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Velkommen til 2018 og en sæson som forhåbentlig bliver bedre 
end 2017. Den kyniske vil nok bemærke, at der ikke skal så meget 
til.  Men vi skal i det mindste være dygtige til at udnytte de vejr-
mæssige chancer vi får. Derfor så har vi dette nummer af NOR-
DIC GLIDING samlet et antal vejrtjenester (tak Börje Eriksson, Up-
psala, for ideen til artiklen) under mikroskopet til grundig inspek-
tion af både plusser og minusser.  

Både den svenske ”hjemmelavede” RASP (gratis!), den klassi-
ske TopMeteo og den nye frække SkySight er med. Den unge ud-
vikler Matthew Scutter bag SkySight er en ambitiøs svæveflyver 
(læs interviewet i dette NG) og helt tydeligt en dygtig program-
mør. NORDIC GLIDINGs læsere kan i 
øvrigt få eget syn for sagen og 
frit logge ind på SkySight.io med 
login (coupon) ”NORDIC” og nyde 
1 måneds fri og fuld version. Det 
gratis login skal aktiveres inden 26. 
marts. 

Man må konstatere, at tiden står 
ikke stille med de nye apps; Adgang til vejrprognoser er en stor 
hjælp når den mest optimale task skal lægges i SeeYou, og i de 
nyeste features finder vejrprognoserne og radar/satellitbilleder-
ne helt ind i cockpittet under flyvningen. 

Ja, jeg ved godt, at nostalgikere vil ønske sig tilbage til tiden 
før computere, og det er helt ok. Der skal også være piloter til ve-
teranflyvningen!  Men det er indiskutabelt, at sporten bevæger 
sig med nye teknologier på godt og ondt.  

I dette nummer stiller vi også skarpt på den øgede frekvens af 
vindkraftanlæg nær vores flyvepladser. I gamle dage var vindmøl-
ler, som i øvrigt deler vores kærlighed til solens forureningsfri 

Alle diskuterer vejret …
energi, et kuriosum, men med naturligt øget fokus på Co2-pro-
blematikken er disse anlæg steget i både størrelse og udspred-
ning. Det kan betyde, at svævefly i fremtiden skal lære at dele 
luftrummet med disse roterende giganter.  At flyve nær disse har 
visse implikationer både i forhold til pilotens stressniveau men 
også den aerodynamiske påvirkning af flyet.  For et par år siden 
passerede jeg selv bag vindmølleparken Lillgrund sydøst for Kø-
benhavns lufthavn i Øresund. Jeg var ikke flyvende i et svævefly, 
men en tonstung 3-motoret EH101-redningshelikopter på skarp 
mission (max vægt 15.000 kg). Selv på ca 500 meters afstand var 
turbulensen tydelig – som at køre over en stort fart-bump på ve-

jen med stor hastighed, og 
det gav respekt, ikke mindst 
når man tænker på vores 
egne langt mindre og let-
tere luftfartøjer.   

I dette nummer af NOR-
DIC GLIDING diskuterer vi 
også temaet: ”Nyt skolefly 

til klubben”;  Er erstatningen for en ASK 21 altid en ASK 21? Der 
er ingen som tvivler på, at en ASK 21 er en fin skolemaskine, men 
det kan være lønsomt at løfte blikket ud over horisonten, for ud-
viklingen står heller ikke stille på markedet for skolefly. Det er fol-
kene på Schleicher-fabrikken ganske udmærket klar over, og der-
for er der ændringer på vej i de kommende versioner. 

 Læs mere om dette og ASK 21-alternativer i dette nummer af 
NORDIC  GLIDING. 

Jens Trabolt, redaktør 
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Behöver Du en tankstation
för flygbränsle?

Hjelmco har för omedelbarutsättning anläggningarom 3-25 m3 med eller utanautomatiska 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.
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sis.
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OMBYGGET SVÆVEFLY TIL DRONE
StratoAirNet er et fremtidig surveillance-drone-projekt, som sigter mod at 
flyve med et svævefly i medium og stor højde i meget lang tid takket være 
høj-effektive solceller på vingerne.  
Proof-of-concept-flyet er en modificeret 15-meter Windward Performance 
DuckHawk (desværre ikke længere i produktion).  Windward Performance 
drives af designeren Greg Cole som også er ansvarlig for det grundlæggen-
de design af Perlan 2-rekordflyet som netop har sat ny højderekord.
Flyet drives frem af en 40 kW Emrax-motor integreret i næsen. Nyt er det, 
at der er integreret solceller i en stor del af vinge-arealet på 7,4 kvadratme-
ter. Fabrikanten SolAero oplyser, at cellerne er optimeret for stor højde og 
de har en effektivitet på 32%. Dette giver en effekt på ca 390 watt/m2,  
Parkeret på flyvepladsen producerer solcellerne 1 kW, men i stor højde og 
lav temperatur forventes de at producere de ca 1300 Watts, oplyser flyets 
designer George Bye. 1300 watt kontinuerligt er selvfølgelig ikke nok til at 
holde flyet på vingerne, men antager man, at flyet (som fx en Mini Lak FES 
eller en Discus FES) kan holde højden på 4-5 kW, så kan 1300 watt forlæn-
ge flyvetiden væsentligt. 

H Internationalt

Den elegante montering af solcellerne i vingen. De vejer bare 250 g/m2

 

Isn’t this exciting?  
Fly the Shark and Twin Shark!

Contact for a test flight or for more info: 

Europe: info@hph.cz / www.hph.cz

UK: JohnGilbert@hph.cz / www.hphUK.co.uk

USA: SeanFranke@hph.cz / www.wingsandwheels.com

Australia: RobIzatt@hph.cz / www.boonahgliding.com.au

www.hph.cz

GRAND PRIX I BORÅS 
Sailplane Grand Prix er en nyere konkurrenceform, hvor fokus er på et mere pub-
likumsvenligt events med enkle regler, samlet start og finish. Den som kommer 
først, vinder!  
Den 23. maj - 2. Juni arrangeres et del-event i 9. serie af Sailplane Grand Prix i 
Borås som byder på fine forhold til svæveflyvning og god infrastruktur i den vel-
drevne flyveklub. Den lokale Kjell Folkesson byder velkommen som competition 
director, og deadline for registrering er 31. marts. Se mere på sgp.aero

ASG 32 EL EASA-CERTIFICERET 

EASA har netop godkendt certificeringen af elektro-turbo-
systemet på ASG 32. Det var dog ikke uden problemer, for 
midt i certificeringsprocessen kom de første rapporter om 
brand i FES-systemerne (som dog er helt uligt AS-syste-
met), men det førte dog til, at EASA fik den helt skarpe lup 
frem for at sikre sig, at systemet nu også var helt sikkert. 
Den 34-hk-stærke Emrax-motor kan gå for fuldt power i ca 
20 minutter og stige med 1,3 m/s, hvilket sikrer en række-
vidde på cirka 100 km. 

ELEKTRISK FLYVNING I FREMTIDENS KONKURRENCER?
IGC, International Gliding Comission arbejder i øjeblikket på et sæt konkurrence-regler for et ”E-koncept” for svæve-
fly, der er udstyret med elektriske motorer. Det oplyser Fédération Aéronautique Internationale, FAI. 
Tanken er at tillade brug af begrænset effekt for at forbedre svæveflyets performance eller for at vinde højde. Den før-
ste test-event finder sted i Pavullo i Italien til september 2018.
Hvis forslaget accepteres, vil det nye mesterskab erstatte det eksisterende 13,5m World Gliding Championships i 
2019. Her åbnes konkurrencen for deltagelse af elektro-svævefly med op til 15m spændvidde. WGC i 2019 vil være en 
mulighed for at opleve konceptet i praksis, så IGC kan overveje, hvordan det kan udvikles yderligere i fremtiden.
I øjeblikket fremstilles flere svævefly med elektriske motorer – blandt typerne er 13,5m miniLak, Lak 17 B FES, proto-
typen GP14 og AliSport Silent 2 Electro (UL). Nyeste elektroversioner er Ventus 3 fra Schempp Hirth. JS3 fra Jonker Sa-
ilplanes er også annonceret med en kommende FES-version.

2 X VENTUS MED MOTOR
MIdt i jule-stressen kunne Schempp-Hirth 23.december 
score en dobbelt jomfruflyvning med både SLG- og FES-
varianten af den nyeste Ventus 3. SLG-varianten Ventus-
3M er monteret med en nyudviklet 60-hestes Solo-motor 
og det giver god performance. 
FES-installationen (Ventus-3F) i den mere rummelige 
Sport Edition-fuselage kender man allerede fra Discus-se-
rien, som gav et fantastisk indtryk, da NORDIC GLIDING 
fløj den i 2016. Som NG kunne rapportere i december-
nummeret har EASA nu frigivet batterierne til operation 
med krav om modificering efter en serie af brande i FES-
fly. 

The Wingman for Airmen
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Specification

Euro Qual

US Qual

Canopy

Sizes

Measurements L/W/H

Weight

Max. pack opening weight

Max. pack opening speed

Opening distance

Activation methods

Service intervall

Life cycle limitation

JTSO C 23 d

TSO C 23 d

Speed 2000 square reserve

Wingman 190                Wingman 220 Wingman 250

18 qm 21 qm 24 qm

50 / 35 / 3,5 50 / 35 / 4                       50 / 35 / 5

7,35 kg 7,5 kg                             7,65 kg

88 kg 105 kg                            115 kg

150 Kts TAS

70 m

Manually via ripcord and/or static line

12 months

none

Paratec Fallschirmbau- 

Technik- Service- Vertrieb GmbH

Flugplatz Saarlouis- Düren

66798 Wallerfangen/Germany

Phone: +49 - 6837 - 7375

www.paratec.de

info@paratec.de

Extremely flat
Extremely comfortable
Extremely safe

Wingman 190sqft

Wingman 250sqft

Anzeige-Wingman_Layout 1  09.10.17  10:00  Seite 1
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H Prototype

Norge Køber 
Alpha Electro

Avinor, som har ansvar for de 45 statsligt ejede lufthavne og ATC, og Norges Luftsportsforbund hå-
ber at lære mere om elektrisk flyvning i praksis med indkøbet af skoleflyet Pipistrel Alpha Electro. 

«Med elfly ændres luftfartsbranschens mil-
jøkonsekvenser betydeligt. Det vil også kun-
ne blive billigere at flyve, da driftsudgifter-
ne for flere flymodeller er betydeligt lavere, 
noget som også vil mærkes på billetpriser-
ne, siger Koncernchef i Avinor, Dag Falk-
Petersen.

Avinor arbejder for, at Norge skal spile en 
ledende rolle i verden inden for elfly, og ar-

bejder sammen med partnere i luftfarts-
branchen med et udviklings- og innovati-
onsprojekt for elfly. Målet er, at Norge skal 
blive det første marked hvor elektriske fly 
har en signifikant markedsandel. Projektet 
er støttet af det norske samferdselsdeparte-
ment. ZERO, Widerøe og SAS stiller sig også 
bag projektet som nu bringer Norges første 
elfly til landet.

Første praktiske elektriske fly
Flyet Avinor og Norges luftsportforbund 
(NLF)  har bestilt kommer fra Pipistrel i 
Slovenien og skal ifølge kontrakten leveres 
i maj. 

  Alpha Electro G2 (bildet) er udviklet på 
baggrund af prototypen WattsUp i jointven-
ture med Siemens og er det første elektriske 
2-sæders fly i kommerciel serieproduktion. 

Rækkevidden er ikke imponerende, ca 130 
km, men flyet er heller ikke designet til lan-
ge flyvninger, men til kortere skoleflyvning 
med mange starter og landinger. Her kan 
flyet være i luften 1 time plus reserver på en 
ladning. Flyet er monteret med en række 
batterier, totalt 126 kg, hvor Rotax-motoren 
normalt er placeret samt batterier bag pilo-
terne.  Batterierne er monteret med quick-

release og kan lades på 45 minutter og mon-
teres på ca. 10 minutter. Med to sæt batte-
rier kan man stort set flyve kontinuerligt. 

Inden levering skal NLFs teknikere og pi-
loter rejse til Pipistrels fabrik i Ajdovscina 
– ca 130 km øst for Venedig for at få en om-
skoling til typen, da den i sagens natur skal 
håndteres og flyves med et lidt andet mind-
sæt end vanlige småfly; Svævefly-piloter vil 
i øvrigt være på hjemmebane, da det gæl-
der om at flyve med så lav powersetting som 
muligt for at få maksimal endurance.  Den 
brede propel er i øvrigt designet til elektrisk 
drift med en flyvehastighed på ca. 125 km/t 
og kan også fungere som en generator un-
der descent. 

Flyet deler i øvrigt vingerprofil og øvrige 
fuselagedetaljer med den konventionelt mo-
toriserede Alpha Trainer, og det vil derfor 
være enkelt for elever at flytte sig over i Ro-
tax-flyet efter basic training på den elektri-
ske variant. 

”Piloterne er ikke plukket ud endnu”, si-

ger Generalsekretær i NLF, John Eirik 
Laupsa. ”Men NLF vil se på bemanding i de 
næste uger og måneder. Flyet vil efter alt at 
dømme have hovedbase på Oslo Garder-
moen i den sydlige ende ved venstre rulle-
bane. Maskinen bliver vedligeholdt af NLF 
som gennem NLF CAMO har certificeret 
teknisk ekspertise i form af flytenikere og 
”Continuing Airworthiness Manager” Ei-
nar Bjørnebekk”, siger Laupsa. 

Schedule for flyet er endnu ikke fastlagt, 
men NLF håber på første flyvning i Norge 
vil finde sted i Juni. Projektets første fase 
handler om at indhente data. Flyet vil blive 
støjtestet - for akustisk miljøpåvirkning ikke 
bare under startfasen, men også i landings- 
og cruisefasen samt under overflyvning. 
Dermed vil NLF få støjdata for flyet i faser 
som normalt ikke er en del af godkendel-
sesregiment for mindre fly af denne type. 
Hensigten er at få håndfaste data på, hvor-
dan elektrisk luftfart kan påvirke omgivel-
serne med tanke på støj. Som det indikeres 

Pipistrel Alpha Electro har æren af at være ver-
dens første ”rigtigt” serieproducerede elektri-
ske skolefly. Her på fabrikken i Ajdovscina, Slo-
venien. 

Tekst : Jens Trabolt

Fotos t.v. Pipistrel-ingeniøren Tine Tomasic 
fremviser Alpha Electros smarte ”quick chan-
ce” batterisystem på Aero-messen.  Bemærk 
den specielle propel som er dedikeret til elek-
trisk flyvning. 
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er projektet i høj grad også et praksisforsøg 
som John Eirik Laupsa håber vil generere 
yderligere data: 

”Vi vil finde ud af hvordan det fungerer 
at operere et elektrisk fly i kontinuerlige 
landingsrunder: Kan man drive kontinu-
erlig skolevirksomhed med batterier i ro-
tation, som reklamen indikerer? Hvordan 
påvirker dette en trænings- og klubsituati-
on, operativt så vel som omkostningsmæs-
sigt? Hvilke erfaringer vil vi gøre med tan-
ke på energireserver? Hvordan fungerer 
batterierne i de relativt kølige norske om-

Som aktiv svæveflyver er generalsekre-
tær i NLF, John Eirik Laupsa ikke ukendt 
med energieffektiv flyvning: ”Vi håber på 
at lære en massiv om elektriske fly i klub-
regi i praksis”, siger han til NORDIC GLI-
DING.  (foto: Flynytt)

givelser? Hvad er faktisk rækkevidde i vir-
keligheden?», siger Laupsa. 

Naturligvis er det også vigtigt for projek-
tet at finde ud af hvad som i praksis kræves 
af infrastruktur til opladning.

”Men bortset fra ovennævnte operative 
forhold, er vi også meget interesserede i at 
kunne kvantificere CO2-reduktionen ved 
den elektriske flyvning. Hvor mange ton 
CO2-ækvivalenter kan man eksempelvis 
reducere per certifikat med en elektrisk træ-
ner?”, slutter John Eirik Laupsa. 

AviNord koncernschef Dag Falk-Peter-

sen, som også har flyvecertifikat, har invi-
teret samferdselsminister Ketil Solvik-Ol-
sen med på den første flytur så snart flyet 
ankommer til norsk jord.

”Vi ser nu en rivende positiv udvikling 
indenfor miljøvenlig teknologi i transport-
sektoren. El og batteri ændrer skibsfart og 
vejtransport. Det er utrolig spændende når 
vi også kan bidrage til at bane vejen inden 
for miljøvenlig luftfart, siger Solvik-Olsen 
i en pressemeddelelse. H

Pipistrel i Slovenien har mangeårig erfaring med produktion af energieffektive ultralette fly og har 
perfektioneret kunsten at bygge mange (defakto stærkt varierende) typer ud fra 1 grundlæggende 
fuselage-konfiguration. I 2015 vandt fabrikken en stor leverance på 200 basic trainers ”Garud”. (bil-
lede t.v. )til det indiske flyvevåben. Alpha Electro er som udgangspunkt samme fly, men med elek-
trisk motor. Til højre er vist den energieffektive TMG Pipistrel Sinus med flappede 15-meter vinger 
som cruiser med 200 km/t på 10 liter mogas i timen.  

Den elektriske motor vejer bare 11 kg og 
har en effekt på ca 80 hk i denne konfigu-
ration.  

Instrumentlayout - bemærk motorinstru-
ment dedikeret til det elektriske drivsy-
stem. 

H Prototype

www.nordicaviation4all.se

Saknar ni något här ovan? Då hittar ni det säkert i vår andra butik. 28 000 
olika produkter för pilot och flygplan.

www.airteam.eu
070-6545439                info@nordicaviation4all.se



Vindkraft  
– et pilot-problem?
Vindturbiner og svævefly deler lufthavet. Men hvad er på-
virkningen fra vindturbiner på lette fly i luften, og findes 
der en mulighed for fredelig sameksistens?  Tyske studier 
belyser problematikken.

 ”I gamle dage kunne man bruge windmøllerparker som navigati-
onshjælpemidler. I Nordtyskland var der bare 1, da jeg lærte at fly-
ve. Så vidste man, at man skulle svinge til højre. Men den tid er 
forbi.  Nu er der vindmøller overalt”.

Det siger Dr. Ing Prof. Frank Janser, Luft- und raumfarthtechnik, 
Fachhochschule i Aachen. Han er en entusiastisk fritidspilot og in-
geniør med speciale i strømningsmekanik. Han interesserer sig for 
forholdet mellem vindmøller og luftsport, 2 emner som er på sti-
gende kollisionskurs. 

Konsekvenserne af at flyve for nær på en vindmølle kan være 
pludselige stalls, downdrafts og en roll-rate som overstiger flyets 

egen ror-autoritet. 
Fakta er, at de seneste år er antallet af Megawatt installeret i 

onshore-møller øget med faktor 6, og møllerne bliver større og 
større. Man kan kun øge en vindmølles energiproduktion ved at 
øge rotordiameteren: 

”Som aerodynamiker kan jeg sige med sikkerhed, at jo større 
vindmøllen er, jo bedre er virkningsgraden.  Derfor bliver møller-
ne større i fremtiden, og dermed bliver påvirkningen af omgivel-
serne også større.  Vi er gået fra 75 kW-møller med en rotordia-
meter på 17 meter til nutidens kraftværker på 5-7 MW og en ro-
tordiameter på 150 meter. Det er ikke usandsynligt, at vi i fremti-

Dr. Ing Prof. Frank Janser, Luft- und raum-
farthtechnik, Fachhochschule i Aachen. 

Som aerodynamiker kan jeg sige med sikkerhed, at jo 
større vindmøllen er, jo bedre er virkningsgraden.  
Derfor bliver møllerne større i fremtiden, og dermed 
bliver påvirkningen af omgivelserne også større.  
. 

”

Tekst: Jens Trabolt 
Foto: Vestas, Nordex
Fotomontage: Jens Trabolt 
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en helipad. Han var vant til meget større flyvepladser”, siger Frank 
Janser.  

Men når vindmøllerne bliver større, hvad gælder så de aerody-
namiske forhold som gælder omkring disse anlæg? Hvornår er be-
lastningerne for en flyvemaskine for høj? 

”Disse svar har vi søgt, fordi vi gerne vil vide, hvilken afstand en 
vindturbine bør have til en flyveplads.  Her tænker vi på en flyve-
plads med alle tænkelige former for luftsport; Svævefly, motorfly, 
ultralette fly, hang- og paragliding, faldskærmshop og sågar også 
ballonflyvning.  Selvfølgelig har vi undersøgt disse fænomener i 
computeren via CFD (Computional Fluid Dynamics), men når vir-
keligheden bliver for kompleks så søger vi altid eksperimenterne, 
hvor vi kan efterprøve beregningerne i virkeligheden.”, siger Frank 
Janser. Derfor har Janser og hans team gennemgået eksisterende 
simuleringer, men også efterprøvet de psykologiske effekter af vind-

møller i umiddelbar nærhed af flyvepladser. 
Stuttgart Universitet har fx beregnet simuleringer med en stor 

vindmølle med 125 meter rotordiameter vs svævefly af typen Di-
scus (520 kg) og Egenius (930 kg) “fordi alle universitetsfolk fra 
Stuttgart er patologiske svæveflyvere”, som Janser bemærker om 
forholdet mellem Stuttgart og nærliggende Schempp-Hirth.

At flyve ind i området bag en stor vindmølle er som at flyve ind 
i en lille tornado med et lille felt med lav vindhastighed efterfulgt 
af et andet område med store vindhastigheder. ”Simuleringen har 
vist, at dette genererer belastninger på – 06 til + 2,4 g og giring på 
op til 20 grader på under 1 sekund. Dette er virkelig meget”, kon-
kluderer Janser. 

Det tyske Karmann-institut har fx også undersøgt forholdene 
bag en vindmølle med 82 m rotordiameter, hvilket er halv størrel-
se i forhold til de største vindmøller i dag, og ved 13 m/sek vind-

den får 20 MW-møller med en rotordiameter på 250 meter”. 
Den potentielle problematiske sameksistens mellem vindkraft 

og flyvning forværres yderligere jo mindre flyvepladsen er. I USA 
er flyvepladserne ofte vældig store. Til sammenligning er de fleste 
europæiske flyvepladser meget små. Jo mindre flyveplads, jo min-
dre afstand har flyvepladstrafikken til vindturbinerne. 

”Min egen flyveplads Aachen Merzbruck er 520 meters asfalt.  
Jeg fløj engang med en amerikansk kollega som troede, at det var 

Fig. 1 
Tendensen er klar. CO2-problematikken har ført til en naturlig acce-
leration i vindkraft. Øgningen fra 2015 til 2016 svarer fx til hele den 
samlede kumulative installation fra fra 1994-2004.  

Fig. 3
Udviklingen i vindturbiner viser tydeligt, at ”bigger is better”  - større tur-
biner giver større virkningsgrad. De største konstruktioner i dag er på 7 
megawatt og øgende i effekt.  Men det betyder også, at meget høje vind-
turbiner kan udgøre en øget risiko kollisions- og turbulens-risiko for lavt-
flyvende lufttrafik. 

Fig. 2
Vertikal Lidar-måling af vindfelt umiddelbar bag vindturbine. Farverne in-
dikerer variationen i vindhastigheder - helt op til 16 m/s over et meget lille 
område, hvilket i ”worst case scenario” kan lede til ”loss of control i små 
fly. 

Stuttgart Universitet har fx beregnet simuleringer 
med en stor vindmølle med 125 meter rotordiameter 
vs svævefly af typen Discus (520 kg) og Egenius (930 
kg)

”

H Flight Safety
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Revolutionerende nyt:
Verdens første styrbare redningsskærm  
til svæveflypiloter.

EB-Avionics er forhandler af rednings-faldskærme til svæveflyvere fra:
• PARATEC   • SPEKON

Begge produceret i tysk kvalitet og produceret i Tyskland

EB-Avionics er forhandler for:
•  Sportine: LAK Svævefly (…MiniLAK-FESL…) Kan leveres nu.
•  FLARM tech.: PowerFLARM, (GeneralAgent & F.S.P.)
•  Naviter; Oudie-2, Oudie-3 … -IGC
•  LX Navigation: Variometre og Navigationsystemer (FLARM, HELIOS, 

ZEUS, EOS, ERA, Colibri-X, m. f.)
•  SoaringXX: Ground handling:, Wing-Walker, Tow out bar, EL-One Man 

Rigging & Wing-stand

Se mere på www.eb-avionics.dk

LX FLARM EAGLE
(PowerFLARM)

LX EOS80 LX ERA80 LX Colibri-X

NB:
Det er stadig muligt

at opgradere
ældre

EL-Variometre
til LX-ZEUS,
EOS & ERA

LX Trafic Monitor

EB-Avionics, Amager Landevej 119, 2770 Kastrup 
+45 33 22 99, +45 28 12 06 07

Danmark

hastighed er luften bag vindmøllen så turbulent, at man behøver 
mindst 1200 meters sikkerhedsafstand ved passage i almenfly. 

I East Midlands Airport har University of Liverpool i 2015 un-
dersøgt vindmøllers effekt på trafikflyvning med laser

”Her man målt giring (yaw om højaksen) på op til 10 grader un-
der indflyvning med store trafikfly. Og i 22,5 gange afstanden på 
rotordiameteren er de aerodynamiske påvirkninger eksisterende.”, 
siger Frank Janser.   

Eksperimentelle undersøgelser af rotorhvirvler
Fra simuleringer har man ganske længe haft en ide om hvordan 
luften bevæger sig efter passager af et vindturbine. Men i et studie 
fra Aachen-universitetet har man i praksis målt luftens bevægelser 
bag en rotor på en vindmølle med en vind-lidar. I praksis får man 
et kegleformet snit op gennem lufthavet som viser vindhastighed, 
turbulens og variation i vindretning.  I dette forsøg har man fået 
bekræftet, at der findes meget store fluktuationer i vindfeltets ha-
stighed og retning i et zig-zag-mønster med meget kort afstand. I 
undersøgelsen konkluderer man, at skal holde en afstand på mindst 
7 x rotordiameter.  

Men hvor er det overhovedet lovligt at bygge en vindmølle? De 
tyske byggeregler siger henholdsvis 400 meter / 850 meter fra det 

sted, hvor flytrafikken flyver sin vanlige trafikrunde for landing. I 
alle tilfælde er det langt under de eksisterende påvirkninger som 
kan følge i stor afstand fra en given vindmølle, påpeger Frank Jan-
ser.  

Pilotbelastning under forbiflyvning af vindturbinepark
Forskningen viser, at der findes aerodynamiske konsekvenser ved 
installation af vindmølleparker, men hvad betyder det for hvilke 
belastning piloten kommer ud for i nærkontakt med en vindkraf-
tinstallation? Her findes fx ”Nasa Task Load Index”. Dette er en 
multidimensional score som bl.a. inkluderer psykisk og fysisk stress 
+ tidsfaktor (hvor længe belastningen varer).   

Forskerne på universitet i Aachen har undersøgt pilot/installa-
tion-forholdet på flyvepladsen omkring Cuxhaven, hvor der i re-
lativ nærhed er opstillet en større vindmøllepark. 

”Det er en miltær kontrolzone så det gør ikke så meget, at vi fly-
ver forbi med vores slæbefly, når befolkningen er vant til en Tor-
nado-jet. Vi har studeret de psykologiske effekter, når vi flyver for-
bi i 300 meters højde og med 300 meters afstand. 

Med en eyetracker monteret på piloten kan man i forsøget kon-
statere, at ca 50 % af tiden er fokus på vingespidserne på vindtur-
binen.

”Når man kan konstatere, at fokus er hektisk ude i hjørnet af 
synsfeltet, så ved man med sikkerhed, at det er noget som stresser 
piloten – og det kan man måle videnskabeligt”, siger Frank Jansen 
om forsøget. 

 Man har også forsøgt samme eksperiment med forbiflyvning i 
samme højde og afstand af et mere stationært objekt, nemlig et 
TV-transmissionstårn – også i Cuxhaven, og her viser data, at stres-
sniveauet for den samme pilot i det samme fly den samme dag er 
betydeligt lavere.  

Piloterne er forsøget var med meget stor spredning i erfarings-
niveau – lige fra 0-timers elever til 10.000-timers testpiloter.  Man 
kunne i øvrigt også konstatere, at ældre og mere erfarne piloter 
passere vindturbinerne på en langt større afstand end de unge og 
helt uerfarne piloter, selv (även, red.) om piloterne havde fået sam-
me opgave, nemlig at passere vindturbinerne på 300 meters af-
stand. De erfarne piloter var markant længere borte. 

Under forsøget med forbiflyvning af tv-tårnet i Cuxhaven var 
afstanden i praksis for alle piloter meget mindre, hvilket i praksis 
siger noget om stressniveauet og det opfattede fareniveau.   Som 
bekendt så bevæger et tv-tårn sig ikke (statisk forhindring vs dy-
namisk forhindring), og afstanden er subjektivt enklere at bedøm-

Synlig turbulens bag vindturbine på Horns Rev, vest for Esbjerg, Dan-
mark.

Figure 4.5: Wake Vortex Severity Rating Scale [12].

34

me.  Men uanset erfaring viste forsøget, at passage af vindturbiner 
forøger stressniveauet og at piloter har større opmærksomhed ret-
tet mod vindturbinerne end mod ubevægelige forhindringer. 

Vi ved fra havarirapporter, at når piloter er optaget af andet end 
at flyve flyvemaskinen, så stiger risikomomentet markant.  Des-
uden så kan man konstatere, at når en pilot kigger på et vindtur-
bine, så har han eller hun ikke længere fokus på anden lufttrafik.  

Det sidste ord er nok ikke sagt i denne sag. H

Fig 4 
Risikovurdering ud fra ”Wake vortex Severity Rating Scale” 

Fig 5
Simulering af ”wake turbulence” ud fra fabrikant af vindturbine og af-
stand til rotor. Helt ude på en distance på 15 x rotordiameter er der mode-
rat turbulens. (Frauenhofer Institute)
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At erstatte en ASK 21

Schleicher-designer Rudolf Kaiser fik sidst i 1970’erne ordre om at 
bygge et fly som kunne anvendes til akro – og skoleflyvning med 
en stor grad af aktiv sikkerhed, komfort, ergonomi og robusthed 
til en pris som klubberne kunne – og ville – betale.  Dette som er-
statning af specielt K7 og ASK 13.  

Egentlig var der mange ”chefer” som skulle stilles tilfredse un-
der dette projekt. Eleven ville have et fly som var let håndterbart 
og decideret tilgivende under fejlmanøvrering. Instruktøren satte 
pris på god komfort og udsyn i bagsædet. Det var desuden også et 
stort plus, at flyet ikke kunne bringes ind i spin uden et spinkit. 
”Maybe we did twist the wings too much?”, skulle Rudolf Kaiser 
efter sigende have bemærket efter første testflyvning, for uanset 
hvad man gør af dumheder med en ASK 21 er svaret altid godmo-
digt, og flere klasser bedre end datidens skolefly. Dybe stalls med 

pinden helt i maven medfører blot heftigt synk, og intet andet!
Fokuserer man på noget af det vigtigste, nemlig den konkrete, 

faktuelle flyvesikkerhed, så er ASK 21 er stort fremskridt.  Der er 
fx ingen registrerede ulykker med spin i ASK 21 – en ulykkesten-
dens som ellers har krævet livet på mange elever og instruktører 
gennem tiderne i gamle 2-sædede skolefly. De alvorlige ulykker 
som har været med ASK 21 har stort set alle være mid-air-kollisi-
oner med andre fly eller ”Controlled Flight into terrain”, som det 
så lakonisk beskrives.

Paradoksalt nok blev gode gamle Rudolf Kaiser kritiseret for at 
bygge et ”for sikkert fly” – ”for så lærer eleverne jo aldrig at have 
respekt”. Men mange kan takke ham for livet, men er nok ikke selv 
klar over det.

Klubbernes vedligeholdelsesfolk har også lært at sætte pris på 

den høje tekniske kvalitet og den generelt overdimensionerede 
konstruktion, som tåler meget mishandling, hårde landinger og 
semi-nedstyrtninger.  En flyveklub kan give et hårdt liv for et sko-
lefly med mange forskellige personer som håndterer dette. Men 
trods dette (eller netop på grund af dette) var ASK 21 det første 
svævefly nogensinde til at blive certificeret til 18.000 timers flyve-
tid efter en grundig fatigue-analyse i 2003 (18.000 timer er muligt 
efter udskiftning af bl.a. hovedboltene til vingerne efter 12.000 ti-
mer).  

Missionen lykkedes. ASK 21 bygges endnu for fuld fart – pro-
duktionsnummer 950 bygges i øjeblikket i Poppenhausen, oplyser 
Schleicher-boss Uli Kremer til NORDIC GLIDING. 

Men tiden er ikke stået stille siden 1979, og der er kommet an-
dre konstruktioner, som også kunne være værd at fokusere på, bl.a. 

DG 1001 Club Neo og SZD Perkoz, som vi gennemgår i denne te-
masektion.  At der er kunder til dette fly er Segelflyget på Ålleberg  
er godt bevis for. De har netop bestilt en DG 1001 Club Neo med 
levering i maj 2019. 

Men Schleicher overgiver ikke dette fortsat lukrative marked til 
konkurrenterne uden en kamp og ifølge insidere på fabrikken ar-
bejdes der i øjeblikket på en ASK 21 B-model, som skal gøre livet 
for elever og instruktører endnu mere behageligt. Flyets velkendte 
flight performance ændres der ikke ved, men ”B”-modellen får et 
modificeret, mere komfortabelt cockpit, automatisk kobling af 
krængeror og luftbremser og et større hovedhjul fra ASK 21 Mi 
som skal give bedre affjedringskomfort.  B-modellen ventes klar 
som prototype til maj og skal testes i skarp indsats oppe på Segel-
flugschule Wasserkuppe ikke langt fra Poppenhausen. H

”Den eneste erstatning for en ASK 21 er en ASK 21”, lyder en gammel pilot-joke, og lidt sandt 
er det, for Schleichers næsten 40 år gamle konstruktion har været, og er endnu, en stor suc-
ces. Men findes der alternativer som er værd at overveje? 

Tekst: Jens Trabolt

DG 1001 Club Neo er en DG-1001 med et fast affjedret understel, 
næsehjul og nye 18m tipper med winglets

Allstar SZD-54 Perkoz er efterfølgeren til Puchacz og med 
17,5 eller 20 m spændvidde.

ASK 21-ALTERNATIVER?

De skabte en legende; Alexander Schlei-
cher (t.v.) og konstruktøren Rudolf Kaiser 
havde næppe forestillet sig, at ASK 21 
ville være dominerende i næsten 40 år. 
Selv om Schleicher stoppede produktio-
nen i morgen, ville ASK 21 være rygraden 
i klubberne i mange, mange år fremover.

Hans Christian Knudsen i forsædet på Drammen FKs nye ASK 
21.  Ingar Brenna i bagsædet kan som instruktør være tryg ved, 
at en ASK 21 er en gennemprøvet konstruktion som tåler og til-
giver urutineret elev-flyvning. 

TEMA
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En vinnare?
Funderar klubben på ett nytt skolflygplan? Här är ett alternativ till 
ASK 21

Tekst Robert Danewid
Foto: Robert Danewid & DG

Vi är väl alla överens om att vi behöver bli 
fler segelflygare. Det kan vi åstadkomma 
antingen genom att utbilda fler segelflygare 
eller se till att nyblivna segelflygare stannar 
i segelflyget. Eller helst båda. 

Lite statistik för Sverige
År 1982, för 35 år sedan, fanns det 125 Berg-
falke i Sverige (det enda flygplanet som då 
var godkänt för utbildning) och det fanns 
298 segelflyglärare. De utbildade 475 C-di-
plom och 405 S-cert. Det ger 7 C/S per flyg-
plan. Allt enligt Segelflygets årsrapport för 
1982.

2016 utbildade 179 lärare och 31 instruk-

törer (instruktörer fanns inte 1982) 63 C-
diplom och 77 S-cert. Till sitt förfogande 
hade de 61 skolflygplan (12 Bergfalke, 21 
ASK 21, 13 Twin, 9 DG-500 och 6 DG-1000). 
Till detta kommer 12 Duo-Discus och nå-
gon Janus. Någon klubb grundskolar på Duo 
(t ex Arboga). Exklusive Duo blir det 2.3 
C/S per flygplan.

Anledningen till att vi bara utbildar ca 
15% idag av vad vi gjorde då är ju en av de 
frågor som det funderats mycket på och 
denna artikel ska inte handla om det. Man 
kan dock fråga sig om vi har blivit sämre på 
att utbilda eller om vi har för mycket skol-
flygplan? Numera lägger vi ju mycket krut 

på ”presentflygningar” också. Frågan man 
kan ställa sig är istället om vi har en effek-
tiv skolflygplanspark och effektiv skolning.

Låt mig sticka ut hakan och säga att vi 
hade en bra skolflygplanspark!  Bergfalken 
är, liksom K7/ASK 13, fortfarande oöver-
träffade som skolflygplan. Lägg därtill att 
vi i Sverige hade lärare som utbildades på 
Bergfalke och en slimmad utbildning som 
var uppbyggd kring Bergfalke. Vissa saker 
var bättre förr!

ASK 21 är det vanligaste skolflygplanet i 
Sverige idag. Många anser att 21an har all-
deles för dåliga prestanda och de kan inte 
begripa varför man skaffar ett sådant flyg-

plan. Ofta är detta personer som inte själv 
är lärare. Det är helt klart så att ASK 21 är 
ett utmärkt skolflygplan. Och ett bra skol-
flygplan behöver inte ha bra prestanda, men 
å andra sidan skadar det ju inte! Men det 
viktigaste är ändå att skolflygplanet är ett 
verktyg för att lära eleven grunderna i att 
styra ett segelflygplan på ett säkert sätt. Man 
måste lära sig gå innan man kan springa. 

Vilka flygplan används då i Europa som 
skolflygplan? De allra vanligaste skolflyg-
planen i Västeuropa är K7, ASK 13, ASK 21 
och olika versioner av Twin-Astir. I Öst-
europa flyger man med Blanik, Bocian och 
Puchacz samt nya Perkoz.

Det mest tillverkade skolflygplanet är 
dock tjeckiska Blanik som byggts i mer än 

3 000 exemplar sedan 1956. De flesta an-
vändes i det forna Östeuropa. Men sedan 

NORDIC GLIDING testar: DG-1001 Club Neo

Det är helt klart så att ASK 21 är ett utmärkt skol-
flygplan. Och ett bra skolflygplan behöver inte ha 
bra prestanda, men å andra sidan skadar det ju inte! 
Men det viktigaste är ändå att skolflygplanet är ett 
verktyg för att lära eleven grunderna i att styra ett 
segelflygplan på ett säkert sätt. Man måste lära sig 
gå innan man kan springa. 

”

Statistik om produktion av rena skolflygplan 

Flygplan i produktion antal byggda
Bergfalke 1951-1982 ca 300

K7 1956-66 490

ASK 13 1966-1980 617 (+77 på licens av Jubi fram till 
1992)

ASK 21 1979- ca 950 (fortfarande i produktion)

Twin 1976-1992 955

Notera att ASK 13, ett träflygplan med prestanda som Bergfalke, byggdes på licens 
av Jubi i Oerlinghausen ända fram till 1992

H At erstatte en ASK 21
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Man sitter väldigt bra både fram och bak. I framsits kan längre piloter, som inte får plats i ASK 21, 
lätt få plats. 

ASK 13 med modifierad nos (på Lasham)

Naturligtvis kan man grundskola på Duo-Discus och 
andra högvärdiga flygplan, men de flesta lärare som 
grundskolar håller nog med om att det ändå är ett 
”riktigt” skolflygplan som är bäst för jobbet.Men en 
Duo kan ju vara en kompromiss för en liten klubb.

”

2010 är de flesta groundade p g a att de må-
ste genomgå en dyr modifiering av vingbal-
ken. 

Det är alltså bara ASK 21 som fortfaran-
de är i produktion. ASK 13 anses av många 
fortfarande vara det bästa skolflygplanet. 
Den har fått ett nytt (eller förlängt?) liv gen-
om att nosen modifierats med ett glasfiber-
skal med noshjul. På Lasham i England, 
världens största segelflygkubb, skolar man 
med åtta modifierade ASK 13 och fyra ASK 
21. Här är lärarna helt överens. Det finns 
inget bättre skolflygplan än ASK 13 och man 
vårdar sina ASK 13 ömt. De är extremt ”good 
value for money”. Anledningen till att man 
har fyra ASK 21 är enligt somliga att man 
inte kan få tag på ASK 13.

Produktionen av ASK 21 började 1979, 
man har byggt nästan 1000 exemplar och 
man bygger ca en ASK 21 i månaden. Ur-
sprungligen var ASK 21 en ASK 13 med 
plastvingar, d v s med stålrörskropp, men 
Schleicher tog beslutet att helt övergå till 

kompositkonstruktioner. Så konstruktören 
Rudolf Kaiser fick rita om kroppen.

Kritiken mot ASK 21 är alltså att den har 
för dåliga prestanda och att den inte kan 
spinna (utan lite ”hjälp”). 1985 träffade jag 
Rudolf Kaiser på Wasserkuppe och vi pra-
tade om detta. Kaiser suckade och sa: ”i hela 
mitt liv har jag fått höra att alldeles för mån-
ga slår ihjäl sig genom att spinna i backen 
och att jag borde konstruera ett spinnsäkert 
flygplan. Nu har jag gjort det och nu säger 
man; Rudi, varför har du gjort 21an 
spinnsäker”?

Naturligtvis kan man grundskola på Duo-
Discus och andra högvärdiga flygplan, men 
de flesta lärare som grundskolar håller nog 
med om att det ändå är ett ”riktigt” skol-
flygplan som är bäst för jobbet. Men en Duo 
kan ju vara en kompromiss för en liten klubb.

Finns det då inget alternativ till ASK 21? 
Jo, faktiskt. DG-1001 Club neo är ett. Och 
konceptet är ganska enkelt. Man tar en helt 
vanlig DG-1001 (ungefär som DG-1000 

”FLARM blixt” i nosen

Som förväntat gör wingletsen att flygplanet blir stabilare att kurva med. I den svaga kvällstermiken 
var det en njutning att kurva med neon. Den är distinkt men samtidigt mjuk i rodren. 

H At erstatte en ASK 21

Twin III med tävlingsnumret 21 (!!)
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DG-1001 Club-serien har været en stor succes for DG i Bruchsal, Tyskland. Flyvevåbenerne i USA, 
Australien, Indonesien og Brazilen anvender DG-1001 Club i deres flyvetræning.

tringar. Ett av dem är elektriskt infällbart 
landställ. (Och det kan man ju ha synpunk-
ter på om det är en förbättring). Ur DG-
1001 utvecklade man sedan DG-1001 Club, 
som är en DG-1001 med enbart 18m spänn-
vidd och fast hjul och noshjul. 2011 beställ-
de US Air Force ett antal DG-1001 Club till 
sin Air Force Academy i Colorado Springs. 
I US Air Force har DG-
1001 Club beteckningen 
TG-16. Även flygvap-
nen i Australien, Brasi-
lien och Indonesien fly-
ger DG-1001 Club. 

Nyaste modellen är 
alltså DG-1001 Club neo, som, förutom en 
rad detaljförbättringar, skiljer sig från DG-
1001/18m och DG-1001 Club genom att 
spetsarna fått de nyutvecklade neo winglet-
sen.

Under EM i Lasham fanns fabrikens ”de-
monstrator” på plats så NG passade på att 
testa flygplanet. Jag har flugit drygt 100 tim 
i DG-1000, mest med 20 m spetsar. Och det 
är ju ett fint flygplan med bra prestanda. 

Helt jämförbar med Duo-Discus. Fördelar-
na med DG-1000/1001 jämfört med äldre 
Duo-Discus är att med DG-1001 kan man 
flyga moln och tar man av spetsarna och 
sätter på de korta har man ett fint AVA- och 
skolflygplan.

På en DG-1001 Club neo kan man sätta 
på 20 m spetsarna och bygga om landstäl-

let till infällbart. Det innebär också att om 
har en ”gammal” DG-1000 kan man sätta 
på 18m neo spetsarna.

Jag flög knappt en timme en tidig kväll, i 
framsits hade jag DGs försäljningschef Ste-
fan Göldner. Jag skulle flugit neon tidigare 
på dagen, men piloten innan mig behagade 
landa ute! Men det var svag kvällstermik till 
1000 m över Hampshire.

Det enda som skiljer DG-1001 Club neo 

från en vanlig DG-1000/18 är i princip vings-
petsarna med sina winglets och det fasta 
landstället med noshjul. I vingspetsarna sit-
ter vingspetshjul som standard. I nosen, 
runt kopplingen, finns ett blixtljus (som till-
val), som tänds/”blixtrar” när man får 
FLARM varning.

Cockpit ser vid första anblicken ut precis 
som i DG-1000, 
men här finns nå-
gra förbättringar. 
Bromshandtaget i 
framsits, som man 
i DG-1000 får fälla 
undan för att stän-

ga huven, har gjorts mindre så att det ej 
krockar med huven. Annars är cockpit den-
samma. Man sitter alltså väldigt bra både 
fram och bak. I framsits kan längre piloter, 
som inte får plats i ASK 21, lätt få plats. Ett 
minus är dock att ryggstödet i framsits inte 
är ställbart. I baksits kan man höja och sän-
ka sitsen vilket fungerar i princip som ett 
ställbart ryggstöd.

En fin sak med DG-1000/1001 är att luft-

Ur DG-1001 utvecklade man sedan DG-1001 Club, som 
är en DG-1001 med enbart 18m spännvidd och fast 
hjul och noshjul. ”

Montering går smidigt. Lite ovanligt är att hö-
gervingen skall sättas i först. Samtliga roder 
ansluts automatiskt. 

Fördelarna med DG-1000/1001 jämfört med äldre Duo-Discus är att med DG-1001 kan 
man flyga moln och tar man av spetsarna och sätter på de korta har man ett fint AVA- 
och skolflygplan.

DG-1001 Club neo vs ASK 21     
Spännvidd (m) 18 17
Längd (m) 8,57 8,35
Vingareal (m2) 16,72 17,95 
Tomvikt (kg) 410 360
Max vikt (kg) 750 600
Min sjunk (m/s) 0.62 0.65
Bästa glidtal 40 34
Pris (€ exkl moms) 83 000 82 300

men med lite detaljförbättringar). På denna 
sätter man ett fast fjädrat landställ, noshjul 
och nya 18m spetsar med winglets. Dessa 
är DGs nyutvecklade winglets, som kallas 
neo, och som även finns till LS 8 och LS 1-f. 
Och så ger man den ett pris som är ungefär 
detsamma som för en ASK 21. En vinnare?

Ett annat alternativ är polska SZD-54-2 
Perkoz, som är en efterföljare till Puchacz. 
Konceptet är detsamma som för DG-1001 
Club. (Skotten David Innes kommer med 
sit første indtryk af Perkoz i denne tema-
sektion, red.)

DG-1000-förbättringar
DG-1000 flög redan 2000, så det är alltså 
inget nytt flygplan i grunden. Flygplanet 
utvecklades ur DG-505 och konstruktör var 
Wilhelm Dirks, D:et i DG. Det flyger nio 
DG-1000 i de skandinaviska länderna, varav 
sex i Sverige. DG-1000, som i grundversio-
nen har både 20 och 18 meter spännvidd, 
har hela tiden utvecklats. Först med med 
turbomotor och sedan som självstartare. 
Med DG-1001 infördes en rad detaljförbät-

H At erstatte en ASK 21

Man justerar tyngdpunkten genom att stoppa 
blyvikter (fast det är nog mässing) i fenan, pre-
cis som på DG-1000. 
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GRUNDSKOLING I DG-1000?
Anders Jönsson är chefssegelflyglärare i Landskrona FK och har stor erfarenhet av grundskolning 
på både ASK 21 och DG-1000: 
”Både ASK21 och DG1000 fungerar för grundskolning”, säger Anders.  
”Flygmässigt upplevs roderharmonin som bättre i ASKn. Inte så att det utgör något problem att 
grundskola i DG-1000, men den kräver lite mer känsla för att flygas rent. När man kommer till 
landningar så är ASKn på motsvarande sätt enklare att få ner på marken, och fås att stanna där. 
DG:n har mer vilja att flyga, det är lätt att få studs om den inte stallats ut helt.
Utrymmena i båda flygmaskinerna är bra. Långa personer passar dock bättre i DG-1000. Är man 
kort så är det enklare att krypa ner i ASKn än att klättra upp i DGn.
Möjligheterna att variera tyngdpunktsläge med hjälp av barlastvikter är avsevärt bättre i DG-1000. DGn går att bestycka för EK-flyg-
ning med hjälp av fasta vikter för lätta elever, utan att behöva tillgripa sandsäckar och liknande.
Av de båda maskinerna så är det enbart DG-1000 som har infällbart landställ. Manövreringen är inte helt enkelt för alla. I vissa fall 
får man avstå från infällning eftersom eleven inte klarar att fälla ut stället pga trögheten i mekanismen. Bortsett från detta problem 
är det annars en fördel att ha infällbart ställ eftersom alla maskiner som eleven ska flyga i framtiden har infällbara ställ, det man lär 
sig från början sitter.
Hanteringen på marken är enklare med ASKn. Denna maskin är så väl balanserad att stjärten kan lyftas upp bara genom ett lätt tryck 
på nosen, smidigt vid vändning eller då stjärthjulet ska på.
Sammanfattningsvis utgör båda flygmaskinerna bra verktyg för grundskolning. ASKn upplevs som mest robust och stryktålig, den 
tål dock inte vad som helst, t ex är inte noshjulet avsett att landa på. Även DGn är en bra arbetshäst, den ger dessutom eleven en 
bättre upplevelse/introduktion till vad som kan göras inom termikflygningen. Förberedelsen för inflygningen på ensitsare blir bättre 
i DGn, då den mer har egenskaper som påminner om moderna ensitsiga flygplan”. 

Anders Jönsson, Landskrona FK, med 
DG-1000 på Vågå Wavecamp

Ikke alle klubber har ASK 21. Arboga har valgt 
en lidt ”hottere” konstruktion som Duo.

GRUNDSKOLING PÅ DUO DISCUS?
Det er ingen grundregel, at man skal have en ASK 21 for at flyve grundskoling, selv om 
det er standardinventar i hovedparten af klubberne i Norden. 
Svenske Arboga FK har fx været på en længere rejse, hvor klubben i 2004 købte en 
Grob Twin Astir til erstatning for klubbens skolefly, en havareret Bergfalke. TwinAsti-
ren blev aldrig nogen success i klubben (bort set fra, at man sad godt i bagsædet). 
Den var tung, havde et glidetal som ikke var meget bedre end ASK 21, men til gengæld 
havde den et relativt skrøbeligt og kompliceret landingstel, som ofte fejlede og tog 
lang tid at reparere efter hårde landinger. 
Nu skoleflyver klubben med en erfaren Duo Discus, og det fungerer faktisk fint, siger 
Segelflygchef Per Carlin: ” Eleverna har inga problem med att skola på DD. Min egna 
teori är att eleverna vet inte om eventuella nackdelar med ett ”hot flygplan” utan an-
passar sig till situationen, det är möjligtvis läraren som får problem med övergången 
Bergfalke -> ASK21 -> DD  eftersom man måste planera sitt landningsvarv olika pga 
skillnader i prestanda. Eleven som bara flugit DD upplever inte detta.
Rent mekaniskt så ser jag inga problem att skola med DD. Konstruktionen är som 
många andra flygplan lite svag i stället och i området runt noshjulet. Landar man hårt 
så går ställuckorna sönder, så är det även på ASK21 och Twin. Tekniken måste jobba 
på vintern oavsett flygplanstyp om man landar dåligt.
En sak är iallafall säkert: Införskaffandet av vår Duo Discus 2012 är mycket positivt i 
AFK. Vi har idag en multi-purpose maskin som vi kan grundskola med, är trevlig att 
flyga i tratten och som flygs på sträcka & tävling. Detta till en kostnad som är över-
komlig i både inköp och ägande. Det skulle möjligtvis kunna trumfas av en DG-1000 
som även är godkänd för AVA samt IMC. Att äga flera dedikerade 2-sitsare till varje 
uppgift är inte möjligt i en liten klubb som AFK

Per Carlin, Arboga FK med Duo Discus

H At erstatte en ASK 21
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Fenan med facket för trimvikter

DG-1001 Club med 17.2 m AVA spetsar

bromshandtaget har två ”Piggot” hakar. En 
som gör att om man glömmer låsa bromsar-
na åker de inte ut i starten och ett bakre läge 
som fungerar som parkeringsbroms på mar-
ken. Vidare finns det (som tillval) en ljud-
varning som ljuder om man låser främre 
huven utan att ha låst den bakre.

Alla som flugit DG-1000 vet att den är 
både lättflugen och trevlig att flyga, speciellt 
med de långa vingarna. Hur är då DG-1001 
Club neo? Som förväntat gör wingletsen att 
flygplanet blir stabilare att kurva med. I den 
svaga kvällstermiken var det en njutning att 
kurva med neon. Den är distinkt men sam-
tidigt mjuk i rodren. Friktionen i styrverket 
är förvånansvärt låg.

Man justerar tyngdpunkten genom att 
stoppa blyvikter (fast det är nog mässing) i 
fenan, precis som på DG-1000. Detta sy-
stem fungerar mycket bra. DG-1000 ”mår 
bra” av att flygas baktung, så jag hade fen-
facket fullstoppat med tyngder. Den kurvar 
bättre då. Kanske inte att rekommendera 
vid grundskolning.

Att starta och flygsläpa är helt problem-
fritt.  Precis som i ASK 21 startar man med 

spaken något bakåt för att avlasta noshjulet 
(med lätt pilot fram står flygplanet dock inte 
på noshjulet) och så lättar flygplanet själv 
vid ”rätt fart”. 

At landa är lätt, men kanske inte lika lätt 
som en ASK 21. En 21a kan man ju stalla 
ut helt enligt läroboken, neon kräver lite 
mer. Bromsarna är effektiva och väl nere på 
backen är hjulbromsen likaledes effektiv.

Flygplanet är tillåtet för AVA. Sådant hål-
ler inte jag på med, men min gode vän Micke 
Roslund, som är en fena på sådant, säger att 
DG-1000 är lika bra som en än ASK 21, men 
lite ”hottare” och mindre förlåtande. Så tro-
ligtvis är DG-1001 Club neo inte sämre än 
ASK 21 i detta avseende. Man kan även köpa 
till speciella acro vingspetsar. Då är spänn-
vidden 17.2 m.

Om nu DG-1001 Club neo ska vara en 
riktig konkurrent till ASK 21 så måste den 
alltså ha bättre prestanda.  På övriga punk-
ter är flygplanen likvärdiga även prismäs-
sigt, som nämndes ovan. DG-1001 Club neo 
har prestanda som en ASW 19/LS 4 och det 
duger ju med råge till sträckflygning. Man 
ska kanske erinra sig att för inte så länge se-

dan flög vi 30 mila banor med Ka 6, som ju 
är sämre än ASK 21. Den 25 april 1972 slogs 
världsrekordet i distans för tvåsitsare med 
en ASK 13; 714 km. De ni!

Som vi är vana vid med DG-flygplan är 
DG-1001 Club neo ett snyggt bygge med 
fin finish.

Om någon idag går och funderar på att 
köpa nytt skolflygplan, speciellt om man re-
dan har en ”stor” DG-1000 i klubben, så är 
DG-1001 Club neo en riktig utmanare till 
ASK 21. Förutom att det är ett fint all-round 
flygplan och fint bygge. Pestanda som en LS 
4, fina flygegenskaper och en fin AVA kär-
ra. Läs även Anders Jönssons (CSEL i Lands-
krona FK med flera års erfarenheter av 
grundskolning med både ASK 21 och DG-
1000) synpunkter i rutan härintill.

Det är nog många av oss som de senaste 
åren funderat på om DG fortfarande byg-
ger flygplan och hur det går för dem. Men 
med DG-1001 Club neo ser det ut som att 
de har ett flygplan som säljer bra. Enligt Ste-
fan Göldner är leveranstiden idag ca två år 
för en Club neo. Och det är ju bra. De stora 
”drakarna” behöver konkurrens!. H  

neo winglets

DG-1001 Club neo
NORDIC GLIDING MENER

+ Fint bygge, fin finish
+ I princip samma pris som ASK 21 
+ Bättre prästanda än ASK 21

- Support? DG har ju inte det bästa ryktet 
när det gäller support och reservdelar, men 
de har bättret sig. 
- Inte ställbart ryggstöd i framsits

Framsits  Baksits

H At erstatte en ASK 21
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En polsk ASK 21?

I klubben havde vi mistet vores skole Pu-
chacz i et minuslanding et par måneder tid-
ligere, og selv om vi havde lånt en K13 fra 
en anden klub for at kunne skole med ele-
verne, havde vi et problem, nemlig at det 
ville tage 8 måneder fra bestilling til leve-
ring af et nyt fly. 

Desværre er markedet for brugte fly dår-
ligt, specielt med udfasningen af K7 og K13 
på grund af aldring, så det ville være svært 

at finde et lempeligt to-sædet glasfiberfly til 
klubben.  Hvis vi have ønsket os en Duo Di-
scus eller en Janus så var der cirka 10 styk-
ker på markedet, men vi har vurderet, at det 
ikke er fly for hårde elevlandinger eller tid-
lige soloflyvninger. 

Jeg indrømmer gerne, at jeg var negativt 
stemt på forhånd overfor Perkoz’en, og det 
har sine naturlige årsager. Jeg har arbejdet 
med udviklingen af flere passagertrafikfly, 

og her er reglen ganske klar (hvis du er kun-
de). Køb aldrig et af de første 20 fly uden en 
stor rabat. Erfaringen viser, at der altid er 
betydeligt problemer med at troubleshoote 
det originale design og produktionsproces-
sen.  De første serienumre er ofte ”problem-
børn” med unikke vægte, begrænsninger og 
med andre detaljeløsninger, så Service Bul-
letins er unikke. Jeg arbejdede engang i en 
virksomhed som opererede med de første 

10 producerede Sikorsky S76. Hvert fly var 
unik og det var et absolut mareridt at køre 
maintenance og opgraderinger. Men jeg var 
sikker på, at Allstar havde gjort mange æn-
dringer og forbedringer ud fra den første 
feedback. 

Min intention med at prøveflyve Perkoz 
var at sammenligne den med Puchacz (som 
vi endnu har en af i klubben) og ASK 21, 
det eneste rigtige glasfiber-skolefly på mar-
kedet.  Jeg har fløjet ASK 21 som skolefly 
tidligere på året og handling og performan-
ce står endnu klart for mig, og mine kom-
mentarer er primært fra instruktørens syns-
vinkel. 

Først lidt fakta om Perkoz og demo-ver-
sionen som vi havde fornøjelsen af at have 
på besøg i klubben med Michal Ombach. 
Han er Engineering Director i Allstar og i 
øvrigt træner for det polske nationalteam i 
aerobatics, så vi fik også mange og fine de-
moer på flyets handling. 

Perkoz (nordisk doppingfågl, lappedyk-
ker, red.) er særdeles enkelt at montere (spe-

cielt i forhold til dens forgænger Puchacz), 
her er ingen brug for store håndtag, ham-
mere eller masser af venner til at bære tun-
ge vinger. Jeg var ene mand til at holde vin-
getippen, og det var intet problem at bære 
vægten trods en dårlig arm. Det var et en-
kelt 3-mands-job som var klaret på 5 mi-
nutter, ikke +6 mand, 20 minutter og mas-
ser af eder og forbandelser. Værktøjet kan i 
øvrigt pakkes ned i en lille pung og placeres 
i flyet.  Traileren som kom med flyet var 
”multi-role”, dvs ikke speciel for typen. 

Flyets finish var i øvrigt i top, og der var 
mange smarte features, fx at højderorets bolt 
skal være fuldt monteret, før det er muligt 
at give fuldt udslag på sideroret. 

Mange kendte design-minusser i Pucha-
zen er blevet elimineret –fx:

• Enklere adgang/exit til cockpit på 
grund af en lavere indstigning.

• Højere vægtgrænser op til 110 kg i 
både for – og bagsæde på samme tid. 
(identisk med ASK21)

• Meget enklere at manøvrere i ground 

operations end forgængeren. Uanset 
vægt i flyet (med eller uden pilot/
passagerer) kunne jeg uden proble-
mer svinge flyet rundt på hovedhju-
let ved at presse ned på finnen. 

• Forbedret låsemekanisme på canopy 
med 180 graders rotation på paler-
ne, hvilket gør fejl-åbning af canopy 
mindre sandsynligt. Her skal man 
også tænke på den smarte canopy-
sikring på ASK 21, hvilket gør, at in-
struktøren ikke kan låse sin hood før 
eleven og vice versa. 

• Betydeligt forbedret synsvinkel fra 
bagsædet end i Puchacz (men end-
nu ikke så fint som ASK 21) men 
med en styrtbøjle (canopy hoop) som 
blokerer synsvinklen op over instruk-
tørens hovede.  Jeg kunne se baglæns 
over vingen med ca 20 graders syns-
vinkel. 

• Kendte design-problemer med hjul 
og bremser i Puchacz er blevet rede-
signet (læs: forbedrede) i Perkoz. 

NORDIC GLIDING tester:Allstar SZD-54-2 Perkoz

Den polske Allstar SZD-54-2 Perkoz blev designet tilbage i 1991, men blev først bygget 
i 2011. Nu har demoflyet fra Allstar netop været på en længere demo-tour i England, 
Skotland og Wales. Hvad skal man mene? Er det et moderne super-skolefly ”med 
mere” eller skal man vælge den sædvanlige ASK 21?  David Innes fra Deeside SFK i det 
østlige Skotland skriver her om sit første indtryk.    

Tekst: David Innes
Foto: David Innes & SZD

Perkoz virker mere fart-stabil under landing (som fx en Duo) end end ASK 21, så jeg ville klart vælge 
de korte vingetipper til skoling.  Til gengæld er de to-delte luftbremser kraftigt virkende, men det 
var dog svært at vælge fulde luftbremser, fordi jeg måtte krybe sammen for at få plads med albuen. 

H At erstatte en ASK 21
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9
Tekst og foto: Jens Trabolt

Perkoz fungerede ganske okay med en 100 hestes Eurofox som slæbemaskine. Perkoz klar til start.  Perkoz er i øvrigt meget enklere at montere end Puchacz - her er ingen brug 
for tungt værktøj eller mange hjælpere til at støtte tunge vinger. 

Serienummer 13, dette fly, var udstyret med håndsty-
ret sideror, så det forreste koblingsudløser var længere 
nede end normalt. Som instruktør vil jeg normalt ger-
ne have, at mine elever er i kontakt med udløseren 
under takeoff, så det bør briefes mere detaljeret inden 
start. 

”

I bagsædet er den vertikale in-
strumentkonsol en klar forbed-
ring over den originale Perkoz. 
Nu kan man se elevens hænder. 

Single piece canopy giver fint udsyn. Bemærk de små vinduer (fönster, red) som forbedrer udsynet 
for instruktøren i bagsædet. 

Kendte plusser fra Puchacz som ”inflight 
dræneringen” til urin er ført direkte over. 
Jeg checkede dog ikke, at hullet på under-
siden af fuselagen er ændret. Jeg fløj engang 
en Puchacz i et sidegliding, hvilket førte til 
overtryk og temmelig uønsket tilbageløb til 
eleven …

Negative observationer
Canopy åbner ikke fuldt op, hvilket gør ad-
gang for mindre mobile personer vanskelig. 
Der er dog en låsesikring som kan justeres 
i forhold til hvilken vinkel man ønsker på 
åbningen. Ulempen kan dog være, at cano-
py kommer for nær på den højre vinge.  Der 
er tilsyneladende også en handicap-option 
når man bestiller en Perkoz, som inklude-
rer en modficeret canopy, hånd-styret side-
ror. Serienummer 13, dette fly, var udstyret 
med håndstyret sideror, så det forreste kob-
lingsudløser var længere nede end normalt. 
Som instruktør vil jeg normalt gerne have, 
at mine elever er i kontakt med udløseren 

H At erstatte en ASK 21
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Den erfarne ava-pilot Michal Ombach fra Allstar (I bagsædet) turnede 
rundt i klubberne i Storbrittanien med Perkoz

under takeoff, så det bør briefes mere de-
taljeret inden start. 

Det næste punkt kan være lidt prekært 
under visse omstændigheder. Det lavt pla-
cerede højderor kan måske være lidt sårbart 
når man lander i høje afgrøder eller græs.  
Højderoret vil også være udsat for skader 
fra objekter på flyvepladsen såsom marke-
ringer med bildæk. En dolly ville nok kun-
ne afhjælpe dette. For at være fair var dette 
fly monteret med et batteri i finnen, så fly-
et var haletungt. En normalt specificeret 
Perkoz ville nok løfte halen og bevæge sig 
mere på næse – og hovedhjul. Men bekym-
ringerne vedrørende udelandinger gælder 
dog uanset dette. 

 Batterierne kan i øvrigt oplades i flyet via 
en port i instrumentpanelet. Jeg håber, at 
sker med en ”smart charger”, så ladningen 
sker korrekt. Det kan også være farligt at 
lade batterierne i flyet, for hvis der er læka-
ge på batteriet, så opdager man først dette 
for sent, når det demonteres periodisk, og 
vi har vel alle hørt beretninger om brand i 
batterier.  Switches i cockpittet var ikke mær-

kede med labels. Der var ingen Battery Ma-
ster, intet voltmeter og ingen ”alternate po-
wer source ”-konfiguration.  Disse kritik-
punkter er dog mindre vigtige og kan enkelt 
fikses i et klubfly, men det ville være fint at 
vide, at man kan vælge et friskt batteri, hvis 
primærbatteriet dør. 

Sikkerhedsbælterne i forsædet var et stan-
dard 5-punkts-design med standard låse-
mekanisme, dog i instruktørsædet med ho-
risontal ”gammeldags” låsepind. 

Cockpit-komfort
Jeg ligger præcis mod vægtgrænsen i bag-
sædet, så jeg prøvede komforten straks ef-
ter vi havde rigget flyet. Det er lidt mere 
tight end Puchacz og ASK 21, men ganske 
acceptabelt til skoling.  Der er et lille baga-
gerum bag instruktørens hoved, men jeg 
tror ikke, at jeg ville kunne få tag i bagagen 
under flyvning, med mindre jeg forinden 
havde bundet en snor i det.  Jeg tror heller 
ikke, at det ville være muligt at ændre på 
beklædningen under flyvningen (hvis man 
er for varm eller for kold).  Til gengæld kan 

Allstar SZD-54-2 Perkoz
Pris Basispris, uden instrumenter  82 300 
euro + moms.  
Længde 8,44 m
Højde 2,05 m
Spændvidde 17,5 m /20 m
Vingeareal 16,36 m² (17,5 m)
Tomvægt ca. 375 kg (17,5 m)
Max flyvevægt (MTOW) 615 kg (utility), 
590 kg (aerobatic)
Load Factors + 5,3 (U), +7,0 (A) / - 2,65 (U), 
-5,0 (A) 
Vingebelastning ca. 28– 36 kg/m² (17,5) 
m)
Max fart (VNE) 240 km/t (utility), 265 (aero-
batic)
Bedste glidetal (kalkuleret, men verifice-
ret under flyvning som realistisk: 37 @ 102 
km/t (17,5 m), 41,8 @ 109 km/t (20 m) 

Om skribenten
David Innes er instruktør og bugserpilot i Deesi-
de SFK i det østlige Skotland. Han har et Sølv C 
og fik sin guldhøjde i en Capstan og sin dia-
manthøjde i Swallow i 1976. Han er også for-
mand i det skotske svæveflyveforbund. 

man glæde sig over, at nakkestøtten nu kan 
justeres ca 7 cm længere op.

Den gamle ryg-indstillingsmekanisme fra 
Puchacz (frygtelig dårlig og som krævede 
ekstern adgang fra et hul i fuselagen) er gud-
skelov ændret. Det er nu en ekspanderende 
bolt drevet ved at vride på fæstnet til bæl-
terne. Vores fuldtidsinstruktør Jakub som 
er 195 cm var betydelig mere komfortabel 
i bagsædet (selvfølgelig med ryglænet i den 
bagerste position) end i Puchacz: ”Hvis I 
køber en Perkoz, så kommer jeg tilbage næ-
ste år”, sagde han. 

Hvad gælder flyvesikkerheden, så er det 
muligt for instruktøren at have fingre på 
koblingen og hånden på luftbremsen. I øv-
rigt er det bagerste instrumentpanel redes-
ignet som en vertikal søjle, og det giver en 
stærkt forbedret mulighed for at se elevens 
hænder på højre og venstre side af cockpit-
tet.

På grund af det lille instrumentpanel i 
bagsædet, ville jeg foretrække, at G-måle-
ren på forreste instrumentpanel var place-
ret øverst til højre og dermed ville være syn-

lig for instruktøren. Man kan ikke skole i 
aerobatics uden at have en ordentligt G-må-
ler. Der er 2 rough air fartbegrænsninger og 
2 Vne, beroende på om man flyver med 
17,5-meter vingerne eller 20-meter-tipper-
ne. 

Flyet har elektrisk trim som betjenes via 
en grøn knap på sticken. Der er en grønfar-
vet indiator under luftbremsen på venstre 
side som flytter sig når man trimmer elek-
trisk. Jeg havde 2 bekymringer.  Først prø-
vede jeg ved en fejl at operere trimmet ved 

DEMO-TURNÉ
”Vi var 2 måneder i Storbritannien (Eng-
land, Wales og Skotland) og besøgte 
over 10 klubber med Perkoz, siger Mi-
chal Ombach fra Allstar. 
”Vi fløj over 250 starter i alle typer af 
flyvning, både aerobatic, hang, bølge og 
IMC-flyvning og loggede næsten 100 ti-
mer. Vi kørte også 10.000 km i bil! 
Der var en fin interesse for at opleve 
Perkoz, og vi fik en god respons. Det er 
vi klart fornøjede med, fordi vores mis-
sion er at bygge et ”heavy duty”-multi-
missions-skolefly til klubberne.  Vi solg-
te 3 fly og flere ordrer er på vej. Vores 
fabrik arbejder nu på fuldt tempo for at 
bygge flyene.”, slutter Michael Ombach. 

http://szd.com.pl

Bemærk det karakteristisk højderor som er placeret meget lavere og længere ude end fx Puchacz.  
Se fx  afstand fra højderor til jorden på nederste billede s 29, hvor man kunne være bekymret for 
skader ved udelandinger. 

Som ASK 21 og DG-1001 Club neo er Perkoz et udmærket kunstflyvningsfly: Med de korte vingetipper 
monterede er udvendige loops mulige ...

H At erstatte en ASK 21
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hjælp af hjulbremsen, som også sidder på 
sticken. Dernæst kan man sige, at selv om 
elektrisk trim i mange tilfælde er standard 
på moderne konstruktioner, så lærer ele-
verne ikke at trimme ordentligt uden ma-
nuelt trim. 

Der er også små lommer (fickor, red.) på 
højre side i hvert cockpit med lynlås (blixt-
lås, red.). Ganske smart med flyets aeroba-
tic-kapacitet taget i betragtning.  Jeg havde 
ikke mulighed for at lege med den monte-
rede LX7000, men den fungerede som for-
ventet og med lysstærk skærm. Kompasses 
i bagsædet havde dog en fejlvisning på hele 
130 grader, så den valgte placering er nok 
ikke magnetisk neutral. Det skal vi checke, 
hvis vi køber en Perkoz i klubben. Der var 
i øvrigt et fint match mellem for-og bagsæ-
dets fartmålere.

Start 
Første start var med 20 m-spændvidde, og 
selv om vi startede med en vinge i græsset 
og med en 100 hk EuroFox som slæbefly 
(med langsommere acceleration og mindre 
vindeffekt fra propellen), var det ganske en-
kelt og hurtigt at få vingerne vandret med 
en svag modvind.  Senere tests med korte 
vingetipper afslørede samme enkle startka-
rakteristika. 

Under starten med fabrikkens demopilot 
Michael i forsædet roterede jeg ved en pas-
sende hastighed. Det virkede ikke som om, 
at Perkoz’en løftede sig selv ”naturligt”. Se-
nere observerede jeg uerfarne piloter i små 
PIO’s under starten få meter over jorden in-

den slæbeflyet startede sin stigning. Disse 
observationer er efter min mening relate-
rede til hinanden. 

Jeg var dog fuldkommen komfortabel 
med flyet inden for de første 100 ft. Med 
harmoniske ror var der ingen som helst pro-
blemer med holde position bag slæbeflyet. 
Efter lidt diskussion over radioen aftalte jeg 
med slæbepiloten at afprøve forskellige unor-
male manøvrer og positioner i slipstrøm-
men, box-flyvning og hurtige 45-til 45-gra-
ders sving. Det gik ganske udramatisk og 
jeg prøvede ting, jeg aldrig ville lade en elev 
teste. 

Min største bekymring var Eurofoxens 
stabilitet og ror-autoritet med et tungt fly 
som Perkoz på slæb. Siden jeg selv er slæ-
bepilot vil det også før eller senere blive ”mit 
problem” hvis der er issues.  Men vi er si-
den hen blevet enige om i klubben, at dette 
setup er helt uproblematisk.  Vi prøvede ikke 
at spilstarte med Perkoz.

Flyvningen
Perkoz var enkel at trimme, men der var 
mindre ændring i pitch ved hastighedsæn-
dringer end i fx ASK 21 eller Puchacz. Det 
er helt okay med mig, men det kan måske 
være et minus for eleverne. Det kan være, 
at det kan være en ide at skole med de kor-
te tipper, som måske giver en mere kontant 
reaktion i forholdet mellem pitch og air-
speed. 

Der var tilstrækkelig ventilation til at kla-
re en solrig dag uden at skulle åbne de sæd-
vanlige ”air-scoops” på siden af canopy. Vi 

havde kontrolleret al vingetape før start, 
men cockpittet var ikke så tyst som jeg hav-
de håbet på. Der var monteret, hvad virke-
de til at være vanlige tætningslister til døre 
under hooden. Perkoz var dog mere tyst 
end klubbens Puchacz med tilnavnet ”ICY” 
(G-GICY) takket være masser af kold ven-
tilation under vinterflyvning. 

Stalls
Den sædvanlige pre-stall-vibration var ikke 
overvældende stor, men den var der, og når 
først stallet indtraf sænkede næsen sig. En 
mere aggressiv approach med højere næse-
stilling (1 kt/sek deceleration) resulterede 
selvfølgelig i et mere markant næsedrop. I 
begge tilfælde var recovery enkel uden no-
gen ekstreme tendenser eller vingedrop.

Spins
Jeg afprøvede spin-entry 2 gange, hvor jeg 
anvendte en ”Air show”-entry, dvs høj næ-
sestilling og kraftig deflektion af sideror til 
valgfri side. Den spinner velvilligt og kun-
ne med klassiske teknikker bringes ud af 
spinnet igen med acceptabel højdetab. I 
modsætning til de ”onde rygter” var der in-
gen grund til at dykke forbi vertikal næse-
stilling.  Jeg observerede dog andre piloter 
gå over det vertikale, men jeg mistænker, at 
det har mere med pilot-teknik at gøre end 
med selve flyets konstruktion. Der var i øv-
rigt en god højdevinding efter spinnet. 

Sideglidning
Den sideglider ganske effektivt. Jeg bemær-

kede 4 m/s-descent og en klassisk baglæns 
fartvisning som Bocian og Puchacz, når den 
var rigtigt etableret i sideglidningen. Det er 
ikke nogen nyhed, specielt fordi flyets pitot 
static ports er et identisk arrangement. Der 
var ingen reversering af rorkræfter og bare 
positive rorinput var nødvendige for at hol-
de den i sideglidningen.  Normal flyvning 
kunne etableres øjeblikkeligt, med bare et 
hint af ”overshoot” i giringen. Den var væ-
sentligt mere harmonisk i sit ”exit” fra si-
deglidningen end fx den ASK 13 jeg prøve-
de 10 dage forinden. 

Avanceret flyvning 
For at være helt ærlig, så er Perkoz’ens kunst-
flyvnings-egenskaber aldeles udmærkede 
for et skolefly. Vi fløj inverteret en kilome-
ter eller 2, og jeg kan rapportere, at det ikke 
er skønt med nyklippet græs i næsen.  Men 
dette fly har vækket min gamle passion for 
kunstflyvning, for det flyver skønne ”flicks”, 
halve og hele rolls. Specielt imponerende 
var det, at Perkoz klarede det så fint med 
det lange vingetipper monterede.  Fabrik-
kens testpilot Michal demonstrerede deref-
ter hvad flyet kunne med en ”rigtig” ava-pi-
lot. Min entusiastiske ansigtsgrimasse efter 
landingen var nok den bedste indikator på 
flyets kapacitet, og mine klubkammerater 
stod i kø.  Med de korte vingetipper mon-
teret blev nogle af kammeraterne udsat for 
udvendige loops – en 15 sekunders prøvel-
se, men min præference er klart, at det hvi-
de i mine øjne forbliver hvide, ikke røde! 

Termikegenskaber
Det var ikke nogen stor termikdag, men vi 
klarede dog at finde lidt løft ved 800 ft (500 
ft agl), og vi steg op til 1700 ft. Jeg eksperi-
mentede med hastigheder mellem 90 og 100 
km/t. Perkoz’en var klart mest harmonisk 
ved 100 km/t, sikkert p.g.a. præ-stall vibra-
tioner ved lavere hastigheder. Den marke-
rede dog ikke termikken med vingerne så 
tydeligt som andre konstruktioner. Dette er 
dog meget subjektivt og baseret på en enkel 
termikflyvning. 

Landing
Efter en række ava-manøvrer var vi i rela-
tivt lav højde, og det var på tide at planlæg-
ge landingen. Med de lange vinger var Per-
koz på downwind mere tung og ”lokomotiv”-
agtig som en Duo end en ASK 21, så jeg vil-
le klart flyve skoleflyvning med de kortere 
vinger. Instruktørens udsigt fra bagsædet 
på en relativ flad indflyvning er dog relativt 
dårlig, men kortere vinger eller en mere ag-
gressiv finaleflyvning ville nok hjælpe på 
dette.  Man lander som vanligt på hoved-
hjulet. 

Hjulbremsen var umiddelbart ikke så kraf-
tig som på en Puchacz, men det kan være 
at den var lidt fejljusteret.  Til gengæld er 
de to-delte luftbremser kraftigt virkende, 
men det var dog svært at vælge fulde luft-
bremser, fordi jeg måtte krybe sammen for 
at få plads med albuen. Dette problem ville 
bare blive mere tydeligt med rygstøtten læn-
gere fremme. 

Min primære bekymring med typen – 

specielt med lange vinger – er, at uerfarne 
elever kan få den dårlige vane at anvende 
den gode performance til at strække fina-
legliddet for at komme ”hjem”, i stedet for 
at forstå energimanagement og sikre be-
dømmelser af højde/afstand.  Hvis vi køber 
en Perkoz i klubben, vil jeg gøre mig til tals-
mand for, at eleverne også får nogle flyv-
ninger i ASK 13, Capstan eller i TMG’er som 
fx G109B, så de lærer at bedømme landin-
ger i mere ydmygt performende luftfartø-
jer. 

Efter flyvningen; Ergonomi
Cockpittet var lidt tight for mig, men jeg er 
også ganske rigeligt dimensioneret. Der er 
mindre tilstrækkelig plads i bagsædet end 
fx Puchacz og ASK 21, men ok for skole-
flyvningerne. Jeg er dog ikke sikker på, hvor-
dan det ville opleves under en længere stræk-
flyvning på flere timer.  

Konklusion
ASK 21 er et mægtigt fint skolefly, men Per-
koz har flere fordele som kan være værd at 
bemærke; Det er et mere moderne design 
med en større flight envelope og det varia-
ble vingespænd giver markant større stræk-
flyvningspotentiale.  Producenten har også 
været ganske lydhør over for ændringer i 
de tidlige designs. Dette er selvfølgelig min 
egen opfattelse. H

 

H At erstatte en ASK 21
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No problem, så længe man har en stor og lang flyveplads (min. 800 
meter) og adgang til en kraftgt motoriseret bil. 
Med en TOST ”Autoschleppkupplung” er det teknisk muligt at star-
te fly med biler, som på kort tid kan monteres med koblingen.
En tysk klub har forsøgt sig med en kombination af denne kobling 
monteret på en Tesla Model X (Teslas SUV-variant) og en ASK 21 
med 2 personer på et græsfelt. Med en fixed 370 meters Dyneema-
line resulterede det i en højdegevinst på mellem 250-320 meter. I 
øvrigt var batteriforbruget ca 3 % per start. En relativt tung bil med 
4x4 er et must, i hvertfald på græs med reduceret friktion.
Som på et vanligt spil er det muligt for føreren at udkoble wiren i 
nødsituationer.  

Ingen Pawnee eller spil?

GEAR & GADGET

Alt hvad en flyve-entusiast 
behøver



... og de små detaljer ...

Den helt store løsning ...

Pris: ca 50.000 euro 
set på www.simglide.pl

Pris: 1231 euro (inkl. moms, plus fragt)
Set på www.tost.de

Pris: 9 USD (plus fragt)
Set på www.cumulus-soaring.com

Alle som flyver strækflyvning ved, at et lydsvagt fly giver den stør-
ste komfort. Der er intet mere irriterende og trættende at sidde i 
timevis til lyden af et ventilationssystem som hvæser som en kon-
gecobra med rabies. 
Amerikanske John Morgan flyver ASH 26, og han har eksperie-
menteret med en række enkle plast-spoilers til Mecaplex-ventila-
tions-systemerne i flyets canopy for at reducere lydniveauet. 
Morgan hævder, at hans ”Quiet Vent”-kit giver en reduktion på 10 
dB ved 108 km/t (60 kt), hvilket det er en stor reduktion, subjek-
tivt ca en halvering af niveuet).  (Note: Det røde ”flap” på produk-
tet fjernes og under er der lim)

Mange flyveklubber anvender simulatorer til flight training. Men 
denne løsning fra polske SimGlide er på regulært Rolls-Royce-ni-
veau - også prisen. 
SimGlide er en full-motion-simulator baseret på den velkendte 
Condor-simulator som kombinerer bevægelser af cockpittet med 
det visuelle indtruk som piloten får af landskabet på displayet. 
Cockpittet kan roteres og bevæges i alle tænkelige vinkler, så det 
er nok ikke længere en simulator som kan placeret bagerst i brie-
fing-lokalet, men kræver nok et separat rum. 
For ava-fans er der nu også en mulighed for ubegrænset inverteret 
flyvning, men glem ikke sikkersbælterne; Et hangargulv i beton er 
hårdt og faldskærmen fungerer ikke på 2 meters højde ...

H Gear & Gadget
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Dr. Ing Prof. Frank Janser, Luft- und raum-
farthtechnik, Fachhochschule i Aachen. 

Det Afrikanske 
Eventyr
Når vinteren bliver lang og trist her højt mod nord flyver tankerne 
hurtigt sydpå. Når jeg sidder indendøre og drømmer om at komme 
på vingerne igen - dukker New Zealand, Australien, Namibia og Syd-
afrika op i drømmeverden.

I mange år har jeg i den kolde og våde dan-
ske vinter savlet over de exorbitante distan-
cer og hastigheder piloterne tilbagelægger 
under sydlige himmelstrøg.

I første omgang blev det ved drømmene. 
Det herlige ved drømme er, at de ikke ko-
ster noget. Udfordringen har været at drøm-
mene blev ved med at dukke op. Igennem 
de seneste år har jeg snakket med andre 
danskere, der har fløjet i New Zealand, 
Australien, Namibia og Sydafrika. Det er 
blevet til lidt overordnet research, men ikke 
mere end det.

Det afgørende skub i den rigtige retning 
blev udløst af en SMS, som jeg modtog i de-
cember 2016. Min gode ven Klaus Thyge 
Høeg-Hagensen havde truffet beslutningen 
om, at NU skulle det være. Han fløj ‘alene’ 
rundt i Namibia i en Nimbus 4. Klaus var 
så opstemt, at han blev nødt til at dele det 
med nogen. Det blev til en SMS med ord-
lyden ‘Hej Steffen. Det her er for fedt. Det 
SKAL du opleve. Du vil ikke fortryde det. 
Du skal med næste år’. 3 minutter efter sva-

rede jeg kort : ‘JA - det SKAL jeg. God Jul. 
Steffen’

Beslutningen var truffet. Nu var det bare 
at planlægge turen og så vente 12 måneder 
på, at det blev december 2017. Klaus boo-
kede os ind på Pokweni farmen i Namibia 
og fik lejet en tysk registreret Arcus M i 16 
dage i december 2017. Hvis alt gik godt vil-
le vi lande i Danmark igen juleaften kl 10 
om formiddagen. Tids nok til at kunne nå 
hjem til familien og juleanden

At det blev Pokweni var tilfældigt. Der 
findes 4 svæveflyvecentre i Namibia, hvor 
Bitterwasser er det største og mest kendte. 
Men Klaus havde rigtigt gode erfaringer 
med Pokweni fra december 2016, hvorfor 
vi valgte Pokweni igen i 2017. Det fortrød 
vi bestemt ikke. Heller ikke efter at have be-
søgt Bitterwasser og Kiripotib.

Flyvning i Namibia
Følger man med på OLC vil man ret hur-
tigt opdage, at Namibia er det land i verden 
der producerer de fleste 1.000+ km opgaver 

Tekst og foto: Steffen Elberg, Silkeborg Flyveklub

Namibia er et stort land. Det har samme størrelse som 
Frankrig og Tyskland tilsammen. 
Til gengæld er det ekstremt tyndt befolket med kun ca 2 
mio indbyggere (faktisk verdens 8. tyndest befolkede land, 
red.), heraf udgør de ‘hvide’ kun 80.000. Et tal der iøvrigt 
er dalende.

Klaus var så opstemt, at han blev nødt 
til at dele det med nogen. Det blev til 
en SMS med ordlyden: 
”Hej Steffen. Det her er for fedt. Det 
SKAL du opleve. Du vil ikke fortryde 
det. Du skal med næste år”
3 minutter efter svarede jeg kort : 
”‘JA - det SKAL jeg. God Jul. 
Steffen”

”

Arcus M er utrolig populær i Namibia. Per-
former fint i dette vejr med en planbelast-
ning på 51 kg/m2 (800 kg MTOW)
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H Namibia

Hvad koster en sådan tur?
Drømme er gratis, men det er en tur til Namibia 
ikke. Om den er dyr er relativt.
Samlede udgifter - pr person - beløb sig i runde 
tal til:
Fly (KLM - Billund - Amsterdam - Luanda (An-
gola) - Windhoek) - ca 6.000 kr
Leje af Arcus M i 16 dage - ca 22.000 kr
Ophold på Pokweni farmen med fuld forplej-
ning - ca 17.000
Leje af bil, brændstof, oxygen og drikkevarer - 
ca 5.000
I runde tal 50.000 kr - eller 540 kr pr flyvetime 
- eller 5 kr pr stræk km

Vi flyver til solen sænker sig under horisonten. 
Seneste ‘gyldige’ landingstidspunkt er 15 min 
efter sunset.

 På Pokweni leverer tyskeren Axel Nuss en su-
per-skarp vejrbriefing - baseret på hans årelan-
ge erfaring og relativt præcise vejrdata.

Pokweni Soaring har eksisteret i 15 år. Centeret har plads til ca 15 fly og 20 piloter. Det opereres i et 
samarbejde mellem tyskeren Axel Nuss og den lokale farmer Jos van der Merwe og hans familie, der 
ejer ejendommen og pensionatet.

STEFFEN ELBERG
Alder : 49 år
Første start : maj 1993
Timer : 2.100
Klub : Silkeborg Flyveklub
Erhverv : Product Owner i Jyske Bank A/S

KLAUS THYGE HØEG-HAGENSEN
Alder : 47 år
Første start : august 1987
Timer : 2.950
Klub : Silkeborg Flyveklub
Erhverv : Adm. Direktør/CEO i Egmont 
Publishing A/S

Udelanding i Namibia kan være en udfordring. 
Man prioriterer udtørrede saltsø’er, brede grus-
veje og til sidst flyvepladser, der ofte er smalle 
og ikke vedligeholdt. Men så længe skyerne ser 
sådan ud er det jo ikke noget problem.... 

hvert år. Sæsonen varer 2½ måned og star-
ter primo november og slutter igen ca 20. 
januar. I 2016/17 sæsonen blev der fløjet 
457 x 1.000+ km OLC flyvninger. Gennem-
snitlig distance ligger på 770 km pr flyvning. 
Hver 6. flyvning er 1000+ km. 85% af alle 
dage er flyvedage !!!!

Der fragtes ca 100 svævefly til Namibia 
hvert efterår. Langt de fleste kommer fra 
Europa. Hovedparten er tysk registrerede 
fly. Det er alt sammen selvstartende fly. Spil 
og flyslæb benyttes ikke længere i Namibia. 
Halvdelen af flyene fragtes til Bitterwasser 
- de sidste 50 fly fordeles ligeligt mellem 
Pokweni, Kiripotib og Veronica. Af de 50 
fly der går til Bitterwasser er de 25 Arcus 

M. Det er uden tvivl det mest populære fly 
i Namibia i disse år.

Namibia er et stort land. Det er på stør-
relse med Frankrig og Tyskland tilsammen. 
Til gengæld er det tyndt befolket med kun 
ca 2 mio indbyggere - heraf udgør de ‘hvi-
de’ kun 80.000. Et tal der iøvrigt er dalende.

Man føler sig tryg i landet, og man kan 
bevæge sig frit rundt på egen hånd uden at 
skulle være bekymret for kriminalitet eller 
andre ubehageligheder.

Luftrummet er også meget frit. I luften 
syd for hovedstaden Windhoek kan vi frit 
boltre os i et ikke kontrolleret område på 
ca 450 x 450 km op til FL195. Der er enkel-
te airways, der fordrer transponder pligt og 

Namib Desert (verdens ældste ørken) er et 
surrealistisk område ud mod atlanterhavet

som er begrænset til FL135, men det giver 
som regel ikke problemer. Det er tilladt at 
krydse grænsen ind til Sydafrika og græn-
sen ind til Botswana. Der er også åbnet for, 
at man igen kan flyve nord om Windhoek. 
Et så stort område giver gode muligheder 
for at planlægge endog meget store FAI tre-
kanter.

Vejret i Namibia kan ikke sammenlignes 
med noget jeg tidligere havde fløjet i. Hvor 
vi i Nordeuropa elsker koldluft og koldfront 
passager - så hader man dem i Namibia. Her 
flyves der i varmluft med lav fugtighed, høje 
temperaturer og høj skybase. Alt sammen 
styret af nogle højtryk og lavtryk, der ligger 
og flytter sig lidt ift hinanden. Det danner 

2 glade piloter, der takker af for denne gang, 
men som allerede er igang med at planlægge 
næste tur til ‘Gliders Paradise’

På Bitterwasser kan man plante en palme første 
gang man lykkedes med at flyve 1000 km FAI. 
Vi fandt palmen som Axel Nuss plantede for 17 
år siden.
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et trug fra nord mod syd som giver disse 
fænomenale betingelser.

På Pokweni styrer tyskeren Axel Nuss 
vejrbriefingen hver morgen umiddelbart ef-
ter morgenmaden. Han leverer en super 
skarp vejrbriefing - baseret på hans årelan-
ge erfaring og relativt præcise vejrdata. Det 
oplevede vi som en stor, stor hjælp ift at få 
planlagt opgaverne optimalt.

Rekordjagt
Inden vi forlod det kolde nord havde vi nær-
studeret rekord listerne for 20m 2-sædet. Vi 
forelskede os ret hurtigt i specielt én disci-
plin: 1.000km deklareret FAI trekant. Hvor-
for nu det? For det første havde ingen af os 
nogensinde fløjet deklareret 1.000km FAI 
- for det andet ville vi med en deklareret op-
gave på 1.047 km FAI på én flyvning have 
mulighed for at få 7 rekorder i hus (9 hvis 
hastigheden kom over 134 km/t)

På dag 3 (9. dec 2017) øjnede vi en mu-
lighed for at gå efter 1.047 km FAI opgaven. 

Vi skulle starte midt på benet og flyve 154 
km mod nordvest (Gamsberg) - derefter et 
ben på 310 km mod syd efterfulgt af et ben 
mod nordvest på 405 km. Efter sidste ven-
depunkt (Wolf Pan), der lå op mod græn-
sen ind til Botswana ville vi have 188 km 
hjem.

På vingerne kl 10:10 lokal tid. Tærskel kl 
10:49. Vi vidste at vi havde 8:30 timer at gøre 
godt med inden solen gik ned. Det betød at 
vi som minimum skulle holde en gennem-
snitsfart på 124 km/t for at kunne gennem-
føre inden solnedgang.

Første ben skulle flyves i relativt svag tør-
termik, men på trods lykkedes det at holde 
124 km/t. Benet mod syd fik vi aldrig til at 
fungere optimalt og måtte tage til takke med 
104 km/t i modvinden. Det betød at vi var 
noget bag efter planen, hvis det skulle lyk-
kes at gennemføre inden solnedgang. Vi fik 
godt gang i skuden mod nordøst. 143 km/t 
og 2.8 m/s i gennemsnitlig stig. Men 200 
km ude på benet opstod der problemer. Vej-

at flyve yderligere 2 rekorder: den hidtil 
længste deklarede FAI trekant på 765 km 
samt en deklareret 500 km ud-hjem opgave 
med 158 km/t. 

Vi fløj også den hurtigste 750 km FAI tre-
kant, men den kunne ikke godkendes da 
den ’kun’ var fløjet 0,6 km/t hurtigere end 
den hidtidige rekord. Kravet er en forbed-
ring på min 1 km/t. 750 km ud-hjem var 
også tæt på at lykkedes, men fuldstændig 
dødt vejr på sidste del af opgaven betød at 
vi til sidst manglede 500m i at kunne nå 
krævet ankomsthøjde.

Eventyret i Namibia bød på 12 flyvedage, 
5 anmeldte rekorder i 20m 2-sædet, 4 x 
1.000+ km, 93 timer i logbogen samt 10.400 
stræk km. Oplevelserne har efterladt varige 
‘men’, hvilket betyder at vi nu arbejder på 
en ny tur til den kommende sæson. Målet 
er at få 1.000 km FAI i kassen.

304 KM UD-HJEM
Vi tærskler ud på opgaven kl 14:16 i 4.709m højde over Gobabis flyveplads. Foran os lig-
ger en deklareret sprinter opgave på 304 km ud-hjem.
Inden vi når ud til startpunktet har vi måttet kæmpe os igennem 200 km med tørter-
mik. Men nu bliver vi belønnet. Dagens første skyer ligger over afgangspunktet med en 
basehøjde på knap 5.000m.
Der er ingen skygader, men super flotte 4/8 Cu skyer på benet mod sydøst. 152km ude 
skal vi vende Nojane - et godt stykke inde i Botswana.
Vi holder hårdt på og pusher alt det vi har lært. Groundspeed ligger det meste af tiden 
på den rigtige side af 200 km/t. Vi finder en fin energirute og undgår dermed at kurve. 
Efter 44 min og med en gennemsnitshastighed på 207 km/t vender vi Nojane - med et 
højdetab på ialt 1.200 m.
Vi havde håbet, at vi kunne ‘genbruge’ energiruten på retur benet, men det lykkedes 
ikke. Til gengæld er vi heldige med boblerne. 5 bobler bliver det til. Gennemsnitlig stig 
er 4.1 m/s. Vi stiger i gennemsnit 786 m pr boble. Samlet kurveandel på opgaven er 15% 
(ialt 16 min).
Efter 01:49 timer tærskler vi hjem i 3.864m højde (max højdeforskel mellem afgang og 
ankomst må være 1000m). Det giver en samlet opgave hastighed på 167 km/t. Dansk 
rekord i kategorien 20m 2-sædet. Den gamle rekord lød på 136 km/t. Det er Namibia når 
det er bedst.
Tilbage er nu lidt ‘hyggeflyvning’ under de gode skyer mod øst, hvorefter turen igen går 
vestover - hjem mod Pokweni. Det bliver til 862 OLC km inden vi lander kl 19:30 d. 13. dec 
2017 i en vidunderlig smuk solnedgang over Kalahari-ørkenen. H

November og December måned blev en regulær 
rekordfest for nordiske piloter i Namibia. Börje 
Eriksson (t.h.) fra Uppsala FK var rejst til Kiripo-
tip og havde hyret en Antares 23E i 10 dage. Det 
lønnede sig, og han kom hjem med et stor ud-
valg af rekorder og ”stordåd” - bl.a. 2 flyvninger 
på over 1000 km samt 4 svenske rekorder (300, 
500 out end return, 750 km FAI og 1000 km 
FAI). Til venstre på billedet er Ludvig Starkl. 

Som de erfarne siger: ‘Hvis det stiger +7m/s så 
skal det overudvikle’ CB’erne er frygtede og kan 
blive enormt store.

ret overudviklede så meget, at det sidste 
vendepunkt (Wolf Pan) ikke længere var 
muligt. Vejret mod nordøst var fyldt med 
endog meget store CB’ere, hvilket umulig-
gjorde at gennemføre den deklarerede op-
gave. Vi blev i det gode vejr og fortsatte ind-
til solen gik ned over Pokweni. Det blev til 
1.056 km OLC. Vi fik ikke den rekord vi 
havde sat os for, men til gengæld udløste 
flyvningen 2 andre rekorder: Fri distance 
over 3 vendepunkter med 985,1 km samt 
Fri distance FAI trekant med 936,3 km.

Dagen efter d. 10. december forsøger vi 
os igen på præcis den samme opgave. Hi-
storien gentager sig. Efter 746 km må vi op-
give vores opgave - igen pga voldsom over-
udvikling mod nordøst. Vi fortsætter i det 
gode vejr og ender op med at logge 9 timer 
og 1.147 km OLC. Vi fik ikke has på vores 
1.047 km deklarerede FAI trekant, men vi 
fik 9 fantastiske timer i logbogen sammen 
med den hidtil længste OLC distance.

De efterfølgende dage lykkedes det også 

Nærmeste tankstation ligger 65 km 
væk. Her tanker dem der har råd til at 
køre i bil. De lokale børn beder pænt om 
en skilling.

De smukke røde sanddyner er formet af vinden 
og ligger nord-syd. De genererer lange skygger 
umiddelbart inden solen går ned.
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Har man ikke mod på selv at 
flyve tilbyder Walter Binder 
et bagsæde i hans egen 
EB29DR. Walter flyver ikke så 
meget som han har gjort, 
men det blev trods alt til 
22.724 km, 175 timer og 15 x 
1000+ km opgaver i denne 
sæson. Længste OLC opgave 
var 1.323 km med 150 km/t.

’Multikunstneren’ Walter Binder re-
parerer en Arcus M-udstødning på 
farmens værksted

H Namibia



Det er sæson for årsmøder og generalforsamlinger, og det er svært 
at få plads til flere i kalenderen. Ikke mindst de internationale or-
ganisationer, som European Gliding Union (EGU), International 
Gliding Commission (IGC) og Europe Air Sports (EAS), fylder godt. 
Der er tale om møder, som typisk varer 2-3 dage, og som en gang 
om året giver os mulighed for at dykke dybt ned i de ofte kom-
plicerede og politisk betingende diskussioner om vore sports frem-
tid for så vidt angår uddannelse, certifikater, materiel, konkur-
rencer, diplomer og rekorder.

DSvU har i mange år set nødvendigheden i at deltage og enga-
gere os i disse organisationer, og vi har flyttet fokus fra det na-
tionale niveau mod det europæiske og internationale. I lighed 
med den udvikling, der foregår i resten af samfundet, er dette 
nødvendigt, hvis vi vil have indflydelse på vores sports fremtid. 

Dette er også baggrunden for KDA´s reducerede rolle. Hvor 
luftsportsforbundene tidligere gik til Trafikstyrelsen (TBBST) for 
samlet at forhandle en aftale hjem på nationalt niveau, går vi nu 
sammen med TBBST til EASA for at fremlægge de danske hold-
ninger, samtidigt med at vi forsøger at påvirke EGU og EAS, så-
ledes at det vi sammen med Trafikstyrelsen ofte kalder ”den ene-
ste rigtige løsning”, kan få støtte og opbakning fra andre lande, 
og forhåbentlig forme EASAs kommende regler. Indtil videre har 
dette samarbejde mellem Unionen og myndighederne, og hvor 
samarbejdet i Danmark er ret unikt, ført til gode resultater. Vi hå-
ber, at dette kan fortsætte.

Derfor vil de ressourcer, vi tidligere brugte på KDA i fremtiden, 
blive brugt i EGU og EAS. Vi ønsker en fremtrædende rolle for at 

sikre, at vi fra Danmark kan være med til at tegne den europæi-
ske strategi inden for svæveflyvning. DSvU vil søge denne indfly-
delse gennem valg til bestyrelserne i disse europæiske organisa-
tioner. Om det lykkes at blive valgt ind i 2018 eller senere er af 
mindre betydning, men vi vil under alle omstændigheder marke-
re os i debatten og sikre, at vi bliver hørt.

Ellers er det tid til at glæde sig over, at dagene er blevet læn-
gere. Det begynder at krible i fingrene, vi skal ud at flyve, og det 
er jo det allervigtigste i vores sport. Se nu at komme i gang så 
hurtigt som muligt. Er din plads for våd efter vinterens regn, så 
se om der ikke er en naboklub, som kan lægge græs til. 

Husk nu, at du måske er lidt rusten. Tænk dig om, brug lidt eks-
tra til på forberedelse og planlægning, og ikke mindst til jer in-
struktører, husk at man måske ikke er 100% klar på den første 
flyvedag, vær omhyggelig, tag ingen chancer.

Sæt nogle personlige mål for sæsonen. Har du Sølv-C? Har du 
nogensinde fløjet en rigtig trekant? Hvis ikke, er det på tide at få 
det gjort. Snak med din klubtræner eller med en instruktør i klub-
ben og få hjælp til at komme i gang. Det er altså en super for-
nemmelse at være på slutglid efter at have gennemført en op-
gave, også selv om man har prøvet det 100 gange før. Er I flere i 
klubben, som skal i gang, så organisér et kursus i strækflyvning. 
Der er masser af materiale til rådighed. Er det svært? – ja, det er 
svært at klippe navlestrengen de første gange, men belønningen 
ligger i glæden ved at klare det og vise sig selv, at man godt kan.   

Med ønsket om en rigtig god sæson 2018.H

af Peter Eriksen, Formand, DSVU

     LEDER:  
Svæveflyvning er også 
politik

DSvU har i mange år set nødvendighe-
den af at deltage og engagere os i dis-
se organisationer, og vi har flyttet fo-
kus fra det nationale niveau mod det 
europæiske og internationale. I lighed 
med den udvikling der foregår i resten 
af samfundet, er dette nødvendigt, 
hvis vi vil have indflydelse på vores 
sports fremtid.

”
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Vejr-apps for ”dummies” 
Svævefly flyver som bekendt på energien i atmosfæren, og som 
konsekvens heraf er der er store fordele som pilot ved at forstå vej-
ret og naturen. I de senere år er der kommet en række interaktive 
tjenester med vidt forskellige målgrupper. NORDIC GLIDING forsøger 
her at give et overblik over et noget uoverskueligt marked. 

Der er stor variation i svæveflyv-
ningen. Nogle piloter er fornø-
jede med ”bare” at få luft under 
vingerne. En dag i luften er en 
god dag. Måske bliver det 10 ki-

lometer den ene vej og 10 kilometer den an-
den vej, hvis der er strækflyvning under op-
sejling. Andre piloter flyver rutinemæssigt 
mange hundrede kilometer i samme vejrsi-
tuation. 

Det betyder, at der er stor variation i kra-
vene til en vejr-tjeneste, som i praksis skal 
tilfredsstille et ekstremt bredt spektrum af 

Oudie IGC er på hjemmebane i lånte fly eller klubfly.

Tekst og foto: Jens Trabolt

GEAR & GADGET

Alt hvad en flyve-entusiast 
behøver



piloter - fra decideret uerfarne piloter, som 
bare vil vide om de kan flyve eller ikke til 
VM-typerne som har stor erfaring og som 
stiller store detaljemæssige krav til graden 
af information. 

Det skal bemærkes, at gennemgangen i 
denne artikel er en oversigt og en hjælp til 
nærmere selvstudie. En udtømmende gen-
nemgang af hver en lille finesse i tjenester-
ne læses bedst i manualerne. 

RASP
Enkelt, smidigt og gratis
De relativt uerfarne eller dem som ikke or-
ker tusindvis af ekstra informationer på ni-
veau ”hyper-nørd” vil nok få meget ud af 
den svenske RASP-prognose, anført af Ste-
fan Löfgren. Efter sæsonen i 2013 beslutte-
de både Segelflyget, DSvU og S/NLF at stop-
pe med abonnementet på de SMHI-produ-
cerede Hirlam-prognoser. Stafetten overgik 
til Stefan Löfgren som har udarbejdet RASP-
prognosen. Det er lykkedes vældig godt, er 

AT VERIFICERE EN VEJR-PROGNOSE?

Det spiller ingen rolle hvor smart en vejr-app er, hvis prognoser-
ne er fejlagtige. Men findes der en metode indenfor meteorologien som kan anven-
des til at ”kvalitetssikre” termikprognoser?

NG har konsulteret Emil Björk som ud over at være svæveflyver også er meteorolog 
hos SHMI.
Han siger: ”Rent allmänt finns det ju sätt att verifiera prognoser och kvantifiera på-
litligheten. Oftast handlar det ju då om de större och direkt beräknade fenomenen 
såsom temperatur, lufttryck, nederbörd med mera. 
De småskaliga fenomenen är svåra att kontrollera kvaliteten på. Termikprognoserna 
är bara diagnostik på tillståndet i ett aktuellt tidssteg i den "stora" prognosmodellen 
och inte någon direkt beräknad parameter. Alltså, man tittar på vad modellen räknat 
fram och bedömer/beräknar förutsättningarna för termik utifrån det.
Det är egentligen vi segelflygare som är den bästa kandidaten till att verifiera pro-
gnoserna för termik. Men såvitt jag vet finns ingen som gör det i någon större skala. 
Rent teoretiskt borde det gå att samla in data från RST eller OLC, jämföra dessa med 
prognosdata och på så vis få ut något slags mått på pålitlighet. En annan något en-
klare variant skulle kunna vara att jämföra flugna distanser mot beräknad PDF (Po-
tential Flight Distance).

H Met Briefing



H Met Briefing
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vurderingen, ikke mindst herfra.
Den originale RASP-prognose (før Ste-

fan) anses for at være pålidelig og er tem-
melig teknisk avanceret, men med et stort 
minus: Med sine mange sider er den utrolig 
svær at læse og forstå. Det har Stefan gjort 
op med; Stefans RASP-prognose er en no-
nonsense-tilgang med fokus på den grafi-
ske præsentation af data. Det skal være en-
kelt at forstå om man skal flyve, om det bli-
ver fint vejr og hvor man skal lægge sin task. 
Det klarer RASP’en ganske udmærket og 
giver et flot overblik med enkle midler. 

Men bag kulisserne er RASP’en ganske 
maskinelt krævende: Takket været 40 (!) 
processorer beregnes prognosen 2 gange i 
døgnet: før klokken 6 om morgenen og ca 
kl 19 for den næste dag. 

Til trods for dette er RASP’en ganske gra-
tis endda, takket været Stefans loyale arbej-
de. Fordelen ved at have en lokal pilot som 
Stefan som primus motor på dette projekt 
har også været lokale bølgeprognoser for 
bl.a. Vågå Wave Camp og Ottsjö Fjällflyg-
läger.

Under årets Billingehus-konference gik 

RASP
NORDIC GLIDING MENER

+ Gratis (!)
+ Lokal nordisk forankring og udvikling
+ Enkelt overblik med de vigtigste data
+ Velegnet til både amatør og ”pro”.
+ Mobil app mod lille merpris (ca 8 euro)
 
- Ikke scrollbare kort
- Den krævende pilot kunne måske ønske sig 
en præsentation af mellemberegningerne.

Stefan i dialog med de fremmødte piloter 
for at justere på termikhøjden og i 2018 sæ-
sonen bliver værdierne justeret lidt op, da 
den var lidt for konservativ før. RASP’en 
findes også på en mobilapp til både Iphone 
og Android. Den sælges for bare ca. 8 euro. 
i engangsomkostning 

RASP’en viser Termikhøjde (bemærk, at 
modellen ikke viser skybase, men laveste 
termikhøjde – ved CU bliver termikhøjden 
ofte 1-300 meter højere), termikstyrke (med 
farve), Vindretning og- styrke med vindpi-
le, typer af skyer fx CU eller fravær af skyer 
(tørtermik), temperatur og konvergens . Ste-
fan siger selv, at det kræver ganske kraftig 
konvergens for at synes på kortet, da opløs-
ningen er 12 km. Men det er muligt. 

Nyt for 2016 er røde linjer og røde kryds. 
En rød linje indikerer et område med lav 
skybase. Her kan man måske flyve igennem 
med TMG, men ikke med svævefly. Et rødt 
kryds indikerer dårligt sigt. Her er der no-
go uanset luftfartøj.  

En anden feature som kom til i 2016 var 
PFD – Potential Flight Distance, baseret på 
et 15 meter fly med vand. Der er lidt reser-

ver indbygget i beregningerne, så Stefan kal-
der det selv for ”RFD, Realistic Flight Di-
stance”. 

I forhold til SkySight og TopMeteo er der 
ingen ”moderne” integration med fx SeeY-
ou. Det skal også siges, at RASP’en eksklu-
sivt fokuserer på Norden og Europa. Er man 
en global pilot som også flyver i Australien/
NZ eller Sydafrika er der ingen vej udenom 
SkySight eller TopMeteo.

RASP’en anvendes ganske flittigt i miljø-
et. RASP’en havde 12 000 unikke besøgen-
de i juli 2017, og det mest populære tids-
punkt er lørdag eller søndag morgen. Man-
dag er også et vældigt populært tidspunkt 
at besøge http://rasp-skyltdirect.se, men sig 
det ikke til chefen!

  

RASP
NORDIC GLIDING MENER:
RASP’en er gratis, lokalt forankret, 
enkel at anvende og giver et rigtigt 
fint overblik. Detaljefreaks kan måske 
supplere med TopMeteo eller Sky-
sight. 

Top Meteo: Detaljer, detaljer! 
Det tyske/engelske TopMeteo er en meget 
omfattende vejrtjeneste, som giver et meget 
bredt udvalg af ydelser. Prisstrukturen er 
dog relativt kompleks med mange varieren-
de mulighed for tilkøb. Men går man ”all 
in” til ca 130 euro årligt for en europæisk 
aftale er man sikret både mobilapp og et 
væld af muligheder for information og 6 
dages prognoser. Hvis man er en ”global” 
pilot og ikke nøjes med at flyve hjemme i 
klubben skal man dog købe prognoser for 
hvert kontinent – dvs, at man betaler eks-
tra for fx Afrika og USA.

TopMeteo er i virkeligheden en total mod-
sætning af den svenske RASP, som i bund 
og grund har ”pancaked” en masse infor-
mationer til eet overskueligt billede. Med 
TopMeteo er der en stor mulighed for at se 
alle mellemregninger, hvilket er fint – men 
det stiller højere krav til pilotens kundskabs-
niveau. 

For den nystartede pilot kan TopMeteo 
virke sværttilgængelig- og vanskelig at na-
vigere i. Det kræver mange ”clicks” at navi-
gere rundt på siden, og i praksis der priori-

Ansvarlig for RASP-prognosen Stefan Löfgren, 
Avesta startede med projektet i 2013. ”Jeg 
tænkte, at den eksisterende prognose måtte 
kunne gøres bedre. Heldigvis (som tur var, red.) 
forstod jeg ikke dengang, hvor stort og kom-
plekst projektet ville være og hvor tidskræven-
de det ville være”, erkender Stefan Löfgren

Tjeneste Pris per år Områder Antal dage I 
forecast

Mobil app SeeYou inte-
gration

Bemærkninger

RASP Gratis Norden, Europa 
Balkan

2 (4 med mo-
bilapp). Det er 
også muligt at 
gå op til  7 dage 
tilbage i pro-
gnosen. 

Ja, engangspris 
8 euro

Nej

TopMeteo 130 eur, Europa, mo-
bilapp inkluderet, 
Afrika og USA koster 
ekstra. 

Norden, Europa
Afrika (på sepa-
rat website) og 
USA (på separat 
website)

6 dage inklude-
ret.

Ja, både dedike-
ret satellitapp 
“TopMeteoSat” 
og mobilvenligt 
website. 

Ja, inkluderet I 
130 euro-afta-
len, med 3 da-
ges forslag til 
tasks baseret 
på forecast

Det er muligt at 
købe regionsprog-
noser helt ned til 
58 euro. Her skal 
mobil app (10 
euro) og 6 dages 
forecasts (10 euro) 
købes ekstra. 

Skysight Herligt enkelt, 79€ 
EUR 

Norden, Europa, 
Østlige USA, 
Sydamerika, 
Afrika, Australi-
en, New Zea-
land

5 dage inklude-
ret

Nej, men vel-
fungerende 
mobiloptimeret 
website

Ja, inkluderet

teres ikke mellem ”need 
to have”-info og ”nice-
to-have”-info. For den 
erfarne pilot som har en 
grundlæggende forstå-
else og forventning til 
meteorologien kan det 
være et plus at kunne 
dissekere billedet ned i 
mindste detalje. Men 
overblikket kan være 
mere vanskeligt for 
”rookie”-piloten, og Top-
Meteo hjælper ikke ama-
tøren på vej i samme 
grad som SkySight og 
Rasp.  En irritation er 
det (til prisen), at kor-
tene er statiske, og ikke 
som Skysight baseret på 
Google-kort. 

Denne problematik er man klar over hos 
TopMeteo, og interne kilder bekræfter (ul-
timo januar), at man arbejder på et grafisk 
facelift af siden og forbedret usability. 

En virkelig bonus hos TopMeteo er ad-
gangen til en speciel mobilapp, ”TopMeto-
Sat” som kan vise satellitbilleder og radar-
billeder live under flyvningen.  Hvem vil 
ikke gerne have info om vejret længere frem-

TopMeteo-kort med visning af vindhastigheder  over Norge. Desværre 
er kortene ikke scroll- eller zoombare, og detaljeniveauet er relativt 
lavt.  

RASP-termikprognose over Norge med skyhøjde/skytype og vind. På menu-
erne til højre vælger man dag og tidspunkt. Enkelt, men informativt. Herun-
der mobil app.
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me? Endnu et job for bagsædepiloten! App’en 
har en intelligent styring, så den forsøger at 
downloade satellit – og radarfotos selv om 
mobilforbindelsen er dårlig. Det betyder, at 
piloten kan koncentrere sig om flyvningen. 
Smart.

TopMeteo har også en PFD-alarm (Po-
tential Flight Distance), hvilket betyder, at 
man kan vælge hvilke regioner /flyveplad-
ser (op til 6 på 1 SMS/tekstmeddelelse) man 
er interesseret i at overvåge i op til 3 dage i 
forvejen. PDF-alarmen korrigerer den po-
tentielle flyvedistance ud fra prognosen, fly-
ets handicap og pilotens dygtighed (fra 70 
for amatører til 120 for VM-typerne).  Man 
kan fx modtage en SMS med teksten ”Star-
moen=400 km/4cu19.  Oversat til menne-
skesprog betyder det, ”Starmoen, mulig fly-
vedistance 400 km, Kl 1300 UTC vil der 

være 4/8 cumulus i med en base i 1900 me-
ter MSL.” Tjenesten koster ca 50 cent.

PFD-begrebet er i øvrig temmeligt smart, 
og alle andre tjenester har det også, men det 
er værd at vide at det er en komprimering 
af en lang række faktorer til et facit – hvor 
langt kan en ”joe-average”-pilot flyve. Det 
er en beregning for et større område og gi-
ver en udmærket indikation af, hvor termi-
ske hotspots/racetracks kan opstå og hvor 
det er no-go. Beregningen inkluderer man-
ge parametre som type af mark (soil type), 
solens indstråling, typer og højder af vege-
tation, styrke og højder i termikken, sky-
dybde osv. Store vindhastigheder reducerer 
PFD.

TopMeteo leverer også data til SeeYou 
(fra version 8.0 og frem) og kan generere 
en automatisk forslag til en task (op til 3 

dage frem), baseret på dagens prognose(r). 
Det er virkelig smart med dette overlay af 
vejr-information, som også gør, at man kan 
modificere og virkelig fintune eksisterende 
tasks til dagens vejr.  

TOPMETEO
NORDIC GLIDING MENER:
En kompleks, detaljerig tjeneste som også 
koster, hvis man vil ønsker at anvende alle 
features som fx appen TopMeteoSat. For 
den rutinerede pilot er der meget at hen-
te, men for den uerfarne virker tjenesten 
lidt tung i starten, og det kræver at man 
er dygtig til at omsætte cifre til mental 
billeder. En opdatering af det relativt uover-
skuelige layout på vej, forlyder det.  

TopMeteo-funktionsvælger - her vælger man fx PFD-Potential Flight 
Distance og alle andre parametre som fx vind, skyer og termikforhold. 
Det kræver lidt tilvænning. 

MINE ERFARINGER
Börje Eriksson, Segelflygarna Uppsala FK:
”Jag har kört RASP, TopMeteo och sedan VM i Benalla SkySight. 
En sak är säker är att man måste lära sig hur de fungerar. Jag fly-
ger på många ställen och försöker därför använda en app som 
täcker alla och som jag försöker lära mig. Just nu använder jag 
TopMeteo och SkySight tillsammans med Naviter SeeYou för att 
kunna optimera banläggningen exempelvis i Namibia. I SkySight 
går det att lägga bana (ung.) och sedan få ut ett tvärsnitt hur 
vädret planeras att bli. Viktigt för nig är också att den går at köra 
på mobila devices. Båda har också en integration mot 
LX9000/9070 något som jag inte har provat”

SkySight
The new kid on the block

Det kommer ikke som nogen overraskelse, 
at SkySight er resultatet af en svæveflyven-
de ung australsk Google-software-ingeniør 
udvikling siden 2011.  Programmet er en-
kelt at anvende, og har et væld af begavede 
features. Prisen er tilmed ganske sympatisk, 
79 euro per år, og i modsætning til TopMe-
teo er der ingen indviklede prisstrukturer. 

Har du betalt, får du adgang til alle features 
og hele verden, dvs Norden, Europa, østlige 
USA, Sydamerika, Afrika og Australien/NZ. 
SkySight har bl.a. været en hjælp med wa-
ve-prognoserne for Perlan-teamet i deres 
rekordflyvninger sidste år i Sydamerika.  

Selv usability-delen er SkySights store for-
del, og det virker meget mere moderne end 
TopMeteo.   I modsætning til TopMeteo an-

”Skal vi starte nu eller om 20 minutter?” - Vejr apps som fx SkySight 
giver også forslag til bedste startstidspunkt ud fra en specifik task og 
prognose.

App’en TopMeteoSat giver mulighed for satel-
lit- og radarbilleder under flyvning. 

TOPMETEO
NORDIC GLIDING MENER

+ Meget detaljeorienteret
+ Mulighed for satellit- og radarbilleder 
+ Mobil app
 
- Lidt kompleks prisstruktur
- Kræver tilvænning for at forstå ”hele” det 
meteorologiske billede

H Met Briefing
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vender SkySight (naturligvis) Google-kort, 
og det giver et meget bedre overblik, fordi 
man for det første er på samme side hele ti-
den, og for det andet, at man kan scrolle 
rundt og se omgivelser, topografi og vanli-
ge google-informationer med geografiske 
data (og restauranter i tilfælde af udelan-
dinger …).  Som udgangspunkt vælger man 
et interessant område først – enten ved at 
flytte på Google-kortet på klassisk vis eller 
ved at vælge en shortcut (USA, Europa osv) 
i menuen øverst til venstre. Dernæst har 
man en række funktion er menuen til ven-
stre, hvor de vigtigste informationer som 
termikforhold, skyer, vind og wave, proji-
ceres hen over kortet. Alt er forbilledligt ty-

deligt med et rigtig godt overblik, og der 
kan vælges mellem klassisk Google-map-
visning og Google-satellitvisning. En fordel 
er også, at man kan vælge airspace-overlay 
og få vist eksisterende luftrumsstrukturer 
oven på visning af prognosen. 

Et ”slider” med tidspunkt og en play-knap 
giver mulighed for sømløst at vælge speci-
fikke tidspunkter eller ”afspille” hele dagens 
vejrudvikling.

En smart feature er taskplanner-værktø-
jet, som giver mulighed for at tegne (rita, 
red.) tasks på kortet fx med visning af de 
mest optimale termikområder. Når man har 
designet sin task, kalkulerer SkySight det 
bedste starttidspunkt ud fra den aktuelle 

prognose (og valgt flyprofil, i øjeblikket er 
der bare 2 flyprofiler tilgængeligt, en Cir-
rus med 31 kg/m2 og en 18 m Ventus med 
en vingebelastning på 45 kg/m2) og viser 
beregnet gennemsnitshastighed og tid. Det 
er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt 
at eksportere sin task fra SkySight over i en 
Oudie eller anden flight computer, men 
Matthew Scutter har på request fra NG lo-
vet at implementere dette.

Prognosen opdateres i øvrigt 2 gange i 
døgnet. 

En anden smart funktion som TopMeteo 
ikke har, men som SkySight excellerer i er 
wave og konvergens-prognoser, og det er 
skønt at kunne zoome helt ind på de nordi-
ske fjelde og se bølgerne danse. 

Med SkySight skal man dog være klar 
over, at det er en tjeneste i rivende udvik-
ling, så visse elementer kan have præg af 
beta-testing, hvor funktioner og knapper er 
synlige, men ikke virker eller er aktiveret. 
Et eksempel er fx, at SkySight i skrivende 
stund ikke har nogen satellitbillede-leve-
randør i Europa (Der findes bare 1 leveran-
dør af billeder i Europa, siger Matthew Scut-
ter). Men det forventes at være klar i star-
ten af sæsonen 2018.  

Integration
Skysight har ingen dedikeret app som Top-
MeteoSat, men de grundlæggende features 
fungerer fint på tablet og telefon. 

Præcis som TopMeteo er prognoserne fra 
SkySight er også tilgængelige i YouSee, og i 
de tilfælde hvor man ønsker at flyve i et om-
råde hvor begge prognoser er tilgængelige, 
beregner YouSee den bedste flyvning ved at 
kombinerer begge prognoser. Fra sæson-
start 2018 er det også muligt at uploade Sky-
Sight-prognoserne til LX 9000, så man kan 
se de forecastede visualiseringer af fx wave, 
konvergens eller overudvikling under flyv-
ning.  

Det er muligt for NORDIC GLIDINGs 
læsere at prøve SkySight gratis i 1 måned 
med coupon-koden ”NORDIC” på htt-
ps://skysight.io/. 

SKYSIGHT
NORDIC GLIDING mener:
SkySight er meget lovende og er den beta-
lingstjeneste som har det mest moderne 
«feel». Med google-kort er tjenesten enkel 

at anvende og mange smarte features giver 
muligheder for alle typer af piloter uanset 
kundskabsniveau. Det er en tjeneste i riven-
de udvikling og ambitionerne fejler ikke no-
get. At den tilmed er billigste allround-tje-
neste med det største område er også et plus.  

Konklusion:
Det har aldrig været enklere at blive kloge-
re på vejret, eller blive forvirret på et højere 
plan! 

Men hvad skal man vælge? Nogle vil have 
datteren, andre vil have moderen. Smag og 
behag er som regel forskelligt, og i en en-
quete som NORDIC GLIDING foretog me-
dio december viste det sig, at mange piloter 
faktisk anvender et bredt spektrum af værk-
tøjer til at få et overblik over vejret. Det er 
dog helt tydeligt, at der er rigtig, rigtig man-
ge piloter som anvender den svenske RASP, 
som med sit enkle layout og fravær af over-
information til en pris af nul (0) kroner fak-
tisk dækker en stor del af behovet. I direkte 
sammenligning mellem TopMeteo og Sky-
Sight virker TopMeteo noget gammeldags, 
i hvert fald i nuværende grafiske konfigu-
ration. Hvilke ændringer der vil komme er 
svært at sige noget om nu. 

SkySight er nok den betalings-tjeneste 
som appellerer mest til denne skribent. Den 
virker moderne, let-tilgængelig og enkel at 
overskue til en pris som virker rimelig. Eks-
perter eller ”super-users” kan må have en 
anden opfattelse. Så det hele handler nok 
om, hvilket produkt som virker ”rigtigt” for 
personen. Så er vi tilbage til ”moderen” el-
ler ”datteren”. En helt afgørende detalje som 
vi slet ikke har fundet svar på i denne gen-
nemgang, er kvaliteten er prognoserne. En 
tjeneste kan være nok så flot og enkel at an-
vende, men hvis prognoserne er af dårlig 
kvalitet er anvendeligheden i praksis nul.  
En reel kvantificering af prognosens påli-
delighed er vældig vanskelig i praksis, som 
Emil Björk også skitserer i artiklens intro. 

En af SkySights store ”partytricks”er wave- og konvergensprognoser - her nord for Nice, 
Frankrig. Bemærk at der anvendes Google-kort.

SkySight giver også mulighed for at planlægge tasks med overlay af dagens termikforhold. Det giver 
en fint overblik over, hvor man skal flyve hen, og hvilken rute som absolut ikke lønner sig. 

Udvikling af en ny vejr-
model – SkySight
SkySight er den nyeste vejrtjeneste og har fået vind i sejlene. NOR-
DIC GLIDING portrætterer her hovedudvikleren bag tjeneste, Mat-
thew Scutter, som trods sin relativt unge alder, har stor erfaring.

Navn Matthew Scutter, Australien
Alder 27 
Klub Min hjemmeklub er Gawler i Ade-
laide, Australien, men I sæsonen 2017 
har jeg fløjet mest I Serres (FR) og 
Lasham (U.K.) 
Antal timer Jeg har 1900 timer og er 
2015 Juniorverdensmester og 6 x 
australsk mester. Bedste flyvninger har 
været 1250 km i et standardklasse-fly 
og 6 x 1000 km.
Job Jeg var softwareudvikler hos Goog-
le indtil 2016, nu er det SkySight full 
time.

I 2011 fløj jeg mit første mesterskaber i 
Australien med dårlige resultater. Efter 
dette søgte jeg at forbedre min præstati-
on, måske uden at skulle lægge for meget 
hårdt arbejde eller tid. Opgradering af svæ-
veflyet syntes for dyrt for meget margina-
le gevinster, og det var forvirrende at finde 
ud af instrumenterne, men jeg fandt mas-
ser af værdifulde råd i et par lærebøger  - 
Moffat's ”Winning on the Wind”, Briglia-
dori's ”Competition in Gliders”, men mest 
kritisk var nok Wally Wallington's ”Meteo-
rology for glider pilots”.
Jeg formoder, at hvad der i starten fik mig 
ind i sporten var en lille fascination for vej-
ret. Jeg havde tidligere været ”Stormcha-
ser” for at beundre den utrolige energi (det 
er i øvrigt for nyligt blevet opdaget at sto-
re CB fremkalder nukleare reaktioner!).

Det slog mig, at svæveflyvesporten er man-
gefacetteret, måske den mest facetterede 
sport, jeg kender, kunne sporten ganske 
enkelt betragtes som ”anvendt meteoro-
logi”. Hver beslutning, vi tager i luften, er 
baseret på vores læsning af himlen og den 
grundlæggende fysik, der understøtter den. 
Vi vælger vores position under skyerne ba-
seret på den. Vi vælger, hvornår vi skal star-
te og lande ud fra det. Vi er alle amatør-
meteorologer!
På dette tidspunkt indså jeg, at der kunne 
være en mulighed for at anvende nogle af 
de færdigheder, jeg havde (at få compute-
re til at gøre det, jeg vil have!) for at kom-
penserere for de færdigheder, jeg ikke hav-
de (pilot-erfaring). Jeg startede med at eks-
perimentere med vejrprognoser på min 
bærbare computer derhjemme, først med 

SKYSIGHT
NORDIC GLIDING MENER

+ Meget enkel at anvende
+ Giver fint overblik
+ Google maps-baseret
+ Umiddelbart billig
+ Wave-prognoser og airspace
+ Stor geografisk dækning

- Ingen satellitfotos p.t. 

H Met Briefing
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en række af standardløsninger som min egen personlige RASP og 
derefter videre til at skrive min egen kode, forbedre og forbedre 
løsningen, indtil jeg havde noget, der syntes at forudsige vejret 
lidt bedre end andre løsninger, hvad der ellers var frit tilgænge-
ligt. 
Alt dette tog meget længere tid end forventet, og i mellemtiden 
anvendte jeg en del tid på at lære at flyve svævefly sådan rigtigt 
- og ved en kombination af de to begyndte jeg at vinde nationale 
konkurrencer og modtage invitationer til verdensmesterskaber.
 Før Junior VM i Narromine gav jeg min software til det australske 
hold, og det gav os absolut en fordel frem for vores konkurrenter, 
og det var en afgørende faktor i vores efterfølgende førsteplace-
ring.
I stigende grad ramte jeg grænserne for, hvilke computere jeg 
kunne betale for at fortsætte med at øge kvaliteten af mine pro-
gnoser. Da besluttede jeg at dele min software med andre austra-
lierne mod et gebyr, hvilket nok giver min konkurrencefordel væk, 
men tillader mig at følge min passion og derfra udviklede tjene-
sten SkySight, nu med et team bag det, prognoser for flere kon-
tinenter og tusindvis af brugere. Det har også åbnet for spæn-
dende projekter for vores kunder; Vi var for nylig involveret i Per-
lan-projektet, og vi leverede bølgeprognoser, der blev brugt på 
deres nye verdensrekord (52.147 ft)
Fordi tjenesten først blev bygget til eget brug i konkurrencer, hav-
de jeg ingen tøven med at gøre det mere og mere komplekst for 
at udtrække bedre resultater fra modellen. Da jeg besluttede at 
udvide tjenesten til offentligheden indså jeg dog, at grundlæg-
gende spiller det ingen rolle, hvor smart eller avanceret din soft-
ware er, hvis din målgruppe skal studere den i 6 timer for at få et 
brugbart resultat. Så selvom vi har opdateret modelleringen og 

forbedret prognoserne har vores fokus for det sidste år og 2018 
været at gøre vores interface så intuitivt og interaktivt som mu-
ligt. Vi har opbygget en lang række værktøjer, som vi håber vil give 
brugere med varierende baggrunde en mulighed for at forstå vo-
res informationer på et ”sprog” som de selv kan forstå. 
Personligt kan jeg lide at mentalt krydse atmosfæren på tværs 
af tre planer - først med en top-down birdseye-visning ved hjælp 
af vores prognoseområder (Termikhøjde, skybase og wave/kon-
vergens) og derefter med et lodret tværsnit med vores Rute-
prognoser, og sluttelig bekræfter jeg min forståelse ved at checke 
nogle sonderinger på vilkårlige punkter gennem mit task-områ-
de. Jeg kommer fra flyveklub med et meget komplekst luftrum 
og forstår udmærket, hvordan vejret kan være i konflikt med luft-
rummet, og derfor har vi også integreret luftrum i visningerne, så 
du kan se, om den attraktive konvergenslinje misser det restrik-
tive luftrum senere om eftermiddagen!

NG Kan du berette lidt om SeeYou-integrationen?
SeeYou-integrationen er ret simpel - det viser blot et par af vores 
parametre (termisk, vind og mest unikt; bølger) på kortet, som 
du kan anvende som grundlag for planlægning af en task. Nor-
malt downloader du data og planlægger en task omkring den. Selv 
eksekverer jeg al min task planlægning i SkySight ved hjælp af 
rute-request-funktionen.
Vi håber at fortsætte samarbejdet med SeeYou for at bringe fle-
re funktioner og parametre til SeeYou. Vi er også integreret med 
LXNAV, så man kan se vores prognoser på LX9000 under flyvning,  
det er fantastisk til at finde wave, konvergenser eller se hvor over-
udviklingen snart sætter ind”. H

Grundlæggende spiller det ingen rolle, 
hvor smart eller avanceret din software 
er, hvis din målgruppe skal studere den 
i 6 timer for at få et brugbart resultat

”
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H På eventyr i Nord-Sverige

Vinteren var veldig lang i år, med snø på flystripa til langt ut i mai, 
og mye snø i fjellet gjorde at årets seilflysesong ble sen. Hans Rag-
nar Sørflaten og jeg fant da ut at i Nord-Sverige, Älvsbyn, var det 
vår og fine forhold. Vi planla en tur, og kontaktet klubben, og be-
stemte oss for å ta første helgen i juni. 

Det er en bit å kjøre, fra Harstad/Salangen til Älvsbyn, men så 
snart man er innenfor Sverige sin grense er veiene som en drøm. 
Da går selv 600 km fort, i alle fall raskere enn hjemme i Norge. 

Vis skulle ned på breddegrad med Mo I Rana/Mosjøen, og en 
del mil østover, nesten til Bottenviken. Med LS 7 en på slep, møt-
tes vi i Bjerkvik, for å kjøre sammen videre, via Kiruna, Gällivare, 
Jokkmokk og ned til Älvsbyn. Det ble en liten pitstop i Kiruna, før 
vi kl 2300 ankom flyplassen, hvor flere av medlemmene ventet på 

På tur over kjølen, og en 
midtsommernatts drøm
Hvad gør man, når Kong Vinter har magt over flyveklubben til langt ud i maj må-
ned? Norske Håvard Gangsås fra verdens nordligste svæveflyveklub i Salangen har 
været på udflugt til nordsvenske Älvsby FK. Her er hans oplevelser. 

oss. En kort omvisning av klubbhuset, hyttene og hangaren ble det 
tid til, resten fikk vente til neste dag.

Vi våknet til flott vær, og prognosene virket lovende for dagen. 
Både Hans Ragnar og jeg måtte sjekke oss ut lokalt, men med grun-
dig brief av Bo Vikström (klubbens flyvepladschef, red.) og de an-
dre, var vi klare for å test ut nytt flyområde. De svenske skoger lå 
og ventet på oss, men med en liten fare for sjøbris fra Bottenviken. 
Vi fikk en flott dag begge to, med gode turer i nærområdet. Dette 
er som å være på Elverum, bare litt mindre, og de har selvfølgelig 
Pawnee å slepe med. Med 700 meter gressstripe, er det godt å ha 
noe kraftig å slepe med. 

Dagen var ikke omme, og på kvelden ble det fyrt opp på grillen, 
og vi kunne kose oss med en lettøl, pølser, kjøtt og mye annet svensk 

snadder. For oss nordmenn, er billiglandet Sverige en 
glede å besøke, alt er billig, de kan ikke tjene stort i der 
borte…. Trivelig ble det da vi møtte en annen «Norbag-
ge», Jan Ole Erikstad, som vi ikke hadde sett på en god 
stund. Jan Ole har lagt flyginga på hylla pga sykdom, 
men miljøet må han oppsøke. Fra Bodø er det bare en 
svipptur til Âlvsbyn med bobilen, som han heldigvis får 
bruke selv etter sykdommen. Som seg hør og bør fyrte 
Åke og Bo opp badstuen, og dagen avsluttes der, lagt på 
natt. 

Også de neste to dagene var det flybart, om enn ikke 
like gode forhold, men det ble noen gode turer på oss 
begge to. Det ble også tid til å hente en utelanding, ikke 

Langt mod Nord: 
Älvsby FK ligger 300 
bil-km syd for Kiru-
na, eller 900 km til 
Stockholm!  

Tekst Håvard Gangsås, Salangen SFK
Foto Håvard Gangsås og Älvsby FK

Dette er som å være på Elverum, bare 
litt mindre, og de har selvfølgelig Paw-
nee å slepe med. Med 700 meter gress-
stripe, er det godt å ha noe kraftig å 
slepe med. 

”
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Biledtekster

1 Polarsirkelen passeres.
 
2 Emil og Hans Ragnar flyr gyrokopter,

3 Emil Persson flotte PIK 20E

4 Älvsbys DG 500 ved klubbens 50 års jubilæum (Foto Bo Hagg-
kvist)
 
5 ”Welcome to Little Norway”

6 Klare for en ny seilflydag

7 Klar for utsjekkstur,

8 Pawnee er ”digg” (Foto Bo Haggkvist)

9  Stor CB over klubben

2
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mye til med grunneier i Sverige, her lander man der man må….
Hans Ragnar fikk flydd en runde med Emil i gyrokopteret, og jeg 
fikk smørgåstårta, kan man ønske seg noe mer? Å få tittet litt på 
Emil sin PIK 20E, som er pusset opp fra topp til tå gledet et PIK-
hjerte, da GMV ikke er helt klar enda. 

Like trivelig selskap gjorde sitt til at vi turen hjem gikk greit, selv 
om det er langt. Men de svenske veiene er en drøm i forhold til 
Norge, og det er rene terapien å kjøre langt i de svenske skoger.

Andre tur – en midtsommernatts drøm
I Norge er det ikke den store feiringen av midtsommer, men det 

er Nord Norge Ferie, og ville nedom Älvsbyn før retur 
til Østlandet. Gunnar har vært opp hos Salangen SFK og 
slept noen dager, ikke verst å ta turen opp for å slepe Cub 
og Pawnee. Dugnadsinnsatsen lever enda i beste velgå-
ende hos mange i luftsportsmiljøet. 

Og ikke nok med det, også Jan Ole dukker opp, og vi 
blir en stor norsk koloni innerst i Bottenviken, ikke rart 
at vi døper om anlegget til Little Norway. Været er som 
vanlig i juli varierende, og tidvis noe kaldt også. Våren 
har vært sen, og det er sommeren også, med kald nordavind er det 
ikke annet å gjøre enn å lade perkulatoren og kose seg med kaffe. 
Vi tre norske ble riktig så nyfiken på dette moderne vidunderet, 
som lager god kaffe. Etter en god opplæringsrunde, innkjøp av 
nødvendig materiell (de ble tom på den lokale EL-butikken), ble 
det stiftet en forening, Perkulatorens venner – Norge. De tre før-
ste medlemmene ble vervet, hvorav jeg fikk medlemsnummer 3. 
De to andre var Jan Ole Erikstad, medlem nr 1, og Gunnar Håken-
stad, medlem nr 2. Jan Ole ble naturlig medlem nr 1, etter år med 
trening i Sverige, og kan var naturlig læremester for de øvrige med-
lemmene. 

Hver kveld ble det fyrt opp, både grillen og saunaen, kosefakto-
ren er høy når man er i Sverige på sommerleir. At det er mulig å 
spise få mange forskjellige pølser (korv) i ulike varianter, er helt 
utrolig, men en og annen dagen må man også prøve litt kjøtt. Bil-
liglandet svikter ikke oss nordmenn, som har slike skrekkelige mat-

priser hjemme. Og velger man folkøl, så koster ikke det heller noe 
særlig, fullkommen «value for money» ferie. 

Flyværet ble så der, men hva gjør vel det, her der det batteriene 
som skal lades, og de kan lades på mange ulike måter. Med en kom-
pisgjeng fra Bardu på motorsportvekkan, ble det et par turen på 
andre ting også denne uken. Bottenviken er full av nordlenginger, 
jeg fikk til og med meg et show med Honningsvågrevyen, utrolig 
hva Sverige har å bjuda på. En evig rus av godis, korv, folkøl, per-
kulator og gode seilflyvenner. H

LN-GIM klar for svensk luftrom,, 

Svenskelufta venter på oss (over Boden) Flotte hangarer Gode klubbhytter - her Hans Ragnar 
foran ”Astir”!

har svenskene skjønt at man skal markere på skikkelig vis. Etter 
første tur, ble det klart at jeg måtte dra nedover til Âlvsbyn igjen, 
for å feire midtsommer med medlemmene i flyklubben. Fikk be-
stilling på ferske reker, og jeg kjøpe med litt hvalkjøtt også, som 
ble med ned. Alle lager mat sammen, og så koser vi oss med et flott 
måltid sammen. Snaps og øl hører med, likeså vin. Vi er en flott 
gjeng på 10-15 personer som koser oss langt ut på kvelden, ikke 
minst Jan Ole Erikstad, som fikk gleden av å spise grillet hvalkjøtt 
igjen. Han sørger for at det  ble spist opp, sammen med meg, for 
hvalkjøtt ble nok et nytt bekjentskap for flere av svenskene, men i 
moderate mengder. Været var ikke det beste denne helgen, så noe 
flyging ble det ikke. Tid til ettertanke og planlegging av neste tur, 
sommerferie i midten av juli. På tur tilbake til Setermoen, gjorde 
jeg en liten sveng via Pajala, hvor de har en flott og neste ubrukt 
flyplass. Her må det da gå ann å ha en leir en gang? 

I perkulatoren tjeneste
Svenskene har alltid hatt en del ting som ikke har slått helt igjen-
nom i Norge, f.eks Saab, vannbåren varme, pellets, flisfyring og 
perkulator. Det er juli, og sommerferietid. I år skal jeg endelig få 
oppleve den svenske rivieraen for all oss i nord, Bottenviken, Pi-
teå, Luleå, havsbadet og ÄFK. Etter noen flydager på Elvenes, skal 
jeg videre til Älvsbyn, og kose meg noen dager. Stuga er booket, 
og flere av medlemmene i ÄFK skal også ta semester, så det ligger 
ann til en flott flyferie. Gunnar Håkenstad og frua skal også dit, de 

 Högheden - et flott anlegg

H På eventyr i Nord-Sverige
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H Pionerer

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

Peter Riedel
I ”pionjärartiklarna” om Günter Groenhoff, Heini Ditmar, Hanna Reitsch och Wolf Hirth nämns 
Peter Riedel åtskilliga gånger. Peter är en av pionjärerna, men hans viktigaste bidrag till segel-
flygets historia är det magnifika verket, om tre volymer, ”Erlebte Rhöngeschichte”, som ut-
gavs mellan 1977 och 1985. Peter Riedel har även flera svenska anknytningar. Mer om det läng-
re fram.

Peter Riedel ca 1975

Peter Riedels Rhöntrilogi

Tekst: Robert Danewid
Foto: Scalesoaring.uk,  Bundesarchiv, m.fl.

Tre ”segelflygkungar” – Heini Dittmar, Peter Ri-
edel och Ludvig Hoffman. 
Vinnare av Rhöntävlingen 1932, 1933 och 1934

Montage av Kröbermotorn på La Falda

Peter Riedel föddes i Dehlitz i Sachsen i 
augusti 1905. Hans far var luthersk präst 
och hans mor professor i teologi. Hans far 
var sinnessjuk och hans mor begick själv-
mord, så hans uppväxt var nog inte så kul.

Femton år gammal, 1920, kom han till 
Wasserkuppe för den första Rhöntävlingen. 
Oskar ”Rhönvater” Ursinus skrev 1920 i sin 
tidskrift Luftsport ett upprop där han ”kal-
lade Tysklands ungdom till segelflygtäv-
lingar på Wasserkuppe” (i Tyskland var mo-
torflygning efter Versaillefreden 1919 för-
bjudet). Riedel hade med sig ett hemma-
byggt segelflygplan som han flög med i täv-
lingen. Han var därefter en trogen deltaga-
re i Rhöntävlingarna.

Med filantropologen Karl Kotzenbergs 
hjälp, som blivit intresserad av segelflyg, 
kunde Peter studera till ingenjör vid tekni-
ska högskolan i Darmstadt. Efter examen 
utbildade han sig till trafikpilot. Han kunde 

dock inte finna något jobb inom trafikfly-
get utan tog anställning hos DFS (Deutsche 
Forschungsanstalt für Segelflug) under pro-
fessor Walter Georgii. Här blev han kvar i 
sex år. Under sin tid på DFS utvecklade Ri-

edel flygbogseringen. Det var Riedel som 
flygsläpade Günter Groenhoff när han i maj 
1931 gjorde sin berömda flygning på 272 
km från München in i Tjeckoslovakien. Det 
var ett världsrekord, men då det inte var til-
låtet med flygsläp vid världsrekord notera-
des det inte som ett världsrekordrekord. Det 
skulle dröja tre år innan någon flög längre. 
Utvecklingen av flygsläp möjliggjorde att 
man kunde lämna hangen och gummireps-
starten och börja flyga var man ville, och 
det var otroligt viktigt för utvecklingen av 
segelflyget och bidrog till att göra segelflyg 
till den folksport (med regimens ”hjälp”) 
som det var i Tyskland i slutet av 30-talet.

Samtidigt fortsatte Riedel sin egen segel-
flygkarriär. När Fafnir reparerades efter 
Groenhoffs fatala haveri 1932 var det Rie-
del som blev dess pilot. I juni 1933 satte han 
ett världsrekord på 228 km i Fafnir.  I augu-
sti vann han Rhöntävlingen. Riedel blev 

1933 års mottagare av Hindenburgpokalen  
(Hindenburgpokalen hade satts upp 1928 
av rikspresidenten och gamle fältmarskalen 
Paul Hindenburg. Den delades ut till den 
som gjort årets främsta flygprestation i Tysk-
land). I den andra delen av Rhön-trilogin 
skriver Riedel att ”alla har sitt år och 1933 
var mitt”. Riedel har silver-C nr sju.

1934 deltog han i professor Georgiis Syd-
amerikaexpedition tillsammans med Han-
na Reitsch, Heini Dittmar och Wolf Hirth. 
I Sydamerika flög han Fafnir och gjorde 
flera spektakulära flygningar, bl a expedi-
tionens längsta sträckflygning på 165 km. 
Under expeditionen blev han god vän med 
Hanna Reitsch.

1935 var Riedel en av de första att sätta 
en motor på ett segelflygplan, en Condor, 
motorseglaren var född. Riedel kallade flyg-
planet ”La Falda”. Motorn var en Kröber M4 
på 18 hästkrafter och hade en skjutande pro-

peller. Den var monterad på en fast pylon 
mitt över vingen. På den tiden flög man ju 
rena distansflygningar, rätt ut med vädret 
så långt det gick. Så tanken med La Falda 
var inte att undvika utelandning utan att 
undvika hämtning. La Falda flögs som ett 
rent segelflygplan, som en vanlig Condor. 
Efter utelandning kom laget, utan trans-
portvagn, med motorn, som skruvades fast 
och så flög man hem. I praktiken visade det 
sig att det tog alldeles för lång tid att mon-
tera motorn så projektet lades ner.

La Falda kan betraktas som den första 
”turbon”, fast den var alltså även självstar-
tande.

1936 reste Riedel tillsammans med Han-
na Reitsch och Joachim Kuettner (vågflyg-
ningens stora utforskare) till Sverige och in-
vigningen av Bromma flygplats. Här gjorde 
Peter och Hanna en rad uppvisningsflyg-
ningar. Den 6 juni var han i Malmö för en 

flygdag, han startade från Bulltofta i en 
Rhönsperber, kopplade söder om Lund på 
450 m och segelflög sedan över Öresund 

Peter Riedel med motorn till La Falda
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Riedel på Wasserkuppe: Fra venstre: Professor 
Georgii, Riedel, Reitsch og Wolf Hirth. 

I Sydamerika flög Riedel Fafnir och gjorde 
flera spektakulära flygningar, bl a expeditio-
nens längsta sträckflygning på 165 km.
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Günther Groenhoffs fatala flygning, Wasser-
kuppe 23. juli 1932. I baggrunden Peter Riedel. 
När Fafnir reparerades efter Groenhoffs fatala 
haveri 1932 var det Riedel som blev dess pilot. 

och landade på Kastrup, dagens Copenha-
gen Airport. En flygning på ca 40 km. Flyg-
ningen anses som den första riktiga segel-
flygningen över öppet vatten. Riedel erhöll 
det pris på 1 000 danska kronor, som tid-
ningen Politiken satt upp. Flygningen är be-
skriven i (2) och där står bl a att han kunde 
flugit vidare, för vädret var bra, men dagen 
efter var det flygdag på Bulltofta där det 
svenska kronprinsparet var hedersgäster. 
Personligen har jag ett minne som berör 
denna flygning, se separat ruta. Notera att 
på den tiden fanns det inget kontrollerat 
luftrum, så allt var mycket enklare……..

Precis som kompisen Wolf Hirth var han 
mot den nya regimen i Tyskland och spe-
ciellt nationaliseringen av tyskt segelflyg, 
som blev mer eller mindre en paramilitär 
organisation. Och de båda demonstrerade 
på flera sätt sin motvilja. Men då båda var 
så välkända lyckades de undgå repressalier. 
Det första kapitlet i (3) ägnas åt denna tid 

och Riedels motvilja och avsky mot den nya 
ordningen i Tyskland är uppenbar.

1934 fick Riedel jobb som pilot hos Luft-
hansa. Här stannade han i två år. Därefter 
fick han jobb på flygbolaget SCADTA i Co-
lombia. Han lämnade Tyskland med avsik-
ten att inte återvända.

1937 deltog han i de amerikanska mäster-
skapen. Under tävlingen fick han ett erbju-
dande av den tyska militärattachén i USA 
att jobba vid tyska legationen. Han accep-
terade och började jobba i Washington i maj 
1938. Efter ett tag blev han officer i Luft-
waffe och flygattaché. Han gifte sig även 
med en amerikanska, Helen.

När USA gick med i kriget blev Riedel in-
ternerad tillsammans med hela ambassad-
personalen.  Som en del i ett diplomatiskt 
utbyte återvände Riedel, tillsammans med 
Helen, till Tyskland där han fick jobb som 
ingenjör hos Heinkel. 

Helen hade fått TBC under resan till Tysk-

land och behövde vård i Schweiz. För att 
hon skulle få utresetillstånd, lät sig Riedel 
värvas av tyska underrättelsetjänsten Ab-
wehr, som placerade honom som flygatta-
ché vid tyska ambassaden i Stockholm. 

Han förblev segelflyget troget och bl a 
skrev han under sin tid som attaché en ar-
tikel om hur fint det var (är?) att segelflyga 
på Gotland, speciellt molnflygning, som 
publicerades i tidningen Flyg.

Under sin tid i Stockholm fick han ta del 
av dokument som beskrev förintelsen. Ri-
edel blev förfärad över vad dokumenten be-
skrev. Han överlämnade dem till den ame-
rikanska underrättelsetjänsten OSS i Stock-
holm. Han blev förråd av en god vän och 
kallades tillbaka till Tyskland. Riedel för-
stod att det var en enkel biljett till Berlin 
och gick under jorden i Sverige. Han fick 
hjälp av den svenske journalisten och segel-
flygaren Harald ”Mille” Millgård.      

När kriget var slut blev han internerad i 

Sverige och satt några månader i fängelse. 
Han lyckades fly och hamnade i Casablan-
ca där han åter greps. Här satt han i fängel-
se i ett år, innan han åter flydde och lycka-
des återförenas med sin fru i Venezuela.  
Även om Helen var amerikansk medborga-
re fick de inte återvända till USA. Peter tog 
åter jobb som trafikpilot, i Kanada och Syd-
afrika. I samband med att Eisenhower blev 
president 1952 ändrades synen på tyskar 
och Peter och Helen kunde återvända till 
USA. Under resten av sitt yrkesverksamma 
liv flög Riedel för TWA och Pan Am.

Efter pensioneringen bosatte sig paret i 
Oklahoma och Riedel började skiva trilo-
gin ”Erlebte Rhöngeschichte 1911-1939”. 

Verket som består av tre magnifika volymer 
kom ut mellan 1977 och 1985 och beskri-
ver segelflyget under åren 1911 till 1939 och 
då speciellt med anknytning till tyskt segel-
flyg och Wasserkuppe, men även segelfly-
gets utveckling i övriga världen är beskri-
ven. Läser man lite tyska och är intresserad 
av segelflygets historia är trilogin ett måste. 
Det är det ultimata verket om Rhön epoken 
och det tidiga segelflyget. Kort före sin död 
publicerade han sina memoarer ”German 
Air Attaché”.

Peter Riedel avled 93 år gammal i novem-
ber 1998.H

50 ÅRS JUBILEET AV RIEDELS ÖRESUNDSFLYGNING
Den 6 juni 1986 var det 50 år sedan Peter Riedel segelflög över Öresund. Och detta ville 
Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) uppmärksamma. Tre år tidigare hade jag (glid)flugit från 
Bulltofta till Kastrup och sedan tillbaka till Bulltofta. Då var det 50 års minnet av den 
första glidflygningen över Öresund. Den gjordes av Edmund Sparrman i augusti 1933 i 
en ESG 31, det s k ”Läkerolplanet” (finns idag på Ållebergs segelflygmuseum). Sparrmans 
flygning var en ren glidflygning (liksom min), han startade från Bulltofta kl 1818, kop-
plade över Limhamn på 2300 m och gled över till Kastrup. Han bogserades tillbaka till 
Bulltofta senare samma kväll. Riedels flygning tre år senare var en riktig segelflygning. 
KDAs legendariske generalsekreterare Per Weishaupt födde idén att Peter Riedel, som 
nu var drygt 80 år gammal, skulle göra om flygningen, fast med mig (som ju också var 
öresundsflygare) som ”säkerhetsförare”. Vi skulle flyga i Malmöklubbens Twin Astir. Pla-
neringen satte igång. Jag var över till Kastrup på ett par möten. Planen var att vi skulle 
starta antingen på Bulltofta (vid den tiden fanns det stora ytor och halva rullbanan kvar 
på Bulltofta) eller från Malmöklubbens fält Sövde vid Sjöbo. Vi skulle koppla över Mal-
mö och flyga över till Kastrup (det är ju bara knappt 2 mil, så om termiken uteblev var 
det ändå inga problem). På Kastrup skulle vi landa på ett av de gamla grässtråken, som 
inte varit i bruk på åtskilliga decennier. Men ledningen för Kastrup skulle fixa att de klip-
ptes upp och fixades till. Luftrummet var heller inget problem, ATS skulle hålla luftrum-
met rent för oss, vi hade prio ett. Efter landning skulle det bli en reception med VIP och 
”skumpa och chips” och den sponsrade flygbolaget SAS. Så det var ett riktigt stort ar-
rangemang och allt var klart och redo för den stora dagen.
Ett par dagar innan den 6 juni fick vi besked att Riedel blivit sjuk och var förbjuden av 
sin läkare att resa till Sverige/Danmark. Game over. 

Referenser
1. Start in den Wind, Peter Riedel, 

Motorbuch Verlag 1977
2. Von Hangwind zur Thermik, Pe-

ter Riedel, Motorbuch Verlag 1984
3. Über sonnige Weiten, Peter Rie-

del, Motorbuch Verlag 1985
4. Handbuch des Segelfliegens, re-

daktör Wolf Hirth , svenska up-
plagan 1943

5. Sailplanes 1920-1945, Martin Si-
mons, Eqip 2001

6. Svensk Flygidning nr 1 1944
7. Diverse artiklar och bilder på In-

ternet



Dagens utviklings- og handlingsplan gjelder for perioden 2017 til 
2019.  Vi er så smått begynt å se på hvordan den skal oppdate-
res.  Planen må basere seg på et fremtidig mål på hvor vi skal, og 
gi retning for de nærmeste årene.  Å spå om fremtiden er aldri 
enkelt, men noen trender ser vi, de er gode referanser å basere 
seg på.  

Mye av den tradisjonelle dugnadsånden er borte, mens delta-
gelse i kortvarige prosjekter hvor en ikke må forplikte seg over 
lengre tid, ser ut til å være økende.  Tilgjengelig fritid for de fle-
ste har økt, det samme har disponibel inntekt, men konkurran-
sen fra andre aktiviteter har også økt.  Slik sett er alle som tilbyr 
aktiviteter i en konkurransesituasjon.  Vi må derfor optimalisere 
det vi tilbyr for å tiltrekke oss nye medlemmer, samt holde på 
dem vi allerede har.  Dette har med tilrettelegging og organise-
ring å gjøre.

Flyene, utstyret og selve opplæringen er kjernen av det en til-
byr.  På det tekniske ser en at det er tre områder hvor utviklingen 
går fort og som vi kan møte og utnytte bedre.  Det er batteridrift, 
bedre og mer oversiktlige instrumenter/navigasjons computere 
og simulatorer.

Batteriutviklingen har skutt fart i forbindelse med bilindustri-
ens fokus på elektriske biler.  Det 
gir billigere batterier med større 
kapasitet.  Effekten så langt er 
mer egnet for hjemhentingsmo-
torer enn for selvstart på vanlige 
seilfly, men utviklingen går mot 
at selvstart også kan bli mer van-
lig.  Ser en videre vil både elektri-
ske TMG og slepefly komme, i til-
legg er elektiske vinsjer tilgjen-
gelig for dem som vil satse på 
vinsj som startmetode.  Med be-
grenset batterikapasitet kan vinsjstart dekke noen kWh med 
energi og gi elektriske seilfly lengre rekkevidde.

Luftromssitasjonen har blitt vanskeligere, spesielt i nærheten 
av de store flyplassene.  Krav om transponder for å få bedre til-
gang til luftrom er her allerede.  Utviklingen på gode og oversiktli-
ge navigasjonscomputere er kommet så lang at det bør være ri-
melig enkelt å unngå kontrollert luftrom, eller å forholde seg pro-
fesjonelt til det.  Nye instrumenter/computere samt opplæring 
på dem, må på plass i klubbflyene hvis en skal få god utnyttelse 

av dem.
Å lære å fly seilfly for å bli en god pilot, tar tid.  Simulatorer har 

vært brukt i utdannelsessystemer i lang tid for å gjøre opplæring 
raskere og mer målrettet.  Det er flere seilflysimulatorer å velge 
mellom, men den mest utbredte er Condor.  I Condor er det også 
treningsprogram.  En simulator kan ikke føre en elev hele veien 
frem, men den kan korte ned på opplæringstiden og opplæringsut-
giftene.  

Disse tre forholdene må tas hensyn til og tilrettelegges for, i 
framtidsplanleggingen.  Når det kobles med utviklingen i sam-
funnet ellers, kan vi bedre legge tilbudet til medlemmene opp 
mot det som forventes, samt skape et attraktivt tilbud som er 
konkurransedyktig i forhold til andre aktiviteter.  Viktige forhold 
vi må vurdere og legge inn i utviklings- og handlingsplanen for 

neste langtidsperiode.
Det er antall medlemmer totalt 

sett, som avgjør økonomien og 
gir oss handlingsrom.  Det tren-
ger vi, det er vi avhengig av for å 
skape trivsel for medlemmene.  
Trivsel, utvikling og en passe dose 
forutsigbarhet er en forutsetning 
for å holde på medlemmene og 
for å få nye medlemmer til å bli.

Jeg har i tidligere innlegg fram-
snakket besøk til klubber i inn- og 

utland for å få impulser og fortsetter å oppfordre til dette. Besø-
ker en for eksempel Danmark ser en at de har dobbelt så mange 
seilflygere som oss, på samme folketall.  Hva er det de gjør som 
ikke vi har fått med oss?  Hvilke lure grep har de tatt og kan vi 
følge dette opp her hjemme? 

Planforslaget må være klar til å bli godkjent på Luftsportstin-
get i 2019.  Jeg oppfordrer alle våre medlemmer til å tenke igjen-
nom utfordringer og problemstillingene og ønsker alle bidrag/
forslag velkommen. H

LEDER

af Arne Wangsholm, Leder S/NLF 

Fremtidsvyer  

Mye av den tradisjonelle dugnadsån-
den er borte, mens deltagelse i kort-
varige prosjekter hvor en ikke må for-
plikte seg over lengre tid, ser ut til å 
være økende.  Tilgjengelig fritid for de 
fleste har økt, det samme har dispo-
nibel inntekt, men konkurransen fra 
andre aktiviteter har også økt. 

”
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2018 arrangerar vi tredje upplagan av IH SS, vi fortsätter på sam-
ma framgångsrika koncept som tidigare år. 
Målgruppen för SS IH är de piloter som vill utvecklas inom sträck- 
och tävlingsflyg samt är i början av sin tävlingskarriär. Vi vill up-
pmuntra alla som flugit minst en RST/OLC sträcka att försöka vara 
med. Har man ingen erfarenhet av sträckflygning men vill vara 
med så är det en god idé att flyga med en erfarnare pilot i en 2-sitsa-
re, är man väldigt erfaren så är det ännu bättre idé att flyga med 
mindre erfarna piloter i 2-sitsare för att dela med sig av sin kuns-
kap. Tävlingen är uppdelad i flera deltävlingar, se kalendern ne-
dan. 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 
totalsegrare med prisutdelning på SSF årskonferens.

Anmälan, administration och resultat sker genom RST-Online un-
der avsnittet IH Safe Skies: http://www.rst-online.se 

/Per Carlin, projektledare SS IH, 070-3325220, per@carlinphoto. 
net 

Deltävling Plats Datum Kontaktperson Kontaktuppgifter
Dala-Järna Safe Skies Dala-Järna 28/4 - 1/5 Johan Gustavsson 073-7142799 

johan@j-gustafsson.com
Ferringssträcket Feringe 10/5-13/5 Magnus Schön 070-3349992

magnus.schon@bredband.net
Ödestugu Safe Skies Jönköping 3-6/6 Robert Klasson 070-6488236 

knix@telia.com
Bergslagsträffen Örebro 2/8 - 4/8 Christian Wiks-

tröm
073-9490148
christiane.wikstrom@gmail.com

Vängsö Safe Skies Gnesta 31/8 - 2/9 Gillis Sundström 070-6149481
gillis@dawntech.se 

Succén fortsätter

Inbjudan till  
Inter Hannover Safe Skies 2018



DANMARK AFREGISTRERINGER
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE ÅRGANG EJER ÅRSAG AFREG.DATO

OY-FXZ Schempp-Hirth Duo Discus 2002
Aarhus Svæveflyverne, v/Lars 
Jensen, Egå

Solgt til Frankrig 6.12.2017

OY-LXN Glaser-Dirks Flugzeugbau DG-400 1988 Anette Lena Christiansen, Rø-

dekro, 

Solgt til Tyskland 15.01.2018

DANMARK REGISTRERINGER
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE ÅRGANG EJER REG.DATO
OY-XFA Flyvevåbnet, HVK Værløse, 

Polyt III

1954 Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, Arnborg 6.12.2017

OY-XXL Schempp-Hirth Nimbus 4M 2001 Niels Sundberg, Vejle / Anders M. Andersen, Hobro 11.01.2018

SVERIGE AFREGISTRERINGER
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE ÅRSAG AFREG.DATO
SE-UNG Rolladen-Schneider LS8-a Eksport til Frankrig 14.12.2017

SE-TSZ Grob Astir CS Jeans Eksport til Polen 14.12.2017

SE-UIP Schempp-Hirth Janus C Eksport til Frankrig 08.01.2018

H Kalender 2015

FLYREGISTERET

Svæve - og TMG-fly på svensk, dansk 
og norsk register. 
Informationer fra Trafikstyrelsen, Trans-
portstyrelsen og Luftfartstilsynet i pe-
rioden  5. dec 2017 - 22. januar 2018

H

Denne MiniLak FES som NORDIC 
GLIDING testede på fabrikken i Li-
tauen er nu endeligt registreret i 
Norge med Trygve Rushfeldt som 
ejer.

NB: ingen norske afregistreringer i perioden

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 

NORGE REGISTRERINGER
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE ÅRGANG EJER REG.DATO
LN-GTR Sportine Aviacija

LAK-17B FES

2017 Trygve Rushfeldt, 7630 ÅSEN 7.12.2017

SVERIGE REGISTRERINGER
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE DATO S/N ÅRGANG TIDL.REG
SE-UYP Glasflügel 304 C 08-01-2018 69C 2004 OK-4114

SE-VUY Aerospool WT-9 Dynamic 09-01-2018 DY-297/2009 2009 /Bem. Väster-

Dalarnas FK som bugse-

rings-backup til Pawnne

PH-4E2 
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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.

Nytt år och de flesta har väl börjat fundera över vad de ska göra 
med sin segelflygning den kommande säsongen. Det gäller att 
hålla drömmen vid liv! Och självklart blir vädret kanonbra……

Varför inte gå en Svedanor kurs?
I utredningen ”På nya vingar” från 1986, som jag skrev om i för-

ra numret, lanserades idén om ett ”nordiskt segelflyguniversitet”. 
Både Gösta Arvastson och jag var universitetslärare, så akademin 
låg oss varmt om hjärtat. Vi drömde t o m om forskning inom se-
gelflyget. Vi var ”unga, arga och drömmare”. Vi ville så mycket.

I de nordiska länderna har vi meteorologi och geografi som med-
ger alla sorters segelflygning. Lägg därtill att vi faktiskt är gan-
ska duktiga. I Sverige är vi duktiga på att utbilda AVA och IMC, 
Norge har fjäll och fina vågförhållanden och en lång tradition av 
sträckflygningskurser, Danmark är duktiga på tävlingsflygning.

I början av 1998 bestämde John Eirik Laupsa, som då var chef 
för seilflysektionen i Norsk Luftsportsforbund och chef för nors-
ka centret på Starmoen (tillika min ”brorsa av en annan morsa”, 
idag är han generalsekreterare för Norges Luftsportforbund) och 
jag oss för att dra igång gemensamma svensk-norska flygkurser. 
SveNor konceptet var fött. Konceptet fyller alltså 20 år i år.

Först ut var fjällflygningskursen i Vågå. Senare på sommaren 
följde sträckflygningskurs på Starmoen och AVA och IMC kurser 
på Ålleberg.

Vår tanke med kurserna var att inte bara eleverna skulle kom-

ma från Sverige och Norge utan även lärarna. Detta har vi kanske 
inte lyckats fullt ut med, men varje år är det t ex någon svensk 
lärare på norska kurser. Vidare skulle avgiften för flygplanen vara 
låg. Tanken var att utnyttja våra flygplan på tider utanför våra 
vanliga kurser, alltså nyttja överkapacitet. För att säkerställa hög 
kvalitet är kurscheferna alltid våra respektive nationella chefsin-
struktörer.  Det är ett krav för att en kurs ska få ”stämpeln” Sveda-
nor-kurs.

Vi bestämde oss tidigt för ”mutual recognition”. Om t ex en 
svensk går en AVA kurs i Norge får han med automatik svensk 
AVA behörighet. Och detta gäller alla kurser som ger en behörighet.

Efter något år anslöt Danmark och då blev namnet Svedanor. 
Danskarna bidrog med sträckflygning och AVA kurser. Och efter 
ytterligare några år hoppade finnarna på. Men att få in ”fi” i Sveda-
nor blev inte bra, så kurserna fick fortsätta heta Svedanor.

För ca 10 år sedan kom även de svenska teknikerkurserna med 
på programmet. Idag utbildar Norge alla sina tekniker på Ålleberg 
inom ramen för Svedanor. Vi har även kurser i TMG flygande och 
IMC refresher på Ålleberg.

Under årens lopp har vi inte bara haft elever från alla de fem 
nordiska länderna utan även från Estland, Ungern, USA och Tysk-
land. Alla är välkomna, inte bara nordiska segelflygare.

Svedanor har en egen hemsida där man kan läsa mer om kur-
serna och anmäla sig. Svedanor.com.H

af Robert Danewid, Ordförande, Segelflyget

LEDER: 
Svedanor fyller 20

För ca 10 år sedan kom även de svens-
ka teknikerkurserna med på program-
met. Idag utbildar Norge alla sina tek-
niker på Ålleberg inom ramen för 
Svedanor. Vi har även kurser i TMG 
flygande och IMC refresher på Ålle-
berg.

” 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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H Simulatorer

I 2006 købte jeg programmet Condor Soaring 
Simulator, en god joystick og er sæt peda-
ler. På det tidspunkt var jeg godt i gang med 
at lære at svæveflyve i Sønderjysk Flyveklub 
og syntes, at det kunne være sjovt og måske 
også lærerigt at flyve derhjemme på konto-
ret. Og det var faktisk ganske givende at sid-
de der i timevis og flyve ud over virtuelle 
landskaber. Jeg fik lært at starte i flyslæb og 
i spilstart, selv om det kostede lidt buler i 
nogle fly. Men de kunne repareres ved at 
trykke på ”q”!! Det hele udviklede sig til, at 
jeg fløj et par gange om ugen sammen med 
andre i diverse konkurrencer. 

I 2007 fik jeg overtalt nogle gutter i fly-
veklubben til at være med til at bygge en si-
mulator i en lidt sæbekassebilagtig stil, så 
den nemt kunne flyttes rundt i lokalerne. I 
løbet af en weekend fik vi bygget apparatet 

Simulatorer i 
svæveflyvning?

Det har undret mig i en hel del år, at der aldrig er kommet rigtig gang 
i anvendelsen af simulatorer i svæveflyvning, men nu starter DsVu et 
simulator-udvalg. 

i min skoles sløjdlokale. En af de medvir-
kende ”håndværkere”, som var tidligere Ca-
talinapilot og linktrænerofficer mente, at 
simulatoren selvfølgelig skulle være ”linkt-
rænerblå”. Og det blev den. Flyvevåbnet hav-
de engang en hel del af disse såkaldte link-
trænere (i dag kalder vi dem naturligvis si-
mulatorer!), og de var alle sammen i den 
nydelige blå farve.

Da simulatoren var bragt ud i klubben og 
gjort flyveklar med skærm, joystick, peda-
ler og en computer, blev den genstand for 
stor aktivitet, og der blev fløjet på livet løs. 
Nogle af os mente, at simulatoren også kun-
ne bruges i trænings-regi, hvorfor vi kon-
taktede de slovenske konstruktører (som 
selv er svæveflyvere i øvrigt) for at få en ord-
ning med en slags abonnement for at bruge 
deres fine program. Men de sagde blot, at 

vi frit kunne bruge programmet i klubben 
så meget vi lystede. De forlangte dog, at vi 
ikke kopierede til de enkelte medlemmer, 
så de kunne sidde derhjemme og flyve. Fair 
nok.

I klubben diskuterede vi mulighed for at 
kunne anvende simulatoren i forbindelse 
med uddannelsen (utbildning,red.), dels i 
A- og B-normerne men også ved omskoling 
til f.eks. flyslæb. Desværre var det svært at 
overbevise instruktørerne om simulatorens 
muligheder. Derfor blev der fortsat bare flø-
jet ”for underholdningens skyld” af diverse 
medlemmer, dog inklusive et par instruk-
tører.

Vores fine linktrænerblå simulator blev 
beklageligvis efterhånden anvendt mindre 
og mindre og er vel endt i en krog et eller 
andet sted.

Andre klubber har også leget med simu-
latorer i forskellige former, og et par klub-
ber har et par fine modeller. Midtsjællands 
SFKs simulator blev sidste år demonstreret 
ved et arrangement i Idrættens hus for at 
vise forskellige programmer til den nye ”læ-
nestols-sport” også kaldet e-sport.

For nogle år siden gjorde den engelske 
klub, Lasham, nogle forsøg med at lade ele-
ver flyve nogle timer i en ellers fin simula-
tor. Og det virkede faktisk så godt, at nogle 
elever meget hurtigt kunne gå solo i den 
praktiske flyvning.

Nordsjællands SFK i Gørløse afslørede 
sidste år, at de også havde haft en vis succes 
med ekstra træning i simulatoren for en-
kelte elever, som havde problemer med vis-
se normer i den praktiske del af skoleflyv-
ningen. Silkeborg har også prøvet at bruge 
simulator i forbindelse med omskoling, og 
der findes vel andre eksempler på anven-
delse af simulator.

Endelig skal jeg da heller ikke glemme, at 
en ny gren inden for DSvU´s rammer er op-
taget i unionen som selvstændig aktivitet, 
nemlig CONDOR DANMARK foreningen, 
som bl.a. har designet et meget fint land-
skab over Danmark, hvor man også kan se 
de karakteristiske features på de enkelte fly-
vepladser, når man flyver henover dem. (Der 
findes også fine landskaber til bl.a. Sverige 
og Norge, og flere erfarne nordiske svæve-
flyvere, bl.a. Jim Acketoft fra Ljungbyhed 
anvender fx Condor til taktisk træning. Her 
flyves der via internet live med mod andre 

piloter i samme landskab som om det var 
rigtige konkurrencer. Ud over, at det er stærkt 
underholdende er det nok ikke uden en vis 
træningsværdi, red.). 

I den professionelle flyvning er brug af 
simulator meget anvendt. Dels er det billi-
gere end rigtig flyvning, da der spares en 
masse brændstof, landingsafgifter m.m.. 
Men først og fremmest kan man træne og 
øve farlige og vanskelige situationer uden 
fare for fly og besætning.

I vinteren 2017 forsøgte enkelte DSvU-
folk derfor at overveje meget grundigt, om 
man ikke i DSvU kunne anvende simulato-
rer i uddannelsen på forskellig måde. Der 
blev afholdt et par skypemøder, men først 
i januar i år kom der virkelig gang i overve-
jelserne.

Der er en praktisk del, som er bygningen 
af en transportabel simulator og en teore-
tisk del, som omfatter udarbejdelsen af et 
sæt simulatornormer, der kan bruges ude i 
klubberne. Den transportable simulator skal 
kunne hyres ud til klubberne.

Der er nu produceret en godt gennemar-
bejdet projektbeskrivelse, som i skrivende 

stund er sendt til hovedbestyrelsen for at 
blive behandlet der. Dels skal der skaffes lidt 
penge og dels skal ”simulatorudvalget” også 
lige anerkendes som unionsudvalg.

Det foreløbige udvalg består af Ove Sø-
rensen, Lemvig, Per Kragsø og Stephan Nis-
sen fra Herning og undertegnede fra Vi-
borg. Men udvalget ser meget gerne, at der 
melder sig nogle flere til at hjælpe med det 
omfattende praktiske og teoretiske arbejde.

Afslutningsvis vil jeg hermed nu opfor-
dre klubberne til at finde deres måske lidt 
hengemte simulatorer frem igen, få dem op-
dateret og starte med at nytænke simulator-
flyvning. Det kan bruges i uddannelsen og 
kan også bruges til at få en ”flyvedag” ud af 
det, når det regner.

NEXT STEP: VIRTUAL REALITY
Den nyeste og mest lovende VR-teknik er 
Oculus Rift (pris ca 500 euro), hvor ”pilo-
ten” bærer et device på hovedet med  ste-
reoskopiske OLED HD-displays (1080 x 1200 
per øje) med 90 hz opdateringshastighed 
og 110 graders synsvinkel. En sensor detek-
terer pilotens hovedbevægelser og ændrer 
på skærmbilledet. Systemet komplemen-
teres af hovedtelefoner med 3d-lyd. 
 NORDIC GLIDING prøvede teknologien på 
Aero Messen i 2017 og det er vældigt im-
ponerende. Man oplever at være i flyet og 
kunne svinge hovedet frit rundt. specielt 
effektivt under hangflyvning eller under 
medvindsbenet i landing, hvor man skal 
kunne se landingsbanen.
Condor understøtter desværre ikke VR - det 
ville være ganske heftigt at træne gaggle-
flyvning i VR uden risiko. 
 Det PC-baserede Aerofly FS 2 supporterer 
VR og her kan man både flyve ASG 29 og 
Fox. 
/JTTekst Jørgen Korsgaard

Svenske Jim Acketoft under en vin-
terlig racing-session i de østrigske 
fjelde.  Han er en af dem, som anven-
der Condor til taktisk træning. (foto: 
Jens Trabolt) 

Eksempler på detaljerede landskaber i Condor. 
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Terje Aasane

Terje Aasane ble rammet av alvorlig syk-
dom sommeren 2014 og har kjempet en 
lang og hard kamp gjennom tre og et halvt 
år. Til slutt måtte Terje gi tapt mot sykdom-
men. Alle vi som har stått Terje nær de si-
ste årene har på nært hold sett hvor tappert 
Terje har kjempet. Vi har latt oss imponere 
av det faktum at Terje aldri «satt livet på 
vent», selv med dårlige utsikter med tanke 
på sykdommen. Selv i den aller siste måne-
den var Terje på besøk hos sine venner på 
Geiteryggen flyplass.
Det ble hardt for Terje å miste flysertifika-
tet på grunn av sykdommen. Desto større 
var gleden da han i oktober 2017 fikk til-
bake seilflysertifikatet og fikk fløyet to tu-
rer i Lunde på klubbens DG-500. Gleden 
var enorm for Terje. Dessverre skulle det bli 
hans to siste turer.
Terje startet sin flykarriere i 1981 
med seilfly i Nome FK. Som elev 
på klubbens Blanik var Terje solgt 
etter første tur. I 1985 var seilfly-
beviset i boks og kun få år etter 
ble Terje instruktør på seilfly. Ter-
je fikk tidlig en fasinasjon for akroflyging. 
Med B4 akroseilfly fløy han oppvisninger 
på en rekke flystevner i Norge.
På 80-tallet var Terje også kort innom mi-
krofly, men det var likevel seilfly og motor-
fly som skulle bli hans bane. På starten av 
90-tallet var motorflysertifikat i boks for 
Terje og han fikk tidlig en forkjærlighet for 
Nome Flyklubbs slepefly, Maule, som fort-
satt er i drift i klubben den dag i dag. Utal-
lige slep av seilfly har blitt utført opp gjen-
nom årene. Og hvem husker vel ikke hans 
dobbeldekker, Tiger Moth, over himmelen 
i Lunde på sent nittitall.
På Geiteryggen var han også aktiv i miljøet 

Onsdag 10. januar mottok vi det triste budskapet om at mangeårig 
medlem, flyger og ildsjel i Nome Flyklubb, Russian Warbirds og Gren-
land Flyklubb, Terje Aasane, rett over midnatt onsdag 10. januar 2018 
hadde gått bort, skriver Anders Bergane, leder i Nome Flyklubb.

Minneord

i Grenland Flyklubb. Det har vært og er fort-
satt tette bånd mellom Grenland Flyklubb 
og Nome Flyklubb. Det skal Terje ha mye 
av æren for. 
Terje var sjeldent fornøyd med å holde seg 
til de samme flyene år etter år. Derfor var 
det ikke overraskende at han tidlig ble med 
i Russian Warbirds på Geiteryggen. Hans 
interesse for gamle veteranfly hadde alltid 
vært der og sammen med sine venner fra 
Lunde og Skien var Terje med å bygge opp 
miljøet. Terje ble en bærebjelke i Russian 
Warbirds med sin kunnskap på utrolig man-
ge felt. Som flyger på Yak-52 og An-2, bak-
kecrew på L-29, mekaniker og generelt alt-
muligmann ble Terje fort en svært viktig 
person. Parallelt holdt han det gående som 
skolesjef i Lunde der han også hadde blitt 

nasjonal oppflygingskontrollant på seilfly.
Tidlig på 2000-tallet kom Terje med ideen 
om å skaffe en russisk Antonov 2 maskin til 
Geiteryggen. Terje var primus motor for 
prosjektet og lykken var stor da Antonoven 
endelig landet på Geiteryggen en julidag i 
2011. Med Terjes erfaring på halehjul ble 
han en selvskreven flyger på denne maski-
nen. 
I Nome Flyklubb rekrutterte og lærte Terje 
opp mange nye seilflygere. Han sørget hele 
tiden for å dele av sin brede kunnskap. Ter-
je var skolesjef i Nome i to tiår. For andre i 
miljøet har Terje vært en stor motivator og 
ikke minst vært den som har gått foran og 

Det er vanskelig å si hvilken del av fly-
gingen som stod Terje nærmest. Han 
uttalte alltid at det var seilfly, og vi tror 
han på det. 

”

motivert til at klubbene skulle dra lasset 
sammen. Felleskapet var viktig for ham. 
Klubbene gikk alltid i første rekke.
Et av Terjes viktigste fokusområder innen-
for flyging var sikkerhetsarbeid. Det stod 
alltid i fokus i hans flyoperasjoner og i gjer-
ningen som instruktør. Holdningene hans 
smittet hele tiden over på de rundt ham.
Det er vanskelig å si hvilken del av flygin-
gen som stod Terje nærmest. Han uttalte 
alltid at det var seilfly, og vi tror han på det. 
Totalt ble det nærmere 2000 timer i luften. 
Vi er sikre på at han nøt hver eneste en av 
dem.
I november 2017 fikk Terje tildelt en svært 
velfortjent pris. Fra NLF fikk han utmerkel-
sen «Seilflyseksjonens hederstegn for 2017» 
Terje satte stor pris på denne utmerkelsen. 

Vi er utrolig takknemlig for all 
den tid, innsats og engasjement 
Terje la ned for oss i flymiljø-
et. Terje satte klubbene på kar-
tet og fikk markedsført oss på 
den beste måte.
Terje var en ekte flyentusiast. 

Men viktigst av alt, en ekte venn for oss alle. 
Han var alltid behjelpelig, han stilte alltid 
opp. Det var slik han var laget.
Terje var en jordnær person, godt likt av 
alle. Han var totalt uten fakter og høye tan-
ker om seg selv. Han var hyggelig mot alle 
han møtte. Terje hadde alltid en spøk og et 
smil på lur. Hans humor var der helt til det 
aller siste. Terje har gjennom sitt liv satt dype 
spor etter seg og alle som kjente han vil min-
nes ham med et stort smil.
Savnet etter Terje vil bli enormt.
Takk for alle gode minner, Terje.
Hilsen dine venner i Nome Flyklubb, Rus-
sian Warbirds og Grenland Flyklubb. H

En af de bedste svæveflyve-simulatorer NORDIC GLIDING har 
prøvet (og vi har prøvet mange) er Midtsjællands SFKs. Denne si-
mulator er bygget af medlemmerne med udgangspunkt i et rigtigt 
cockpit fra et 1-sædet VSO-10-svævefly som klubben købte i Tjek-
kiet. Alle flyets originale kontroller (trim, luftbremer, landingshjul, 
kobling, pind og pedaler osv) fungerer, og der er fuldt fungerende 
digial simulering af de originale instrumenter. Det fungerer så godt, 
at man efter kort til glemmer, at man faktisk ser på en simuleret 
højde- eller fartviser.  For eleverne er det en stor fordel, at kontrol-
lerne er placeret præcis som i det rigtig skolefly, og det er lykkedes 
for klubbens folk at give at give en rigtig tyngde og feel til styre-
pind og kontrollerne.  Landskabet og skybilledet vises på et lærred 
foran cockpittet.

VSO-10 cockpittet er monteret i en metalramme, der står på fire 
svingbare transporthjul. Næsens hviler på en donkraft for at give 
mulighed for at finjustere cockpittets vinkel. Ovenpå metalram-
men er der monteret en stand til projektoren. Computeren, som 
afvikler simulationen, er indbygget i flykroppen. Simulatoren ud-
gør således en integreret enhed, der kun kræver tilslutning af et 

strømkabel for at fungere. I den amputede bagkrop sidder de me-
ste af den mekanik og elektronik, som gør cockpittet til en simu-
lator.

Klubben oplyser, at følgende elementer i grundtræningen kan 
gennemføres i simulatoren:

• Cockpitcheck
• Fartkontrol og trimning
• Kursflyvning
• Drej, inklusiv koordination
• Langsom/hurtigflyvning
• Stall/spind
• Unormale flyvestillinger, sideglidning
• Landing
Fordelen ved dette setup er indlysende. Klubben oplyser selv, at 

har man allerede gennemført træningsaktiviteterne i simulatoren, 
er der stor sandsynlighed for, at man kan gennemføre de rigtige 
flyvninger med et større overskud og derfor også opnå et større 
udbytte. Det er svært at være uenig i dette.  / JT H

SIMULATORTRÆNING SOM BOOST TIL FLYVETRÆNINGEN?
Arne Martin Güettler fra Drammen Flyklubb er bare en af si-
mulator-entusiasterne. Han startede med at flyve i 2009-
2010, og har efter eget udsagn anvendt Condor i udpræget 
grad i træningsregi, hvilket har medført en skarp læringskur-
ve. Under alle omstændigheder har 40-årige Arne Martin i 
mange tilfælde de seneste år sprængt rammerne for fjeld-
ekspeditionsflyvning i Norge og været primus motor for man-
ge lange flyvninger på tværs af lande ved siden af sit job som 
softwareudvikler. Arne Martin har i øvrigt også udviklet et 
meget flot norsk landskab til netop Condor. 
”De første par år fløj jeg flere hundrede timer om året i Con-
dor”, siger Arne Martin til NORDIC GLIDING. ”Men denne vin-
ter har jeg bare fløjet 5 tasks , så totalt bare 12-15 timer, mest 
for at holde flyve-og konkurrencekundskaberne ved lige vin-
teren over”, siger han.   

En af nordens bedste simulatorer?

Demo af Midtsjællands SFKs simulator under E-sports-dagen i 
Idrættens Hus i København.

Herunder: Transportabelt koncept: Den afkortede fuselage mon-
teret på en stålramme med hjul. (foto MSF)

Simulatorens cockpit med fungerende instrumenter og bremser/pind/
kobling osv. (foto: MSF)

H Simulatorer
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H Kalender 2018

EVENTKALENDEREN

SÆT KRYDS ...

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

5

Marts
10.-18. Vågå Wavecamp, arr. Drammen FK/s, Vågå, 

Norge

10.-17. Svedanor Fjellflyging, Vågå, Norge

10.-23. Ottsjö Wavecamp, Ottsjö, Sverige

24/3 - 8/4 Kebnekaise Wave Camp, Kiruna, Sverige  

April  

7.-8. IK-2 kurs, Starmoen, Norge 

14.-15. Juniorsamling, Starmoen, Norge

17.-19. Vidareutveckling TMG-flygning SveDaNor, 
Ålleberg, Sverige

21.-27. Ava Grund SveDaNor/Forts 1, Ålleberg, Sve-
rige

21.-28. Fi-kursus, Arnborg, Danmark

28/4 - 1/5 Norges Cup 1, Starmoen, Norge

28/4 - 1/5 Dala Järna Safe Skies, Daka Järna, Sverige

3.- 6.  Ödestugu Safe Skies, Jönköping, Sverige

11.-16. Svedanor Strekkleir, Starmoen,  Norge

11.-16. OLC Challange / Distanse- og rekorduke, 
Starmoen, Norge

16.- 23. Hjælpeinstruktør-kursus, Arnborg, Danmark

20.- 24. Luftsportsuka, Starmoen, Norge

21.- 24. Norges Cup 3, Voss, Norge

30/6-8/7 SM 20m, 18m och Klubb, Långtora, Sverige

30/6 - 8/7 IK-3 kurs, del 2, Starmoen, Norge

Juli  

7.- 14. Junior Nordisk Mesterskap, Räyskälä, Fin-
land

8.- 21. VM, 15-meter, Standard & Klub-klasse, 
Ostrow, Polen

7.-15. Grunnkurs seilfly, Starmoen, Norge

19.-22. Norges Cup 4 - Kanal Glide, Lunde, Norge

28/4 - 4/5 IMC-kurs 1 SveDaNor/ Rep.kurs 1 IMC 
SveDaNor, Ålleberg, Sverige 

Maj
5.-12. Eskilstuna Int. Open / SM, Ekeby, Sverige

10.-13. Feringesträcket,Feringe, Sverige

10.-13. Norges Cup 2, Notodden, Norge

10.-21. DM 2018, Arnborg, Danmark

11.-25. 20th FAI European Gliding Championships, 
Turbia, Polen

12.-25. Grundkurs 1 Instruktör, Ålleberg, Sverige

19.-27. Norgesmesterskap, Starmoen, Norge 

28/5 - 8/6 Fortskurs 1 Sel & Ava Sel, Ålleberg, Sverige

27/5 - 2/6 SGP Sweden, Borås, Sverige

Juni
1.-3. I-kurs opptak / IK-3 kurs del 1, Starmoen, 

Norge

21.-27. Svedanor Acrokurs, Starmoen, Norge

28/7- 3/8 Junioruka, Starmoen, Norge 

28/7 - 5/8 SAC 2018 og Junior DM, Arnborg, Danmark

28/7 - 11/8 VM, Åben, 18-meter & 2-sædet, Pribram, 
Tjekkiet

30/7 - 9/8 46th Vintage Glider Rally, Stendal, Tyskland

31/7 - 2/8 SveDaNor Vidareutveckling TMG-flygning, 
Ålleberg, Sverige 

August 
2.- 4. Bergslagsträffen, Örebro, Sverige

4.- 10. SveDaNor IMC-kurs 2 & Rep.kurs 2 IMC, Ål-
leberg, Sverige

10.- 12. Norges Cup 5 - Halling Task, Klanten, Norge 

13.- 19. Grunnkurs seilfly, Starmoen, Norge

25. Nordic Gliding Day, Hele Norden

31/8 - 2/9 Vängsö Safe Skies

September

8.-9. NM Acro, Norge

12.-21. Fjellflyleir Frya, Norge

22.-30. Fjellflyleir Bjorli, Norge 

Oktober
1.-7. Klanten Mountain Camp, Klanten, Norge

5.-7. Seilflykonferansen, Klanten/Storefjell, Nor-
ge

12.-14. O-kurssamling, Starmoen, Norge

26.-28. Sesongavslutning ORS
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Henrik Andersen (13. sept 1956 - 16. 
okt 2017)
Mit først møde med Henrik fremstår sta-
dig som en særlig dag, hvor Henrik efter en 
pause fra svæveflyvningen kom i klubben 
kun 14 dage efter at jeg selv var vendt til-
bage efter flere år uden svæveflyvning.

Når det var et særligt første møde skyld-
tes det, at Henrik trådte glædesstrålende 
ind i briefing rummet – og hvad skete der. 
Store smil og applaus fra hans tidligere klub-
kammerater, der alle som en bød Henrik 
velkommen tilbage. Den situation og den 
stemning der herefter var lagt for dagen vi-
ser med tydelighed hvor populær Henrik 
havde været som klubkammerat i hans før-
ste medlemsperiode, og som jeg kun kan 
tilslutte mig at han også var i de år han her-
efter fik i klubben.

Henrik havde altid en positiv tilgang til 
tingene, han var visionær uden det blev for 
meget, han var iværksætter og initiativrig, 
og så havde Henrik en ydmyg fremfærd 
samtidig med at han fik fortalt sit budskab 
i klar og tydelig tale. Henrik var imødekom-
mende og lyttende og anerkendte fuldt ud 
andres meninger. Henrik var på alle måder 
en rigtig god klubkammerat.

Henrik har gjort et stort arbejde i klub-
ben. Før fusionen med Værløse var Henrik 
medlem af bestyrelsen og derudover vare-

tog han i flere år en instruktørgerning sam-
tidig med en række andre administrative 
opgaver. Og så deltog Henrik naturligvis 
også i mange andre opgaver, hvor i særlig 
grad vintervedligeholdelsen foregik på Nim-
busholdet.

I de senere år fløj Henrik mere og mere 
Ultralet, men helt svigte svæveflyvningen 
kunne han ikke. Henrik kom ofte på besøg 
på Gørløse både flyvende og i bil, og jeg er 
sikker på at han på et tidspunkt igen ville 
have skruet op for termikken, - for slippe 
svæveflyvningen helt, det kunne han ikke. 
Og det ikke mindst som følge af flere gode 
strækture i Nimbus, som man jo ikke bare 
lige glemmer. Og ej heller en Nimbus tur i 
de franske alper. Det var måske denne fart 
og glidetal der fik Henrik til at sætte endnu 
mere turbo på.

Desværre fik Henrik ikke lov til at fort-
sætte sin flyveinteresse hele vejen, og det er 
uforståeligt og uretfærdigt at det allerede 
skulle stoppe nu.

Æret være Henriks minde.
/Kaj Lund

Ole Buus (24. Jan. 1961 – 16. Okt. 
2017)
For at blive medlem i Flyvestation Værløse 
Svæveflyveklub (FVS) skulle man være an-
sat i eller have tilknytning til forsvaret. Det 

kunne eksempelvis opnås ved at være i 
Hjemmeværnet. 

Ole der dengang sammen med Anne bo-
ede i Værløse forholdsvis tæt på Flyvesta-
tion Værløse, meldte sig i 1985 ind i Hjem-
meværnet for derigennem at kunne deltage 
i svæveflyvning i FVS. 

Ole fik sin første start i ASK-21 OY-XKI 
28. apr. 1985. Allerede fra begyndelsen gjor-
de han indtryk på specielt de unge i klub-
ben, når han ankom i sin hvide Toyota MR2. 
Der var altid rift om lige at få en tur med. 
Selv et kort lift ned til vagten var eftertrag-
tet. Ole mødte flittigt op til skoling og efter 
ca. 2½ mdr. fløj han solo 6. juli og blev kort 
efter omskolet til K8. Det første år blev det 
til 154 flyvninger, heraf nogle starter med 
2G OY-XJV. 

Året efter blev Ole omskolet til den ny-
indkøbte ASK-23 OY-XOD. Han havde også 
fuldt drøn på med arbejdslivet og kunne en 
dag fortælle, han var blevet årets sælger af 
kopimaskiner. I den anledning havde han 
vundet en tur til at overvære fodbold VM 
i Mexico sammen med Anne. Han var ikke 
den store fodbold entusiast, men kunne ef-
terfølgende berette om en spændende tur. 

De følgende år begyndte antallet af flyv-
ninger at formindskes. I 1989 blev det til 
blot 5 starter. Ingen starter i 1990 og 1991, 
hvor S-teori prøven udløb.

Ole bestod fornyet S-teoriprøve og påbe-
gyndte igen flyvning i ASK-21 i 1992. Det 
blev dog kun til 2 flyvedage med i alt 6 flyv-
ninger, før Ole besluttede sig for at forlade 
FVS. Årsagen var dels besværet med at skul-
le være medlem af Hjemmeværnet og sam-
tidig de restriktive krav til adgang for ven-
ner og bekendte til Flyvestationen. Det blev 
til 275 starter og ca. 50 timer i hans tid i 
FVS.

Ole meldte sig samme år ind i Nordsjæl-
lands Flyveklub, hvor han fik sin første start 
i ASK-13 OY-XEG 8. jun. 1992 med Arne 
Henning Olsen Leth som instruktør.

Ole fik sit S-certifikat og deltog i de kom-
mende år i sommerlejre til Arnborg og klub-
ture til St. Auban. Han blev uddannet til 
hjælpeinstruktør i 2001 og færdiggjorde 
sølv- C samme år. I 2006 blev Ole uddan-
net til førsteinstruktør.

Ole påbegyndte omskoling til TMG i Di-
mona 14.aug. 2005.  Udover skoleflyvning 
som instruktør i ASK-21, blev det fremover 
TMG, der havde Oles interesse. 

Ole var medlem af en gruppe i NSF, som 
blev dannet for at foretage forsøg med ul-
tralight flys anvendelighed til flyslæb. Ind-
ledningsvis var fokus rettet mod Dynamic 
WT9, som allerede blev anvendt til slæb i 
udlandet. Allerede på det andet møde i grup-
pen blev det klart, Ole havde brugt meget 
tid på at undersøge markedet for billigere 
alternativer. Et af de fly han foreslog, var 
Atec Faeta. Flyet var ikke godkendt til slæb, 
men det kunne det vel blive? Det kostede 
ca. 2/3 af prisen for et Dynamic fly, så det 
blev besluttet at aflægge besøg hos Atec i 
Tjekkiet. Det blev indledningen på et godt 
samarbejde med virksomheden, der mun-
dede ud i modifikation af flyet og godken-
delse til flyslæb med typen. Der udestod 
dog et stort arbejde med at overbevise de 
danske myndigheder, men ved blandt an-
det stor indsats fra Oles side, blev typen 
godkendt til slæb i Danmark.  I 2010 ankom 
Faeta til Gørløse, hvor den blev døbt ”Is-
fuglen”. Oles interesse for at flyve med mo-
tor blev yderligere forstærket. Han blev ret 
hurtigt uddannet til UL instruktør og i en 
periode var han sammen med Egon Trust 
dansk repræsentant for Atec. 

Svæveflyvning blev efterhånden mere en 
form for pligt til at påtage sig skoleflyvning. 
Interessen lå helt klart i flyvning med ultra-

let fly, hvilket førte til oprettelse af en ny 
gruppe, som købte et brugt VL3 Evolution 
fly, der blev stationeret i Roskilde lufthavn. 
Dette avancerede fly med optrækkeligt un-
derstel og høj march hastighed blev sørge-
ligt nok det, der endte med tabet af to gode 
venner og flyvekammerater 

/Poul Skjold
 

Arne Henning Olsen Leth (14. januar 
1955 - 4. november 2017)
Lørdag den 4. november døde vores gode 
ven og klubkammerat Arne knap 63 år gam-
mel. Da havde han kæmpet mod sin kræft-
sygdom i knap 5 år; han gav sig ikke frivil-
ligt og passede da også sit lærerjob indtil få 
måneder før sin død. Jeg ved, at han netop 
ved at passe sit arbejde fik det ekstra over-
skud til at klare skærene så længe, som han 
gjorde, men han fortalte mig engang, at han 
var på det rene med, at helbredt, det blev 
han aldrig.
Når man nævner Arne, så tænker man på 
en meget ærlig , ordholdende og rigtig rar 
person, der aldrig gjorde noget for egen vin-
dings skyld og en person, der i den grad stil-
lede op for andre og særdeleshed sin fami-
lie, hans kone Helle og børnene Christina 
og Mikkel.
Arne var oprindeligt udlært tømrer, men 
læste så senere til lærer. Han begyndte at 
svæveflyve i Frederikssund Flyveklub og 
kom så til NF omkring 1980. Selvom Arne 
var lærer, glemte han aldrig sit oprindelige 
fag, hvilket da også med al tydelighed frem-
gik af alle hans huse både hjemme, på Arn-
borg og med ødegården i Sverige. Jeg synes 
egentlig, at det var spild, at en god hånd-
værker skulle rende rundt og opdrage på 
folks møgunger. Lige hvad det angik, var vi 
nok ikke helt enige.
Nu kunne man blive helt stakåndet, når man 
vidste, hvad Arne havde gang i. Hvis han 
haft muligheden for det, havde han nok be-
stemt, at der skulle være lidt flere timer i 
døgnet. I flyveregi blev det først til genop-
bygning af en Morelli, så en K-6er og til sidst 
en Cobra. Genopbygningen af i hvert fald 
Cobraèn foregik i et snævert værksted ind-
rettet over hanebåndene i Arnes og Helles 
hus på Ellehammervej i Frederikssund.
Arne var selvfølgelig også aktiv i klubben 
både som instruktør og senere også som 
materielkontrollant. Når noget træværk el-

ler glasfiber skulle repareres, var han på plet-
ten iført tømreruniformen og med blyanten 
bag øret, og så var det let at se, hvorfor man 
i Frederikssund Svæveflyveklub kaldte ham 
Miraculix. Og det var ikke kun det prakti-
ske Arne var en ørn til, han havde en meget 
stor viden om fly og svævefly i særdeleshed.
På et tidspunkt var der behov for et fast greb 
om klubbens økonomi og bogholderi, og 
Arne påtog sig opgaven og fik med stor flid 
og dygtighed sat skik på tingene. Han var 
kasserer på det tidspunkt, da flyveklubben 
brændte i 1989, og var den kasserer, der på 
det tidspunkt havde udskrevet de største 
checks i klubbens historie, for gudskelov var 
vi i den heldige situation, at den daværende 
bestyrelse havde sørget for en god forsik-
ringsdækning. Jeg kunne ikke dy mig for at 
drille ham lidt med det, for var der noget, 
der lå Arne på sinde, så var det klubbens 
økonomi og påpasselig omgang med den.
Apropos påpasselighed så skulle Arne og 
jeg hente vores nye LS 7 på fabrikken i Tysk-
land. Vi havde sat flyet i vogn og fået en 
rundvisning på fabrikken og blev så budt 
på en kop kaffe (en kop kaffe, der smagte 
ganske afskyeligt). Efter lidt snak med den 
gode tysker fornemmede jeg, at nu var ”audi-
ensen” ved at være slut. Arne havde beta-
lingen med i form af en check, som han sta-
dig sad med i hånden. Jeg foreslog, at det 
nok var nu, at man forventede afregning, 
og jeg kunne næsten fornemme, at det gjor-
de fysisk ondt på Arne at skubbe checken 
hen over bordet. Jo, han havde i sandhed 
det helt rigtige kasserer-gen.
Efter at have givet kassererstafetten videre, 
fik Arne tid til at flyve lidt mere selv. Først 
i en flot Std. Libelle, som han havde sam-
men med Herbert og HC, sidenhen i sin 
Ventus , som han især fløj i fra Arnborg, 
hvorhan også havde erhvervet en ældre hyt-
te, der selvfølgelig blev ombygget og istand-
sat. Jeg tror, at det netop var på Arnborg, 
han fik sine bedste flyveoplevelser.
Desværre blev Arnes ”slutglid” kun alt for 
kort. Jeg vil huske ham som en god ven og 
klubkammerat om hvem udtrykket ”retti-
dig omhu” står særligt stærkt. Arne var i 
særdeleshed en af de personer, der er en af 
grundstenene i enhver velfungerende fly-
veklub, en ildsjæl med stort fokus på at få 
tingene til at fungere.
/Erik Jensen H

In memoriam
Ved en tragisk UL-flyveulykke i Holbæk d. 16. oktober 2017 mistede Nordsjællands SFK 2 gode venner og 
tidligere klubkammerater Henrik Andersen og Ole Buus. Bare kort tid senere døde også den populære 
klubkammerat Arne Henning Leth-Olsen efter længere tids sygdom.

Mindeord

H Mindeord

Ole Buus Henrik Andersen Arne Henning Olsen Leth



Seilflyhåndboken utgave 2
S/NLF publiserte 1. januar 2018 en ny utgave av Seilflyhåndbo-
ken – Seilflyseksjonens sikkerhetssystem. I mange år har vi ven-
tet på at en ny forskrift skulle avløse våre gamle BSL D 4-1 Seilfly-
forskriften. Fra nasjonale myndigheter har dette arbeidet blitt 
usatt flere ganger, og når det ble klart at EASA skulle utarbeide 
felleseuropeiske regler, ble alt lagt på is og skrinlagt. Norge og 
S/NLF er på full fart inn i dette EASA-regelverket, selv om det 
også her har blitt utsettelser og heldigvis forenklinger underveis. 
Vi venter nå spent på Part-Gliding. Fortsatt har vi et par år på oss 
før denne hverdagen slår fult og helt inn over oss. I påvente av 
dette kunne vi ikke lengre forsvare å drive etter en utgått Seilfly-
håndbok fra 2001 med diverse tillegg. Gjennom 2017 har seksjo-
nen derfor jobbet med en revisjon av håndboken. Hovedelemen-
ter i dette arbeidet ble presentert for og diskutert med klubbene 
under IK-1/Skolesjefsamlingen i april. 
Seilflyhåndboken utgave 2 er gyldig fra 1. januar 2018. Det er vik-
tig at alle klubber, instruktører og fartøysjefer blir kjent med den 
nye håndboken og dens innhold. Intensjoner er at alle klubbene 
skal kunne benytte perioden frem til 1. april med å tilpasse seg 
den nye håndboken. Håndboken kan du laste ned fra seksjonens 
hjemmeside i pdf-format.

Kurs for operative ledere
Operativ leder ble innført som fagfunksjon i klubb første gang i 
2003. Både i 2003 og 2004 ble det avholdt seminarer for Opera-
tive ledere i sentral regi. Mange klubber har allerede mye erfa-
ring ved å stå i denne funksjonen og organiseringen. I S/NLF ren-
dyrker vi fra publisering av SHB utgave 2 denne organisering og 
fagfunksjoner som KAF og Flygesjef er historie. 
Helgen 3.-5. mars har seksjonen satt opp et nytt seminar for 
Operativ Ledere. 
Dette seminaret er en del av denne tilpasningen og informasjo-
nen som ønskes gitt fra seksjonen til klubbene. Seminaret er 
derfor også åpent for klubbledere/styreledere som vil lære mer 
og bli oppdatert på seksjonens sikkerhetssystem. Mer infor-
masjon og påmelding fra seksjonens hjemmeside.

Seksjonens hjemmeside
I vinter strukturerer vi litt om på våre linker fra hjemmesiden. 
Våre håndbøker som utgjøres av Seilflyhåndboken, Instruktør-
håndboken og Vedlikeholdshåndboken får egne linker og sider.
Vi etablerer også en side for undervisningsmateriell, hvor vi leg-

ellers sosial og hyggelig ramme på Storefjell og Klanten. Vi ned-
setter i disse dager en komite som jobber ut program og faglig 
innhold i konferansen. Flyging blir det mulighet for på Klanten 
hele uka, inkl fredag og søndag. Lørdagen blir igjen konferanse-
dagen på hotellet. Vel møtt!

Skoletillatelser
Husk fristen for å fornye skoletillatelser som er 1. mars.  H
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ger ut dokumenter og presentasjoner som kan benyttes i seilfly-
opplæringen. I den gamle skjemasiden vil vi slette det som da er 
flyttet til disse nye sidene for håndbøker og teori. Videre er in-
tensjonen å oppdatere alle skjemaer med nyeste logo etc. Dette 
arbeidet vil pågå i februar.

SUK produserer
Seksjonens Sikkerhet og Utdanningsutvalg (SU) er svært pro-
duktive og leverer nå revisjoner på løpende bånd. Først ut var et 
omfattende arbeid med Seilflyhåndboken (SHB). I disse dager 
har utvalget sluppet den nye Dokumentsamlingen for seilflyele-
ver. Denne kan nå lastes ned i to deler gratis fra den nye siden 
på weben for teorimateriell. Boka vil ikke lengre være å få kjøpt 
i oppdatert utgave hos Pilotbutikken.
Utvalget jobber også sammen med I-kursinstruktørene for å fer-
digstille en revisjon av Instruktørhåndboken (IHB). Erfaringer fra 
de siste 5 år med instruktørutdanning er grunnlaget for noen 
mindre endringer.
Presentasjoner for undervisning er også på vei ut og gjøres tilg-
jengelig. Først ut er en nye og oppdatert presentasjon for Lover 
og Regler hvor SERA og nye SHB er grunnlaget. Videre er det 
kommet en presentasjon for kurs i Bølgeflyging

Ny ORS-sesong
Marlies er godt i gang med å fylle opp bookinglisten på ORS for 
sesongen 2018. Etterspørsel etter arrangementer og leie øker fra 
år til år. Vi vil derfor oppfordre alle i godt tid å booke rom og hyt-
ter. Spesielt gjelder dette til arrangementer og kurs. F.eks ser NM 
ut til å bli stort og med mange deltakere. Her er alt hyttelotte-
riet gjort som annonsert med frist 15. januar. Alle hyttene er boo-
ket så nå er det kun rom tilbake. Reserver deg et rom raskt om 
du vil ha.
Vi åpner seilflysesongen til påske og har intensjon om å ha ak-
tivitet hver dag. Det er kommet mye snø og for påsken tror vi nok 
per i dag at vi kun har rullebanen åpen, men vi kan håpe på en 
varm og tidlig vår. Fra 28. april starter vi opp fulldrift, med sle-
peflyger og bemanning også på hverdager ut august. Ny slepe-
flyger er på gang med utsjekk og opplæring etter påske.

Seilflykonferansen
Du blir vel med oss på sesongavslutningen 5.-7. oktober? Vi gjen-
tar suksessen fra 2016 og lager et program «til inspirasjon» i en 

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

På sesongavslutningen 5.7.-oktober blir det mulighet for flyging på Klan-
ten hele uka, inkl fredag og søndag (Foto: Jens Trabolt)
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Medlemsregistret i IdrottOnline 
Med nytt år ska alla våra klubbar anmäla sina medlemmar i li-
censmodulen. Vi har nu en ny licensperiod som är aktiverad för 
2018.
Som vanligt har vi medlemskategorierna: Huvudmedlem SSF, 
familjemedlem SSF och föreningsmedlem SSF + tidning, det be-
tyder att varje klubb (medlemsansvarig, klubbansvarig för med-
lemsregistret) ska ansöka för varje medlem. Vi önskar att alla 
klubbar får klart sina medlemmar för 2018 så fort det går med 
avseende adresslistor till NG. 

Förnyelse av behörigheter för segelflygtekniker
Vi påminner de klubbar som ännu inte ansökt om förnyelse av 
tekniker att snarast skicka in ansökan till Segelflyget. Behörighets-
bevisen ska skickas till Ann-Lis i Stockholm. Adressen är: Segel-
flyget, c/o EAA Sverige Hägerstalund 164 74 Kista.

Lärarseminarium för segelflyglärare 
Alla segelflyglärare som har en FI (S) behörighet måste även up-
pfylla 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. Utbildningserfarenheten är 
minst 30 timmar eller 60 skolflygningar de senaste 3 åren, gäl-
ler alla klasser 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 2018 är att 
bli medlem i Svenska Flygutbildarföreningen – SFUF och delta-
ga på deras årliga seminarium. Flygutbildarseminariet i SFUFs 
regi genomförs den 7-8 april i år på Billingehus. Det kommer en 
inbjudan till alla som har en FI(S) per post.

Konvertering av S-cert 
Som tidigare informerats kommer FCL för segelflyg införas först 
april 2020. Detta betyder att vi fortsätter med nationella regler 
för utbildning till våren 2020. Alla segelflygare med FCL certifi-
kat (SPL eller LAPL(S) ska dock fullt ut följa FCL reglerna under 
2018 gällande förnyelsekrav mm. Segelflyget kommer informera 
mer förnyelsekrav på hemsidan.
Segelflyget arbetar nu på en lösning där vi kan fortsätta med 
konverteringar av certifikat till och med april 2020, men just i 
skrivande stund har vi bara uppdraget att konvertera certifikat 

tom 7 april 2018 varvid vi rekommenderar alla som fortfarande 
har S-certifikat att konvertera.
Maila gärna FCL ärenden separat till fcl@segelflyget.se

Lärare för bogserutbildning på flygplan
Utbildning för bogserförare på flygplan har nationellt kunnat 
hanteras av segelflyglärare som även varit innehavare av motor-
certifikat med bogserbehörighet. Med uppdatering av FCL från 
8 april i år krävs det att man har en instruktörbehörighet på flyg-
plan, tex. FI eller CRI. Segelflyget förhandlar med Transportsty-
relsen om att kunna hitta en lösning där en segelflyglärare som 
tidigare har utbildat bogserförare ska kunna få ut en begränsad 
CRI(R) för enbart bogserutbildning. 

Årets kursverksamhet på Ålleberg
Under sommaren 2018 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 nu äntligen klart så det går att anmäla sig till våra kurser 
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 - flyg säkert 2
Under vårvintern fortsätter vi med flygsäkerhetsprogrammet – 
flyg säkert 2. Varje besök genomförs av en eller två flygsäker-
hetsmän. Varje klubb ska ta del av några obligatoriska moduler 
men kan även beroende på verksamhet välja till egna moduler.
Till klubbar som ännu inte bokat föreläsning. Vi har möjlighet 
att göra några besök till innan säsongen är igång. Kontakta un-
dertecknad för bokning.

Segelflyget informerar

SEGELFLYGET INFORMERAR
Segelflyget informerar forbundets 
medlemmer
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kontakte Generalsekretær Lars Agesen-Pagh på lap@dsvu.dk og 
aftale nærmere. 

Sportslicenser
Alle der flyver konkurrence i ind- eller udland skal være i besid-
delse af en sportslicens. En gyldig sportslicens er også en forud-
sætning for at få en rekord godkendt. Sportslicenser udstedes 
af formelt set af KDA, men DSvU varetager sagsbehandlingen 
for så vidt angår Sportslicenser til DSvU-medlemmer. Henven-
delser om fornyelser kan sendes til dsvu@dsvu.net
 
Adresseændringer
Hvis du flytter eller skifter E-mailadresse, så husk at informere 
din klub. Det er klubben der opdaterer DSvUs  medlemsdataba-
se. 

Åbningstider i administrationen
Telefonerne vil således som udgangspunkt være lukkede på fre-
dage. Telefontiden er man-tors. 10:00-14:00. Fra 1. oktober frem 
til 1. april kan sekretariatet på Arnborg holde lukket på fredage. 

Langtidssygemelding
DSvUs generalsekretær, Lars Agesen-Pagh, er desværre lang-
tidssygemeldt. Hovedbestyrelsen har derfor lavet en aftale med 
Helge Hald om at assistere på kontoret. Helge vil sammen med 
Britta og hovedbestyrelsen sikre, at vi kan løse de opgaver, der 
er.
I bedes bruge mailadressen dsvu@dsvu.net til al kommunikati-
on med administrationen, og helst undlade at bruge Lars’ adres-
se.
Vi håber, at Lars kommer tilbage inden alt for længe.H

Kommende arrangementer
• Repræsentantskabsmøde 2018, 10. marts 2018, Ejby-hallen
• S-teori 1. 7. april 2018
• Fi-kursus. Arnborg, 21. april – 28. april 2018
• S-teori 2: 9. juni 2018
• Hi-kursus, Arnborg, 16. juni – 23. juni 2018
• S-teori 3. 11. august2018
• Nordisk Svæveflyvedag, Lørdag d. 25. August 2018 (Alter-

nativ dag: 26. august 2018)

Medlemsdatabase
Den nye medlemsdatabase er igangsat. Eksisterende medlems-
data fra DSvU’s nuværende regnskabssystem er indlæst og klub-
bernes ”klub-administratorer” er godt i gang med at kontrolle-
rer og rette data. 
Fremtidige ind- og udmeldelse skal foregå direkte i medlemsda-
tabase. Indledningsvist er det kun klubadministratorerne der kan 
foretage rettelser i systemet. 
Der er udarbejdet en udviklingsplan for medlemssystemet. Ef-
ter planen vil der i foråret 2018 blive åbnet for at medlemmerne 
selv kan tilgå egne data, herunder selv foretage rettelser af egne 
stamdata. Ligeledes er det forventningen af tilmeldingen til fle-
re af de kommende aktiviteter for 2018 (efter medlems login er 
på plads) vil foregå via systemet. 

Klubbesøg fra DSVU
Som led i at opretholde et godt samarbejde med klubberne i 
DSVU gennemføres klubbesøg løbende gennem året.  I 2017 er 
igangsat forsøg med udviklingsforløb i enkelte klubber. Det er 
forventningen at de planlagte klubudviklingsforløb munder ud i 
et mere fast forløb som vil kunne komme alle klubber til gavn.

Skulle man i klubberne have et ønske om gennemførelse af klub-
besøg på et bestemt tidspunkt, eller i forbindelse med et plan-
lagt klubmøde eller arrangement i øvrigt, kan man med fordel 

Dansk Svæveflyver Union  
informerer

DSVU INFORMERER
Generalsekretær Lars Agesen-Pagh 
informerer 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

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.


