skitsamma! En Discus glider alltid mycket 
bättre än vad man tror så jag gled hemåt. Jag hade bra landnings-
bart under mig hela tiden så jag vågade åka hem mot fältet direkt 
på baslinje. Jag förklarade på radion och fick veta att fältet var fritt. 
Snart insåg jag att jag skulle komma hem utan problem och då slog 

det mig. Vatten! Jag hade hela kärran full och i min föreställnings-
värld gick det inte landa ett flygplan som har vatten i sig. På min 
utelandningschecklista stod det överst ”Dumpa vattnet!” Jag blev 
uppskakad och tänkte(felaktigt),att landa med vatten = haveri. Jag 
fumlade desperat efter vattendumpnings handtaget och drog i det. 
Jag hörde i detsamma ett ganska starkt brusande ljud. Märkligt, 
tänkte jag och drog igen. Mer Brus. Då tittade jag ned på vad jag 
drog i och upptäckte att jag satt och slet i nödfällningen till huven! 
Det var en ganska chockerande känsla. Det hade inte varit kul att 
dumpa huven på baslinjen! Jag hittade vattenhandtaget och öpp-
nade ventilerna. Det visade sig att det tack och lov gick bra att lan-
da med minst halvfulla vingtankar. Efter denna upplevelse så är 
jag ytterst noga med att alltid titta på det reglage jag drar i. Des-
sutom har jag slutat att koppla på lågan!

PS: Har du en oplevelse som du (med navn eller anonymt) vil 
dele med andre piloter, så skriv! (det giver 3 x rødvin)! H

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 egent-
lig havari. Læs og bliv klogere!
Skriv din egen beretning (med eller uden for-
fatter-navn!) til jenstrabolt@nordicgliding.
com og modtag 3 x rødvin fra Chateau NOR-
DIC GLIDING!

Jag fumlade desperat efter vatten-
dumpnings handtaget och drog i det. 
Jag hörde i detsamma ett ganska  
starkt brusande ljud. Märkligt, tänkte 
jag och drog igen. Mer Brus!

”
Tekst: Christian Wikström (som lærte noget om flyvning af denne oplevelse)

OM FORFATTEREN 
CHRISTIAN WIKSTRÖM
Flyveklub: Örebro Segelflygklubb
Alder: 37
Utbildning Tekniskt Gymnasium 4 år + Musiklärare
Job: Processoperatör
Fritidsinteresser: Sträckflyg, tävlingsflyg, klubbutveck-
ling, musik, gamla hus



ikke udpege.

Hvad sysler du med, når du ikke flyver?
Til daglig studerer jeg biomedicin ved Aarhus Universitet. Det er klart, 
at der er en lille drøm om at flyve med på lægehelikopteren som anæ-
stesiolog.  

Hvor er du med flyvning om 10 år?
Formentligt er jeg stadig forelsket i konkurrenceflyvning og forhå-
bentligt mange oplevelser rigere. Måske også med international erfa-
ring, hvilket jeg håber på at få i fremtiden.

Hvad er, efter din mening, de største udfordringer i luftsport og Ge-
neral Aviation i dag?
Åbenhed i flyveklubberne er noget som ligger mig på sinde. Det vil 
altid være grundlaget for en sund klub, at man både i forenings-regi 
og i forbindelse med FLYSIK kan være ærlige, se hinanden i øjnene 
og diskutere hændelser i luften mellem hinanden eller hvad det måt-
te være. Der er INGEN, der er perfekte - heller ikke i deres flyvning. 
Hvis man i slipstrømmen af episoder bagtaler andre, ser ned på dem, 
skælder dem ud,  så tager man fejl, og man er i øvrigt sikker på, at der 
bliver skabt tabuer, dårligere piloter og flere uanmeldte fejl og skader. 
Heldigvis er vi gode til at behandle hinanden ordentligt. Men det er 
altid godt at blive mindet om, at vi svæveflyvere til tider opfører os 
som en kæmpestor kernefamilie. Med de to ældre storebrødre, der 
ikke altid orker at hjælpe irriterende lillebror eller lillesøster. Den 
gamle gnavne farfar der taler om gamle dage og de åndsvage moder-
ne regler. En mor der er ved at miste pusten. Vi skal tage hånd om 
hinanden.

Har du nogensinde fået kritik for din flyvning?
Ja, ellers var jeg aldrig blevet et hak bedre, end da jeg startede med at 
flyve. Jeg sætter stor pris på, at folk taler med mig eller andre om flyv-
ningen.

Er der en ting omkring det at flyve, du ville ønske du havde indset 
noget tidligere?
Jeg ville ønske, at jeg fra starten havde forstået, hvor vigtigt det er, at 
være i balance før flyvning. Forberedelse er et key-word, som jeg be-
standigt må hviske i mit eget øre, for det er så vigtigt - både for sik-
kerheden og den sportslige præstation. Forberedelse er lig overskud! 

Hvor mange timer har du totalt?
Omkring 450.

Har du nogensinde skadet et fly?
Ja, jeg har landet et fly for hårdt.

Hvis du kunne skifte livsbane eller karriere, hvad ville du så 
gerne være?
Havde jeg fået spørgsmålet for bare nogle år siden, havde jeg svaret 
kommerciel pilot eller pilot i flyvevåbenet. Sådan vil jeg dog ikke sva-
re i dag. I min ungdoms fortvivlelse og eksistentielle overvejelser er 
netop dette spørgsmål dog næsten for overvældende at skulle besva-
re. 

Kan du reparere et fly?
Jeg er ingen handyman med epoxy og gelcoat. Desværre
  
Har du en favoritrute
Nye ruter. Men at vende kyster i Danmark er også altid tilfredsstillen-
de.

Hvilken flyvepersonlighed beundrer du mest - og hvorfor? 
Jeg har altid syntes godt om Paul MacCready. Der er noget meget at-
traktivt ved tanken om en optimal ”speed to fly”. Jeg ved godt, at 
hans gudestatus på bedste Nietzsche-vis er blevet taget fra ham i ud-
sagnet ”MacCready er død”, men for en stadig uerfaren strækflyver 
som mig, er det et fremragende grundlag for træningen, mens jeg 
øver mig i at udnytte energilinjerne, det rigtige højdebånd og så vi-
dere og så videre. Det tog lang tid for mig at lære at skubbe pinden 
frem hvor den hører til - det hjalp MacCready mig med.

Hvilken dansk eller norsk juniorpilot skal have ”Pilotstaf-
fen” næste gang - og hvorfor?
David Gustavsson fra Sverige. Vi fløj sammen i Sverige i 2014, og 
jeg kunne godt tænke mig at høre, om han er klar til JWGC 2017.H
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H Flyvestafetten

Hvorfor blev du svæveflyver?
For at gøre en lang historie kort tilhører jeg den velkendte gruppe, som 
har nørdet med modelfly, flight simulators og i det hele taget alt, der 
tilsyneladende kunne bryde tyngdekraftens tag i faste genstande. Min 
far har givet mig fascinationen med fra barnsben. Jeg havde aldrig tro-
et, at svæveflyvning var den mest elegante, charmerende og på mange 
måder mest idelle form for flyvning - på den måde er min entré i spor-
ten nok et held - jeg troede bare, at jeg skulle lære at flyve, så jeg på sigt 
kunne flyve F-16 i flyvevåbnet.

Hvor, hvornår og i hvilket fly lærte du at svæveflyve?
Jeg lærte at flyve i sommeren 2009. Det foregik i Aarhus Svæveflyveklubs, 
på daværende tidspunkt, spritnye ASK-21. En fantastisk skoleflyver der 
er letfløjet, robust og dynamisk i sin helhed.

Hvad er den mest mindeværdige oplevelse i forbindelse 
med din træning?
Jeg glemmer aldrig mine første strækflyvninger, mine første vellykkede 
strækflyvninger, min første udelanding og i det hele taget de her ”første 
gange”. De står klare for én. Af samme grund mindes jeg særligt min før-
ste soloflyvning og en velfunderet instruktørs efterfølgende konstatering: 
”Der er to ting, du aldrig vil glemme. Den første gang og den første solo-
flyvning” - det havde han tilsyneladende ret i.

Hvilket fly flyver du nu?

Navn: Hans Christian Ber-
telsen

Nationalitet: Dansk

Klub: Aarhus SFK

Alder: 22 år

FLYVESTAFETTEN ...

20 ”kvikke” til en svæveflyvepilot. 
FLYVESTAFETTEN tegner et por-
træt af de personligheder, der ud-
gør svæveflyvningen i Norden. 
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Jeg flyver primært i en LS1-f, TJ. En dejlig flyvemaskine der lige net-
op kan rumme min ikke-så-smalle r*v (censureret!, red.) 

Bedste flyvning nogensinde?
De bedste oplevelser er for mig ofte de overraskende momenter, der 
ligger latent i svæveflyvningens blod - det lunefulde vejr. Ind imellem 
kan man være HELT sikker på, at atmosfæren har givet slip på den 
sidste termik, slukket respiratoren; og alligevel hænder det, at man 
bliver overrasket af dagens sidste boble, venligt udpeget af et ældre 
musvågepar. Jeg glemmer aldrig en strækflyvning, hvor jeg tænkte så-
dan. Jeg fløj ”nul” i små 45 minutter, drev langsomt, men dog indhen-
tende ind mod højere temperaturer i det midtjyske, hvor en helt sær-
lig location, som altid, kunne chokere mig med en god dansk 3’meter, 
hvorefter jeg kunne glide hjem i smørluft. Jeg var sikker på, at det var 
slut, og så får man det her boom bagi, så man ikke er i tvivl om, at her 
er der slutglidsgaranti.

Værste flyvetur eller oplevelse med flyvning nogensinde? 
Tidligere blev jeg ofte flyvesyg. I 2011 fløj jeg træningsflyvning sam-
men med Thomas Leander i SA (Duo Discus) under de danske me-
sterskaber. Han introducerede flyvningen ved at pointere, at dette alt-
så ikke var sight-seeing-flyvning og, at man ikke kunne lande for at 
tisse eller for at minimere flyvesyge. Det havde jeg selvfølgelig stor re-
spekt for, så jeg fik fyldt 8-9 poser med bræk! Jeg har hørt, at folk hop-
pede i havet af søsyge under transatlantiske rejser i det forrige århund-
rede - man bliver psykotisk... Til gengæld var jeg ikke flyvesyg de kom-
mende måneder (tak Thomas) - måske det er et spørgsmål om at hærd-
ning?

Hvilke fly ville stå i din drømmehangar?
En LS1-f ’er. Den må godt være tunet indvendigt, men ellers skal den 
bære sit naturlige, gedigne tyske sportslook. 

Hvem er den bedste pilot, du nogensinde har fløjet med?
Nu er jeg jo stadig ung i sporten, så mine oplevelser er sparsomme. 
Jeg dog stor respekt for mange af de piloter i Danmark, der leverer et 
højt niveau til danmarksmesterskaberne. Men én pilot kan jeg nok 

Luftrummet over Midtjylland under Junior-DM 2014 

i min LS1-F.

Billede fra en instruktørvagt i sommeren 2016

1.plads i Nordisk Juniormesterskab 2014 - til højre 

Frederik Nøddelund (2.plads)

Stafet til Hans Chr. Bertelsen overrakt af norske Eirik B. Marthins: ”Det er 
interessant med juniorer som klarer å bli landsmestere, så jeg har lyst til å høre 
om hans opplevelser med seilflyging og hvordan han har blitt så dyktig.”
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No worries, mate!

# Pilot Glider Total

1 Russell Cheetham JS1c 6,562

2 Michael Sommer EB29R 6,549

3 Andrew Davis JS1c 6,520

4 Oscar Goudriaan JS1c 6,455

5 Peter Szabo JS1c 6,399

6 Lukasz Wojcik JS1c 6,371

7 Gyorgy Gulyas JS1c 6,309

8 Sebastian Eder EB29 6,306

9 Sylvain Gerbaud JS1c 6,130

10 Alberto Sironi Quintus M 6,124

11 Stephan Beck EB28 5,979

12 Petr Krejcirik JS1c evo 21M 5,964

13 Riccardo Brigliadori JS1 21mt 5,960

14 Jeroen Verkuijl JS1c 5,927

15 Zoran Frenc JS1c 5,913

16 Laurent Aboulin JS1c 5,763

17 Tassilo Bode EB29R 5,736

18 Pierre de Broqueville EB29 DR 5,735

19 Bruce Taylor JS1c 5,597

20 Brett Hunter JS1c 5,490

21 Jim Acketoft EB28 5,437

22 Laurens Goudriaan JS1c 5,411

23 Mike Robison JS1c 5,395

24 Andrew Georgeson JS1c 5,380

25 Antti Lehto JS1c 21m 5,307

26 Adam Czeladzki JS1c 5,299

27 Steen Elmgaard ASH 31mi 5,285

28 Jan Walther Andersen EB29 4,989

29 Owe Engstrom EB28 4,540

30 Mark Tingey JS1c 4,418

31 Mark Wering JS1c 4,120

32 Bill Gawthrop JS1c 4,019

33 Ludwig Starkl Antares 23T 2,029

34 Tomas Rendla JS1c 1,538

35 Peng Du Arcus M 1,378

Trods aflysninger, mid-airs, og anstrengende tørtermik blev det 34 FAI 
World Gliding Championships i Benalla en oplevelse. De nordiske deltagere 
gjorde hvad de kunne, og det var faktisk en hel del!

RESULTAT ÅBEN KLASSE

Disciplines / Task Styles:
18 meter Class
20 meter Multi-seat Class
Open Class

Place: Pribram (Czech Rep.)
Date(s): 28 Jul to 11 Aug 2018

Mesterskabet i Benalla blev interessant af mange årsager: De 
regerende mestre kunne ikke vide sig sikre på sejr, og ver-
densmesteren i Åben Klasse fra 2006,2008,2010 og 2014 ty-
ske Michael Sommer i EB 29 (stor billede i baggrunden) måtte 
konstatere, at kombinationen af britiske Russell Cheetham 
(her med ”Union Jack” i hånden) og JS 1 21 M var for hård.  

Men skulle man et øjeblik glemme, at dette er verdensmesterska-
bet, så skal man nok blive mindet om det, når man ser hastighe-
derne på de gode dage, som der dog ikke var så mange af. 

 I den første del af perioden hvor mesterskabet fandt sted i den 
sydlige del af Australien var vejret ikke udpræget samarbejdsvil-
ligt med flere aflyste dage. Det berømte Australiensvejr lod vente 
på sig, men d. 17. januar  var prognosen lovende med stærke for-
hold.  Danske Jan Andersen i EB 29 var hurtigste skandinav og fløj 
de udskrevne 747 km med en middelfart på 145 km/t – det burde 
række langt, men tyske Michael Sommer i identisk fly klarede 161 

km/t på den temmelig lange opgave. Dette hjalp dog ikke Sommer 
til førstepladsen i mesterskabet som blev taget af britiske Russell 
Cheetham i Jonker. 

Verdensmesterskabet er også det uofficielle mesterskab for kon-
struktørenes – et udstillingsvindue til omverden, og resultater her 
spreder sig som ringe i vandet i de globale ordrebøger. Derfor kun-
ne man se både Tilo Holighaus (SH), Uli Kremer (AS) og Jonker-
brødrene Uys og Attie i Benalla. Sidstnævnte måtte rejse uden me-
daljer trods dagssejre i 15-meter klassen med deres nye spænden-
de JS3 Rapture. Men med 2 Jonker-konstruktioner på førsteplad-

sen i Åben- og 18-meterklassen dominerede de sydafrikanske kon-
struktører mesterskabet. 

Mesterskabet var ikke forskånet for havarier - begge midairs. På 
en af de første dage kolliderede en finne og en slovak og udveks-
lede en del gel-coat i luften. Det var dog ikke værre end at begge 
piloter kunne lande på konventionel vis,  besigtige skaderne og 
køre flyene direkte ind i værkstederne, hvor der blev slebet og la-
keret hele natten til tonerne af det messende mantra ”Jeg skal ikke 
kollidere med andre fly i luften igen”. 

Helt så billig lærestreg fik tyske Michael Eisele og australske Ste-
phen o’Donnel ikke d. 14. januar, da de i hver sin 15-m Ventus 2 
kolliderede med et ordentligt smæld. Det lykkedes dog begge pi-
loter at redde det vigtigste - livet - ved at anvende faldskærmen og 
de slap med relativt simple skader. 

Dog bevirkede disse mid-airs, at sikkerhededen blev diskuteret 
i ivrigt som en af deltagerne i 18-m-klassen Markus Ganev her be-
retter om: ” Team Captain Mika samlade gänget samma kväll där 
vi dels pratade om säkerhet rent allmänt och dels hur vi kände ef-
ter det vi vart med om. Killarna som hoppade mår bra och höll tal 
under en briefing för några dagar sen. De var mycket känslor i 
rummet den morgonen. Lärde vi oss nått? Ja och Nej. Vissa tycker 
jag kanske gjorde det, andra flög som de alltid gjort. Debatten går 

Sebastian Kawa vinder per tradition i 15-meterklassen, men i 
år fik den polakkerne kamp til stregen fra en uvantet kant: 
Den Japanske ’kawa (check selv navnet), Makoto Ichikawa var 
uventet storform (nr .6 i 15 m, Lezsno 2014) og pryglede både 
franske Louis Bouderlique, Jonker-brødrene (som på gode 
dage er blandt verdens bedste) og polske Lukasz Grabowski. 
Men den rigtige ’kawa vandt dog til sidst!

Makoto Ichikawa (t.v på billede) blev en 
flot nummer 2 i 15-m-klassen.

het i sociala medier, inte bara i den svenska. Vissa pratar om att de 
är pilotens attityd som är den enda källan till förändring. Andra är 
mer inne på regler. För personlig del tror jag det är en kombinati-
on av dessa samt en mer kravställande och tuffare tävlingsledning. 
Kanske det t.o.m. är så att vi måste se över tävlingsformen som hel-
het också. För egen del finns det inga helga kor för att vi ska kun-
na få tävla under roliga, rättvisa och framförallt säkra former. ”.    

Næste gang får de nordiske deltagere lidt kortere rejse til mester-
skabet: WGC afholdes i Pribram, Tjekkiet (18m, 20 m og åben-
klasse). Datoerne er 28. Juli til 11. Aug 2018.

E2          Sverige

Klub Ljungbyhed

Job OPC Tekniker

Type EB29

IGC rank 74

 Jim Acketoft

E2          Sverige

Klub Segelflygarna Uppsala FK

Job Entreprenør i Prosales AB

Type ASG 29 E

IGC rank 427

Markus Ganev

E4          Sverige

Klub Eskilstuna FK

Job Luftkaptajn

Type ASH 25 EB 28

IGC rank 856

Owe Engström

E4          Sverige

Klub Segelflygarna Uppsala FK
Job Business Consulting
Type Ventus 3
IGC rank 166

Börje Eriksson

E4          Sverige

Klub Segelflygarna Uppsala FK

Job Trafikverket

Type - Team Captain

IGC rank - Team Captain

Mika Saväng

E7          Danmark

Klub Nordsjællands SFK

Job Bankdirektør

Type EB29

IGC rank 268

Jan W. Andersen

E7          Danmark

Klub Herning Svæveflyveklub

Job IT-Projektchef

Type Jonker JS1 18

IGC rank 187

Arne Boye-Møller

E7          Danmark

Klub Øst-Sjællands Svæveflyveklub

Job Tømrer

Type ASH 31 Mi

IGC rank 956

Steen Elmgaard

E7          Danmark

Klub Jysk Aero Sport
Job Pensioneret jurist (bank)
Type Team Captain
IGC rank Team Captain

Ib Wienberg

E4          Norge

Klub Gardermoen Seilflyklubb

Job IT

Type Ventus 2cT

IGC rank 1439

Lars Rune Bjørnevik

Tekst: Jens Trabolt
Foto: Al Sim, Sean Young, Gert Acketoft, Jens Trabolt, Ulrik Eilert m.fl.

 NORDIC GLIDING 2017    SIDE 53



SIDE 54    NORDIC GLIDING 2017             NORDIC GLIDING 2017    SIDE 55

Utsikt ut mot Romsdalsfjorden i kveldssolen

# Pilot Glider Total

1 Killian Walbrou JS1 6,607

2 Mario Kiessling Ventus 3T 6,514

3 Mike Young ASG29E 6,480

4 Matthias Sturm ASG29 6,443

5 Borje Eriksson Ventus 3T 6,434

6 Wolfgang Janowitsch Ventus 3T 6,411

7 Steve Jones Ventus 3T 6,403

8 Peter Temple ASG29 6,300

9 Arne Boye-Moller JS1b 6,265

10 Erkki Heinonen ASG29E 6,234

11 Andreas Lutz Ventus 3 6,217

12 Eric Bernard ASG29 6,177

13 Markus Ganev ASG29E 6,160

14 Jerzy Szemplinski ASG29 6,116

15 Rolf Friedli ASG29 6,105

16 Dave Springford ASG29E 6,103

17 Maurits Dortu ASG29Es 6,061

18 Tomasz Krok ASG29 6,026

19 Roman Mracek ASG29 5,941

20 Marcus Nouwens JS1b TJ 5,940

# Pilot Glider Total

1 Sebastian Kawa Diana 2 5,417

2 Makoto Ichikawa Ventus 2a 5,281

3 Lukasz Grabowski Diana 2 5,222

4 Louis Bouderlique ASG29 5,213

5 André-Emmanuel 
Litt

Ventus 2bx 5,159

6 Derren Francis Ventus 2a 4,961

7 Guillaume Girard Ventus 2ax 4,956

8 Stefano Ghiorzo SZD-56-2 Dia-
na

4,944

9 Anne Ducarouge ASG29 4,849

10 Dmitriy Timoshenko Ventus 
2cx/15m

4,838

11 Uys Jonker JS3 Rapture 4,829

12 Attie Jonker JS3 Rapture 4,783

13 Hannu Halonen Ventus 2cxa 4,712

14 Gintas Zube Ventus 2ax 4,699

15 Zoltan Kore Ventus 2ax 4,681

16 Matthew Scutter Ventus 2ax 4,647

17 Thomas Gostner Ventus ax 4,545

18 Steve Wallace Ventus 2ax 4,446

19 Ondrej Bordovsky Ventus 2bx 4,400

20 Radek Krejcirik Ventus 2ax 4,339

21 Fridolin Hauser ASW27 4,337

22 Sean Murphy Ventus 2b 4,238

23 Erik Nelson Ventus 2ax 4,237

24 Sergei Morozov ASG29 4,201

25 Christoph Matkow-
ski

ASW27 4,005

26 Alfred Paul Alfers ASG29E 3,990

27 Ronald Termaat ASW27 3,974

28 Werner Amann ASG29 3,924

29 Alan Belworthy ASW27b 3,897

30 Linas Miezlaiskis Ventus a 3,881

31 Thomas Wetter-
mann

Ventus 2a 3,736

32 Ed Johnston ASG29 3,727

33 Luke Szczepaniak ASW27b 3,659

34 Timo Nurminen Ventus 2b 3,338

35 Lars Rune Bjornevik Ventus 
2ct/15m

2,421

36 Michael Eisele Ventus 2ax 1,136

37 Stephen O'Donnell Ventus 
2cxt/15

1,126

RESULTAT 18 M

RESULTAT 15 M

. 1

3

4 5

5 6

7

9

8

2

1. ”Verdens bedste team” - ja, det synes vi altså selv! Svenske Gert 
Acketoft og Leif Sendelius var i et ubevogtet øjeblik krøbet helt op på 
prispallen og viste, at der er intet VM uden hjælperne som i mange til-
fælde lever et skjult liv.

2.  Kinesiske Du Peng repræsenterede Kina i sin Arcus M (sammen 
med Guangwei Shang i ASW 28-18) Svæveflyvning er en helt ny sport 
i det store land, hvilket også afspejlede sig i det samlede resultat. 

3 & 4 Den ene dag ”Brownout” og næste dag kraftg regn. Man skulle 
tro, at der var et svæveflyve-mesterskab i gang i nærheden.

5. 18-meterklassen blev skueplads for de bedste nordiske resultater: 
Svenske Börje Eriksson viste høj klasse i sin nye Ventus 3 med en flot 
5.plads (14.plads ved WGC 2014 i Lezsno), og dansk Arne Boye-Møller 
kom i Top 10 med en flot 9.plads. (op fra 16.plads  ved WGC 2014 i 
Lezsno. Svenske Markus Ganev præsterede en respektabel 13. plads  
(30.plads i Lezsno). 

6. En Transavia PL-12 Airtruk er ikke det pæneste slæbefly, but mate! 
it gets the job done, so no worries!

7. Det er ikke skyttegravskrig og knive mellem tænderne hele tiden 
mellem nationerne. Her er danske Ulrik Eilert kommet i godt humør 
og fint selskab med det new zealandske team. 

8. I åben klasse var duoen Jim Acketoft og Wilhelm Wendt bedste 
nordiske placering med en 21. plads (24. plads i Lezsno, 2014). Dan-
ske Jan W. Andersen, som ellers var med i Top 10 i Lezsno, 2014, kom 
denne gang aldrig rigtig ind i rytmen og realiserede en 28.plads efter 
en teknisk udelanding på næstsidste konkurrencedag.

9. Det svenske team afprøver termikken. Om hattene kom ned igen, 
melder historien intet om. For mange af piloterne, hjælperne og fami-
lierne blev tiden efter mesterskabet anvendt til at stifte bekendtskab  
med Australien som turistdestination. 

(*Af pladshensyn er samtlige 43 deltagere i 18 m-klassen ikke inkluderet i 
denne resultat-oversigt- kan ses i fuld længde på soaringspot.com)

BÖRJE ERIKSSON, SEGELFLYGARNA UPPSALA FK

Er du tilfreds med din placering i Benalla?
Ja, egentlig. Jeg sluttede på nummer 5 med mange verdens-
mestre bag mig. Det var også første gang, at jeg fløj min nye 
Ventus 3 i en konkurrence, og det står klart for mig, at ”den 
är riktigt, riktigt  bra!” 

Hvad med sikkerheden?
Vi havde to mid-airs, og det er ikke godkendt. Jeg havde selv 
et ”close-call” en af dagene med anden pilot under termik-
flyvning, som missede mig. 
Vi var også vidne til, at kineserne stillede stort op, men i luf-
ten havde jeg nogle bekymringer over at mikse piloter med 
et så stor forskel (skillnad, red.) i erfaring, og i forhold  til an-
dre piloter var kinesernes flyvning uberegnelig under termik-
flyvning.  I andre lande findes jo et system, hvor man kvali-
ficerer sig til at deltage i mesterskaber, og det sikrer en vis 
erfaring. Men i Kina findes jo ingen konkurrencer som i resten 
af verden så det betyder, at man kan gå direkte til verdens-
mesterskabet. 

H WGC Benalla 2017
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Inbjudan till  
Inter Hannover Safe Skies 2017
Alla Nordiska segelflygare är välkomna att deltaga i 2017 års om-
gång av Inter Hannover Safe Skies. Målgruppen för SS IH är de pi-
loter som vill utvecklas inom sträck är tävlingsflyg samt är i bör-
jan av sin tävlingskarriär. Vi vill uppmuntra alla som flugit minst 
en RST/OLC sträcka att försöka vara med. Har man ingen erfaren-
het av sträckflygning men vill vara med så är det en god idé att fly-
ga med en erfarnare pilot i en 2-sitsare, är man väldigt erfaren så 
är det ännu bättre idé att flyga med mindre erfarna piloter i 2-sitsa-
re för att dela med sig av sin kunskap.

Tävlingen är uppdelad i flera deltävlingar, se kalendern nedan. 
Det står deltagarna fritt att vara med i så många deltävlingar som 

man önskar och kan. Segrare för varje deltävling koras lokalt och 
pilotens samtliga resultat vägs och summeras för att kora en totals-
egrare med prisutdelning på SSF årskonferens.
Anmälan, administration och resultat sker genom RST-Online un-
der avsnittet IH Safe Skies: http://www.rst-online.se 
Fokus i arrangemangen och deltagandet är utveckling i sitt flygan-
de, gemenskap och flygsäkerhet.
/Per Carlin, projektledare SS IH, 070-3325220, per@carlinphoto.
net

Deltävling Plats Datum Kontaktperson Kontakuppgifter
Dala-Järna Safe Skies Dala-Järna 29/4 - 1/5 Johan Gustavsson 073-7142799 

johan@j-gustafsson.com
Vängsö Safe Skies Vängsö 26/5 - 28/5 Gillis Sundström 070-6149481

gillis@dawntech.se
Ferringssträcket Feringe 25-28/5 Magnus Schön 070-3349992

magnus.schon@bredband.net
Ödestugu Safe Skies Jönköping, Öde-

stugu
3-6/6 Robert Klasson 070-6488236 knix@telia.com

Karlstad Safe Skies Karlstad 14-16/7 Niklas Lövgren 073-5668852
niklas_lovgren@yahoo.se

Bergslagsträffen Örebro 4-6/8 Christian Wiks-
tröm

073-9490148
christiane.wikstrom@gmail.com

MARKUS GANEV, SEGELFLYGARNA UPPSALA FK

Er du tilfreds med din placering i Benalla?
Är jag nöjd? Helt ok, trenden är klart bättre. Mitt första 
WGC i Leszno 2014 slutade 31 av 43. Här i Australien slu-
tade resan på plats 13 av 43. Jag hade en svacka i mitten, 
en del missar som mer handlade om bristande rutin och 
erfarenhet snarare än vägval. Även om de två sista da-
garna återigen förde mig åt rätt håll så nådde jag inte top 
10 som var nått jag siktade på. Å andra sidan har jag knap-
pt sett en sådan kompetent deltagarlista i 18m, känns 
som halva fältet hade medaljchans. Hur var det omtala-
de Australienvädret då? Hmmm, en ren besvikelse. Vi låg 
samtliga dagar, utom en dag, mellan 450m och 1400m i 
blåväder. Stigen var ofta någonstans mellan 1 och 2m/s. 
Vissa dagar gnetade 40 maskiner i 0.5m/s för att få final 
20 km ut. En dag small det till och blev ”Australienväder” 
med dryga 3000m i bas. Till och med arrangörerna be-
klagade sig och skruvade på sig när vädret kom på tal. 

Tv. Stehpen O’Donnell (Australien)  og Michale Eisele (Tyskland)  
var hovedpersonerne i et alvorligt mid-air en af dagene. Begge pi-
loter slap med livet i behold og kunne udveksle erfaringer under 
opholdet på hospitalet!

Det danske team, fra venstre Jan W. Andersen, Steen Elmgaard, 
Team Captain IB Wienberg og Arne Boye-Møller

Kan man lide rutine og faste tider, er svæveflyvning nok ikke noget. 
Her spejder Jan W. Andersen og Steen Elmgaard mod en blå himmel i et 
forgæves forsøg på at spotte fremgang - ”skal vi snart flyve?”

Der findes mange traditioner til et verdensmesterskab. Blandt de mere ku-
riøse er den uskrevne  konkurrence om at stjæle FAI-flaget. Dette har tidli-
gere resulteret i varierende reaktioner fra arrangørerne- lige fra generel 
munterhed til aflysning af dagen og politianmeldelser (som under WGC i 
Litauen 2016). På billedet er Benallas FAI-flag blevet mineret, men det 
hjalp vist ikke noget! Til højre den internationale aften, hvor teams’ene 
stiller op med et kulinarisk visitkort fra deres respektive hjemlande.



Claus-Dieter Zink var gennem en menneskealder hovedleverandør til den tyske svæ-
veflyvekalender, men efter Zinks død i 2010 har den unge, men ikke mindre talent-
fulde fotograf og svæveflyver Tobias Barth holdt liv i kalenderen.  Nu er 2017-kalen-
deren færdig med 12 meget visuelt attraktive billeder i et grandiøst format på hele 64 
x 48 cm. 2017-kalenderen kan også bestilles som mindre skrivebords-kalendere eller 
som postkort. 

Glider-porno til væggen

Den populære svæveflyvelitteratur er mest 
domineret af ældre og meget erfarne svæ-
veflyvepiloter som fortæller om deres me-
ritter. Men det er usædvanligt at se en bog 
om en uerfaren pilot, som beskriver de små 
babyskridt, angst og fejltagelser, som stort 
set alle svæveflyvere skal igennem på erfa-
ringens vej.
Den libanesisk-fødte amerikaner Joe Ka-
ram er debuteret med bogen ”Danger and 
Poetry - One Glider Pilot’s first Hundred 
Hours From Flight School to Rescue Mis-
sion. 
Bogen er ifølge forfatteren selv egnet til po-
tentielle piloter som er nysgerrige efter hvor-

Jeg lærte at flyve ...

Slovenske Toni Šibanc er manden bag virksomheden Soaringxx, som sælger tøj og rig-
ging-kits til svæveflyvningen. Toni er desuden repræsentant for LXNAV og flere nordi-
ske svæveflyvere har sikkert stiftet bekendtskab med ham på årets konferencer.  Nyt fra 
Soaringxx er disse to produkter - til venstre en softshell-jakke som er både vand- og vind-
tæt og med microfiber på indersiden for ekstra varme. Til højre en mere casual bodywar-
mer som kan anvendes på kølige, men ikke kolde dage. 

Pris:  85 euro (softshell jakke), 50 euro (bodywarmer)
Set på www.soaringxx.com

dan man lærer at flyve og de mentale ud-
fordringer undervejs, eller til flyvelever som 
får mulighed for at sammenligne deres egne 
erfaringer med forfatteren. 
136 sider / 2016.

Pris 15 USD
Set hos www.cumulus-soaring.com
eller amazon.com

Airfield appeal

GEAR & GADGET

Alt hvad en flyve-entusiast 
behøver



Pris: 30,90 euro (XL-kalender)
Set på www.fotokalender-segelfliegen.de

Arboga Open och Svenska Mästerskapen 2017 
18 M, Klubb och Tvåsitsatklassen

Arboga FK inbjuder härmed till Arboga Open med Svenska Mästerskapen i Segelflyg under perioden 1 – 8 juli 2017. 
Tävlingen hålls på vårt fält strax utanför Arboga. Tävlingsområdet sträcker sig från norra Östergötland via Bergslagen ända upp 
till norra Dalarna.
Fältet har ca 1800 meter hårdgjord och nysopad bana samt ett ca 800 meter långt och 60 meter brett grässtråk.
Tävlingen kommer att vara sanktionerad av FAI för att Du ska kunna tillgodoräkna Dig rankingpoäng.

Vi inbjuder också internationella deltagare till tävlingen.

Tävlingslicens: För att tävla om Svenska Mästerskapet räcker nationell licens. För att få rankingpoängen i igc:s lista måste man 
ha FAI sportlicens

Anmälan kan göras på www.arbogafk.se/ArbogaOpen/ArbogaOpen2017 

Anmälan jämte avgiften ska vara klubben tillhanda senast 1 juni, 2017. Anmälningsavgiften (1950 kronor) inkluderar inte bara täv-
lingen, utan också avslutningsfesten för pilot och en medhjälpare. Anmälningsavgiften betalas till Arboga FK pg 295010 – 3. Glöm 
inte att ange namnet vid inbetalningen!
Anmälan efter 1:a juni är också möjlig men kostar då 2500 kronor.

WE BRING YOU UP FRONT

Lufthavnsvej 44
DK-4000 Roskilde
www.centerair.dk

centerair@centerair.dk
Phone +4546 19 19 19

Mobile +45 22 88 20 83

Hvis du vil flyve professionelt,
skal du træne professionelt!
Bliv en del af Skandinaviens
største netværk af
professionelle piloter hos 
Center Air Pilot Academy.
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H Flight Story

Den banebrydende ekspedition til Himalaya i 2014 gav mig en ny 
form for følelsesmæssig oplevelse. Når du flyver over vilde klippe-
fyldte skove, hvor mennesker nok aldrig har været; når du ikke ved, 
hvad du vil opdage bag næste klippefremspring eller fjeldpas, så 
oplever du de samme følelser som de gamle opdagelsesrejsende.
Nye erfaringer giver nye drømme som skal realiseres. Jorden er ud-
forsket, men der er steder stadig på kortet, hvor folk sjældent be-
søger og bestemt, hvor ingen har fløjet med svævefly. Jeg vil gerne 
være der. Jeg drømmer stadig om at flyve over Antarktis med sine 
orkanvinde og dage uden solnedgang, men det er naturligvis en 
meget vanskelig destination. Der er også andre spændende steder, 
som jeg gerne vil udforske.

Under konkurrencen i Usman (FAI Sailplane Grand Prix Rus-
land maj 2016), indså jeg, at Kaukasus var en af disse ukendte ter-
ritorier. Kaukasus er et meget stort fjeld-system i Eurasien mellem 
Sortehavet og Det Kaspiske Hav i Kaukasus-regionen. Den mang-
lende adgang til disse fjeld, og meteorologiske fælder har effektivt 
afskrækket piloter fra at gøre forsøget. Et halvt århundrede siden 

Pionerflyvning 
i Kaukasus
Tænk at flyve i fjeldområder hvor der aldrig har 
været svævefly før; Sebastian Kawa har netop flø-
jet i ukendt territorium i Kaukasus med Arcus M. 
Det var ikke risiko-fri flyvning, men spændingen 
ved at udforske nye områder var stor.

Tekst og foto: Sebastian Kawa

Kaukasus’ komplekse og konfliktfyldte geografi: Rusland mod nord, Ge-
orgien, Azerbaijan og Armenien mod syd. Sortehavet mod vest, det kaspi-
ske hav mod øst.

Den polske læge Sebastian Kawa har fløjet svævefly i Po-
len siden 1988. Han er 10 x verdensmester og regerende 
15-m-verdensmester, europæisk meter i 18m-klassen og 
nummer 1 i FAI world rankings. Sebastians selvbiografi og 
lærebog ”Sky full of heat” blev udgivet i 2012. 

var der et forsøg på at bugsere et svævefly bag et kæmpe AN-2 bi-
plan til en bølge bag Elbrus (det højeste fjeld i Europa), men indtil 
nu har ingen vovet at rejse ud uden en motor mellem disse gigan-
ter.

Ser man mod fjeldtoppene fra nord, stiger det grønne plateau 
op til 2.500, og det er normalt dækket af skyer og storme forårsa-
get af fugtig luft fra Det Kaspiske Hav og Sortehavet. Terrænet sti-
ger op over en distance på 40 km og slutter med en stejl afgrund, 
som bliver til det kuperede forland. Lejlighedsvis vil en blå him-
mel afsløre et postkort-lignende vue ud over de to vulkanske El-
brus-toppe, som markerer plateauets skyline.

Den vestlige del af bjergkæden som falder ned mod Sortehavet, 
er mindre dramatisk. Men den østlige del af Elbrus er en utilgæn-
gelig vildmark fyldt med spidse klipper og det berømte Dychtau-
fjeld, hvor ørne lever et uforstyrret liv. I årtusinder har disse bjerge 
udgjort en stor barriere hvad angår geografi, klima, civilisation og 
politik. Derfor er det ikke uden grund, at der ligger en lang kæde 
af militærbaser foran dem.

En eftermiddags-flyvning med et stort mix af løft: Klassisk termik, hang 
og bølge. Kaukasus har alle muligheder, men forholdene er meget vanske-
lige for den urutinerede.



Det var bestemt ikke flyvning for uer-
farne piloter. Der oplevede vi, at dan-
sede en farlig tango med fjeld-dæmo-
nen, og jeg var glad for, vi havde en 
LX9000 udstyret med kunstig hori-
sont. Men jeg har aldrig forventet at 
flyve ved hjælp af dette instrument 
mellem fjeldene !

”
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Umiddelbart kan det forekomme, at flyvning med svævefly – 
som jo næsten er usynlige for radarer, på et sådan sted ville være 
umuligt. Specielt når man tænker på, at næsten alt stadig (fortfa-
rende, red.) er underordnet doktriner og adminstrative barrier som 
er præget af krig og konflikt. Derfor er der mange barrierer som 
gør det umuligt for enhver civil luftfart. Men nu er der en hånd-
fuld entusiaster i Rusland, som, på trods af den magtfulde parami-
litære DOSAAF-organisation, forsøger at skabe rammer for luftsport 
og civil flyvning helt fra bunden. Det er fx ikke længe siden, at Rus-
land etablerede sit eget svæveflyveforbund og et par flyveklubber 
– alt finansieret af private midler. Dette forår organiserede disse 
entusiaster den første internationale svæveflyvekonkurrence på 
russisk territorium i årevis; en kvalificerende event til finalen i Gli-
ding Grand Prix.

Mens jeg var i Usman til FAI Sailplane Grand Prix, lykkedes det 
mig at inficere Anton Permyakov og Andrei Barnagov med den 
vanvittige idé at flyve i Kaukasus: Det er takket være dem og deres 
2 Arcus, at vi kunne prøve denne ekspedition.
Ideen virkede uvirkelig, men med energi og entusiasme blev be-
slutningen taget under det russiske ordsprog - "Når noget ikke er 
lovligt, er det ikke lovligt, men hvis du vil virkelig gerne vil, så er 
det muligt" (frit oversat). Det lykkedes for Sergey Ryabchinsky og 
Aleksey Spiridonov sammen med andre entusiaster fra det russi-
ske svæveflyveforbund at overbevise myndighederne om ideen. 
Derfor er jeg den første udenlandske svæveflyvepilot, der, efter at 
have bestået medical i det centrale flyvemedicinske institut, fået et 
valideret mit certifikat til svæveflyvning i Rusland. Som udlæn-

ding kunne jeg ikke engang komme ind den civile luftfartsmyn-
digheds bygning, men det lykkedes til sidst at få autorisationen fra 
embedsmændene.

I Kisłowodsk ved en forladt lufthavn driver Dmitry Pietrovsky 
den lokale flyveklub. Svæveflyvning ville her ikke forstyrre hver-
ken militær luftfart eller passagertransport fordi her i bjergene er 
der ingen trafik. Det var dog nødvendigt at koordinere detaljerede 
planer for hver flyvning, kontinuerligt rapportere position og give 
information om yderligere sektioner af ruten. Men der var ingen 
garanti for, at et underligt motorløst fly ikke ville blive skydeskive 
for folk med håndvåben.

Utroligt nok fik vi autorisation til at flyve i fjeldene. Den største 
vanskelighed var vejret i nærheden af Sortehavet med et lille sta-
tionært lavtryk i den østlige del og det Kaspiske Hav på den anden 
side af Kaukasus. Lave skyer dækkede de sydlige fjeld hele tiden 
dog med klart vejr ”on top”. 

Vind fra det Kaspiske hav resulterede konstant i udviklingen af 
aktive storme. Nedbøren i Kaukasus er tre gange højere end i Ta-
tra-fjeldkæden mellem Slovakiet og Polen. Det regnede og regne-
de! Det virkede som om, at tiden under hele opholdet ville blive 
tilbragt i et Vivat-TMG på jagt efter udelandingspladser for foden 
af fjeldene. Men ud fra satellitbilleder og webkameraer i skisports-
steder på Mount Elbrus, opdagede jeg, at tørre vindstød fra ørke-
nen i syd førte til klar luft omkring de høje fjeldtoppe; Det var be-
stemt muligt at flyve over det dårlige vejr.

Den specielt forberedte FCST24.com vejr-model var svær at læse, 
fordi regn blev forventet overalt i prognosen, men det viste sig, at 

regnen blev genereret fra forskellige kilder. CB’ere som opstod i 
den nordlige del af området var fx drevet af fugt fra det Kaspiske 
Hav. Det var muligt at flyve i en labyrint af dale i de vigtigste regi-
oner, men det var svært at komme både frem og tilbage gennem 
de op til 40 kilometer lange stormsystemer. Det resulterede i, at vi 
var nødt til at starte tidligt hver dag.

På det første forsøg med Anton, lykkedes det mig at flyve over 
højderyggen ved hjælp af bølge og konvektion og stige op til sky-
erne, der endnu ikke var transformeret til storme. Vi udviklede 
derefter en praksis med at returnere over skytoppene i seks tusind 
meters højde for at undgå CB-amboltene. Denne flyvning gav straks 
en grundlæggende forståelse af den lokale meteorologi, som vare-
de til slutningen af vores ophold.

Den næste dag var vi modigt fløjet helt hen til de store fjeld. Det 
lykkedes ved at flyve snigende langs de lange kløfter, der fører til 
de vigtigste højderyg, hvor skyer og regn ikke fylde dem til bun-
den. Det var bestemt ikke flyvning for uerfarne piloter. Der ople-
vede vi, at dansede en farlig tango med fjeld-dæmonen, og jeg var 
glad for, vi havde en LX9000 udstyret med kunstig horisont. Men 
jeg har aldrig forventet at flyve ved hjælp af dette instrument mel-
lem fjeldene !

Da de aktive stormsystemer omsider tyndede ud, lykkedes det 
mig at føre en Arcus fløjet af Andrey Barnagova ind i det høje fjeld-
system. Det var ganske nervepirrende at føre to svævefly ind i om-
rådet – specielt fordi jeg følte et ansvar for de mennesker som var 
i mit selskab.

Denne 1000 km lange fjeldkæde gør det muligt at flyve vest-øst 
fra Sochi (Rusland, ved Sortehavet) til Baku, (Azerbaijan, ved det 
Kaspiske hav) . Prognoser og allerede registrerede bølger i april gi-
ver håb om, at i efteråret eller vinteren kunne det være et meget 
interessant område for rekordflyvninger med problemfri og smuk-
ke flyvninger rundt i ”Den Vilde Ødemark” (et gammelt navn for 
dette område) Men trods CU-baser på 3000 meter er området fyldt 
med restriktioner i luftrummet.
Vores banebrydende ekspedition viste at disse fjeldområder er en 
skat som ikke afslører sine hemmeligheder uden en kamp. Kauka-
sus-bjergene har et stort potentiale primært for russiske piloter, for 

hvem en egen national parkour har en enorm værdi. Men der vil 
helt sikkert strømme en masse vand gennem Volga og Don før ru-
tineflyvning med svævefly i disse bjerge vil være et alternativ til 
flyvninger i Alperne.
Lad os krydse fingre for succes for vores russiske kammerater.

Sebastian er i skrivende stund præcist hjemvendt fra Kaukasus og 
har netop deltaget i WGC i Benalla, Australien. H

H Flight Story

Når man har ansvaret for 2 fly, bliver det 4 gange så vanskeligt! 

Kaukasus er ikke bare spidse fjeld, men også lave bakker.

Flyvningen hjem sidst på dagen var ikke altid enklere end flyvningen ud. 
Ofte var der en væg af CB (her med mammatus) som blokerede retræteve-
jen.

Takket være Anton Permyakov og Andrei Barnagov og deres 2 Arcus kun-
ne vi gennemføre denne ekspedition.
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H Tips och tricks: Tävlingsflygningave Camp

AAT for Dummies
Under utvärderingen av Inter Hannover Safe Skies, framkom det ganska tydligt 
att många upplever Assigned Area Tasks, AAT, som en svårare tävlingsform än 
den klassiska Assigned Speed Task, AST. Det är bara delvis sant. Sant i det, att 
flyga en AAT optimalt är mer krävande för piloten. Men att genomföra en AAT 
med ambitionen att starta, flyga banan och ta sig till mållinjen, då är AAT defi-
nitivt enklare än AST. 

Det var absolut inte projektets avsikt att göra 
det svårare och därför vill jag ge er lite tips 
och tricks på hur man flyger en AAT, både 
för nybörjare och hur man kan tänka när 
tävlingsambitionen ökar.

Vad är AAT? Vad är skiljer AAT mot AST?
AAT är till skillnad mot AST en tidsupp-
gift. Det är kanske inte så stor skillnad vid 
första anblicken men konceptet på uppgif-
ten är annorlunda både för banläggare och 
pilot.  Om man börjar med att betrakta AST, 
så är det hastighetsflygning över en bestämd 
distans.  Man mäter prestationen i tid och 
inom segelflyg omvandlar vi tid och distans 
till hastighet i resultatet. Det känner vi igen 
i många andra idrotter som löpning, cykel, 
skidåkning, orientering, segling etc.

AAT är annorlunda, det är hastighetsflyg-
ning på en given tid. Det betyder att man 
mäts i hur lång distans man kan flyga på en 
given tidsrymd. Resultatet är samma som i 
AST dvs hastighet i km/h, men upplägget 
blir annorlunda. Det kan jämföras med mån-

ga uthållighetssporter, t.ex. att springa eller 
segla så långt som möjligt på given tid, el-
ler orienterarnas Rogaining där man ska 
plocka så många kontroller som möjligt på 
given tid. 

I många andra tävlingar är tävlingstiden 
absolut, kanske t.o.m. med straffpoäng om 
man inte är hemma i tid. I segelflyg är det 
lite snällare, om du kommer hem för tidigt 
så räknas din hastighet som ”flygen distans 
minsta tid för uppgiften” och om du kom-
mer hem på plusstid så räknas din hastighet 
som ”flygen distans verklig tid för uppgif-
ten”. Det lönar sig med andra ord ganska 
dumt att flyga för kort tid. Det är också onö-
digt att flyga avsevärt längre tid än nödvän-
digt. Idealt så flyger man uppgiftens tid + 0 
-> 15 min, men viktigast av allt är att kom-
ma hem.

AAT för nybörjare:
För en nybörjare (målgruppen i SS IH) är 
den främsta utmaningen med en tävling-

suppgift att helt enkelt fullfölja dem. Det är 
många gånger svårt nog att rent mentalt ta 
sig an en uppgift där man flyger över kan-
ske okända områden med risk för uteland-
ning. Flugen distans och tid är längre än vad 
man är van vid. Det här är själva kärnan i 
grundtanken med i SS IH. I och med att vi 
flyger AAT så kan piloten själv välja att fly-
ga över områden som man känner sig trygg 
i. Man kan hålla sig nära laddningsbara fält 
och flygplatser. Man kan flyga där vädret är 
bra. Nedan kommer några tips på vad man 
kan tänka på:

Förberedelser
Varje tävlingsdag börjar med Briefing, Vä-
derprognos och Tävlingsuppgift: 
Lyssna noggrant, diskutera efter briefing 
med dina kompisar och studera kartan. 
Det som du skall fundera på och skapa dig 
en taktik för är:
• Vädret: Hur pass bra blir det? Vad kan 

DIN tänkbara hastighet bli? Hur mån-

ga km kommer du då att flyga med 
hänsyn till mintiden som banläggaren 
satt? Tänk på att snittfarten ofta blir 
10-15% högre när man flyger AAT mot 
AST, så räkna inte med för låg snittfart. 
Var realistisk mot dig själv.  Hur fort 
du flyger en RST-bana i liknande vä-
der, är en bra utgångspunkt.

• Vinden: Vad är prognostiserad styrka 
och riktning? Rita in en vindpil på Task 
sheet. Det lönar sig ofta att flyga med 
eller mot vind. Undvik att flyga tvärs 
vinden.

• Titta på uppgiften som banläggaren 
gett: Där finns det Min, Max och No-
minell distans angiven. Hur är den di-
stansen i förhållande till din tänkta di-
stans enligt ovan?

• Kommer du att behöva vända tidigt el-
ler långt in i varje vändarea?

• Räkna också ut hur lång tid det tar att 
flyga ifrån sista vändarean och hem. 
Nu är det ofta finalglidning och snitt-

farten är högre, kanske 130-150 km/h. 
Skriv tiden på Task sheet eller kartan, 
du kommer att behöva det senare un-
der dagen.

• Titta på luftrummet. Finns det luftrum 
som gör att vissa områden inte är till-
gängliga för uppgiften? Banläggaren 
får lägga delar av vändarean i förbju-
det luftrum och där får man inte flyga. 

• Titta på kartan: Finns det stora sjöar 
som kan ge sjöbris? Finns det områden 
där det är svårt att landa ute?

• Vad sa meteorologen: Kommer vädret 
att vara lika bra i hela området? Kom-
mer det att finnas områden som är 
sämre? Det är också viktigt att ha en 
idé om hur länge det kommer vara flyg-
bart väder, du vill ju inte vara kvar ute 
på banan när termiken avtar. Lägg gär-
na på lite extra marginal. 

T.ex. Task time = 3 h, Meteorologen sä-
ger att vädret är OK fram till 17:00 och dör 
ut 18:00. Du vill ha en marginal på 30 min. 

VAD ÄR INTER HANNOVER SAFE 
SKIES?
Under hösten 2015 sedan startade Se-
gelflygförbundet 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 grann-
landet, konceptet med flera korta täv-
lingar faller väl med teorin om att se-
gelflyg 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 må-
ste man också ta hänsyn till. En annan 
aspekt är att det börjar bli brist på täv-
lingsledare i landet och det är idag inte 
många klubbar som är beredda att ar-
rangera en tävling, därför måste själva 
arrangemanget vara enkelt och ansprå-
kslöst.
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 Han-
nover gick in som projektsponsor. Nam-
net på tävlingsserien sattes till ”Inter 
Hannover Safe Skies”. Det nya koncep-
tet kan i kort form beskrivas som:
• Kort tävlingsperioder om 3-4 dagar
• Flera deltävlingar geografisk ut-

spritt i landet
• Banläggning med fokus på nybör-

jare
• AAT för att minska på risken för 

utelandningar
• Inte för lång mintid så att ingen be-

höver 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

Text: Per Carlin, Arboga FK
Foto: Jens Trabolt
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 Niels Holck og Pedro Wittwer (i venstre 
sæde) klar til første prøveflyvning

Alltså bör du starta på banan ca 13:30.
Det låter som att det är mycket att tänka på 
men gör det enkelt för dig. Det sista du gör 
är att ta fram Task sheet som du fick på brie-
fing eller en plastad flygkarta. Skissa ut din 
tänkta flygning, skapa dig en idé om var du 
ska vända i respektive area. Skriv upp på 
Task sheet din tänkta starttid. Diskutera 
med dina kompisar igen, jämför med va-
randra. Är det något du missat, är det något 
som du bör förändra?
Lägg Task sheet/kartan i cockpit så att du 
når den under flygningen. Räkna inte med 
att du kommer ihåg dina detaljer när du är 
i luften. 

Start på banan
Att starta på en AAT skiljer sig inte mycket 
mot AST eller RST. Starta när det är bra vä-
der. Starta så högt du kan och försök hitta 
ett bra spår ut. När du startat och rappor-
terat detta till tävlingsledningen, så noterar 
du tiden på Task sheet eller kartan. Du kom-
mer garanterat att glömma starttiden efter 
några timmars flygning och då glömmer du 
även när du tidigast får vara hemma. 

Flygning
Du har gjort en plan på vart du skall flyga 
och var du skall vända, den är dock inte 
skriven i sten utan måste revideras efter din 
uppfattning om vädret. Men just nu håller 
vi oss till planen.

När man flyger AST är det viktigt att man 
flyger mot brytpunkterna. En kursavvikelse 
på upp till 30 grader kan vara OK men av-
viker man mer än så, börjar omvägen bli 
längre än nyttan. Flyger man AAT är det 
mycket friare med kursavvikelser, eftersom 
vändarean är stor och 30 graders kurvavvi-
kelse till centrum mycket väl kan vara inom 

vändarean. 45 grader kanske pekar strax 
utanför vändarean och endast en lite korri-
gering mot slutet gör att vägen till vändnin-
gen ändå blir effektiv. Därför är det mycket 
enklare att hitta ett spår som är lätt att flyga 
och man kan ofta undvika blå hål. Man kan 
hitta molngator och konvergenser som gör 
att du flyger fortare. Det viktiga är att du 
flyger mot någon del av vändarean, gärna 
din tänkta vändpunkt. 

Jobba dig upp mot vändarean. När det är 
dags för vändning är det några saker att tän-
ka på:
1. Vänd inte när du är lågt. Utan vänd i 

ett bra stig som är ungefär där du pla-
nerat att vara enligt din grundplan. 
Kurva upp dig och ta sikte på nästa 
vändarea innan du vänder.

2. Hur ser vädret ut på nästa ben? Är det 
bättre på ena eller andra sidan, ja, då 
kanske du skall vända i nuvarande area 
så att du kommer i rätt väder på nästa 
ben. 

3. Sista vändarean: Förhoppningsvis går 
resten av banan galant. Du har ju valt 
att flyga i det bra vädret, undvikit luft-
rum och olandningsbar terräng. Nu 
när det börjar dra ihop sig mot sista 
vändning och finalglidning så kommer 
det svåraste med AAT, att planera sin 
målgångstid. Har du gjort din plane-
ring på marken väl, så har du lagom 
mycket distans kvar för att flyga ut ti-
den. När du kommer fram till vänd-
arean, så jämför du tiden som du har 
kvar, med det du räknade ut tidigare 
på dagen. Har du mycket övertid så får 
du flyga längre in i sista vändarean. Har 
du minustid är det läge att fundera på 
resan hem mot målet. Återigen är det 
en god idé att vända högt, gärna efter 

ett bra stig.
4. Målgång: Inte så mycket att orda om. 

När du väl vänt hemåt vid sista vänd-
arean, då är det bara att åka hem. Fi-
nalglid med huvudet och kom hem på 
ett säkert sätt. I detta läge är task-time 
irreleveant. Du kommer hem för tidigt, 
lagom eller försent och kan inte göra 
så mycket åt det. Att nu vända om för 
att ta mera distans lönar sig ytterst säl-
lan. Nu kan det vara sent på eftermid-
dagen och det är glesare mellan Cumu-
lusen. Har du finalhöjd är det bra, an-
nars skapa dig en finalglidningsplan 
innan det är för sent.

Hjälpmedel
Flyger man med ett datorsystem (LX8000, 
LX9000, SeeYouMobile, XCSoar etc) som 
hanterar AAT -banor så finns det mycket 
hjälp att få, med både planering och själva 
flygningen, när det gäller tidsoptimering. 
Varje system är unikt, så jag kan inte skriva 
om hur de fungerar. Det man skall vara för-
siktig med, är att datorsystemen ofta räknar 
på ideala förhållanden, dvs det är flygpla-
nets polar, vingbelastning, McR inställningar 
etc som ligger till grund. Datorn kan inte 
veta om det blir molngator eller om termi-
ken är svagare än förutspått och därför blir 
inte heller beräkningarna bättre än så.

EXEMPEL PÅ FÖRBEREDELSER: 1
Banan ovan är från Stationssvängens sista dag. Prognosen är riktigt bra. 
Molnbaserna är bedömda till över 2000 m och medelstig över 2 m/s. Vin-
den är måttlig, riktning S-SV. En nybörjare flyger med ca 80 km/h, en bät-
tre pilot upp till 100 km/h.
Task time är 1 h 45 min, min/nominell/max distans är, enligt Task sheet 
125/185/250 km, jag räknar med att jag behöver flyga ca 175 km.
Jag vet att vädret ofta är bättre ned mot Tranemo än vid i slätterna om-
kring Falköping. Därför drar jag ut min bana i andra vändarean för att kun-
na vända tidigt i sista. På min tänkta rutt är det endast 30 km från vänd-
ningen till mållinjen. Har jag finalhöjd tar det endast 15 min hem. Min tak-
tik, inför sista vändningen, är att komma in högt mot sista arean, glida 
ut höjden och vända hemåt när det är 10 min kvar av task time. Jag kom-
mer då inte hem för tidigt, samtidigt som jag räknar med att slippa kur-
va i område med sämre väder.

EXEMPEL PÅ FÖRBEREDELSER: 2
Banan är ifrån Vängsös sista dag. Prognosen är god. Molnbasen är bedömd 
till 1500-2000 m och medelstig är ca 1,5 m/s. Vinden är svag, riktning SV. 
En nybörjare flyger med ca 70-80 km/h med en otankad klubbklasskär-
ra i detta väder, en bättre pilot upp till 90 km/h.
Task time är 1 h 45 min, min/nominell/max distans är 130/185/250 km, 
jag räknar med att jag behöver flyga ca 175 km.
Banan är lurig. Den första vändarean är den största och den andra har 
huvuddelen norr om Hjälmaren, där det kan vara krångligt vid rådande 
vind. Den sista vändarean har en radie på 10 km och jag kan inte variera 
banlängden så mycket i den. Det betyder att jag måste sträcka ut i för-
sta vändarean, definitivt längre än till mitten, för att kunna vända tidigt 
i andra och sedan anpassa tiden i sista. Jag ritar in två alternativa vägar 
hem, A som är ca 85 km (ca 45 min) och alternativ B (streckat på kartan) 
som är ca 70 km (ca 35 min) ifrån vändning i andra, valet av A eller B av-
görs när jag är inne i andra och vet hur lång tid jag har kvar. 

EXEMPEL PÅ FÖRBEREDELSER: 3
Banan ovan är ifrån Avestas sista dag. Prognosen är tveksam. Molnbasen är bedömd till 1000-1200 m och medelstigen förväntas bli 
som bäst 1 m/s. Vinden är måttlig, SV-V. Vädret är svårt att bedöma och det är lätt att hamna i trubbel. Snittfarten kan bli så låg som 
50-60 km/h i detta väder, utelandning är något man måste vara beredd på.
Task time är 1 h 30 min, min/nominell/max distans är 110/185/250 km. Med tanke på task time och väder, så kan man planera att 

flyga minsta distansen. 
Det är en dag med stor osäkerhet. Det viktigaste är att ta sig runt och 
undvika trassel. Med en utelandning kommer du att förlora mycket mer 
poäng än vad du kan vinna. Det kommer att bli liten skillnad i poäng för 
de som tar sig i mål. Banan går också längs Dalälven och beroende på 
temperaturen i vattnet, är det en försvårande omständighet. Jag väljer 
en taktik där jag håller mig söder om Dalälven för att inte hamna i sjöskug-
ga, sedan är det kortaste vägen som gäller. Det blir en liten bananformad 
ToR bana. Söder om Dalälven och är det goda möjligheter att landa ute, 
något man behöver tänka på lite oftare, en dag som denna.
Det är 55 km hem ifrån sista vändarea, i motvind tar det ca 40 min att 
flyga (ca 85 km/h). Jag förväntar mig inte finalhöjd när jag vänder. Att 
sträcka ut i sista vändarean ökar risken för utelandning, så jag tar hellre 
lite minustid än att försöka optimera tiden. H

FAKTA
• AAT – Assigned Area Task. Hastighetsflygning via vändareor med fri vändning i 

respektive yta på en given tid.
• AST – Assigned Speed Task. Hastighetsflygning via brytpunkter, alla flyger lika 

långt.
• Task sheet – Ett eller flera papper med information om bana, luftrum och annan 

relevant information från tävlingsledaren till piloterna.
• Task time/uppgifts tid – Mintiden som du kommer att utvärderas emot.
• Min/Max distans – Distansen som är kortaste respektive längsta vägen på upp-

giften (utan hänsyn till luftrum).
• Nominell distans – Distans via centrum på vändareorna.

Lathund för omvandling av hastighet till 
min/mil:
•60 km/h => 10 min/mil
•75 km/h => 8 min/mil
•85 km/h => 7 min/mil
•100 km/h => 6 min/mil
•120 km/h => 5 min/mil
•150 km/h => 4 min/mil

H Tips och tricks: Tävlingsflygningave Camp



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

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

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

Et stort antal frivillige yder en kæmpe indsats for at holde DSvU 
kørende, både på organisations-niveau og i klubberne. En indsats, 
som er karakteriseret ved en enestående kvalitet og en fantastisk 
entusiasme. Ved starten af 2017 vil jeg gerne takke alle de, der 
har leveret denne indsats i det forgangne år, og som fortsætter 
med at bakke op om vores sport.

Dette kræver en stor motivation, som ligger i det at være til 
nytte for andre, som også er en del af det fællesskab vi har, og 
som jo også yder deres bidrag.

I dette lys er det svært at se, hvad der motiverer KDA´s besty-
relse til direkte og ganske åbent at modarbejde et stort flertal af 
KDA´s medlemmer. 

Sammen med Dansk Faldskærms Union har DSvU startet en 
proces, som har udviklet sig til noget af en farce. En proces der 
skal lede til et moderniseret KDA, og som nu støttes af et stort 
flertal af KDA´s medlemmer.

Vi er alle enige om, at fritidsflyvningen også i fremtiden har 
brug for et fælles talerør for eksempel, når det gælder luftrum el-
ler adgang til flyvepladser, og det må gerne være KDA, men vi har 
ikke brug for en fælles organisation til at varetage uddannelse, 
vedligeholdelse, eller kontakten til offentlige myndigheder som 

Trafik- og Byggestyrelsen, det klarer vi helst selv. Vi vil også have 
vores egen profil mod omverdenen, og ikke blandes eller forveks-
les med andre, i øvrigt ganske glimrende typer af luftsport. 

Den tekniske ekspertise ligger i dag i Unionerne, og der mener 
vi, at den skal blive. Denne holdning deles af et flertal af de Uni-
oner, der er tilsluttet KDA. Vi er bedre tjent med at repræsentere 
os selv. Der er så mange forskelle mellem de regler, vi har, at det 
ikke giver mening at have en fælles repræsentation gennem KDA. 

KDA fungerer allerede i dag på denne måde. Nu ønsker vi blot 
at afstemme KDAs budget og bemanding herefter. 

Jeg forstår godt, at dele af KDA er uenige i de foreslåede æn-
dringer, men jeg bliver meget overrasket, når KDA´s bestyrelses 
reaktion på den legale demokratiske proces, er forsøg på ulovligt 
at blokere vores adgang til FAI og IGC, en adgang, som er fastlagt 
i KDA´s eget regulativ og i den aftale, DSvU har med KDA, eller 
når KDA´s bestyrelse bag vores ryg tager kontakt til Danmarks 
Idræts Forbund for at foreslå, at DSvU´s medlemskab af DIF skal 
være gennem KDA. 

Lad os slutte med noget positivt. Dagene bliver længere, og nu 
skal vi snart ud at flyve, nu er det slut med bare at læse om an-
dres oplevelser og se på flotte billeder, for eksempel fra Austra-
lien, hvor Arne Boye-Møller kom hjem fra VM med en 9. plads. 
Flot præstation under vanskelige betingelser, ofte lav tørtermik 
og flyvning i store gaggles (bundter/grupper), og slet ikke, hvad 
piloterne drømte om, inden de tog afsted.

Og husk - Jo mere vi flyver, jo gladere bliver vi for vores sport.H

af Peter Eriksen, Formand, DSVU

     LEDER:  
DSvU versus KDA

I dette lys er det svært at se, hvad der 
motiverer KDA´s bestyrelse til direkte 
og ganske åbent at modarbejde et 
stort flertal af KDA´s medlemmer. 

”
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Open Glider Network (OGN) er et netværk 
af amatøropstillede modtagere som kan 
modtage FLARM- signaler fra svævefly (og 
alle andre udstyret med FLARM) og vise 
disse online på hjemmesiden glidernet.org, 
så man kan følge flyvningerne live.  For ca 
2 år siden (NG 02, 2015, red) rapporterede 
jeg om OGN for første gang. Ud over man-
ge fordele og interessante applikationer blev 
privatliv og databeskyttelse hurtigt et tema. 
Siden da er der sket meget. Derfor vil jeg 
benytte denne vinterpause til opsummere 
udviklingen og give en status.

Kort før redaktionens slutning kom en 
udtalelse fra FLARM som nu forsøger nu 
at gå ind i problematikken. Dette er dog 
vanskeligt på trods af, at OGN er uproble-
matisk at kontakte via websiden og en Goog-
le-gruppe. OGN er nemlig ingen juridisk 
eller fysisk person, snarere en løst netværk 
af entusiaster som ikke nødvendigvis selv 
har en ensartet opfattelse.

Hjælp fra universiteterne
Spørgsmålet om OGN har været kontrover-
sielt helt fra starten: på Segelflug.de er der 
for eksempel en forum-diskussion med over 
1100 indlæg! OGN-kenderen Dominic 

Hvad ser vi nu?
Open Glider network - Status på en ung teknologi under udvikling

Spreitzer har fået den jura-studerende Re-
becca Hentrich fra Universitetet i Passau til 
at analysere de juridiske problemstillinger. 
Resultatet var, at OGN – i en streng fortolk-
ning - overtræder den gyldige tyske lovgiv-
ning om privatlivets fred.

De ansvarlige myndigheder for databe-
skyttelse er blevet konsulteret i de forskel-
lige lande om emnet. Der er dog ingen klar 
konklusion her. Så lovligheden vurderes for-
skelligt afhængigt af landet. Hvordan kan 
man komme til en landsdækkende eller 
trans-europæisk juridisk blåstempling? Un-
der alle omstændigheder kan man som myn-
dighed bare vurdere ”casen” ud fra den ak-
tuelle teknologi, men det er OGN i sagens 
natur i konstant forandring. Retsgrundlaget 
for evalueringen ændrer sig konstant.

Flarms softwareopdatering
Med softwareopdateringen 6.x har FLARM 
nu indført en inkompatibel kryptering til 
forrige versioner. Dette resulterede i første 
omgang i, at OGN- modtagerne ikke kun-
ne afkode FLARM-signalerne.  Den nye 
kryptering blev dog dekrypteret inden for 
et par dage, og OGN-modtagerne blev igen 
(delvis automatisk) opdateret til igen i stand 

til at forstå den nye protokol. Resultatet var 
dog, at der nok skete mere skade end gavn: 
FLARM enheder med de gamle software 
(præ 6.x)kunne ikke længere forstå den ny-
ere software, og i dag er alle FLARM enhe-
der sandsynligvis endnu ikke er blevet op-
dateret til den nye software.

Flarm har indført ”No Tracking Flag”
I den nye FLARM software blev der også 
indført det såkaldte ”No Tracking Flag”. 
Denne information fortæller modtageren, 
at brugeren ikke ønsker at blive sporet. Det 
virker som om, at OGN og alle stationer re-
spekterer denne elektroniske ”vær så venlig”-
anmodning: Hvis ”No tracking flag” er ak-
tiveret, kasseres de modtagne data i OGN-
modtageren. Indtil videre kendes der ikke 
til eksempler hvor en OGN-station ikke har 
respekteret et ”No tracking flag”. I modta-
gerens software er funktionen ”hardcoded” 
og kan ikke omgås nemt. Således respekte-
res også klart brugeren ønske om ikke at 
blive sporet, uden at den faktiske FLARM 
funktionalitet kompromitteres (nemlig kol-
lisionsadvarsel). Det er interessant at be-
mærke, at denne dato gælder kun for OGN. 
Butterfly osv. fungerer som sædvanlig, og 

her er der en form for tracking.
Men piloter som aktiverer ”No tracking 

flag” afskriver også muligheden for at blive 
fundet i en nødsituation via OGN.

Desværre er aktivering / deaktivering af 
”No tracking flag” ikke nogen enkel sag at 
ændre. Det kræver ændringer via en tilsva-
rende konfigurationsfil eller via en PC-for-
bindelse. Der findes dog allerede navigati-
onssoftware (fx LK8000, XCSoar), som gør 
det muligt at aktivere/de-aktivere dette flag 
i flyvningen, hvis den er forbundet til 
FLARM.

OGN som SAR-hjælp
OGN har allerede hjulpet med at finde for-
svundne piloter. I juli 2015 blev et fly meldt 
savnet under en flyvning i Namibia. Ved at 
anvende FLARM og OGN kunne den sidst 
kendte position bestemmes forholdsvis hur-
tigt. Piloterne, der begge hoppede ud i fald-
skærm, blev fundet i tide. Der er en separat 
SAR oversigtsside som altid indeholder den 
sidste kendte position af et luftfartøj til rå-
dighed til dette formål. Dette kræver mindst 
et kendt FLARM id (http://ktrax.kisstech.
ch/ktrax/ mode = sar)

Forhindret i at anvende Flarmnet
OGN anvendte indtil april 2015 FlarmNet-
database til fx at identificere fly ud fra in-
tetsigende FLARM id’s. Dette har FLARM 
forbudt OGN. Dette var en naturlig konse-
kvens, da man ikke automatisk kan antage, 
at brugere har registreret sig på FlarmNet 
til dette formål. Det er klart, at denne dra-
matiske handling var nødvendig, fordi nog-
le OGN-”ledere” ikke frivilligt ønskede at 
afstå fra at bruge FlarmNet. OGN har siden 
da etableret sin egen database som et alter-
nativ for fortsat at kunne tilbyde identifika-
tion. I databasen kan man også som pilot 
afvise tracking. Men sidstnævnte er kun en 
tvivlsom funktion fordi informationen kan 
respekteres af softwaren, men ikke nødven-
digvis. Med andre ord er dataene stadig frit 
tilgængelige på internettet. OGN er baseret 
på Automatic Position Reporting System 
(APRS) fra amatørradio. Da OGN-APRS 
grænsefladerne er åbne og veldokumente-
rede, kan man med lidt programmering 
ganske enkelt omgå denne lås. På grund af 
dette faktum har OGN fortsat været udsat 
for kritik. Især i Tyskland voksede presset 

på folkene bag gruppen. Derfor har OGN-
modtager software 0.2.4 en mulighed for at 
”Whiteliste” OGN-databasen. Har modta-
gerstationen ”Whitelist” aktiveret, kasseres 
alle modtagne signaler, medmindre FLARM-
ejeren udtrykkeligt har godkendt OGN i 
OGN-databasen. Denne ”opt-in” proces var 
fra begyndelsen en af de vigtigste krav fra 
modstandere af OGN. Ved at aktivere den-
ne funktion er stationsoperatørerne afgjort 
på den sikre side af lovgivningen. Teoretisk 
er man dog ikke sikret mod misbrug. Alle, 
som kender FLARM ID’et på en ”ven” kan 
registrere ID’et under alternative navne og 
så hemmeligt følge det.

Også i præsentationen af OGN data har 
der været en stor udvikling. På Radar-siden 
(http://live.glidernet.org) er ikke bare de se-
neste 5 minutters flight track synlige. Ved 
at højreklikke på siden kan man se hele da-
gens flight track. I mellemtiden er der også 
kommet alternative radar-sider som K-Trax 
af Dr. Gerhard Wesp.http: //www.kisstech.
ch/ktrax/

Ud over den væsentligt forbedrede grafi-
ske præsentation, herunder luftrum, vil selv 
dagens termik hotspots blive markeret ”live”.  
Der arbejdes også på et inteface til flysimu-
latorer som White Wings eller Condor, så 
du derefter kan tage plads i cockpittet i vir-
tuel 3D og flyve med i en live-stream. 

Også i dokumentation af starter og lan-
dinger er der forbedringer: En startliste fra 
flyvepladserne, en logbog per fly, herunder 
starttype og retning. Selvstarter og landin-
ger på forskellige flyvepladser dokumente-
res også, hvis det ønskes. Dette virker kun 
til fly, hvis FLARM blev registreret hos OGN 
databasen og udtrykkeligt ”greenlighted”. 
http://www.kisstech.ch/logbook/

Der bliver i øvrigt dagligt tilføjet nye 
OGN-stationer. Blandt nogle operatører vir-

ker det også som om der har udviklet sig i 
reel konkurrence i stationernes rækkevid-
de. Med gode antenner og en optimal posi-
tion er en dækningsradius på langt over 100 
km ikke nogen sjældenhed. Men disse vær-
dier er ikke 100 % præcise da hver station 
har en mere eller mindre tragtformet mod-
tagelseskarakteristik. Derfor kan vigtige 
udelandingspositioner ikke garanteres med 
sikkerhed. Selv med god OGN-dækning er 
den sidst modtagne position ikke nødven-
digvis i umiddelbar nærhed af en havarist.

FLARMs eget tracking netværk
Med softwareopdateringen til 6.x ønskede 
FLARM at skabe sit eget netværk af mod-
tagerstationer og drive specialudviklede 
modtagerstationer.  Dette er der ikke læn-
gere tale om. Det ville også være tvivlsomt, 
hvorvidt entusiaster ville have været villige 
til at købe / operere en sådan station efter 
forbud mod OGN. 

Under konkurrencer
Det er indlysende, at tracking på individni-
veau kan føre til væsentlige strategiske for-
dele ved store konkurrencer. Med andre ord: 
Tracking er unfair iflg. de gældende regler! 
Dette kan føre til - før eller senere - til at 
FLARM er ”off ” i konkurrencefly! Trods ak-
tiveret ”No tracking flag”  kan FLARMen 
med nogle tekniske kunstgreb trackes. Ved 
nogle konkurrencer er FLARM obligato-
risk. Ved at anvende OGN kan man konti-
nuerligt kontrollere, at den individuelle 
FLARM også er tændt og derfor fungerer.
Den som ikke vil ”de facto” afskaffe FLARM 
i konkurrencer eller forhindre et våbenkap-
løb af hemmelige modtager/systemer i de 
forskellige teams kan i stedet etablere et om-
fattende OGN-netværk og kræver en aktiv 
tracking af konkurrenceområdet. De nega-

Strukturen bag Open Glider Network

”Radaroversigt” med barogram

Tekst: Ulrich Heynen
Oversættelse: Jens Trabolt
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tive virkninger af tracking (”stalking” eller 
en ”uopfindsom” flyvning med andre fly ef-
ter sig) kan eventuelt forhindres med me-
ningsfulde ændringer af reglementet (f.eks 
offset startlinjer- og tidspunkter). En beha-
gelig sideeffekt: Konkurrencen kan følges 
live på internettet. Til dette formål allerede 
kan fx være på radarsiden, hvor tasken er 
præsenteret grafisk og hvor  man kan akti-
vere et filter, så kun deltagerne er præsen-
teret. Dette blev senest testet med stor suc-
ces under OLC Glider Race på Wasserkup-
pe.

FAI
Emnet er behandlet af FAI. Af følgende pro-
tokol kan det konstateres, at Udvalget for 
luftrum, Navigation og Display Systems 
(ANDS) har behandlet FLARM og sikker-
hed. Fordelene ved FLARM vægtes højere 
end ulemperne, der kunne opstå i at tracke. 
http://www.fai.org/downloads/igc/
IGC_2016_Plenary_AX6_2_4

Underskriftsindsamling mod Flarm
I samme protokol tager udvalget stilling til 
en opposition mod FLARM som har eksi-
steret et stykke tid på Change.org. I dette 
andragende opfordres FLARM til at offent-
liggøre sin kryptering, så andre producen-
ter kan bygge kompatible anti-kollisions-
enheder baseret på FLARM-protokollen. 

Der kritiseres, at FLARM hindrer en åben 
standard for kollision advarsel ved at kryp-
tere. ANDS ville faktisk udtrykkeligt hilse 
en åben standard velkommen, men er for-
blevet neutral overfor petitionen på change.
org.  Selv om dette kunne virke som om, at 
petitionen på change.org har baggrund i 
OGN, er det nok ikke tilfældet. Baggrun-
den synes nok at være i mere kommercielle 
interesser.

Konklusion
Siden min første rapport er der sket meget. 
Spørgsmålet om databeskyttelse var stærkt 
og kontroversielt. Både FLARM og OGN er 
blevet væsentligt forbedret. I dag kan alle 
ved at aktivere ”No tracking flag” i egen 
FLARM effektivt forhindre tracking via 
OGN. En grundlæggende forudsætning for 
et effektivt anti-kollisions-system er dog, at 
egen position skal transmitteres kontinuer-
ligt. Et misbrug er derfor altid (afhængig af 
indsatsen) altid muligt. Men ”datasikkerhe-
den” er meget højere end for eksempel ADS-
B i FLARM. Det er derfor overraskende, at 
flertallet af kommerciel luftfartsoperatører 
i dag frivilligt spreder egen GPS-position 
på ADS-B via transponder 100 % ukrypte-
ret og gør disse data tilgængelige live på in-
ternettet (flightradar24.com). Ja, selv den 
DFS (Deutsche Flugsicherung, red.) har - i 
tider med øget terrorbillede - deres radar-

data live på internettet (http://stanlytrack2.
dfs.de) 

Selvfølgelig er der endnu flere ting, der 
kunne forbedres på OGN. OGN egne track-
ing / no-tracking- indstillinger gælder bare 
for OGN-sider og dermed udgør en anbe-
faling og ikke et forbud mod tracking via 
andre tjenester (f.eks flightradar24). Men 
”No tracking flag”- funktionen virker til at 
være generelt accepteret som en løsning på 
problemet omkring privatlivets fred. 

Den omstændighed, at ”No tracking”- 
funktionen for en FLARM som standard 
vælges ”off ” efter en opdatering (og derfor 
tracking ”on”) kan man fundere over, men 
i sidste ende er det FLARMs beslutning. Her 
er mit egen personlige synspunkt: Hvis den-
ne setting bidrager til, at en savnet pilot kan 
findes hurtigere i SAR-situationer, så er 
FLARMs beslutning helt korrekt. Hvorvidt 
den pågældende pilot ønskede at blive track-
et, og derfor ikke har aktiveret ”No track-
ing flag” efter opdateringen, eller hvis per-
sonen ikke vidste, at han kunne slukke for 
tracking, så er det altid bedre end vice ver-
sa. 

I to år har jeg nu haft fokus på denne tek-
nologi. På trods af fascinationen af, hvad 
der er teknisk muligt er problemerne om-
kring privatlivets fred manifeste i OGN. Her 
har OGN fundamentalt afsløret et latent 
problem i FLARM (eller udnyttet) vist dem 
offentligt. Med en normal FLARM og god 
antenne er sporing altid mulig (såvel som 
for myndighederne). 

I sidste ende er det fortsat en erkendelse, 
at svæveflyvepiloter igen er meget innova-
tive og udnytter en teknik til det maksimalt 
mulige. Det er vigtigt at miljøet kaster et 
kritisk blik på ulemperne, de kontroverser 
og diskuterer løsninger på tværs af lande-
grænserne. En innovativ virksomhed som 
FLARM er fleksibel nok til omgående at 
gennemføre disse løsninger. 

Det hastigt stigende antal nye stationer 
og det stigende antal frivillige piloter på 
OGN-registeret vidner om en vis ”tavs” 
OGN-accept. I øjeblikket er der allerede 
over 600 OGN-modtager i drift og næsten 
8000 FLARM-enheder til tracking registre-
ret på verdensplan. Således er OGN-data-
basen næsten på størrelse med FlarmNet-
databasen på mindre end to  år. 

OGN-modtagere i Mellemeuropa

Ulli Heynen (forfatteren til artiklen på modstående side, red.) ud-
vikler, bygger og driver OGN-modtagere. I Tyskland er han sikkert 
en af de største OGN eksperter. I marts 2016 tilbød han Deutsche 
Alpensegelflugschule at installere en af sine nyudviklede, kom-
pakte OGN-modtagere på deres landingsbane i Unterwössen. For 
Ulli var dette en velkommen mulighed for at teste modtageren 
og dens software på en meget aktiv flyveplads med operationer 
syv dage om ugen og meget tæt trafik.

Ulli sendte os straks 2 modtagere, det var 2 uanselige små styk-
ker af plast VVS-rør, som indeholdt ikke bare antennen, men også 
en lidt computer til at behandle data og en WiFi-adgangspunkt 
til at uploade trafikdata til OGN-serveren. Denne magiske enhed 
krævede intet andet end strøm via USB. Så det hele er plug & 
play? Nej, ikke helt - med flere forskellige WiFi-netværk på vores 
flyveplads, alle af dem kontinuerligt varierende i feltstyrke, hav-
de modtagerne problemer med at tilslutte pålideligt til internet-
tet. Men alt fungerede efter lidt trial and error. Erfaringen herfra 
er, at selv om online vedligeholdelse (fjern support) i princippet er 
muligt, har en klub stadig behov for at udpege en ansvarlig for 

OGN-modtagerne.

Informationspolitik
Da begge modtagere fungerede, var det tid til at informere pilo-
terne – specielt med tanke på, at der i 2015 havde været levende 
diskussioner i online svæveflyveforaer om privatlivets fred i rela-
tion til OGN. Ved udgangen af 2015 var FLARM firmware 6.xx ind-
ført som gav mulighed for at aktivere den såkaldte ”no-tracking 
flag” ’. Dette er en slags digital anmodning om ikke at tracke en 
FLARM enhed mærket sådan, dvs. ikke vise FLARM-positionen 
offentligt. I praksis var det bare meget få piloter som faktisk ak-
tiverede denne mulighed, men dens tilgængelighed tog en mas-
se momentum ud af diskussionen. 

Starten af 2016 viste sig at være et meget attraktivt øjeblik til 
indføring af OGN-modtagere på vores flyveplads. Vi forsøgte at 
give en kortfattet, men præcis og objektiv information sammen 
med lanceringen af vores OGN-modtagere. På centerets hjemme-
side placerede vi følgende blogindlæg: ”Siden 23.marts er 2 Open 
Glider Network (OGN) modtagere aktive på vores flyveplads. De 

OGN-erfaringer i praksis

Text: Jan Lyczywek
Fotos: Jan Lyczywek, Manfred Schneider

Deutsche Alpensegelflugschule Unterwössen, DASSU, kan meget vel være en af verdens 
mest aktive svæveflyvepladser. Tidligt i 2016-sæsonen installerede flyvepladsen flere OGN- 
modtagere. Men hvad er erfaringerne? Hvordan kan piloter, instruktører og flyvepladsche-
fer får gavn af OGN?

Unterwössen - ca 40 km vest for Salzburg - er blandt 
de mest aktive svæveflyvepladser i verden.

H Open Glider Network-statusve Camp
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modtager FLARM-positionsdata fra vores fly og gør trafikdata 
tilgængelige på internettet. Du kan nu se vores aktiviteter live. 
Start- og landings tider registreres automatisk som i høj grad re-
ducerer arbejdsbyrden for trafikvagten. Primært vil systemet øge 
flysikkerheden: Instruktører kan nu overvåge position og højde på 
eleverne uden at skulle tale i radio med dem. OGN kan endda hjæl-
pe med at finde et savnet svævefly. Dette kræver, at FLARM-en-
heden er registreret i OGN-databasen. Hvis du ikke ønsker din 
FLARM skal trackes, kan du til enhver tid fravælge dette ved at 
aktivere det såkaldte ”no-tracking flag” ’i indstillingerne for din 
enhed. 

Jeg ventede i spænding på reaktionerne. Specielt fordi Unter-
wössen er base for en meget varieret gruppe af svæveflypiloter: 
mange præ-solo og post-solo elever på svæveflyveskolen, certi-
fikatindehavere, som charter svævefly fra skolen, besøgende med 
egne svævefly på ferie (semester, red.), og endelig klub medlem-
mer fra de tre klubber på flyvepladsen samt private ejere, som 
har valgt Unterwössen som deres permanente hjemmebase. Over-
raskende nok, var feedback (så vidt jeg er bekendt) positiv hele 
vejen igennem. Spørgsmål kom op med hensyn til tekniske de-
taljer, men der syntes ikke at være nogen afvisning. Også, så vidt 
jeg ved, har ingen af piloterne baseret på flyvepladsen nogensin-
de aktiveret ”No tracking flag”. Det var fantastisk, hvor hurtigt 
OGN blev opdaget som en ekstra ”vindue ud til flyvepladsen”, især 
af vores elever: efter et par dage startede de ikke bare dagen med 
at kontrollere webcams, men også OGN for at se om flyvningen 
var startet. Jeg antager, at dette resulterede i ekstra indtægter 
for svæveflyveskolen, da flere mennesker vælger at komme til 
flyvepladsen, når de ser aktiviteten. 

Testing, testing, testing
Med placeringen på Unterwössen fik Ulli sin ønsker opfyldt om-
kring et egnet forsøgsområde for sine modtagere og deres soft-
ware. Med non-stop svæveflyve-aktivitet syv dage om ugen og 
omkring 25.000 starter om året, hvoraf 12.000 til 14.000 er spil-
starter, producerede svæveflyveskolen i Unterwössen store mæng-
der af testdata til modtagerne. I starter var der dog nogle inte-
ressante fejl i systemet; For eksempel, blev TMG’er som taxiede 
hurtigt ned af den lange asfalterede rullevej ofte misforstået som 

flyvende fly. På den anden side, var meget lave simulerede af-
brudte starter på spil (en øvelse, vi ofte udfører med vores præ-
solo-elever studerende og under regelmæssig check-starter) ikke 
altid anerkendt som en egentlig start. Ulli ændrede kriterierne for 
start og landing, indtil systemet endelig pålideligt anerkendte 
hver start og landing.

Men det var ikke slut. Når en TMG startede og et svævefly star-
tede i spilstart umiddelbart efter, havde systemet en tendens til 
at fejlfortolke denne kombination som et flyslæb. I normale klub-
operationer ville det have taget mange weekender til at identifi-
cere en sådan fejl. I Unterwössen kunne hver ændring i setup af 
software testes øjeblikkeligt, som regel selv på den samme dag, 
da lignende situationer normalt dukker op et par gange hver dage. 
De radiosignaler som udsendes af FLARM-enheder er temmelige 
svag, og de er højfrekvente signaler på 868 MHz. Derfor spredes 
de næsten bare i en direkte linje (direct line of sight). Mens OGN-
modtagere i lavlandet har en rækkevidde på op til 200 kilometer 
i gunstige betingelser, giver denne spredningskarakteristik nogle 
ekstra udfordringer i det komplekse bjergterræn omkring Unter-
wössen. En modtager på startstedet (syd for bane 24/06) er godt 
placeret til at se landingsbanen og trafikmønster nord for flyve-
pladsen. En anden modtager er monteret på et klubhus nord for 
landingsbanen og har en god udsigt over flyvepladsen og over 
hanget som støder direkte op til den sydlige grænse af den (me-
get smalle) flyveplads. Hanget, som er omkring 500 meter over 
flyvepladsen niveau, blokerer OGN-modtagelse fra bjergene syd-
på (Østrigske Alper). Modtagerne på flyvepladsen kan ikke en-
gang ’se’ de typiske udkoblingspunkter for flyslæb over disse bjer-
ge. Derfor har et klubmedlem installeret en tredje modtager på 
sin families hus i landsbyen Unterwössen, og senere en fjerde på 
Schönberg flyveplads. Denne flyveplads ligger i lavlandet omkring 
35 kilometer nord for Unterwössen og giver en flot ’radio-udsigt’ 
over foden af de bayerske alper og kan modtage signaler selv fra 
højtflyvende svævefly i de indre Alper.

OGN i dagligdagen
Vi, instruktørerne på svæveflyveskolen, var primært interesseret 
i, hvorvidt OGN kunne forbedre og forenkle vores daglige arbejde. 
I marts måned var vi sympatisk tilbageholdende. I september, 
mod slutningen af den første sæson med OGN, funderede vi ofte 
over: ” Hvordan i alverden klarede vi tidligere vores job uden OGN”.
 Som forventet giver OGN de største fordele og meget lettelse for 
trafikvagten. På en god dag klarer vi regelmæssigt 130 til 150 spil-
starter, mere end 30 flyslæb og rigtig mange pladsrunder med 
TMG. Alle disse starter og landinger registreres manuelt i vores 
hjemmelavede logbogs-program, der er baseret på Microsoft Ac-
cess.  I gamle dage missede trafikvagten ofte en start eller en 
landing. Så forsøgte vi at rekonstruere start eller landing ved at 
udlæse FLARM-enheden om aftenen; en tidskrævende procedu-
re. Eller vi forsøgte at rekonstruere take-off og landing fra hu-
kommelsen. Var der fejl i loggen resulterede det ofte i tab af pen-
ge, eller i værste fald kundeklager, som er ubehagelige for begge 
parter. Siden indførelsen af OGN-modtagere har den automatiske 
logbog vist sig at være en meget præcis og pålidelig backup for 

den primære logbog.  Men hvorfor anvender vi ikke den automa-
tiske logbog som vores officielle vigtigste logbog? Den væsent-
ligste årsag til dette er, at OGN ikke kan optage personlige data. 
Vi er nødt til at indtaste navne på piloter, elever og instruktører i 
det vigtigste logbogs-program manuelt alligevel; et ekstra klik til 
registrering af start-og landingstider er en ubetydelig ekstraind-
sats. I modsætning hertil ville en automatisk import fra den auto-
matiske OGN logbog være en triviel opgave set ud fra et teknisk 
synspunkt, men ville indebære en ekstra risiko for fejl. 

Big Brother is watching you? 
Hvilken højde har eleven? Er den anden elev som kæmper for at 
blive oppe i en Ka-8 på hanget allerede under minimumhøjden for 
hanget? Hvor langt fra flyvepladsen er piloten som har lånt fly og 
i hvilke højde? I de ”gamle” dage før OGN ville alle disse tilfælde 
kræve radioopkald. I dag, er det bare et klik på OGNs Kort visning. 
Højden som vises, er tilstrækkelig præcis til sådanne formål. Vi 
anvender dog disse ”Big Brother”-features i OGN mindre, end vi 
oprindeligt havde forventet. Det er stadig en meget velkommen 
bivirkning ved OGN-modtagerne, som letter radio trafikken på vo-
res travle flyveplads

En aften var jeg ansvarlig for startstedet. Via OGN blev jeg op-
mærksom på et marginalt finaleglid. Piloten kom snigende lavt 
langs de nordvendte fjeldsider ved indgangen til vores dal. Lang 

tid, før han var i radio rækkevidde, endsige i syne, var jeg bekendt 
med hans situation. Jeg havde derfor masser af tid til at forbere-
de alle mine flyveplads operationer for en direkte anflyvning mod-
sat bane i anvendelse. Da han endelig krøb rundt om hjørnet af 
sidste bjerg og dermed kom indenfor radio rækkevidde, kunne jeg 
kalde ham op med følgende beroligende melding; du har højde 
nok til en direkte anflyvning. Og du kan vælge din landingsretning 
som du ønsker. Denne situation var bestemt ikke kritisk, men tak-
ket være OGN var stressniveauet betydeligt lavere for alle invol-
verede. 

En anden gunstig bivirkning er, at FLARM radiorækkevidde op 
en bestemt FLARM-installation enkelt kan kontrolleres via OGN. 
Signalstyrken som modtages af jordbaserede modtagere kan kor-
releres med afstanden (som er kendt på grund af de transmitte-
rede GPS-positionsdata). Dette er et velkommen supplement til 
det klassiske FLARM rækkevidde-check via in-flight kontakter til 
andre FLARM enheder. For klubber er dette en god mulighed for 
at opdage dårlige FLARM-installationer og forbedre dem ved tri-
al and error. Vi er blevet forskånet for at skulle prøve en anden bi-
virkning af OGN: I teorien kan OGN assistere i eftersøgning efter 
et savnet fly. Det vil imidlertid kræve, at nedstyrtningsstedet skal 
være beliggende inden for radiointervallet af mindst én ground 
receiver, eller i hvert fald ikke for langt væk fra den sidst modtag-
ne position. I de østlige alper er dækning med modtagere er end-
nu ikke tilstrækkeligt tæt, men bliver bedre hurtigt. I det sydlige 
Frankrig og i Namibia er savnede fly fundet ved hjælp af OGN.

Om forfatteren: 
Jan Lyczywek startede med svæveflyvning i 1998. Si-
den 2001 har Unterwössen været hans hjemmeba-
se.  Hans primære interesser er strækflyvning, mest 
i de østlige alper. Siden 2013 har han arbejdet som 
fuldtidsansat instruktør på den tyske Alpine Gliding 
School (Dassù), hvor han står i spidsen for stræk-
flyvningskurserne. Privat han flyver en Std. Cirrus og har en 1/ 
5-andel i en Ka 6 CR. H

OGN-modtager på klubhus

Automatisk OGN-startliste - dog uden persondata
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Frivillig arbeid er en interessant aktivitet. Noen saker er lette, 
mens andre er heller tunge å få utført.  Der en greier å koble de 
aktuelle medlemmers interesse med de oppgavene som skal gjen-
nomføres får en fremdrift og suksess.  Er det ikke i interesseom-
rådet til noen nøkkelpersoner, må en enten la oppgavene utgå, 
skape nok interesse slik at noen likevel finner det interessant, 
betale for å få det gjort, eller gjøre det selv.  

Styret i seilflyseksjonen er valgt for to år.  To år er ikke lang tid 
i en frivillig organisasjon for å gjennomføre endringer.   Planer og 
veivalg er ikke alltid like interessant å sette seg inn i.  Utfordrin-
gen er å få medlemmer, klubber og grupperinger til å enes om en 
retning som en i fellesskap job-
ber for.  I denne perioden har vi 
hatt fokus på å fortsette driften 
som før, samt fokusere på tre ting. 
Det var; PR og rekruttering, holde 
på medlemmene og utvikle riks-
senteret videre.  Alt dette basert 
på en forsvarlig økonomi.   

I løpet av disse to årene har vi 
redusert gjennomtrekket av med-
lemmer.  Vi har også fått gode ideer og inspirasjoner fra våre nor-
diske venner på tiltak de har gjennomført, som kan være nyttige 
for oss også.  Det som kjennetegner tiltakene er aktiviteter for å 
bygge miljø, og for å sikre at medlemmene har noe å strekke seg 
etter også etter at de har fått sertifikat.  Vi har vært inne på det 
tidligere, og nå fører vi det inn i planen.

I tillegg til fortsatt fokus på SVEDANOR kursene prøver vi å til-
rettelegge for at klubber legger sommerleir/leire til Starmoen.   

Hensikten med det er å bygge miljø mellom klubbene, utvikle mil-
jøet innen de enkelte klubbene, samt å utvikle den enkelte med-
lem.   Utvikling av de enkelte medlemmer skjer blant annet ved 
å tilrettelegge for strekkflyging.  Til det søker vi å ha aktuelle fly 
til leie for strekkundervisning og -trening.  Det skal være et sup-
plement til det de enkelte klubbene har, og tilbudet er tenkt på 
ukedager hvor de vanlige klubbene ikke operer eller har en struk-
turert operasjon.  Håpet er at både enkeltmedlemmer og klubber 
ser seg tjent med tilbudet.

Slepefly og slepeflyger har vi tilgjengelig hele sesongen.  Ved 
behov vil vi søke å få til vinsjing i samarbeid med Elverum, samt 

TMG trening i enkelte perioder.    
Senteret har fått seg en liten 

oppgradering ved at rommene i 
andre etasje har fått hevet taket 
og nye vinduer.  Vi ser på mulighe-
tene for oppgradering av sanitær-
bygget og utskifting av inventar 
på deler av anlegget.  Det er plan-
lagt å øke utnyttelsesgraden både 
for egne medlemmer og for inte-

resserte som besøker oss.  
Får vi opp utnyttelsesgraden på senteret, rekrutterer flere med-

lemmer til klubbene, samt holde på eksisterende medlemmer, er 
alle tjent med det.  Det gir en romsligere økonomi som gjør det 
lettere å satse der vi ønsker og kan øke både gjennomføringsev-
nen og gjennomføringshastigheten. Det er dette vi må fokusere 
på i den neste to års perioden.  H

LEDER

af Arne Wangsholm, Leder S/NLF (foto: Jens Trabolt)

Status etter en to års periode  
og veien videre

I løpet av disse to årene har vi redu-
sert gjennomtrekket av medlemmer.  
Vi har også fått gode ideer og inspi-
rasjoner fra våre nordiske venner på 
tiltak de har gjennomført, som kan 
være nyttige for oss også.

”
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Segelflyget erbjuder dig 
segelflygutbildning när den är som bäst 

På Ålleberg bor, äter och flyger du i internatkursmiljö vilket ger en 
effektiv och  snabb utbildning. Våra centrala kurser vänder sig till 
segelflygare som vill skaffa sig en behörighet, tex. segelflyglärare.

På Ålleberg kan du vidareutbilda dig i avancerad flygning 
och instrument flygning. På våra kurser används erfarna 
segelflygläraremed lång erfarenhet.

Vi erbjuder även från 2016 en kurs 
för TMG - som vänder sig till
segelflygare med TMG behörighet 
och som vill utveckla sitt
motorsegelflygande samt 
en introduktionskurs 
kombinerat för
AVA, IMC, 
sträckflygning 
och RST.

 

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

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

Kursanmälan på www.segelflyget.se

Segelflygskolan Ålleberg
  Segelflygets centrala flygskola
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Hos flyværkstedet Dan-Glide i Nørre Sne-
de hilser man EASA’s seneste forsøg på af-
bureaukratisering velkommen og indfører 
nu muligheden for at udstede ARC uden 
om CAMO-systemet. Hvis man skulle have 
glemt det, er en CAMO en organisation til 
styring af vedvarende luftdygtighed. I prin-
cippet er det CAMO, som fortæller værk-
stedet, hvilke vedligeholdelsesopgaver der 
skal udføres

For at kunne leve op til de nye EASA-krav 
blev Dan-Glide i 2009/2010 godkendt efter 
Part-M, både som værksted (Part-MF) og 
som CAMO (Part-MG). Det medførte na-
turligvis omfattende papirsystemer, som på 
en del områder må betegnes som ”over-kill”. 
Der har dog været lidt hjælp at hente ved at 
indføre et IT-system, der er udviklet til brug 

På vej mod Part-M Light?
Nu behøver man ikke CAMO-aftale for at få ARC. Det letter  arbejds-
mængden for flyværkstederne.  

i mindre flyværksteder og som holder styr 
på de fleste data, oplyser specialist hos Dan-
Glide Anton Moustgaard til NORDIC GLI-
DING. 

Forskellige organisationer har gennem 
årene bearbejdet EASA for at få forenklet 
tingene og resultatet kom så i 2015 i form 
af en række ændringer fra EASA. Den væ-
sentligste nyskabelse er at man kan fravæl-
ge en CAMO-aftale; i stedet skal flyets ejer 
lave et ”selvdeklareret” vedligeholdelsespro-
gram, hvor han på tro og love garanterer at 
flyet vil blive vedligeholdt i henhold til alle 
forskrifter.

”Vi indfører nu de seneste ændringer, 
ganske vist med et års forsinkelse, da den 
danske trafikstyrelse ikke kunne finde ud 
af at sætte sig ind i tingene før i 2016”, siger 

Dan-Glide-indehaver Morten Habekost.
Selv om papirmængderne egentlig ikke bli-
ver reduceret, regner Dan-Glide alligevel 
med at arbejds-mængden bliver reduceret 
en del. De særlige ”CAMO-opgaver” for-
svinder stort set; men det er jo også typisk 
dem der mere hører hjemme i SAS eller 
Lufthansa end i svæveflyververdenen. Til 
gengæld er det nu helt klart at det er flyets 
ejer (og pilot) der er ansvarlig for at krave-
ne til vedligehold overholdes (men sådan 
har det vel altid været?).
Man kan i princippet også lave eftersyn og 
udstede ARC på et fly der er registreret i et 
andet EASA-land. Det kræver dog at man 
er inde i de særlige nationale regler, der gæl-
der – ud over de mange fælles EASA-regler. 
Særlig CAMO-delen kan være tung. Men 

med de nye regler slipper man for CAMO-
papirerne, og Dan-Glide regner da også med 
at kunne udstede ARC på udenlandske fly.

En lang rejse 
EASA blev etableret i 2002, og for ca. 10 år 
begyndte svæveflyverne så at mærke kon-
sekvenserne af EU’s nye bureaukratiske høj-
borg i Köln.

Der blev indført et nyt regelsæt for ved-
ligehold (Part-M) som var mere omfatten-
de og kompliceret i forhold til hvad man var 
vant til. Tilsyneladende regnede EU-politi-
kerne med at man fik et regelsæt, der mod-
svarede at det skulle være at let at dyrke en 
amatørsport som flyvning. Men noget gik 
galt – de overordnede programerklæringer 
i EU’s forordninger virkede venlige nok, 
men de detaljerede krav i regelsættene var 
tydeligvis udarbejdet af teknokratiske em-
bedsmænd. De havde svært ved at finde for-
skellige niveauer for kravene til kommerciel 
flyvning og amatørflyvning eller for den 
sags skyld mellem motorfly og svævefly. Re-
sultatet blev at svæveflyverne på visse om-
råder måtte arbejde med papirsystemer og 
begreber, som mere lignede kravene til et 
professionelt flyværksted for et luftfartssel-
skab end det der reelt var behov for på et 
simpelt værksted for svævefly.

Der er fra forskellig side blevet arbejdet 
på at få forenklet tingene; særligt har svæ-
veflyverorganisationerne i de store lande 
bearbejdet EASA.

I 2015 kom så det første fremskridt, hvor 
der blev indført en række ændringer. Vi 
kommer i princippet tilbage til det gamle 
system, hvor det årlige eftersyn og udste-
delse af ARC kan gennemføres på samme 
tid og af den samme person. Der er også 
blevet mulighed for at forenkle den formu-
lar der hedder vedligeholdelses-program 
(AMP), således at de fleste svæveflyvere fak-
tisk selv kan udarbejde den. Et andet om-
råde er det der hedder ”pilot/ejer” vedlige-
hold. Pilot/ejer vedligehold er opgaver, som 
pilot/ejer selv må udføre. EASA har lavet en 
udførlig liste over sådanne opgaver, der i sa-
gens natur er ukomplicerede. Opleves som 
en markant indskrænkning i forhold til tid-
ligere. EASA producerede oprindelig en li-
ste med (kun) 33 konkrete opgaver, som pi-
lot/ejer måtte udføre på svæveflyet. Denne 
liste er blevet udvidet betydeligt, hvilket sik-

kert har afskaffet en hel del ”ulovlig” vedli-
gehold. 

EASA har stadig på dagsordenen at for-
enkle tingene yderligere, og der er i hvert 
nedsat en task-force, som skal komme med 
yderligere tiltag.

Svæveflyvernes erfaringer med Part-M 
ifølge Dan-Glide:
• Der skal laves en mere omfatten-
de dokumentation af vedligeholdelsesarbej-
det. Papirarbejdet fylder mere, og derved 
fjernes fokus fra det egentlige vedligehol-
delsesarbejde.
• Dan-Glides leverandører af reser-
vedele (læs: flyproducenterne) har også haft 
svært ved at levere den rigtige dokumenta-

tion. Er dog blevet bedre med tiden. 
• Den almindelige svæveflyver må 
i dag kun lave begrænsede opgaver, jfr. reg-
lerne for pilot/ejer vedligehold. Det skal de-
fineres, hvem der på det konkrete fly må 
lave pilot/ejer vedligehold og derfor fravæl-
ger nogle denne mulighed, og så skal mate-
rialekontrollanten altid involveres.
• Manualer, papirsystemer og for-
mularer opleves som komplicerede. Da en-
gelsk er almindelig inden for den kommer-
cielle flyvning, har man på nogle områder 
valgt at bruge engelsk i stedet for dansk. 
Herved er man måske selv med til at kom-
plicere tingene. H

Resultatet (af Part M, red.) blev at svæ-
veflyverne på visse områder måtte arbej-
de med papirsystemer og begreber, som 
mere lignede kravene til et professionelt 
flyværksted for et luftfartsselskab end 
det der reelt var behov for på et simpelt 
værksted for svævefly.

”

Anton Moustgaard fra Dan-Glide har overblik-
ket over ændringerne i EASAs vedligeholdelse-
jungle. Det kræver koncentration! ”Men regler-
ne er blevet mere overskuelige med tiden”, siger 
han

Part M light? Det siges, at et fly er 
luftdygtigt når dokumentationen 
overstiger tomvægten! Indehaver af 
Dan-Glide Morten Habekost behøver 
nok ikke flere dokumenter lige nu. 
Dog lover EASA på sigt forenklinger i 
regelværket. 

H Vedligehold

Tekst: Jens Trabolt
Foto: Ole Steen Hansen



Seksjonsmøte
Seksjonsmøte for seilflyseksjonen avholdes på Gardermoen lør-
dag 1. april ved Clarion Hotell & Congress Oslo Airport (samme 
sted som i 2015). Formell innkalling er sendt klubbene mandag 
30. januar. Møtestart kl 10:00 med registering i forkant. Klubber 
som ønsker saker behandlet har frist til 3. mars hvor dette må 
være mottatt i NLFs sekretariat

Luftsportstinget
Luftsportstinget gjennomføres også lørdag 1. april ved samme 
hotell som seksjonsmøtene. Møtestart er kl 15:00. S/NLFs re-
presentasjon (5 personer) til Luftsportstinget velges ved seksjons-
møte. 

Fagmøter
Søndag 2. april har S/NLF besluttet å avholde fagmøte som in-
kluderer sikkerhet, utdanning og IK1/skolesjefseminar. Innkal-
ling sendes klubbene separat i februar. Møtet avholdes på sam-
me hotell som Seksjonsmøte og Luftsportstinget fra kl 10:00-
16:00.

Ole Reistad Senter
Mye er under endring ved anlegget på Starmoen denne vinteren. 
Først og fremst er vi kommet til den erkjennelse at driften nå er 
ganske annerledes nå enn for bare få år siden. Innslaget av eks-
terne gjester (ikke luftsport) er vokst til et betydelig nivå både i 
overnattingsdøgn og omsetning. Tjenester vi skal levere både 
intern og ekstern er med dagens omfang slik at det krever for-
melle godkjenninger. Vi jobber derfor med søknader innfor ser-
veringsbevilling, skjenkebevilling, overnatting og camping. Tje-
nester levert av Ole Reistad Senter blir fra 2017 momsbelagt i et 
ordinært MVA-regime. De fleste tenker da fort at ORS-tilbud blir 
25% dyrere. Vi mener derimot å skulle kunne holde prisene på 
dagens nivå med små forandringer. Dette skyldes at MVA får inn-
slag også på innkjøpssiden med fratrekk.

Sanitærbygget fra 1985 har lenge fremstått nedslitt. Ved inn-
gangen til februar har vi nettopp avsluttet en anbudsrunde på 
rehabilitering av «Luftsportsgarderoben». Det blir gjennomført 
en total innvendig rehabilitering slik at denne delen av anlegget 
vil fremstå nytt ved sesongstart til påske. Tiltaket søkes delfi-
nansiert ved spillemidler.

seilfly. Det er noen år siden vi har gjort et slikt felles løft. Med er-
faringer fra Sverige og Danmark ser vi et stort potensiale i dagen. 
Saken vil følges opp mot klubbene med første kick-off under fag-
møte på Gardermoen 1. april.

Oppdatering av Melwin
Ved årskifte er det gjerne tid for årsmøter og valg i klubbene. Vi 
minner om at klubbene oppdaterer sine opplysninger i Melwin 
innen 1. mars.
Har du flyttet eller på annet måte fått ny adresse, postnummer 
er vi også veldig takknemlig for å få oppdatert dine personlige 
data. Dette gjør det enklere for oss i informasjons og kommu-
nikasjonsarbeidet med deg som medlem.

Skoletillatelser
Gyldige skoletillatelser utløper 31. mars 2017. Innen 1. mars må 
alle klubber som ønsker å beholde denne rettigheten søke om 
fornyelse på standard skjema. Marsmåneden benyttes til saks-
behandling av søknadene.
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Seilflysektionen  
informerer

I administrasjonsbygget fortsetter oppgraderingen ved at vi byt-
ter ut møblementet i spise og oppholdsrommet. Sofaene som 
ble kjøpt brukt i 88-89 ryker nå ut. Marlies har ansvaret for å lage 
en «new look». Også dette vil stå ferdig til sesongstart i påsken.

Slepeflyger søkes til sesongen
Ved Ole Reistad Senter søker vi ansvarlig slepeflyger og assistent 
til senterdriften for sesongen 2017 slik Kristen, Vegard og sist 
Svata har bidratt. Vedkommende må ha halehjulsutsjekk og være 
kvalifisert for utsjekk til Piper Cub og Pawnee som er våre pri-
mære slepefly. Slepeutsjekk må også på plass. Deler av disse 
kvalifikasjonen kan vi praktisk bidra med om personen ellers er 
godt kvalifisert og passer inn i teamet på Starmoen. Som slepe-
flyger kan du forvente ca 8-900 slep og  130-150 timer i seson-
gen fra 1. mai til 31. august. Kost og logi inngår i tjenesten. Ved-
kommende bor på senteret og betjener ORS-driften i sesongen 
som assistent sammen med de faste ansatte. Denne delen av-
lønnes med et fast lønn etter avtale. Kvalifiserte og interesserte 
piloter kan kontakte Steinar Øksenholt som daglig leder

Terminlisten 2017
15. desember la vi ut terminlisten for seilflyaktiviteter generelt 
og Starmoen spesielt. Innholdsmessig er det et ganske tradisjo-
nelt år hvor alle de sentrale og årlige arrangementet finner sted. 
Vi tilfører gjerne lista arrangementer av allmenn interesse om 
din klubb har noe på gang.

To av årets tre NM-er arrangeres i klubber og ikke på Starmo-
en. Sandefjord Seilflyklubb blir arrangør av NM i strekkflyging på 
20.-27. Notodden i mai. Organisasjonen er på beina og forbere-
delsene godt i gang her. NM i akrobatikk med seilfly ble tildelt 
Nome Flyklubb som 9.-10. september inviterer akroflygerne til 
Lunde Flyplass. Vi tror begge disse arrangementene bør bli kva-
litativt meget godt arrangert og en fin opplevelse for de som 
deltar. NM Sportsklasse blir arrangert på Starmoen 24.-30. juni.

Nordic Gliding day
S/NLF har besluttet at vi sammen skal gjennomføre en rekrut-
terings- og markedsføringsweekend i 19.-20. august. Dette i an-
ledning at vi har en felles Nordic Gliding day lørdag 19. august. 
Tanken er at alle klubbene holder åpent hus, markedsføres seg 
selv lokalt og regionalt og at det tilbys introduksjonsflyging med 

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

!
Ingen hast med konvertering
Mange har festet seg ved at vi innen april 2018 må ha konverter 
fra våre eksisterende flygebeviser utstedt av NLF til LAPL eller 
SPL utstedte av Norsk Luftsportstilsyn (NLT). NLT har foreløpig 
kun konvertert en seilflyger til LAPL. En del forespørsler mottas 
i sekretariatet om hvordan medlemmene skal forholde seg nå litt 
over ett år før fristen. I EASA jobbes det fortsatt med forenklin-
ger av seilflyreglementet. Det ligger i dette også et forslag om 
ytterligere utsettelser av frister på bordet i EU. Foreløpig har vi 
derfor valgt å ta en «vente og se» holdning og oppfordrer derfor 
ikke til en storstilt konvertering. Våre sertifikater og opplærings-
former fungerer godt. Vi har derimot begynt arbeidet med re-
visjon av håndbøker. Alle våte tre håndbøker (SHB, IHB og VHB) 
er gjenstand for revisjon i 2017. Prøvedatabasen og teorimateri-
ell forberedes for LAPL. Mer info og oppdateringer vil bli gitt på 
fagmøte 2. april. H
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DSVU INFORMERER
Udviklingskonsulent Rolf Grøstøl 
informerer forbundets medlemmer

!

Klub Coach intro week-
end

En glad pilot er en pilot, der bliver ved med at 
komme i sin klub og nyde livet

OMSLAG
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Nytt år och ny licensperiod för medlemskap
Det är inte bara nytt år, det är även nyheter inom IO där en ny li-
censmodul ska användas. För att få tidningen NORDIC GLIDING 
ska även medlem vara anmäld och godkänd med licens huvud-
medlem eller stödmedlem med tidning. Är medlem upplagt med 
folkbokföringsdadress i IO så sker automatisk adressuppdate-
ring vid byte av adress.

För 2017 finns nu nya licensperioder för medlemskategorierna: 
Huvudmedlem SSF, familjemedlem SSF och föreningsmedlem 
SSF + tidning, det betyder att varje klubb (medlemsansvarig, 
klubbansvarig för medlemsregistret) ska ansöka för varje med-
lem i respektive licensperiod. Se separat information om detta 
på Segelflygets hemsida. Vi önskar att alla klubbar får klart sina 
medlemmar för 2017 så fort det går med avseende adresslistor 
till NG. 

Förnyelse av skoltillstånd och behörigheter för segelflygchef 
och lärare/instruktörer
Vi påminner de klubbar som ännu inte ansökt om nytt skoltill-
stånd att snarast skicka in ansökan till Segelflyget. Det gäller 
även förnyelse av behörighetsbevis för segelflygchef, lärare och 
instruktör. Behörighetsbevisen ska skickas till Ann-Lis i Stock-
holm. Adressen är: Segelflyget, c/o EAA Sverige Hägerstalund 
164 74 Kista.

Ang Lärarseminarium för segelflyglärare 
Segelflyget kommer under våren/sommaren att genomföra ett 
antal lärarseminarier för SEL/SEI för att informera om dagens 
regler, nationella vs EU och att gå igenom nyheter i utbildnings-
planen. Fokus kommer att ligga på certifikatregler, teoriutbild-
ning, examinering/PC samt uppdateringar i utbildningsplanen 
som tex. nödurstigning, typinflygningar m.m.
Vi planerar för möten på några platser samt på Ålleberg.

Alla segelflyglärare som konverterat sina certifikat till FCL SPL 
eller LAPL(S) och tagit ut en FI (S) behörighet måste även upp-
fylla FCL krav för förnyelsen av lärarbehörigheten.
Enligt FCL gäller en FI behörighet i 3 år. För att förnya behörighe-
ten ska två av tre alternativ vara uppfyllda, utbildningserfaren-
het, lärarseminarium eller lärar-PC. Vid var tredje förnyelse ska 
alltid en PC genomföras. Utbildningserfarenheten är minst 30 
timmar eller 60 skolflygningar de senaste 3 åren, gäller alla klas-
ser inkl. TMG.
Som alternativ till att skola antal timmar/starter och genomföra 
lärar-PC kan deltagande på ett godkänt lärarseminarium räknas. 
Ett alternativ för lärarseminarium som erbjuds under 2017 är att 
bli medlem i Svenska Flygutbildarföreningen – SFUF och delta-

ga på deras årliga seminarium. Flygutbildarseminariet i SFUFs 
regi genomförs den 1-2 april i år på Billingehus. Det kommer en 
inbjudan till alla som har en FI(S) per post.

Årets kursverksamhet på Ålleberg
Under sommaren 2017 kommer som vanligt flera kurser att an-
ordnas på Ålleberg, centrala funktionärsutbildning av segelflyg-
lärare, segelflyginstruktörer, segelflygtekniker och segelflygche-
fer. I samarbete med Norge och Danmark anordnas även Svedanor-
kurser på Ålleberg.

Vi har redan många anmälningar till vårens IMC kurs, någon 
till innan den är fullbelagd.
All anmälan till dessa kurser görs på Segelflygets hemsida un-
der förbundskurser, klicka på nedanstående bild på Segelflygets 
hemsida så kommer du direkt till kursanmälan.

Flygsäkerhetsprogram
Under vårvintern 2017 börjar vi med besök i klubbar anslutna till 
Segelflyget och genomföra flygsäkerhetsprogram – flyg säkert 
2. Varje besök genomförs av en eller två flygsäkerhetsmän. Var-
je klubb ska ta del av några obligatoriska moduler men kan även 
beroende på verksamhet välja till egna moduler.

Vi planerar för en klubbgenomgång som tar ca. 4 h (kväll eller 
helg) – klubbar som önskar större genomgång med flera modu-
ler väljer heldag som tar ca. 6 h. Det är obligatoriskt för alla klub-
barna att de genomför flyg säkert 2. Inriktningen är att program-
met är slutfört senast 2018.
Klubbar som är intresserade att planera in ett flygsäkerhetspro-
gram under våren får kontakta undertecknad. H

Segelflyget informerar

SEGELFLYGET INFORMERAR
Segelflyget informerar forbundets 
medlemmer

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

DAN  GLIDE ApS

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

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

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

WWW.DAN-GLIDE.DK • INFO@DAN-GLIDE.dk

DAN-GLIDE ApS

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

kerry cover
www.kerry-cover.com

NYHED!!!

SCHEMPP-HIRTH

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

OMSLAG

Hjelmco

Runskogsvägen 4 B • 192 48 SOLLENTUNA

TELEFON 08-626 93 86 • FAX 08-626 94 16

ORDERTELEFON 021-12 31 76

Behöver Du en tankstation
för flygbränsle?
Hjelmco har för omedelbar

utsättning anläggningar
om 3-25 m3 med eller utan

automatiska debiteringssystem

Vilket miljöbränsle använder du?

Jag har flugit på blyfri flygbensin 
Hjelmco 91/96 UL i mer än 25 år!  

Lars Hjelmberg i PA-28-161 under inflygning till ESSB den 18 september 2015. 
Foto: Anders Nilsson.


