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COBRA trailer

Fra forsædet

De fantastiske
mennesker
På denne tid af året er der lys i klubbernes byggelokaler. Traditionen tro skal der poleres vinger, så de bliver spejlblanke, klar til flyve lydløst gennem sommer-sæsonens luft. Tiden i byggelokalerne er også tid til refleksion over vores sport – har vi den optimale klubflåde? Hvad skal vi sælge? Hvad skal vi købe? Jeg selv er
med en gruppe af andre klubkammerater blevet ansvarlig for vedligeholdelsen af klubbens super-orkide, vores Nimbus 4DT, som
klubben købte fra ny i 1993. Det betyder også, at der er 26,5 meter vinger som skal poleres. De samme 26,5 meters spændvidde
og et mægtigt glidetal som gennem de sidste 25 sæsoner har givet klubbens medlemmer – både de erfarne og de uerfarne (2 sæder) store flyveoplevelse i både ind – og udland. Min klubs Nimbus 4DT er serienummer 2 og bærer Schempp-Hirth-bossen Klaus
Holighaus tydelige signatur. Han forhandlede personligt aftalen
med klubben på plads, inden han året efter i 1994 forulykkede i
Schweiz. Her 25 år efter fungerer flyet endnu upåklageligt, og det
er tankevækkende at stå med et fly som legender som Klaus Holighaus personligt har beskæftiget sig med.
Svæveflyvningen er en lidt speciel sport, for der er ildsjæle involveret på alle niveauer, både i forskning og produktion af vores
fly, de klub-legender som sikrer klubbernes fremdrift og de sportslige idoler, som mestrer strækflyvningen på et utroligt niveau.
Endnu mere specielt er det, at idolerne som regel er indenfor rækkevidde eller at sporene efter dem er så tydelige, som med Nimbus-eksemplet. Dykker man lidt ned i historien er de store personlige præstationer meget markante, og så er der pludselig ikke
så langt til pionererne på Wasserkuppe. De helt store pionerer
ligger bare 2-3 livslængder væk fra nutiden, deres opfindelser og
konceptet fungerer endnu, og vi anvender dem hver eneste gang
vi flyver – uden i øvrigt at tænke over det. Tænk lige over det næ-

”

Tænk lige over det næste gang du besøger klubben. Hvem har designet dit fly,
hvem har bygget klubhuset eller hangaren? Det hele er udtænkt af mennesker,
som måske ikke lever længere, men deres fremsyn strækker sig langt ud over
deres egen livslængde.

ste gang du besøger klubben. Hvem har designet dit fly, hvem har
bygget klubhuset eller hangaren? Det hele er udtænkt af mennesker, som måske ikke lever længere, men deres fremsyn strækker sig langt ud over deres egen livslængde.
Derfor var det også en stor oplevelse af besøge Lange Aviation
og Axel Lange til dette nummer af NORDIC GLIDING. At høre beretningen om et menneske, som trods alle odds og nej-sigerne
lykkedes med at producere og certificere verdens første elektriske selvstartende svævefly. Et koncept som siden hen er blevet
standarden eller er på vej til at blive det. Eller skrive om de mange andre elektriske fly, som alle uden undtagelse er produkter af
enkeltpersoners ideer og drivkraft.
Skulle du blive interesseret i at flyve fra isen på Ottsjö, Vågå
eller Kebne (det er snart: marts/april og helt klart et bucket-listitem) er det OGSÅ værd at vide, at ganske mange mennesker har
bidraget til dette med deres drivkraft gennem tiderne. DU kan
få denne specielle oplevelse at flyve fra Ottsjö, Vågå og Kebne
fordi der er andre mennesker FØR dig, som har skabt en flyvekultur og en viden om materiel og logistik, som fungerer endnu den
dag i dag,
De pokaler og priser vi i dag giver til ildsjælene er ikke bare overfladiske udmærkelser, de betyder faktisk noget, for uden de fantastiske mennesker var sporten ingenting. Og jo mere du kender
historien bag det, sætter man pris på det. Tænk lige over det næste gang du gør klar til start. H
Happy gliding
Jens Trabolt, redaktør
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”Reglerne i EASA-regi er enklere end de nationale regler.
Vores gode gamle unionshåndbog var mere kompliceret end
nødvendigt, og det ser man, for EASA-reglerne er barberet
totalt ned. Ikke mindst fordi vi har fået det, som vi ønskede
det gennem EGU-arbejdet”

Læs også:

- Det danske svæveflyveforbunds Ole Gellert Andersen stiller ikke op til den
gamle klage-sang om, at det nye er dårligere end det gamle!
SIDE 44

h Indhold
Udgivet af NORDIC GLIDING APS
for Dansk Svæveflyver Union,
Svenska Segelflygforbundet,
Seilflysektionen, Norges
Luftsportforbund

h Forsidebilledet

h Condor 2 med VR

h Klædt på Wave-camps?

Axel Langes drømmeprojekt Antares 20E i sit rette
element.

Virtual Reality i den bedste svæveflyvesimulator? Konge-resultat!
SIDE 38

Hvornår er kulde farligt, og hvad skal
man gøre for at holde varmen?
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Midt i den elektriske revolution
Vores sport er epicentrum for udvikling af fremtidens elektriske drivlinjer. Hvad er status, og hvad kan vi forvente os af
fremtiden?
SIDE 26

NORDIC GLIDINGs ansvar for kundens
tab som følge af fejl i annoncer, der kan
tilregnes NORDIC GLIDING, er maksimeret
til pågældende annonces pris og er uden
ansvar for et evt. yderligere tab, som kunden måtte lide, herunder indirekte tab.

Deadline for artikler
Nr. 2, 2019
20. marts 2019

Teamet har sat kursen
Det danske svæveflyveforbund har formuleret en ambitiøs
strategi. Her er teamet som skal eksekvere SIDE 44

Flyproducent:
Axel Lange har mange ideer, og han tror på dem. Resultatet er Antaresserien og en producent, som trods skeptikere, vover at gå egne veje i
udviklingen
SIDE 12
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h Internationalt

giganter bag seriøse ELektroprojekter

Siemens og Airbus sigter mod elektro-fremtiden med udvikling i energieffektive hybridog elektrokoncepter. Nu har Boeing og Rolls-Royce meldt sig ind i denne klub med 2
spændende projekter. Det ene er Boeings PAV (Passenger Autonomous Vehichle) som
blev testfløjet d. 23. januar i Virginia, USA. Flyet kombinerer ”traditionel” droneteknologi som skal give vertikal start og landing (VTOL) med et fastvinge og elektrisk pusherpropel til cruise-flyvning. Rækkevidden er ca 80 km og flyet skal fungere som en regional taxi som opereres fuldstændigt autonomt. ”Boeings ekspertise har været en hovedspiller i udviklingen af flyvning som verdens mest sikre transport-metode, og det vil vi
fortsætte i vores tilgang til disse nye transportteknologier”, siger Boeings udviklingchef
Greg Hyslop.
Rolls-Royce, teknologigigant med speciale i bl.a gasturbiner, har netop annonceret, at
de gennem et teknologiprogram vil bygge verdens hurtigste elektriske fly, Spirit of Innovation. Flyet med 8 meter spændvidde får 750 kW-motorkraft (1000 hk) og verdens
kraftigste batteri monteret i noget fly. Målet er + 500 km/t og en rækkevidde på + 300
km. Første flyvning ventes til næste år.

www.nordicaviation4all.se
”Spirit of Innovation” bygger videre på en gammel britisk tradition med rekordfly. Flyet har 3 x 250 kW-motorer som driver samme propel. Meningen med projektet er at accelerere udviklingen og erfaringer med elektriske drivlinjer.

Boeings første flyvning med PAV, Passenger
Autonomous Vehichle

WOlf Lemke 1938-2018

Den legendariske designer af
moderne svævefly fra LS, Wolf
Lemke døde kort før jul som 80årig. Wolf Lemke var som ung
student en del af Akaflieg Darmstadt og var med kammeraterne Gerhard Waibel, Heiko Freiss og senere
Klaus Holighaus ansvarlig for at bygge prototypen D-36
Circe, som med en avanceret kompositkonstruktion
skulle blive stamfader for alle moderne svævefly og de
senere LS-typer.

Derek Piggott 1922-2019

Tidligt i januar døde Derek Piggott, et engelsk svæveflyve-ikon. Med et C.V. som inkluderede 10.000
flyvetimer i over 320 flytyper, heraf 180 typer af
svævefly, film-stuntpilot, Lasham-chefinstruktør,
indehaver af flere rekorder, bl.a. for menneskedrevne fly og britiske højderekorder var Piggott en erfaren herre. På trods af alle vilde rekorder bidrog Piggot enormt til en høj flyvesikkerhed i Storbritannien
gennem udvikling af metodisk flyvetræning.
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Schleicher afslører AS 33-teamet

Som tidligere skrevet i NORDIC GLIDING afviger Schleicher i Poppenhausen nu fra det gamle
hæderkronede princip om at navngive nye fly med konstruktørens initialer (ASH, ASG) Afløseren til ASG 29 hedder nu bare ”AS 33.” som reflekterer teamets anonymitet som hos fx
Schempp-Hirth. Men nu har Schleicher lagt kortene på bordet og afslører nu det fulde designteam: Fra venstre Joschka Schmeisl, design og produktionschef - har været hos Schleicher siden 2003, Paul Anklam (ingeniør), Andreas Storch (ingeniør), Ulrich Simon (ingeniør), Tobias
Mörsel (ingeniør) og endelig Manfred Münch, ingeniør-veteran som har været hos Schleicher
siden 1981 og som også arbejdede med Rudolf Kaiser (ASK).

When you want the best service!
Photo: Tomas Wiklund
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h Internationalt

Foto: Selvstartende 13,5 M Mini-Lak FES.

Der flyver mere end 150 FES-motoriserede
fly i verden, og nogle af dem, fx Mini Lak
FES kan selvstarte.
Disse motorsystemers fleksibilitet gør, at
de kan anvendes under helt andre forhold,
end fx traditionelle benzinturboer.
FAI har længe tænkt over, hvordan man
kunne integrere og udnytte denne nye teknologi i de eksisterende sportslige events,
og endelig er det faldet på plads. 1. september 2019 og 7 dage frem skal Aeroclub
Pavullo i det nordlige Italien organisere 13,5
m-FAI-verdensmesterskabet for E-typer.
Mesterskabet skal være en test af nye og
forhåbentlig spændende muligheder samt

også være en katalysator for udvikling af
elektriske svævefly og deres anvendelse. Det
vil være muligt for piloterne at anvende en
aftalt mængde strøm undervejs i flyvningerne, fx for at undgå en udelanding eller
for at booste finalegliddet. Økonomiseringen og tidspunktet for det ”elektriske boost”
er helt op til piloten, for alle piloter flyver
med samme mængde energi.
Hvordan dette vil påvirke sikkerheden,
får vi at se.
Scoringen bliver baseret på totaltiden som
i fx Tour De France. Deltagere som ikke
klarer dagens task får en tid baseret på den
langsomste pilot som fuldfører tasken.

ER DU FORSIKRINGSDÆKKET KORREKT?

HDI Global Specialty SE, Scandinavian Branch, P.O. Box 22085, SE-104 22 Stockholm, Tel. +46 8 617 54 00, www.hdi-specialty.com

Første konkurrence
for elektriske fly
Denne nye konkurrenceform kan også
være en fremtidig organisatorisk indgangsdør til flyvning med fly med boundary layer suction, som også kræver en ekstern energikilde (batteri) og som derfor i den traditionelle optik ikke længere er et svævefly.
I øvrigt skal det blive interessant at se,
hvordan organisatorerne i praksis vil bestemme hvor meget energi deltagere må anvende. I et regel-draft (RULES FOR FAI EConcept) som FAI publicerede 11. januar
står der, at det er op til de lokale procedurer.

WORLD WIDE FORSIKRINGER:
Loss of License
Rejse & Sundhedsforsikring
Ulykkesforsikring
Liv & pension
Flyforsikring

Hangar Keepers
Bygning & Løsøre
Prof. Ansvar
Transport
Udstationering

UTSEENDET FÖRÄNDRAS
MEN INNEHÅLLET ÄR
DETSAMMA.

Kontakt os hvis du ønsker et uforpligtende tilbud!

www.simons1.dk / Tel: 7020 1927 / maegler@simons1.dk

Forsikringsmaeglerne_annonce_185x55_ny.indd 1

SIDE 8 Nordic Gliding 2019

16/04/2018 11:38

I 50 år har vi på Inter Hannover förfinat och utvecklat våra skräddarsydda försäkringslösningar för
dig som älskar att flyga. Den 1 januari 2019 ändrar vi utseende och byter namn till HDI. Men för
dig som kund innebär det inga förändringar – bara att du kan räkna med ännu bättre och tryggare
lösningar, med samma höga flexibilitet och samma kompetenta medarbetare som förut.

Vem som försäkrar dig spelar ingen roll. Tills det gör det.
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Succén fo
r

tsätter

Inbjudan till
HDI Safe Skies 2019
2019 arrangerar vi första upplagan av HDI Safe Skies, vi fortsätter
därmed samma framgångsrika koncept som tidigare år hetat Inter
Hannover Safe Skies. Målgruppen för HDI SS är de piloter som vill
utvecklas inom sträck och tävlingsflyg samt är i början av sin tävlingskarriär. Vi vill uppmuntra alla som flugit minst en RST/OLC
sträcka att försöka vara med. Banorna är alltid i form av assigned
area, vilket ger den tävlande stor möjlighet att välja sin egen väg
och hur långt hen vill flyga. Stor vikt läggs på säkerhet och går tävlingen i områden med färre utelandningsmöjligheter tas stor hänsyn till detta. Har man ingen erfarenhet av sträckflygning men vill
vara med så är det en god idé att flyga med en mer erfaren pilot i

en 2-sitsare, 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
kunskap. Tävlingen är uppdelad i flera deltävlingar, se kalendern
nedan. Det står deltagarna fritt att vara med i så många deltävlingar
som man önskar och kan. Segrare för varje deltävling koras lokalt
och pilotens samtliga resultat vägs och summeras för att kora en
totalsegrare med prisutdelning på SSF årskonferens. Anmälan, administration och resultat sker genom RST-Online under avsnittet
IH Safe Skies: http://www.rst-online.se
/Stefan Björnstam, projektledare SS IH, 070-799 74 81, stefanbjornstam@gmail.com.

Deltävling

Plats

Datum

Kontaktperson

Kontaktuppgifter

Dala-Järna Safe Skies

Dala-Järna

28/4 - 1/5

Kjell Dahlsheim

070-622 79 75
kdalsheim@yahoo.se

Vängsö Safe Skies

Gnesta

17-19/5

Gillis Sundström

070-6149481
gillis@dawntech.se

Ferringssträcket

Feringe

30/5-2/6

Magnus Schön

070-3349992
magnus.schon@bredband.net

Polar Safe Skies

Älvsby

28 - 30/6
27e träning

Bo Vikström

070-6335348
bovi047@telia.com

Bergslagsträffen

Örebro

12-14/7

Mathias Johansson

0708- 614962
plutocup@icloud.com

Ödestugu Safe Skies

Jönköping

9-11/8

Robert Klasson

070-6488236
knix@telia.com

Retromeet på Ålleberg

På vej mod flutter-fri fly

For første gang nogensinde er det lykkedes for NASA at minimere flutter i
et eksperimentalfly ved at anvende software i flyets kontrolsystem. NASA
X-56 er et eksperimentalfly med en spændvidde på 8 meter, designet til at
udforske mulighederne for konstruktion, materialer og styresystemer. Resultaterne kan gøre det muligt at bygge mere energieffektive fly, specielt
store trafikfly, i lettere, tyndere materialer og med fleksible vinger. For at
gøre dette, er det et krav, at man forstår og kan kontrollere flutteregenskaberne. Flutter er potentielt destruktive egensvingninger som på få sekunder kan føre til totalhavari. Alle fly som har et luftdygtighedsbevis er fluttertestede.
På en række tests på NASA Armstrong Flight Research Center har forskerne fløjet X-56 med de-aktiveret flight control system gennem en sekvens
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af manøvrer specielt designet til at fremprovokere ukontrollabel flutter.
Derefter har de aktiveret softwaren indbygget i flight control-systemet,
som har bragt flutteren under kontrol ved at give kontra-input med høj frekvens. Det er vigtigt, at flyet har præcise fiber-optiske sensorer, som giver
real-time, højtopløselige flight data og som giver flyets styresystem mulighed for at reagere på disse data.
Teamet siger, at det er muligt at flyve langt forbi et trigger-punkt for flutter og aldrig opdage det, ganske enkelt fordi systemet dæmper oscillationerne.
Mange faktorer kan føre til flutter, heriblandt ændringer i flyets brændstofvægt under flyvning. Når flyet er tungt opstår flutter ikke før en højere hastighed, men efterhånden som brændstoffet forsvinder, kan flutter etableres ved en meget lavere hastighed.
Nordic
2015
Nordic Gliding
Gliding 2016
2017 SIDE
SIDE 11
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h Flyproducent Lange
- DG Flugzeugbau
Aviation

FLYPRODUCENT ..
Hvem bygger vores svævefly? NORDIC GLIDING tegner et portræt af
de producenter, der er toneangivende i udviklingen af svævefly.

Tekst: Jens Trabolt,
Foto: Jens Trabolt & Lange Aviation

Nævn 5 nutidige, eksisterende tyske producenter af svævefly?
Schempp-Hirth og Schleicher vil nok komme frem temmelig hurtigt, og nok også DG Flugzeugbau – måske også Stemme. Derefter
vil de fleste svæveflyvepiloter nok forstumme: åh jo, Lange Aviation!
Gennemgår man fakta står det klart, at det er en fascinerende og
nytænkende producent, som helt ufortjent ikke har fået større anerkendelse. Men der er der flere årsager til. For det første har Lange aldrig været en producent af klubfly. Selv den billigste 18 meter
Antares har altid været et fly for ”privateers” – et selskab som Lange deler med fx Jonker, som også er fly for individualister. Der er
ingen 2-sædede fly på bestillingslisten. For det andet er Lange Aviation en relativt ny producent på et marked præget af gamle hæderkronede virksomheder; Schleicher fejrede sin 90-års fødselsdag
sidste år, og Schempp-Hirth er 84 år gammel. En 20 år gammel
virksomhed som Lange er en junior i dette selskab.
Præcis som Wolf Hirth, Martin Schempp, Alexander Schleicher,
Wilhelm Dirk og Gerhard Glaser og mange andre før dem er Lange et produkt af den gode gamle tyske tradition med at navngive
virksomheden efter grundlæggeren. Axel Lange (født 1963) er en
tysk ingeniør fra det tekniske universitet i Aachen, og selvklart
svæveflyver fra en ung alder. Fra 1990 til 1996 var han teknisk chef
på DG i Bruchsal, og det var der han fik ideen til de elektriske fly,

Axel Lange med benzinturbo - og el-version af Antares: . Der er ingen tvivl om, at passionen ligger i den elektriske drivlinje: Med benzin er du låst i et udviklingsmæssig status
quo, men med elektro kan du fx opgradere til endnu kraftigere batterier om 10 år, siger
Lange. Bemærk i øvrigt dimensionerne på propellerne. Elektropropellen er 2 m!

Innovation lab
Lange Aviation i Zweibrücken er af flere årsager nok en af de mindst
kendte tyske producenter af svævefly. Det er helt ufortjent, for Axel
Lange og co. har, trods modstand fra nej-sigere og skeptikere, flyttet
opfattelsen, hvad som er teknisk muligt i elektroflyvningen. Det kræver, at man tror på sin idéer – og det gør Axel Lange.
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Mock-up på Aero Friedrichshafen 2018 af det radikale
Antares-baserede fuelcell-drevne overvågningsfly
Lange E2 som er under faktisk produktion med 6 x elmotorer. Første flyvning er forventet her i 2019.

Lange har tidligere produceret fly med brændselsceller. I joint-venture med det tyske rumforskningsinstitut DLR lykkedes det Lange i 2009 med forskningsflyet Antares H2 at flyve en hel flyvning fra start til landing drevet af strøm fra 2 onboard-brændselsceller.

Langes fabrik i Zweibrücken, ca 130 km sydvest for Frankfurt direkte op
til den store lufthavn med næsten 3000 meter bane.
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Lange Antares 18T (2006)
Spændvidde 18 m
Vingeareal 10,97 m²
Sideforhold 29,54
Tomvægt 345 kg
Max flyvevægt (MTOW) 660 kg
Vingebelastning ca. 37,8– 60,2 kg/m²
Min. synk 0,49 m/s (550 kg)
Vandballast 214 l
Max fart (VNE) 280 km/t
Motor Solo 2350 C, 22 kW/30 hk
Max stigehastighed 2,0 m/s
Bedste glidetal 53
Pris ca 135 000 euro (+ moms)

Vilken är bäst? JS 3 eller Ventus 3?
Diskussionen går på sociala media. Här
är lite siffror från VM i Hosin.

Turbo-versionen 18T med den kraftige
30 hk-motor og mulighed for throttle
og selvstarter

Drivlinje-prototypen LF 20E baseret på Axel Langes egen DG 800 med
20-meter spændvidde (lille billede) og det endelige resultat Lange Antares 20 E, som var en revolution ved introduktionen for 15 år siden.

som har været fokuspunktet for hans efterfølgende karriere.
NG møder Axel Lange på fabrikken beliggende ved den store
flyveplads i Zweibrücken, ca. 130 km sydvest for Frankfurt og over
kaffen får vi beretningen om, hvad som drev Axel Lange til at starte sin egen virksomhed i et yderst nichepræget marked:
”Egentlig var det tiden på DG, som viste mig, at den elektriske
flyvning er vejen frem”, siger Lange. ”Jeg var teknisk chef, og det
pinte mig at se de mange motoriserede fly – enten SLG eller turbo,
som havarerede. Hver gang jeg kom tilbage efter ferie (semester,
red.) kunne jeg fylde ordrebogen med fly som skulle repareres efter skader, og det var stort set altid motoren, som var årsag til havariet. Enten fejlede motoren eller også var der problemer med
pilot/motor-interfacet, d.v.s. at piloten fejlopererede motoren under stress. Så dette var helt sikkert fundamentet for min drøm om
at prøve at forbedre sikkerheden i svæveflyvningen med elektrificering af drivsystemerne. En anden faktor var også, at jeg opleveSIDE 14 Nordic Gliding 2019

”

Egentlig var det tiden på DG, som viste
mig, at den elektriske flyvning er vejen
frem”, siger Lange. ”Jeg var teknisk
chef, og det pinte mig at se de mange
motoriserede fly – enten SLG eller turbo, som havarerede.

de klager over støjniveauet fra mit eget selvstartende fly, når jeg
besøgte flyvepladser i udlandet ”, siger Axel Lange. I 1996 blev
drømmen en realitet; han kvittede jobbet hos DG og startede sin
egen virksomhed, Lange Flugzeugbau.

Et selvstartende elektrisk svævefly? Vanvid!
De første forsøg med elektroflyvning blev i Langes egen kraftigt
modificerede DG 800 med 20-meter spændvidde under kodenavnet LF 20 E. Det fløj første gang i 1999 med Panasonic nikkelmetal-hydrid-batterier, som med en 42 kW-elmotor kunne selvstarte
flyet til 1900 meter. Denne performance var rigeligt for at bevise
konceptet, og dette var da også en udstrakt ”Langefinger” som hilsen til de mange skeptikere, som ikke troede på elektro-konceptet:
”Et selvstartende elektrisk svævefly? Vanvid”. Men som Axel Lange selv siger, så er mange af de tidligere ”nej-sigere” nu fuldt beskæftige med udvikling af deres egne elektrosystemer. ”Det er en
evolution, som vi sætter pris på”.
Nu havde Lange sit ”Proof of concept”, solgte sin LF20-prototype, og kastede nu alt sin energi og økonomiske ressourcer ind i designet af Antares, som benyttede drivlinjen fra prototypen: ”Det

var en helt unik mulighed for at bygge verdens første svævefly specifikt designet rundt om med en elektrisk drivlinje”, siger Lange
som derefter hyrede en F1-bils cockpitdesigner til at designe sikkerhedscockpittet, og aerodynamikeren Loek Boermans fra TU
Delft til at designe vingeprofilerne med 9 varierende profilsektioner.
Antares fløj første gang i 2002, gik i serieproduktion i 2004 og
blev i 2006 EASA-certificeret som det første elektrofly nogensinde.
De gammeldags batterier fra prototypen blev byttet ud med moderne Li-ion-batterier fra franske Saft, som ifølge Lange producerer de bedste batterier på markedet: ”Saft er ikke de billigste batterier, men de bedste”. De moderne batterier næsten fordoblede
kapaciteten, og flyet kunne nu stige til 3500 meter med 4 m/s. Rækkevidden var nu 250 km med savtak-flyvning, eller 185 km i horisontalflyvning. Batteridimensionerne er lidt specielle: ca 7 cm i
diameter og en længde på ca 20 cm per celle. Batterilevetiden er
opgivet til 20 år og 3000 cyklusser. Batterierne findes indbygget på
skinner i vingeroden, og batteriladeren er også onboard– praktisk
hvis man lander på en fremmed flyveplads. Samme batteritype findes i øvrigt også på bl.a. Nasas Mars Rover, den nye Airbus A350
og F-35 JSF-militærflyet.

Antares, et sympatisk koncept
Antares-serien, som senere kom i med varierende spændvidder
(fra 18 til 23 m), er et sympatisk koncept med en høj grad af ergonomi for piloten, også i interaktionen med det patenterede elektrosystem. ”Single-lever-operation” kontrollerer pylon, motor og
power. Det er bare at føre ”power-lever”, placeret i venstre side af
cockpittet frem og tilbage, så de-aktiverer man motorstyringens
safety swich (en børnesikring, også for voksne børn!) Så er motoren klar til at levere power. I dag, mindst 15 år efter systemets debut, virker det ganske standard. Men i tiden op år 2000 kæmpede
piloterne endnu med komplicerede benzinmotor-installationer
med masser af indbyggede pilot-fælder, som genererede en masse
stress og potentielt farlige situationer.
”Det var meget vigtigt for os at sikre, at systemet var pålideligt,
sikkert, enkelt at vedligeholde og ikke mindst at anvende”, siger
Axel Lange. ”I modsætning til en forbrændingsmotor har elektrosystemet en meget høj pålidelighed som følge af den enkle systemarkitektur med et begrænset antal komponenter i en meget høj
kvalitet. En anden positiv bivirkning er, at elektrosystemet kører
vibrationsfrit. Det er behageligt for piloten, men også positivt for
flyets livslængde”, påpeger Lange. Alle, som har erfaring med gamle turbo – og motorsystemer ved, at de ekstreme vibrationer er meget destruktive for komponenter i flyets installationer. Med udfældet motor synker Antares 20E øvrigt under 1 m/s, så selv en moNordic Gliding 2019 SIDE 15
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Den håndværksmæssige kvalitet er høj: Her produceres finnen. Til højre det super-forstærkede
og cadmium-coatede understel til 1650 kg-monsteret Antares E2.

Antares-cockpittet er et studie i ergonomi. Skal man flyve længe er det
vigtigt, at man sidder komfortabelt. Cockpittet har desuden en mængde
smarte features: bl.a. at når man aktiverer luftbremserne fuldt, så flytter
man på samme tid flaps-vælgeren til plus-setting.

torfejl er ikke nødvendigvis synonymt med stor krise.
Elektroprojektet har selvfølgelig resulteret i, at Lange i dag står
som en pioner i elektrosystemer til flyvning: ”Vi var de første til at
certificere systemerne til flyvning, og det er den øvrige industri
klar over, for mange andre aktører kommer til os, når de vil vide
noget om elektrosystemer. Der er ingen andre fabrikanter som har
så mange timer på elektrofly som os. Antares-drivlinjen har med
tiden akkumuleret ca 120 000 flyvetimer”, påpeger Axel Lange.

Også med benzinturbo
Det er dog også muligt at købe en Antares med benzinturbo, fx
som Antares 18T: ”Men vi forsøger altid at sælge elektrodrivlinjen
til kunderne”, siger ingeniøren Andor Holtsmark, som bl.a. er leder af udviklingsafdelingen hos Lange. Traditionen tro har Lange
dog forbedret lidt på det klassiske turbokoncept. For det første er
det muligt at bestille turboen med startmotor, så kunderne ikke
skal Stuka-dykke motoren i gang. For det andet er motoren ingen
vanlig turbomotor. Det er en Solo 2350C-motor med 30 hk som
også var monteret i de første generationer af de selvstartende Ventus CM. Denne kraftige motor giver lidt ekstra power – specielt i
”hot and high”-miljøer, og i versionen med startmotor er der også
throttle, så det er muligt at starte fx i bilstart med udfældet motor
i tomgang.
Men ingen succeshistorie uden problemer. I 2006 udviklede LanSIDE 16 Nordic Gliding 2019

ge 18-meteren Lange Antares 18S, som var et rent svævefly, men
umiddelbart efter i juli 2007 blev virksomhedens økonomiske situation så dårlig, at Lange Flugzeugbau blev erklæret insolvent. Efter en længere proces åbnede Lange under navnet ”Lange Aviation
GmbH” og har siden haft et relativt stabilt organisatorisk blodtryk.
Dette er dog relativt, fordi produktion af svævefly ikke er for folk
med svage nerver. Det er et niche-marked med små marginer og
selv små fejl kan være katastrofale.
I 2011 var Lange og Schempp-Hirth partnere i udviklingsprocessen omkring Lange Antares 23 E og Schempp-Hirth Quintus.
Fokus var på 23-meter vingekonstruktionen, for både Lange og
Schempp-Hirth ville have deres egne motor – og fuselagekoncepter. Indervingerne på 9m er designet og produceret af Lange Aviation, og på Quintus findes også Langes unikke elektronisk styrede ballastsystem. Certificeringsprocessen for Quintus har efterfølgende været problematisk, fordi de tekniske data og rettigheder til
Lange-indervingen angiveligt har været ”fanget” i det gamle insolvente selskab. Som følge heraf flyver Quintus endnu på ”Permit to
fly” og der er ingen udsigter til en endelig certificeringsløsning. At
partnerskabet skulle ende på en trist note er ærgerligt, fordi SH/
Lange-eventyret også resulterede i spændende fremtidskoncepter
som Arcus E – verdens første high performance 2-sædede svæve-

”

Der er ingen andre fabrikanter som har
så mange timer på elektrofly som os.
Antares-drivlinjen har med tiden akkumuleret ca 120 000 flyvetimer

fly med elektrisk selvstart takket være EA 42-drivlinjen fra Lange.

Prisbelønnet koncept
Langes anstrengelser og rolle som pionér for den elektriske flyvning er dog blevet bemærket af industrien og kollegaerne: I 2010
modtog Axel Lange Lindbergh Trophy (senere LEAP, Lindberg
Electric Aviation Prize) som er en stor ære. Året efter, 2011 gik
Berblinger-prisen til Axel Lange, fordi han trods megen modstand
var lykkedes med at virkeliggøre sin drøm om den elektriske flyvning og endelig i 2017, hvor svæveflyvningens egen tekniske organisation, OSTIV, ærede Lange med den højeste udmærkelse; OSTIVprisen for at have ”udviklet, certificeret og typeproduceret et elektrisk svævefly”.

Lange Antares 20 E (2002)
Spændvidde 20 m
Vingeareal 12,6 m²
Sideforhold 31,7
Tomvægt 475 kg
Max flyvevægt (MTOW) 660 kg
Vingebelastning ca. 43,2– 52,4 kg/m²
Min. synk 0,49 m/s (540 kg)
Vandballast 100 l
Max fart (VNE) 280 km/t
Motor DC/DC børsteløs, 42 kW/57 hk
Max stigehastighed 4,4 m/s
Max højdevinding (motor) 3400 m
Bedste glidetal 56
Pris 178 800 euro (+ moms)

Fremtiden og the norwegian connection
Der er fortsat stærkt fokus på de fundamentale værdier hos Lange
Nordic Gliding 2019 SIDE 17
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Sikkerhed fremfor alt. Fra venstre: Batteriinstallationen har
flere sikkerhedssystemer, bl.a. opvarmning og automatisk
overvågning af vitale parametre. I midten billede af den temmelig lange crash-struktur i næsen på flyet. Til højre fremviser
Andor Holtsmark en meget stærk kulfiber-bjælke som er en integreret del af cockpittets sikkerhedsstruktur, der dirrigerer
kollisionskræfterne videre udenom piloten.

Rendering af Antares 21 E. Lange har planlagt jomfruflyvningen i 2019.

Lange Antares 21E (2019)
Spændvidde 21,5 m
Vingeareal 12,9 m²
Sideforhold 31,7
Tomvægt 480 kg
Max flyvevægt (MTOW) 710 kg
Vingebelastning ca. 42,6– 55 kg/m²
Min. synk 0,45 m/s (550 kg)
Vandballast 126 l
Max fart (VNE) Ikke oplyst
Motor DC/DC brushless, 42 kW
Max stigehastighed 4,4 m/s
Max højdevinding (motor) 3500 m
Bedste glidetal 57,5
Pris 188 800 euro (+ moms)
Batterimodulerne er placeret i vingeroden og kan enkelt demonteres. Bemærk Saft-cellernes utraditionelle dimensioner.

Aviation: Innovation og høj kvalitet er nøgleord både hos ledelse Antares 20E og i øvrigt spreder elektro-evangeliet med mange flotog de ca 30 ansatte på fabrikken i Zweibrücken, som er fuldstæn- te Youtube-videoer.
I de moderne fabriksbygnindigt fantastisk placeret for en flyger (ligner DG) er der livlig akfabrik med udviklingsprojekter;
Lange Aviation har også en norsk vin- tivitet. 6-7 kundefly plus nye proStraks udenfor hangardøren er
kel. Ingeniøren Andor Holtsmark, som i jekter fylder i landskabet. Lange
der taxivej-forbindelse til den 45
er fortsat med at forfine og udmeter brede og næsten 3 kilomeøvrigt har studeret under Loek Boervikle på Antares-konceptet: ”Unter lange asfaltbane som tilhører
mann på TU Delft, er nordmand. Det
der udviklingsprocessen har vi
lufthavnen. Ideelt til testflyvning
samme var en af testpiloterne under
logget 550 ”minor changes” på
af vilde prototyper. Mere om det
udviklingen
af
Antares,
Ola
Røer
ThorAntares-designet, og vi producesenere!
Lange Aviation har også en
sen samt Karl Olsen som har udviklet rer i meget høj kvalitet”, forsikrer
norsk vinkel. Ingeniøren Andor
softwaren på Antares-motorstyringen. Andor Holtsmark og holder en
gult skinnende metalkomponent
Holtsmark, som i øvrigt har studeret under Loek Boermann på TU Delft, er nordmand. Det sam- til understellet op. Det er fremstillet in-house, svejset under optime var en af testpiloterne under udviklingen af Antares, Ola Røer male ikke-korrosive forhold i en gastæt atmosfære og senere cadThorsen samt Karl Olsen som har udviklet softwaren på Antares- mium-coated. ”Det giver en fantastisk kvalitet i rustbeskyttelsen,
motorstyringen. Karl Olsen bor nu i Schweiz, hvor han flyver sin som er på højde med standarden i store trafik- eller militærfly som

”
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opererer i maritime miljøer”, siger Holtsmark, som har været i jobbet siden 2003. Lange er også meget stolte af deres kuglelejer i hele
styresystemet. ”Vi har en suveræn ror-feel, som skyldes den meget
lave friktion”, siger han. Den gode komfort i flyet, de harmoniske
flyveegenskaber og det stress-fri elektrosystem er også en del af
den gode sikkerhed.
Der har dog været 2 fatale havarier med Antares. En ulykke med
en midair i en Antares 18T i Tyskland i 2015 og en Antares 20E
som i 2012 ramte hanget med højre vinge nær Barcelonette i Frankrig og derefter styrtede ned.
Lange er i fuld fart med at udvikle en fortsættelse af Antares-serien. Efter en byggeserie på ca 60 stk. Antares 20E debuterer flyet
i næste evolution, som får titlen 21E. Lange siger, at en af de parametre som de gamle 20E-piloter altid har ønsket sig at forbedre var
stigeegenskaberne i svag termik. Derfor lanceres flyet nu med en
forlænget ydervinge med nyt profil som øger spændvidden fra 20
til 21,5 meter. Finnen og sideroret har fået større korde (bredere)
for at sikre mere kontrol og manøvredygtighed. Trods en forstær-

Lange Antares 23 E (2011)
Spændvidde 23 m
Vingeareal 14,75 m²
Sideforhold 38,5
Tomvægt 530 kg
Max flyvevægt (MTOW) 850 kg
Vingebelastning ca. 40,7– 58 kg/m²
Min. synk 0,47 m/s (600 kg)
Vandballast 247 l
Max fart (VNE) Ikke oplyst
Motor DC/DC brushless, 42 kW
Max stigehastighed 4,0 m/s
Max højdevinding (motor) 3000 m
Bedste glidetal 60
Pris 218 800 euro (+ moms)
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TOP SECRET

!
Foto herover: En del af den ultra-forstærkede vinge-struktur på Antares E2 (vægt 1650 kg). I princippet bliver konstruktionen så stærk og stiv, at
man kunne hæve Vne til 450 km/t.

Motorer-Reservdelar-Tillbehör
Tel +46-(0)171-414039
E-mail info@lycon.se · www.lycon.se
Härkeberga 16
SE-745 96 Enköping
Sverige

I en af Langes hangarer var der stor larm og aktivitet,
og NG blev overrasket over dette noget utraditionelle
test-setup. Hvad var nu dette?
Langes ingeniører endurance-tester de 6 metanol-drevne fuel-cells som skal producere strøm til de 6 motorer
i Lange E2. Udenfor hangaren stod en 42 kW Antareselmotor og havde kørt på max. power i flere dage nonstop. For at sikre køling havde ingeniørerne koblet 2
vanlige hus-radiatorer til kredsløbet. That’s engineering! Som første medie nogensinde fik vi grønt lys til at
fotografere, forudsat at man ikke kunne læse data på
den store monitor.

Auktoriserad distributör för Rotax Aircraft Engines i
Skandinavien och Baltikum

ket indervinge og større finne bliver tomvægten bare øget med 5
kg til 710 kg. Motoren er desuden 2.generation og har lidt højere
energieffektivitet, hvilket i teorien giver ca. 100 meters mere stigekapacitet.

Foto herover: ”Bleeding edge”-engineering.
Dette er ikke standard på andre svævefly:
Finnen på Antares E2 med indbygget alumiumsnet i kulfiber-strukturen for ”Lightning
protection”. Flyet får også anti-isnings-systemer.

”Bleeding edge”
Størstedelen af de gamle svæveflyproducenter er konservative i deres produktions- og innovationstrategi. De afviger sjældent fra den
gennemprøvede innovations- og fornyelsesstrategi. Små ændringer og forbedringer, intet radikalt, ingen store udsving. Lange står
i kontrast til dette. Det selvstartende elektrokoncept og hele Antares-serie var en kæmpe satsning, også personligt for Axel Lange.
Pipistrel i Slovenien har også lidt af den samme filosofi, når det
gælder vilde prototyper (hvem mindes ikke rekordflyet Pipistrel
Taurus G2 med 2 fuselager og en enorm elektromotor i midten fra
2009?)
Lange har tidligere produceret fly med brændselsceller. I jointventure med det tyske rumforskningsinstitut DLR lykkedes det
Lange i 2009 med forskningsflyet Antares H2 at flyve en hel flyvning fra start til landing drevet af strøm fra 2 onboard-brændselsceller.
Nu udvikler Lange 2.generation af dette koncept med forsknings
– og overvågningsflyet Antares E2, som i første omgang skal flyves af en konventionel pilot, senere måske som drone. Fokus er
missioner som kræver ekstrem lang rækkevidde, ekstrem lang
endurance, ekstrem pålidelighed/sikkerhed og næsten lydløs drift.
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Flyet har 6 metanol-drevne brændselsceller og 6 x 13,5 kW-elektromotorer. 300 kg metanol som brændstof sikrer en endurance på
op til 40 timer og en rækkevidde på 4000 km. Et stort batteri er
buffer for brændstofcellerne. Flyet har stor system-redundans og
kan flyve på bare 2 motorer, 4 ud af 6 fuelcells, 2 ud af 4 motorstyringer og kan egentlig også klare sig uden batteriet. Holtsmark
fremviser fuselagen, som er ekstrem i konstruktionen. Det ligner
en standard-Antares-fuselage, bortset fra den højere finne, men er
bygget i meget stærkt såkaldt ”Ultra-High-Modulus-Carbon-fiber”
for at klare totalvægten på 1650 kg, hvilket også afspejles i understellet som er massivt. Der er desuden indbygget et ultra-fint aluminiums-net i hele carbon-strukturen på hele flyet. Det er flyets
”lightning-protection”, og er et fantastisk stykke ingeniør- og produktionskunst. Flyet er desuden monteret med anti-isning-systemer, så det bliver ”all-weather-capable.
”Det er cutting-edge!”, bemærker redaktøren imponeret.

”Nej, det er bleeding-edge”, korrigerer Holtsmark som for at præcisere, at her diskuterer vi teknologi som er så avanceret, at det er
risikabelt for Lange at være first mover. Han fortsætter: ”Det er
meget, meget vanskeligt projekt som kræver en ekstrem præstation. Men jeg kender ingen i branchen som er så dygtige med kompositstrukturer som Axel. Han er i en klasse for sig selv”.
Fra slutmontage-hangaren kommer der en infernalsk støj. Det
er fabrikken som ekstremtester motor og fuelcellerne. Det forklarer også hvorfor Holtsmark ser lidt træt ud. ”Jeg var på job til klokken 0400 i morges for at monitorere test-setuppet”, forklarer han.
De 6 brændselsceller kører og producerer strøm til en standardLange-motorinstallation som er monteret på en testbænk uden for
hangaren. En ingeniør sidder med flere store monitorer og overvåger eksperimentet. ”Du er i øvrigt den første ikke-insider, der
ser dette. Motoren har kørt for fuld power nu i flere dage, og det
er også interessant at se for os. Motortemperaturen har stabiliseret

sig, og motoren fungerer uden problemer. Propellen staller periodisk i den statiske installation med nul airspeed, og derfor er propelstøjen så kraftig”, forklarer Holtsmark på vejen ud.
Første flyvning for forskningsflyet Antares E2 er planlagt til første halvdel af 2019. Det samme gælder for den opdaterede ”civile”
Antares 21E.
Det er svært ikke at være imponeret af Lange og den nytænkning, som finder sted her. Man sigter mod et fjernt mål, som man
tror på, og stopper ikke før man har fået resultater, uanset modstand fra nej-sigerne og skeptikerne. Men det er et farligt sted at
være, fordi man også risikere at fejle. Men det er prisen for innovation, og i tilfældet med Axel Lange er det en modus operandi direkte indbygget i hans DNA.
Havde denne skribent 178.000 euro plus moms, så var der en
Antares 20E i min hangar. H
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Et liv på flyvepladsen

Göran Karlsson, svæveflyver, flyveleder og allround-fikser
af alt elektronik og flyvning.

Diana-agenten Göran prøvesidder den nye Diana 3 på Aero Friedrichshafen.

Typisk Göran, som altid sysler med noget:
Hjemmebygget el-cykel med 1000 Watt-motor.

Navn Göran Karlsson
Klub Västerdalarnas Flygklubb i Dala-Järna
Født 1974 (44 år)
Profession Flyveleder og indehaver af Nordic Aviation 4 All
Timer Ca 1050 timer, 310 timer PPL og 740 timer svævefly. Snart også med UL-certifikat
Flyver Svævefly, motor og ultralet
Privat Gift, to børn

Tekst og foto: Göran Karlsson, Jens Trabolt

E

”For mig er attraktionen, at man aldrig ved, hvad
som kommer til at hænde på jobbet i tårnet”, siger
Göran som i år kan fejre 20 år som flyveleder og
snart 30 år som svæveflyver.
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gentlig var det overhovedet ikke meningen, at Göran skulle være pilot,
for der var ingen i familien som havde interessen, men flyvepladsen i Dala-Järna, hvor Göran er opvokset, blev adgangsbilletten til et liv med flyvning. Flyveklubben her er kendt for at organisere et af nordeuropas største og mest farverige airshows,
Flygfesten, som arrangeres hvert 3. år med
deltagelse af 30-40.000 publikummer hen
over en weekend. Da Göran første gang deltog i Flygfesten som 12-årig i 1986, var hans
skæbne beseglet. Han var inficeret med flyve-bacillen.
Det blev startskuddet til en karriere med
modelflyvning, indtil han var var gammel
nok til at lære fuldskala-flyvningens mysterier som elev i svæveflyvningen – i øvrigt
var det en privilegeret elev, for området
rundt omkring Dala-Järna er et mekka for

svæveflyvning. I 1990 fik Göran S-certifikat
og supplerede med motorcertifikat i 1994,
som har været anvendt ganske meget til bugsering med Pawnee, bl.a. under VM i Eskilstuna og på Ottsjö Fjällflygläger: ”Det er jo
faktisk ganske morsomt at bugsere, specielt
med Pawnee, som jeg nok har 85 % af mine
motortimer på. Der er lidt stor og kraftig
WW2-fighter over den”, siger Göran.
1994-1995 aftjente Göran sin militærtjeneste hos Flyvevåbnet på Malmen i
Linköping. Her var han i tårnet og leverede
vejrtjeneste. Straks efter søgte han ind til
SAS som trafikflyver, bare 21 år gammel og
fik svaret, at han var vel ung nok, men at
han var velkommen at søge lidt senere. Derefter fulgte en periode i Australien med et
job hos den tidligere 1991-verdensmester
fra Uvalde, australske Brad Edwards, som
han tidligere havde fået kontakt med under
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”

Herover: Göran med certifikat fra LZ-design efter FES-tekniker-kursus.
Billede t.v.: I værkstedet er der 6-7 fly i kø hen
over vinteren for at få fikset små reperationer
og installeret avionics.

VM i Borlänge i 1993.
”Men da jeg kom hjem fra Australien
funderede jeg meget på, om jeg skulle forsøge en karriere som kommerciel pilot. Jeg
var nervøs for, om det ville sabotere min
private glæde ved flyvningen at gøre det til
mit job. Holder man af at fiske, så bliver
man ikke fisker”, filosoferer Göran, som
dengang besluttede sig for ikke at gøre et
nyt forsøg hos SAS. Derimod var en 2-årig
uddannelse (utbildning, red.) som flyveleder (ATC), som lokkede, og det var ikke
noget dårligt valg, for i dag er der brist på
flyveledere.
Göran arbejder i dag i tårnet i hjemlige
Borlänge, men også i perioder i tårnet i
Trollhättan, som ligger ca 350 km fra hjemmet i Dala-Järna.
”For mig er attraktionen, at man aldrig
ved, hvad som kommer til at hænde på jobSIDE 24 Nordic Gliding 2019

bet i tårnet”, siger Göran som i år kan fejre
20 år som flyveleder: ”Der er er dage hvor
man har vældig meget at gøre med vældig
lidt trafik. Andre dage er der vældig koncentreret trafik, hvor det hele kører perfekt.
Men fundamentalt set er det tilfredsstillende job, specielt når man hjælper til med at
muliggøre vigtige samfundsfunktioner som
fx ambulance-flyvninger.”, siger han, og vi
er også sikre på, at der er vis sympati overfor svæveflyvere som vil passere TMA eller
kontrolzonen når Göran har vagten i tårnet.
I 2008 startede Göran virksomheden Nordic Aviation 4 All, egentlig var det for at
være sprogassessor for den svenske trafikstyrelse, men det udviklede sig med et agentur for skotske Trig, og i dag er Göran forhandler og agent for en række producenter,
bl.a. Lak, Magnus, Diana og alt hvad der

findes af avionics og gadgets med mere end
500 items klar til forbrugerne. I 2011 blev
Göran svævefly-tekniker og har også service og vedligehold af fly ”på menuen.” Store og omfattende jobs sender han dog til
Refinish i Polen eller Termikas i Litauen.
Gennem de sidste år har Göran søgt at få
et joint-venture med pilotshoppen Air Team
fra Tjekkiet, men Göran har afbrudt dette
samarbejde nu. ”Vi havde ikke samme ide
om høj kundeservice”, siger han.

Opfinder-typen
Göran har i øvrigt et temmelig velvoksent
opfinder-gen og helt tydeligt en stor interesse for alt med elektriske motorer, solceller og alternative drivmidler. ”Når jeg ser
noget, så funderer jeg altid på, hvordan jeg
kan forbedre det”, siger Göran og eldrevne
modelfly, cykler, scootere, biler og ikke

Da jeg kom hjem fra Australien funderede jeg meget på, om jeg skulle forsøge en karriere som kommerciel pilot.
Jeg var nervøs for, om det ville sabotere min private glæde ved flyvningen at
gøre det til mit job. Holder man af at
fiske, så bliver man ikke fisker

Herover: Göran på hjemmebane i luften over Dala-järna i sin LAK Genesis 2 (som er solgt for kort tid
siden). Dalarne er i øvrigt et mekka for svæveflyvning med ekstremt fine vejrforhold og interessante terræn.

mindst flyvemaskiner er direkte i fokuspunktet; Göran har tilmed også bygget egne
elektriske motorer af gamle Compact-Discdrev som var både bedre og billigere end
alternativerne. Derfor var det også en naturlig udvikling, at Göran har gennemgået
tekniker-kursus hos LZ Design, som producerer det elektriske FES-motorsystem.
Göran var desuden primus motor i at få det
første svævefly med el-motor til Sverige for
et par år siden. Det blev en ultralet Alisport
Silent Electro som takket være sin lave vægt
kunne selv-starte med FES-motorsystemet.
Desværre endte flyet med at totalhavarere
i sin første flyvesæson, og piloten skadede
sig alvorligt, fordi der blev startet med is-

kolde batterier som ikke var fuldt ladede.
Ingen af de implicerede havde fortjent den
oplevelse og de konsekvenser, men med ny
teknologi er der desværre også nye mulighed for fejl, som vi skal lære af som sport.
Trods den ubehagelige oplevelse har
Göran har dog ikke tabt entusiasmen for
de elektriske drivlinjer, og han har høje forventninger til de nye fly fra Diana og LAK.
”LAK er jo en gammel og lille fabrik, men
de er vældigt dygtige håndværkere. Mit tidligere Genesis-fly er bygget hos LAK, og
det er høj kvalitet. LAK har også har en vis
udvikling. Bl.a. tester LAK i øjeblikket en
ny version af LAK 17. Det er en FES-motoriseret elektrisk 18-meter selvstarter. Luka

Znidarsic, som har udviklet FES-systemet,
har monteret flere celler, så drivlinjen er
stærkere. Flyet er ændret på flere punkter,
og det har givet mere performance. Det betyder, at den kan selvstarte i 18-meter konfiguration uden vandballast”, siger han.
Det bliver fremtiden, og man kan bestemt
købe den hos Göran, når den bliver aktuel.
Men hvad med flyvningen? I dag skruer
Göran nok mere end han flyver – og der er
6-7 fly i kø for at få installeret avionics hen
over vinteren.
”Jeg holder formen på svæveflyvning,
motorflyvning og er også undervejs med at
flyve mig ind på UL og Dynamic, men tiden rækker ikke til alle projekter”, sukker
Göran, som tydeligt har flere flyve-ambitioner end døgnets 24 timer rækker til. Det
kender vi. Men næste år ….! H
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Svæveflyvning ”Classic” - men er det også et billede af
fremtiden, når man ser diagrammerne på højresiden?

Tekst: Jens Trabolt

Svæveflyvning: Midt i
den elektriske revolution
Grøn, ren, lydsvag, enkel at anvende. Plus-ordene står i kø. Flere nye
elektro-projekter viser vejen mod fremtiden. Undervejs skal vi dog
løse flere problemer. Men som sport er vi med vores super-energieffektive fly det bedst tænkelige udgangspunkt for forsøg med elektrificering af flyvningen. Her er baggrund og fremtid.

Der er isoleret set ingen fornuftig grund til
at skrotte Pawneen. Den er kraftig, pålidelig, baseret på 70 år gammel teknologi som
de fleste flyveklubber kender og forstår. Den
bugserer alle vores grønne svævefly i luften
med få problemer. ”Opladning” er kendt
teknologi: Det er bare at fylde tanken med
benzin, så er den 10 minutter senere klar til
tjeneste. Hvad er så problemet?
De sidste 30-40 år, og særligt de sidste 15
år, har diskussionen på alle niveauer i samfundet ændret sig. Der er nu en generel videnskabelig accept af det faktum, at emissioner fra fossile brændstoffer ikke bare giftige lokalt set, men at den globale ophobning af kuldioxid i atmosfæren også skaber
en isolerende effekt, som gør, at planetens
SIDE 26 Nordic Gliding 2019

temperatur øges med potentielt meget alvorlige konsekvenser.
Men CO2-niveauet har jo varieret historisk, så et midlertidigt peak som nu kan vel
være helt ok, eller hvad? Ikke rigtigt. Data
fra iskerneboringer som går næsten 1 mio.
år tilbage (og fra 1958 data fra observatoriet på Mauna Loa, Hawaii), viser et historisk CO2-niveau (fra 800.000 BC til ca. 1900)
som varierer mellem 180 og 300 ppm (parts
per million). Men i starten af det 20 århundrede ændrer dette sig med en markant øgning fra ca. 1950 op til nutiden hvor niveauet ligger på cirka 410 ppm. Ser man på et
kurve-diagram over industrialiseringen er
denne ekstreme acceleration i C02-emission tydelig som en naturlig funktion af det

ASG 32 EL fælder den elektriske turbo ud og er
klar på få sekunder.

kraftigt øgende energiforbrug verden over
(vi brænder globalt ca. 90 mio tønder råolie
af PER DAG…) og som også skyldes den
ufattelige befolkningstilvækst. Det tog cirka
200.000 år at vokse til 1 mia. mennesker
(cirka år 1800), og over de næste 200 år er
befolkningen vokset med yderligere 6 mia(!)
Holdbart?
Vores reserver af fuel (olie, gas) til Pawnee og co. rækker mellem 100-300 år, men
er ekstremt vanskelige at vurdere præcist,
for nye produktionsmetoder kan forlænge
ventetiden. Men en ting er sikker. Fossile
brændsler er en begrænset ressource – som
vi kan se enden på, for vi forbruger dem
langt hurtigere end planeten kan producere
dem.

Atmosfærens C02-niveau fra 800.000 år siden
til nutiden: Variation mellem 170-300 ppm.

Atmosfærens C02-niveau: Markant stigning fra 1950 til nutiden. Januar 2019 er koncentrationen 409
ppm. Til højre historisk diagram over det globale energiforbrug dominret af fossile brændsler, som
bidrager til den kraftige øgning af CO2.

Straks mere sikker er vores ven i verdensrummet: Solen, som jo også er ansvarlig for
at have produceret de fossile brændsler for
længe, længe siden. Efter alle estimater har

vi en stabil sol de næste 5 mia. år. Det burde række! Derefter er det lidt mere so-so!
Solen er – helt forsimplet - en gigantisk hydrogen-fusionsreaktor med et forbrug på

600.000.000 (600 mio.) tons hydrogen i sekundet. Den globale indstråling er ca. 1050
watt/m2 (peak), hvoraf vi kan udnytte ca.
200 watt/m2 med den eksisterende teknoNordic Gliding 2019 SIDE 27
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Selvstart med Taurus Electro fra Pipistrel-fabrikken i Slovenien

”
Antares 20E, her fløjet af norske Karl Olsen som
bor i Schweiz. Blandt andre Antares 20E-piloter
er også Richard Van Grunsven, opfinderen af de
populære VANS-RV motorfly samt rekordpiloten Klaus Ohlmann.

Elektro-pionér
Lange Antares 20/23E (2003)
Det første rigtige elektriske selvstartende
certificerede svævefly med Loek Boermanns-vingeprofiler, mange smarte finesser og gennemtænkt ergonomi.
20/23M flappet åbenklasse SLG
Ca 60 produceret (inklusiv benzinturbo)
42 kW motor (Batteri 11,6 kWh/77 kg monteret på skinner i vingerne)
Climb performance +4,0 m/s / + 3000 meter højdevinding
Samme elektrodrivlinje blev også anvendt
i Schempp-Hirths Arcus E.
En opdatering af Antares er tænkt lanceret senere i 2019 som Antares 21E med en
forlænget ydervinge med nyt profil som
øger spændvidden fra 20 til 21,5 meter.
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logi af solceller. Men det er helt ufattelige
mængder energi. 1 times sollys kan i princippet dække hele planetens energibehov et
helt år. Så hvad betyder dette for os? Jo, kunne vi elektrificere vores sport fuldstændigt
ville en ubetydelig mængde solceller være
mere end rigeligt til håndtere alle starter og
aktivitet på flyvepladsen.
Ser man på elektriske drivlinjer versus
forbrændingsmotorer er der en række helt
unikke forhold som gør sig gældende. Elektromotor er støjsvage, har mindre vibrationer, er mindre komplicerede mekanisk og
det lugter ikke af olie eller benzin i cockpittet. Elektrodrivlinjer har også den fordel,
at de er massivt mere energieffektive end
forbrændingsmotorer, som mest af alt genererer massive mængder varme. Benzinmotorer konverterer max 20 % af den ke-

miske energi til mekanisk energi (bevægelser), hvor elektriske motorer ligger på ca.
90 % energieffektivitet.
Elektriske motorer er desuden vældigt pilotvenlige, og præsenterer bestemt en fordel, specielt i turbo-regi. Her er der ingen
grund til stress-fremkaldende ”Stuka-dyk”
for at mølle motorer i gang i lav højde (der
er ingen piloter som fyrer op for turboen i
600 meters højde, selv om det nok var det
sikreste). Her er ingen stor kavalkade af fejlmuligheder som dekompressions-håndtag,
fuel-selector, tænding osv osv. Nu findes der
naturligvis turbofly med selvstartere som
minimerer højdetabet markant, men den
ældre generation af turbo-fly vil være i klubberne i mange, mange år, og stort set hvert
eneste år er der alvorlige havarier med turbo-fly på trods af, at vi kender teknologien,

fejlmulighederne og diskuterer dem i miljøet.
Anvender man grøn strøm (som har en fortsat lille, men øgende andel af den globale
energiproduktion, ca 21 % i 2017, alternativt kernekraft), er elektriske motorsystemer som udgangspunkt CO2-neutrale i en
direkte operation.

Batterierne kan udvikles mere
Men nutidens batterier har fortsat et stort
udviklingspotentiale. De er tunge, relativt
dyre, tåler ikke mishandling og har relativt
begrænset energiindhold (som dog kompenseres for med stor energieffektivitet).
Men energidensiteten forøges dog med 5-7
% hvert år; En FES-monteret Discus har 4,2
kWh i batterierne, men vælger man en klassisk turbo-Discus har de 13 liter benzin i

tanken en energi svarende til 125 kWh –
den lave energieffektivitet i forbrændingsmotoren kaster dog størstedelen af energien, ca 80 %, bort på varme. Benzinturboen
har en publiceret 0-vind-rækkevidde på
maksimalt 400 km (Discus 2ct 18 m), hvor
FES’en kan mønstre mellem 80-90 km. Det
vil sige, at benzinturboen har næsten 30
gange så meget energi på ”batteriet”, men
klarer bare 4-5 gange distancen.
Opladningsteknologien er fortsat i stor
udvikling – ikke mindst p.g.a. automobilindustrien, hvor ladningshastighederne er
mangedoblet de seneste 10 år. Teslas supercharger-ladestationer leverer fx op til 135
kW, og der er planer om endnu kraftigere
2. generationssystemer. Den tjekkiske TMG
Onix lader på batterierne med ca 13 kW –
det er samme effekt som den kræver for at

Ultralet 2-sædet SLG
Pipistrel Taurus Electro (2007)
PIpistrel i Slovenien er en af verdens største fabrikanter af ultralette fly. Den selvstartende Taurus M med Rotax-motor og
en 15 m flappet vinge havde præmiere i
2002.
I 2007 kom batterivarianten Taurus Electro
med 7,4 kWh batterier og en 40 kW motor.
NORDIC GLIDING testede den til decembernummeret i 2015 på flyvepladsen i Ajdovscina, ca 120 km øst for Venedig. Med 35 graders lufttemperatur var climb performance
2,2 m/s og vi fik 1300 meters højdevinding.
Pipistrel er også aktuelle med det ultrallette skolefly Pipistrel Alpha Electro.
Nordic Gliding 2019 SIDE 29

h Midt i den elektriske revolution

Discus 2C FES - med en powersetting på 5 kW
holder man højden med ca 100 km/t. Her er
Schempp-Hirths demo-fly D-KFES startet fra
Hahnweide, 20 km sydvest for Stuttgart.

FES-motorinstrumentet: On/off-afbryder og
et vrid på ”gassen”. Det kan ikke gøres enklere
end dette system.

Elektrofly til ”folket”
Front electric sustainer, FES (2009)
Med jomfruflyvningen i 2009 har det slovenske FES-koncept kickstartet elektrificering af turbosystemer for svævefly. Over
150 fly af typen Discus, Ventus 2/3, Hph
Shark og LAK 17 er monteret med systemet, som består af 2 x 15 kg batterier med
totalt 4,2 kWh. Motoren er på 22 kW og er
luftkølet. En 1 meter foldbar propel i næsen erstatter den traditionelle komplekse
pylonmekanisme på bekostning af 1-2 point
på glidetallet, men giver som udgangspunkt en langt lavere stresspåvirkning af
piloten. Der er indikationer fra tyske klubber som har købt fx Discus med FES, at
elektroturboen booster strækflyvning for
specielt uerfarne piloter.
Systemet er forbedret fra 15 (første generation) til 22 kW max motoreffekt takket
være en lavere modstand i cellerne. Rækkevidde er ca 80-90 km. Typerne Alisport
Silent Electro og MiniLAK FES er selvstartende med motorsystemet.
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Ultra-langdistance på solens energi
Solar impulse 2 (2013)
Solar Impulse 2 er et eksperimentalfly designet til at flyve rundt om jorden på solens
energi
Flyet har 64 meter spændvidde og en samlet batterikapacitet på 164 kwh som driver de
4 elektriske motorer på hver 13 kW.
Batterier lades om dagen med 66 kWp (kwpeak) solceller.
Flyet satte mange verdensrekorder, ikke bare for elektrofly, men for flyvning generelt,
bl.a. den længste soloflyvning i verden: Japan – Hawaii (distance 7,212 km) med en flyvetid på 117 timer og 52 min. Det er næsten 5 døgns non-stop-flyvning.
Hele Solar Impulse-projektet kostede 170 mio USD, men så fik man også 2 fly for pengene!

Experimentalfly
Stuttgart University eGenius (2011)
Dette imponerende rekord- og eksperimentalfly er bygget af studenter fra Institut für
Flugzeugbau på Stuttgart Universitet. Flyet er specielt, fordi det har et meget kraftigt
batteri på 56 kWh og en 80 kW Sineton-motor monteret på finnen for maksimal energieffektivitet.
Flyet kan holde level flight på bare 10 kW og 120 km/t, og præsterer stighastigheder på
over 6 m/s.
eGenius har sat en del rekorder bl.a. første elektrofly til at flyve fra Tyskland til Italien
samt første 400 km non-stop-flyvning i 2013 og 7 øvrige verdensrekorder i elektrofklassen fløjet af Klaus Ohlman, bl.a en 100 km out and return distance: 178,1 km/t og ”airspeed in a straight line of 15 km” 229,7 km/t.
Instituttet tester i øjeblikket en range extender med wankel engine ophængt i en pod
under vingen.
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2-sædet elektroturbo
Schleicher ASG 32 EL (2016)
ASG 32 EL er ikke den første elektroturbo
på 2-sædede fly. DG eksperimenterede for
ca 15 år siden med en elektrisk turbo på DG
1001 TE, men fuldførte aldrig projektet til
serieproduktion. ASG 32 EL er derimod resultatet af et joint-venture mellem delstaten Hessen, Schleicher og de tekniske universiteter i Kassel og Baden Württemberg
Mosbach og til dato er flere eksemplarer
produceret.
20 meter-flyet er monteret med et 7 kWh
batteri og en 25 kW-motor i en klassisk pylonkonstruktion. Totalvægt på motor -og
batterisystemet er 89 kg.
Dette giver det relativt tunge fly en stigperformance på 1,3 m/s og en rækkevidde
på 100 km, hvilket NG kunne verificere i
testflyvning i oktober 2016.
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holde level flight, så 1 flyveminut svarer stort
set til 1 minut i laderen. FES-batterierne leveres som standard med 2 x 600 watt ladere, så her er det mindst 3-4 timer for en fuld
opladning. Der findes også 1200 og 2000
watts FES-ladere.
Ser man omfanget af en fremtidig elektrificering af transportsektoren (alt fra lastbiler, skibe, biler, busser og fly), er der basis
for et enormt marked, som naturligt vil indeholde mekanismer som sænker prisen og
højner performance på teknologien. Globale investeringer i batteri-teknolgi-forskning er også kraftigt på vej op. Ifølge en
amerikansk opgørelse er der i 2018 investeret 1,5 mia. USD i de første 6 måneder i nye
virksomheder (såkaldte ”start-ups”) som
forsker i batteriteknologi. Den samlede investering for hele 2017 var 750 mio. USD,
hvilket demonstrerer accelerationen i markedet.
Pris, rækkevidde og opladningshastighed
vil fortsat være et konkurrenceparameter.

De første mobiltelefoner kostede næsten
10.000 USD i 1984. Nu 35 år senere og mindst
30 designgenerationer senere koster den billigste telefon ca 15 USD. 1 Li-ion batteri
kilowatt-time (kWh) kostede 1000 USD for
mindre end 10 år siden. Nu opererer Tesla
med en kostpris på cirka 190 USD for 1 kWh
batterikapacitet, og denne pris forventes at
falde med en yderligere udbygning af den
globale produktionskapacitet. Konventionelle industrigiganter som Siemens, Audi,
VW, Mercedes, Porsche, Hyundai og Kia
har også annonceret deres ankomst på det
elektriske marked, hvilket også vil accelerere udviklingen og sænke omkostningerne
markant i de kommende år. Det giver lovende udsigter for den elektriske flyvning.
I øvrigt: Hvis vi i fremtiden gerne vil flyve
elektrisk med tunge passagerfly, er det fint
at starte med at elektrificere de super-energieffektive svævefly. Så vores sport er privilegeret fordi vi får lov til at være spydspidsen af en global udvikling i elektrisk flyvning.
Det er i øvrigt enklere nu at certificere
elektriske drivlinjer til lette fly, for bare 1015 år siden var dette næsten umuligt, for
hvordan skulle luftfartsmyndighederne formulere certificeringsbestemmelser for motorsystemer, som de ikke havde nogen erfaring med? Men i øvrigt: forestil dig lige
den omvendte situation: Skulle man certificere forbrændingsmotorer nu efter at have
fløjet elektrisk i 100 år, ville det nok næste
være umuligt; Brændende benzin, piskende
remme, kogende olie, kulmonooxid, vibrationer og flere single point-of-failure-komponenter ...

Så hvad er mulighederne nu?
Klubber og private som ønsker at flyve elektrisk svæveflyvning kan i praksis enten vælge mellem FES-konceptet (enten som turbo
i fx Discus, Ventus 3, Shark eller som SLG
i MiniLAK FES) eller Lange Antares.
Der findes i øjeblikket ingen elektrisk
selvstartende 2-sædede normalklassede svævefly, siden Schempp-Hirth har nedlagt Arcus E, som var resultatet af et joint-venture
med Lange Aviation. Det nærmest man aktuelt kommer er Schleichers ASG 32 i 20-meterklassen som kan bestilles med velfungerende elektroturbo.
Men både LAK og GP Gliders arbejder se-

”
riøst på selvstartende singleseaters, så det
sidste ord er ikke sagt i denne sag. Schleichers kommende AS 33 (præmiere senere
i år) vil med stor sandsynlighed også leveres med en elektro-option, når teknologien
er moden.
Reiner Stemme, RS Aero, forventer desuden de første testflyvninger i marts/april
2019 med prototypen på den selvstartende
Elfin 20.E. Det er et 20 meter fly med det
klassiske Stemme side-by-side-cockpit, dog
med en række ergonomiske forbedring, bl.a.
at siderne på cockpittet er betydeligt lavere,
så det ikke længere kræver en cirkus-akrobat at tage sig ind og ud af cockpittet. Et 100
kg tungt 21 kWh batteri monteret bag piloterne klarer selvstart plus 1 times flyvning.
Motoren er en Siemens SP45D på 70 kW
som er integreret i næsen af flyet. Propellen kan rotere, når ”næseconen” åbnes. Når
flyet flyves som ”clean glider” er der ingen
modstand fra propel. H

Den slanke og ”racy” GP 15 SE under de første
testflyvninger sidste år. Ligheden med Diana,
specielt i den tynde bagkrop er stor.

Elektro-Selvstart på polsk
Gp Gliders Gp 15 SE (2016)
GP Gliders er en ung og progressiv polsk
producent af svævefly og kompositkomponenter, bl.a. propeller.
GP 15 Velo SE fløj første gang i 2018, og
er en 15 m flappet UL/ 15 m-klasse SLG.
Det er aktuelt uklart om flyet skal certificeres efter CS 23-bestemmelserne.
Prototypen skulle flyves til VM af Sebastian Kawa, men efter et par testflyvninger stod det klart, at der var et problem
med vingeprofilen i prototypen, som performede dårlig ved høj fart, og Kawa lånte
derfor en ASG 29 (som han selvfølgelig
vandt med).
GP arbejder nu på at korrigere fejlen.
Flyet er monteret med en 25 kW MGMCompro motor i en klassisk pylon, som dog
fældes ud/ind ekstremt hurtigt. Propellen
i vingernes findes 4,6 kWhSony-batterier
med indbygget 1800 watt lader. Fabrikken
lover 5,0 m/s stig.
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h Min favorit ...

Min favorit ...
De bedste fly, de bedste flyvepladser, den bedste sæson; Læsernes
præferencer på spil hver gang i ”Min
Favorit”.
Lenticene venter rett over plassen: Ragnar
Sæbø cleared for take off

Klanten har en fantastisk beliggenhet midt i
Sør-Norge, med god tilgang til den vakre fjellheimen.

Det trivelige miljøet på plassen er i vekst, noe
nyinnkjøp av DG 1001M viser. Fokus er på fly
glede og tilbudet i Hallingdal flyklubb er godt.

Min favorit
flyveplads

Foto: Jens Trabolt

Kato Kvitne, 45 år
Jobb Seksjonssjef og ansvarlig for lederutvikling ved Sjøkrigsskolen
Flyklubb Os Aero Klubb, Norge

”

Hver eneste gang jeg har flydd på Klanten har jeg
opplevd termikk, hang og fantastiske bølger. Meget gode forhold er mer normen enn unntaket.
Når termikkvarselet lyser rødt over store deler av
Sør-Norge er som regel Klanten godt plassert
midt i
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Favorittflyplass
Klanten!
Jeg har vært så heldig å fly på mange steder i Norge og fjell og fjorder gir
favoritterreng å fly i. Har også lært å like flatlandsflyging, med spesielt
fine opplevelser på både Arboga og Langtora i Sverige.
Så det blir mange favoritter, og Bømoen ved Voss der jeg startet å fly i
1988 ligger mitt hjerte nærmest. Derimot var det første jeg tenkte på Klanten flyplass. Der har jeg flydd Norgescup de siste årene, samt vært med
på høstleir. Dessverre med unntak i år, noe jeg så absolutt skal kompensere for i 2019. Klanten har en fantastisk beliggenhet midt i Sør-Norge,
med god tilgang til den vakre fjellheimen. Tørrere luft enn på vestsiden
gjør at tilgjengelige dager med gode forhold er høyere enn vi vestlendinger er vant med, og kjøredistansen fra Bergen er ikke avskrekkende.
Det trivelige miljøet på plassen er i vekst, noe nyinnkjøp av DG 1001M viser. Fokus er på fly glede og tilbudet i Hallingdal flyklubb er godt. Klubbhuset har fått oppgradering med nytt påbygg, og hangarer og tilgjengelig
infrastruktur er meget god. Medlemmene kan fly høyverdige fly på lange
strekkturer, acro, eller nyte de gode forholdene lokalt om det frister mest.
Både self-launch og flyslep er tilgjengelig.
Hver eneste gang jeg har flydd på Klanten har jeg opplevd termikk, hang
og fantastiske bølger. Meget gode forhold er mer normen enn unntaket.
Når termikkvarselet lyser rødt over store deler av Sør-Norge er som regel
Klanten godt plassert midt i.
Klanten skuffer aldri, noe som gjør stedet til en favoritt. Flyplassen ligger
830 m over havet, og det er ikke mye høyde over plassen man trenger for
å få bølgene. Hallingdal og Hemsedal gir ofte gode spor, uavhengig at type
oppdrift.
Den mest minnerike turen var når jeg og Ragnar Sæbø brukte hele dagen
til å fly hang ved Skogshorn på en norgescup, og da vi skulle lande som de
eneste i luften i tro om at dagen ble kansellert bygde bølgene seg opp –
og lange fine lenticer preget etter hvert himmelen. Jeg fløy til det ble mørkt,
og dagen ble godkjent. Premieutdelingen var allerede unnagjort – men
heldigvis hadde de spart kake til meg H
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Hvad siger læserne?

Gear & Gadget



Alt hvad en flyve-entusiast
behøver
Pehr Zetterström, Stockholms SFK
Om ni fortfarande funderar om ni skall investera i en Oculus
rift eller en HTC Vive för att uppleva Condor 2 i VR så kan jag
intyga att det är helt klart värt det!! Jag har nu suttit ett par
timmar och flugit både termik och en hel del AVA och jag skrattar fortfarande! Jag kan tycka att SG38an var speciellt kul i VR
då man får en kul känsla att sitta på en pinstol högt upp över
marken!

”

Test: Oculus Rift Touch

VR er konge
Condor 2 understøtter endelig VR – virtual reality. Det løfter realismen til helt nye højder.
Perfekt til tør-skoling, stræk-træning, demo og all-round gliding fun.
Tekst og foto
Jens Trabolt

Endelig! De trofaste Condor-fans, som er den førende simulator
til svæveflyvning, har endelig fået deres belønning. Sidste år opdaterede Condor-teamet simulatoren med en længe ventet version
2 med en betydeligt bedre grafik i højere kvalitet, bedre simulering
af vind og vejr. Selve flight-modelleringen var også blevet bedre,
men vigtigst var, at simulatoren nu benyttede en mere moderne
grafik-teknologi som understøttede en videre udvikling.
Sidste år ”testede” NORDIC GLIDING Aarhus SFKs fine VRsimulator, som benyttede sig af en generisk Xplane-simulator og
et Oculus Rift-VR-headset. Det var en fantastisk oplevelse, men
man savnede en dedikeret svæveflyvesimulator som Condor, hvor
flyverealismen er ”tunet” 100 % ind på svæveflyvning. Klubbens
Thor Pauli Andersen lovede at opdatere simulatoren ”i det sekund
Condor 2 med VR-support blev released”.
Kort før jul lykkedes det for Condor-teamet at release den længe ventede opdatering, som gør det muligt at anvende VR-headsets, hvor en lille monitor foran hvert øje med specielt renderede
billeder producerer dybde i billedet.
I videnskabens tjeneste bestilte denne skribent sofort et Oculus
Rift Touch Headset hos danske BJtrading, pris 3.500 DKK, og 22
timer (!) senere var produktet leveret i en smart pap-box, der kan
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anvendes til fremtidig transport. For pengene får man 1 stk Oculus Rift-headset med integreret audio, 2 stk. sensorer i metal, som
detekterer hovedbevægelser og 2 stk. touch-controllere, som kan
anvendes som ”hænder”, hvis man spiller et spil som understøtter
dette, men det er ikke aktuelt for Condor 2. Der findes også et andet VR-headset HTC VIVE til cirka samme pris, men den har
NORDIC GLIDING ingen erfaringer med. Oculus findes også i en
billigere ”Go”-version, men den har mindre avanceret tracking-system.

Installation
At installere Oculus krævede et par timers arbejde (kræver dog ingen ekspertviden). Man skal downloade en større mængde software fra Oculus og følge den step-vise installationsguide, hvor bevægelsessensorerne også kalibreres. Har man flere grafikkort i sin
PC, er det vigtigt at Condor2 anvender det kraftigste. På en windows-pc som min kan man gå ind under systemsettings, vælge
skærm, derefter grafikinstillinger, indstillinger af grafisk ydeevne
og tvinge Condor til at anvende det kraftige kort. Ellers fungerer
det ikke – som i mit tilfælde, indtil jeg fik googlet mig frem til en
løsning på problemet med at tvinge Windows til at køre softwaren

Jim Acketoft, Ljungbyheds SFK
Det är installerat och det kör riktigt bra på min dator. Upplevelsen är väldigt ”imersive” och upplösningen är ok. För att det ska
bli perfekt krävs att headset blir lite bättre. Dubbel upplösning
och eyetracking så är det perfekt. Just nu ligger focus mitt i headset så om du inte vrider på huvudet utan bara flyttar ögonen så
blir det lite suddigt. Men överlag väldigt nöjd, och jag kommer aldrig flyga på vanlig skärm igen.

Et begreb som ”immersion”, d.v.s. at
man ”befinder sig i simulationen” er
fuldt berettiget, for man oplever
virkelig flyvningen som om, man sidder
i flyet. Man kan svinge hovedet præcis
som man sidder i cockpittet, og en høj
opdateringshastighed på ca 90 billeder
i sekundet (90 hz) giver en stor
realisme.

på det kraftigste grafikkort.
En kraftig computer er et must – jeg har en 7-8 000 kroners medium-specificeret gamer-pc som er 1 år gammel. Den er monteret
med en 3 Ghz-processor, 8 gb Ram og et Nvidia Geforce GTX 1060
3gb-grafikkort. Ikke nogen super-computer, men absolut tilstrækkeligt til at køre Condor 2 med VR med alle landskabsdetaljer i
maksimal opløsning. Kobler man en sekundær skærm på i Condors mirror-funktion (til instruktøren eller publikum) var der en
lille, men trods alt synlig degradering i opdateringshastigheden i
VR-headsettet.

Oplevelsen
Et begreb som ”immersion”, d.v.s. at man ”befinder sig i simulationen” er fuldt berettiget, for man oplever virkelig flyvningen som
om, man sidder i flyet. Man kan svinge hovedet præcis som man
sidder i cockpittet, og en høj opdateringshastighed på ca 90 billeder i sekundet (90 hz) giver en stor realisme. På lange finaleglid
sidder man og nyder udsigten med ”ih, ”oh”, ”åh”, og stærkt uforsvarlige lowpass, finaleglid eller hangflyvninger ledsages faktisk af
en del adrenalin, når man kigger ned til siden og ser flyets skygge
på terrænet!

Oculus Rift Touch-kittet med 2 controllere, 2 bevægelsessensorer og 1 VRheadset.
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Thor Paulli Andersen, Aarhus SFK
”Vi installerede Condor 2 med VR-support straks i vores sim, og
jeg har bare fløjet i det en halv time. Jeg har ikke rigtig fløjet
Condor før, men min vurdering er generelt, at grafikken er bedre
i X-Plane - men at vejr-simuleringen fungerer bedre i Condor 2.
Jeg er desuden blevet lidt flyvesyg efter flyvning i Condor VR,
noget som jeg normalt ikke oplever i X-Plane. Jeg ved ikke helt
hvorfor. Men mine klubkammerater er generelt meget glade for
at have fået Condor som supplement, og vi kan nok også flyve

en masse god stræktræning i den.
Jeg ser dog stadig X-Plane som en god simulator til generel
flyvetræning. Jeg har derfor programmeret et interface til
simulatoren hvor man kan vælge mellem X-Plane og Condor.
Siden NG testede vores simulator har jeg desuden i X-Plane
tilkoblet en Leap Motion sensor der aflæser dine hænder og
projicerer dem ind i VR. Effekten er, at du kan se dine hænder i
cockpittet og interagere med håndtag, radioer, osv”

Bange for at flyve?
I min relativt korte karriere som S-pilot har jeg nogle få gange oplevet, at piloter
er stoppet efter i nogen tid at have reduceret flyve-aktiviteterne. I de fleste
tilfælde uden at sige hvorfor, men enkelte har dog mere eller mindre indrømmet,
at de var blevet bange for at flyve. Hvordan håndterer vi dette i klubberne?
Tekst: Jørgen Korsgaard/Frank-Dieter Lemke

som enhver sikkerheds-fokuseret pilot bør tænke alvorligt over.
Oculus Rift-kittet leveres i praktisk og robust pap-box, perfekt hvis
man skal transportere kittet til events osv.

Schleicher ASG 29 eS er en af de nye flytype i Condor 2.

Selve den grafiske opløsning er noget dårligere i VR end på en
monitor. Men det overskygges fuldstændigt af den unikke oplevelse af at ”sidde” i flyet. Man kan tilmed læne (luta, red.) sig fremad
(faktisk til alle sider), og opdateringshastigheden på billedet er så
høj, at man efter en stund fuldstændig er opslugt af flyvningen.
VR-teknologien booster oplevelsen af de mange flotte landskaber
som findes til Condor 2, og denne test er primært fløjet på ArneMartin Güettlers sydnorske landskab og det danske, udviklingen
af foreningen Condor DK. Der findes ikke noget opdateret Condor 2-landskab til Sverige endnu.
Det skal også siges, at Condor 2 har lanceret en del nye fly i slutningen af 2018, heriblandt LS8neo 15m, Swift S-1, SG-38, JS1C-18
Evo, JS1C-21, Ventus 3 i både 15 og 18 m, ASK 21, ASG 29 og ASG
29 Es. Disse fly kan downloades mod at betale ca. 10 euro per styk.
Simulatoren Condor 2 koster 50 euro, inklusiv 7 standardfly.

piloten ser i VR-headsettet, og det gør det muligt for fx en instruktør at følge med elevens kvaliteter som aeronaut. Temaer som start
og landing kan trænes meget mere realistisk, og eleven kan prøve
termikflyvning med andre fly.
Nye elementer som ren underholdning åbenbares også med VR,
fx at flyve formation med bugserflyet efter udkobling.
Jeg havde periodiske problemer med headsettets indbyggede
hovedtelefoner, som var ustabile på højre øre. Desuden blev jeg
ganske kvalm ved intensiv aerobatics (som i virkeligheden!) eller
ved flyvninger på over 1 time, men det er altså helt specielt at flyve
ind et loop og vride nakken af led for at se horisonten dukke op på
den anden side, præcis som i virkeligheden. Det kan man bare gøre
med VR.
Er det pengene værd? Absolut, det er imponerende nu, og
teknologien bliver bare bedre i fremtiden. H

Perfekt til skoling

Pris: 3500 DKK / 4800 SEK/NOK (excl. frakt)
Set på www.bj-trading.dk/www.elgiganten.se/www.elkjop.no

Man kan vælge en mirror-funktion så PC’ens monitor viser hvad
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I en klub har jeg to gange oplevet, at piloter er stoppet efter mere
eller mindre hårde landinger på hjemmeflyvepladsen. Og det er
selvfølgelig en ærlig sag, men er det noget, vi i klubberne kan gøre
en indsats for at undgå? Hvordan takler vi sådanne situationer?
Og hvem skal kontakte et medlem, der udviser en slags tegn på at
være blevet bange for at flyve. Kan vi få piloterne til at fortsætte
ved en fornuftig indsats fra instruktører og klubtrænere? Det er
lige spørgsmålet!
Til det danske klubtrænerseminar i februar sidste år havde vi en
foredragsholder, der var diplomtræner for klatrere og træner i mental forberedelse. Han gav nogle eksempler på personer, som var
blevet bange for at klatre. Og det ligner jo faktisk situationen som
svæveflyver. Hans konklusion var faktisk, at man skal forsøge at få
selvtilliden tilbage hos disse personer ved en målrettet indsats fra
klubbens side så snart visse symptomer spores.
For nylig faldt jeg over denne tankevækkende artikel på en tysk
hjemmeside – frit oversat: ”Bange for at flyve eller bange for ikke
at slå til i bestemte flyvesituationer?”
Af Frank-Dieter Lemke med inspiration i en bog af Rainer
Krumm: ”Mental træning – stressfri og sikker flyvning”.
Angst for at flyve er et vigtigt, men ofte tabuiseret aspekt i luftsport,

Hvad er piloter bange for?
Bange for at komme til skade eller omkomme, bange for forkert
opfattelse af vejrsituationer, bange for farerne ved starter og landinger, for sammenstød i luften, højdeskræk, bange for at miste
kontrollen over luftfartøjet, bange for udelandinger eller kraftig
nedvind, eller bange for at fejle foran andre og bange for at vise
tegn på frygt eller angst?
Angst og tanker, der berører sådanne bekymringer, er vigtige,
da de har en alarm- og advarselsfunktion.
I begyndelsen, hvor der er tale om situationer, der blot øger adrenalinniveauet, er angst eller en vis nervøsitet blot skærpende for
koncentrationen og forhøjer årvågenhed og opmærksomhed. Stress
på grund af frygt kan imidlertid på et eller andet tidspunkt blive
ret farlig, hvis en større mængde adrenalin afstedkommer en stivhed, en handlingslammelse eller ligefrem blackout. Så er der ikke
længere mulighed for at tænke klart og fornuftigt, men heldigvis
er det en meget sjælden tilstand. (Der har været flere havarier, hvor
panikreaktioner har været i fokus. Det var senest aktuelt ved en
ASK 21 skolingsflyvning på Starmoen, hvor en elev fik en stærk
panikreaktion på finalen og påvirkede kontrollerne, så et havari
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h Angst for at flyve

ikke kunne undgås. Instruktøren greb dog ind, og det lykkedes at
lande flyet uden personskader, men flyet fik en meget hård landing
som krævede et længere værkstedsophold, red.)
En vis mængde nervøsitet eller frygt gør os først og fremmest
opmærksom og fuld af energi til handling. Kroppen sættes i højeste alarmberedskab og sætter os i stand til at udføre mirakler – også
i tilfælde, hvor det især gælder om at redde sit eget liv.
Hvis man bliver udsat for en truende situation, bliver vores stresshormonsystem aktiveret, og der hænder følgende:
Man reagerer lynhurtigt for at kunne klare den farlige situation,
og når den er klaret, indtræffer der en længerevarende afstressningsperiode. Diskutér episoden med flyvekammerater, når du er
landet.
Frygt kan også komme på grund af manglende viden og erfaring. Frygt eller angst kan også opstå på grund af usikkerhed.
Manglende viden og erfaring kan ofte få mange ting til at virke så
komplekse og farlige, at man ikke tør forsøge gå i gang med dem.
Men en vis usikkerhed kan normalt være vigtig og livsreddende,
da den tit beskytter os mod letsindighed og grove fejl.
Frygt opstår altid der, hvor mennesket befinder sig i en situation eller tror at befinde sig i en situation, som det ikke kender, og
som det ikke umiddelbart har en positiv løsning på.
Den rationelle opfattelse af den virkelige farlige situation, som
man er udsat for ved flyvning, er vigtig for forløbet.
1. Den sunde fornuft aktiveres.
2. Faren analyseres, sammenlignes med tidligere erfaringer og
bliver vurderet i retning af en god løsning.
3. Bliver faren opfattet som overvindelig, normaliseres hormonspejlet igen.
Luftsport er altid forbundet med en vis risiko (selvom den ofte
minimaliseres). Og netop denne lille risiko gør fascinationen og
spændingen ved luftsport særligt intensiv. Man kan ganske vist minimere visse risikomomenter og til en vis grad beherske eller styre
dem, men ikke helt 100 %. En flyvning får ret ofte et andet forløb,
end man lige havde planlagt.
Frygt udløser stressreaktioner, men stressreaktioner udløser også
frygt. Og det er her, at piloter kan sætte ind for at få kontrol over
angsten. Stressreaktioner bliver bl.a. forårsaget af følgende udløsere.
•
For lavt blodsukker på grund af alt for søde levnedsmidler
eller fordi, der ikke blev spist noget overhovedet.
•
Koffein
•
Nikotin
•
Udmattelse
•
Søvnforstyrrelser
•
Infektioner
•
Sygdomme
•
Varme
•
Dehydrering
Den fornuftige pilot har altså fokus på at forberede sig på passende
og sund måde (sätt, red) til flyvning for at undgå disse stressreaktioner
og dermed fremprovokere angsten.
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”

I øvrigt kan også private sorger og bekymringer, finansielle
problemer og issues på jobbet spille unødigt ind på ens flyvning.

Hvordan klarer vi bedst frygt eller angst?
Den mere eller mindre ubevidste automatiske hentning af reaktions- og bevægelsesmønstre er vigtig for at kunne beherske en eventuel frygt. Grundlaget for det er en god uddannelse, hvorfra vi får
erfaringer og færdigheder, som vi tilegner os i skolingsforløbet.
Desuden bør vi udnytte mental træning, som er en automatisk
hentning af løsningsmodeller i forskellige situationer.
Vores hjerne søger i stresssituationer efter lignende oplevelser
og erfaringer. Derfor er det meget vigtigt at beskæftige sig med forskellige situationer:
•
Egne erfaringer – efter kritisk selvanalyse eller analyse gennem andre.
•
Erfaringer fra litteraturen
•
Andre piloters erfaringer gennem iagttagelser og ved at udspørge dem
Pilotens egen fornuft byder altså på mange muligheder i en søgen efter løsningsforslag. Jo større denne samling af erfaringer er,
jo større er sandsynligheden for at kunne finde en god løsning.
Erfaringerne forandrer til sidst angsten til en kognitiv (bevidst)
sikkerhed, som gør det muligt at omgås svære situationer og faktisk også kunne fornemme en vis glæde. Angst og lyst kan ofte ligge meget tæt på hinanden.
Når man har fået færdigheder, der gør det muligt at kontrollere
farer og situationer, taber angsten sin skræk.
Sikkerhed ved flyvning er nemlig ikke at vide, hvad man skal
gøre, når man kommer ud i problemer, men derimod at vide, hvordan man undgår overhovedet at komme i vanskeligheder.

Frygt eller angst kan også opstå på
grund af usikkerhed. Manglende viden
og erfaring kan ofte få mange ting til at
virke så komplekse og farlige, at man
ikke tør forsøge gå i gang med dem. Men
en vis usikkerhed kan normalt være
vigtig og livsreddende, da den tit
beskytter os mod letsindighed og grove
fejl.

Summa summarum
Flyv så meget som muligt. Intet kan erstatte tid i luften eller antal
starter og landinger. (Har du fløjet 5-6-7 dage på fx en stræklejr,
så vil du nok også opleve, at du bliver mere afslappet jo mere rutine
du får, red.) Bliver du pludselig usikker på et eller andet, så flyv
med en instruktør eller klubtræner i tosædet fly. Hav tiltro til mere
erfarne piloter.
Jo mere du øver dig, jo heldigere bliver du (jo mera tur har du,
red.)
Er du overdreven nervøs for f.eks. udelandinger, så træn dem
ved at lande ude! I første omgang kan du måske lande på en anden
flyveplads, så du kan få en start der igen uden at skulle hentes af
kammerater med vogn.
Hav altid en aftale om hjemhentning, inden du starter. Husk det
med evt. dine bilnøgler. Og transportvognen er vel ok?
Den mentale forberedelse gennemgås med dig selv før hver eneste start, og det gælder både i spilstart og flyslæb. Træn også nødhop af og til i dine tanker – både fra dit eget fly eller diverse klubfly.
FLYV ORDENTLIG! (Efter Lars Peder Hansen!) H
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Geert Sørensen
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Agesen-Pagh
Generalsekretær
Generalsekretær
Anette Horslund
Kontorassistent

Marie-Louise Portefee Hansen
Udviklingskonsulent

beNt ecKhArdt
ceNterchef
Alder 65
Klub Kolding Flyveklub
timer 750
flyver ASK 21, lS-4, Dimona
uddannelse Produktionsingeniør
svæveflyver siden år 1998, Flyvechef,
instruktør og slæbepilot

”en drøm at passe
Arnborg”

teamet har sat
kursen
Flere medlemmer, flere unge, flere kvinder, mere svæveflyvning og højere sportslige resultater. Jo,
der nok at se til. DSvU har opgraderet bemandingen for at nå sine ambitiøse udviklingsmål.
Her er folkene, som skal drive det danske svæveflyveforbund frem.
Tekst
Tekstog
ogfoto:
foto:Jens
JensTrabolt
Trabolt
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Intet forbund uden styr på tropperne: Den erfarne kontorassistent Annette Horslund (58) blev udvalgt blandt 50 ansøgere og startede d. 2. januar
2018 på Arnborg-kontoret. Hun flankeres i det daglige af generalsekretæren Lars Agensen-Pagh (44), som er overordnet ansvarlig for driften af
forbundet. Medlemmerne kan i øvrigt glæde sig over, at Lars er ”back in
business” og 100 % friskmeldt efter en meget alvorlig sygdomsperiode i
2018.

”Ja, jeg er jo lidt som et barn i en slikbutik. Det er en drøm for mig
at arbejde med at passe centeret. At passe maskinerne, flyvepladsen og de fine fly”. Det siger centerchefen Bent Eckhardt, som overhovedet ikke var tvivl, da han så det ledige job som centerchef på
Arnborg. ”Det er den bedste tænkelige situation for mig. Jeg gik
på pension fra mit ”rigtige” job for 1 år siden, og nu har jeg jo fået
mulighed for at arbejde med min hobby, og jeg har nydt det fra dag
1”, siger Bent. I hjemmeklubben i Kolding er han flyvechef, instruktør og slæbepilot, som så han er ikke er fremmed overfor at drive
en lidt speciel ”stor flyveklub”, som Arnborg jo også er.
Sidste år var Bent på Arnborg fuld tid som afløser som Søren
Grum, og det er aftalt, at han kan stå til rådighed på fuld tid, hvis
det bliver aktuelt under sommeren.
Men er det et svært job? Er der forventninger man ikke altid kan
indfri? ”Ha, nej, det er dejligt job, og jeg sætter pris på, at centeret
fungerer så alle ”kunderne” er glade. Jeg kender de fleste af de faste brugere, fordi jeg selv har fløjet her meget. Det er en klar fordel”, siger Bent, som har fløjet svævefly i mere end 20 år.
Det ”nye” V12-Deutz-dieselspil kører nu med 1200 meter dyneemawire, og på alle flyvedage i sæsonen er det muligt at komme i
luften på Arnborg, enten med spil eller et flyslæb.
”Ja, og glem ikke, at det er Danmarks bedste termikområde med
super-faciliteter og et relativt frit luftrum”, lokker Bent, som helt
sikkert vil sætte en ære i at gæsterne skal føle sig velkomne på Arnborg: ”Jeg glæder mig i hvert fald til sæsonstart”, slutter han.
Og husk lige, at der er briefing kl 10:00!
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Malou har kontor på Arnborg, men jobbet
kræver, at hun besøger klubberne. ”Det
glæder jeg mig vildt meget til”.

”Svære regler? Næh, med EASA bliver det
enklere end før”, siger Ole som her stolt
fremviser forbundets godkendte træningsmanual.

Marie Louise ”Malou” Portefee Hansen
Udviklingskonsulent
Alder 41
Klub Kolding Flyveklub
Timer 103
Flyver ASK 21
Uddannelse Bachelor i Informationsvidenskab
Samboede, 1 barn.
Svæveflyver siden år 2003

Ole Gellert Andersen
Uddannelses - og materielkonsulent
Alder 68
Klub: FSN Skrydstrup Svæveflyveklub
Flyvetimer: Svævefly 4100, UL 900
Flyver DG808 C, DG1000T og ASK 21 som instruktør samt Rotax Falke
Svæveflyver siden 1969

Erfaren stifinder i regeljunglen
Ole Gellert Andersen er unionens mand
som uddannelses – og materielkonsulent,
specielt i overgangen til det nye EASA-regelværk. ”Det bliver enklere end før”, siger
Ole. Det må vi lige høre lidt mere om, for
Ole ved, hvad han taler om: Han er tidligere landbrugschef i Nordea, pensioneret fra
sit ”rigtige job” sidste år, men stadig absolut
aktiv som passioneret svæveflyver og fejrer
snart 50 år i sporten. 68-årige Ole har i en
årrække også været også involveret i ultraletflyvning i Danmark på forbundsniveau,
hvor Ole har fået lige under 1000 timers
UL-flyvning op under neglene. Dertil kommer også et engagement i bestyrelsen på vores egen europæiske svæveflyve-organisation EGU, European Gliding Union.

kendt af Trafikstyrelsen som DTO, Declared Training Organisation med nummer
001 – altså den første i Danmark”, siger han.

Declared Training Organisation

Konverterer forsøgsklubber

Men Ole, kan du prøve at forklare hvad din
rolle i DSvU er: ”Jo, Jeg skal kunne svare på
spørgsmål omkring uddannelse og materiel, specielt her ved overgangen til EASAreglerne”, forklarer Ole. ”Jeg har sammen
med uddannelsesudvalget skrevet unionens
træningprogrammer, og vi er nu blevet god-

Ole kommer næste år til at bruge rigtig meget tid på processen med at guide klubberne gennem konverteringen fra nationalt certifikat til EASA-certifikat: ”I øjeblikket konverterer vi 4 forsøgsklubber, Østsjælland,
Kolding, Fyn og Lemvig for at øve os på
processen og spotte problemer på forhånd,
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EASA er enklere
Ole stiller i øvrigt ikke op til den gamle klage-sang om, at nye regler altid er dårligere
og mere komplicerede end i ”de gode gamle dage”: ”Reglerne i EASA-regi er enklere
end de nationale regler. Vores gode gamle
unionshåndbog var mere kompliceret end
nødvendigt, og det ser man, for EASA-reglerne er barberet totalt ned. Ikke mindst
fordi vi har fået det, som vi ønskede det gennem EGU-arbejdet”, beretter Ole som forsikrer om, at han ikke lønnes af EASAs PRafdeling!

så vi er klar til de resterende 28 klubber næste år. Det bliver i øvrigt en opgave for de
lokale flyvechefer, som skal attestere en blanket for hver enkelt pilot med rettigheder og
tilladelser som udgangspunkt for hvert enkelt nye certifikat”, forklarer Ole, som også
fremhæver det strålende samarbejde med
Trafikstyrelsen: ”Vi har brug for hinanden
i en gensidig kvalitetssikring”, siger Ole, som
i øvrigt betegner sig selv som en ”halv Helge”. Det er en reference til Helge Hald, tidl.
Generalsekretær i DSvU og Oles halvtidsstilling! Men Ole, uanset dimensionen i halv
eller hel, bliver helt sikkert en kapacitet og
en stor hjælp for klubberne, når de skal finde vej gennem den regel-jungle, som tilsyneladende er mindre frygtelig end først antaget (en vel anlagt regel-plantage?). Konverteringen skal være klar senest 8.april
2020, og mon ikke man også finder ”den
halve Helge” oppe i luften i fuld færd med
at fejre 50-året som svæveflyver: ”Det vil
jeg”, forsikrer Ole. ”Det er det, jeg brænder
for”.

”Flere medlemmer, tak”
Marie-Louise Portefee Hansen er den danske svæveflyveunions nye Udviklingskonsulent. Det er en bred titel, som dækker rigtig mange opgaver. Men vigtigst af alt; vi
skal være flere medlemmer.
Marie Louise – som i det daglige i øvrigt
bare kaldes for ”Malou” er selv svæveflyver
og kender selv til den ikke altid optimale
virkelighed i flyveklubberne. ”Jeg har fløjet
solo 3 gange gennem årene”, siger Malou
med henvisning til lange pauser i flyvningen. Det er den sædvanlige kombination af
børn, nye jobs og studier, som har givet huller i kontinuiteten og som i mange tilfælde
fører til, at folk taber passionen, flyvetræningen og til sidst melder sig ud. Men Malou er, trods en ikke helt strømlinet karriere som svæveflyver, blevet hængende i
sporten: ”Jeg er altid kommet tilbage til
klubben og fået en flyvning, hvor jeg har
tænkt ”YES”, dette er fantastisk”, siger hun.
Med sin egen erfaring for, at medlemskab
ikke altid er en enkel situation, har Malou
en enorm fordel, når problemerne skal analyseres og tages hånd om. Hun er ansat i en
foreløbig 1-års kontrakt på fuld tid og med
til styrkerne hører i øvrigt, at Malou kender
DSvU indefra fra et tidligere job i administrationen.

Store ambitioner
Hovedopgaven er ambitiøs, konkret og følger perspektivplanens første hovedakse:
Sporten i Danmark skal vokse med 130 medlemmer de næste 5 år gennem reduceret afgang og øget tilgang. Medlems-afgangen
skal analyseres, og der skal sættes fokus på
rekruttering af unge og kvinder, som fylder
alt, alt for lidt i de aktuelle medlemsstatistikker. Der skal desuden etableres skoleforløb med integrering af svæveflyvning
som praktisk undervisning. DSvU er i øvrigt også undervejs med endnu et spændende projekt, nemlig et rekrutterings-jointventure med det danske flyvevåben. Alt
sammen mange del-projekter som hver især
skal bidrage til at sikre en medlemsfremgang.

Ud i klubberne
”Jeg kommer ikke til at sidde på nationalcenteret Arnborg hver dag. Jeg glæder mig
vildt meget til at komme ud i klubberne,
hvor jeg skal indsamle viden om bl.a. rekruttering og hjælpe med at køre de events,
vi har planlagt”, siger Malou som skal sikre,
at de planlagte juniorlejre, rekrutteringsuger og Flygirlarrangementer bliver gennemført. ”Jeg kommer også til at arbejde meget
på tværs med Talenttræneren Geert, som

fokuserer på elite-og talentperspektivet, som
er en anden, integreret del af Perspektivplanen”, siger Malou.
Men det bliver ikke et 8.16-job fra mandag til fredag, fastslår Malou: ”Jeg er der,
hvor det sker, og jeg kommer til at besøge
klubberne med fx formand Peter Eriksen
og Talenttræneren Geert Sørensen. Den viden som findes i klubberne om fx rekruttering og fastholdelse kan være meget brugbar, men findes ofte bare lokalt, og det er
ikke altid det spredes. Det er ærgerligt, for
der er meget læring lokalt i klubberne. Vi
vil gerne indsamle det klubberne har af materiale, og det kunne fx resultere i en manual og materiale for introdage”, siger Malou som også gerne stiller op og hjælper med
klubbernes arrangementer: ”Jeg kan sagtens
køre en traktor, og når man er på pladsen
til fx introdage, så har man også fingeren
på pulsen, og får nye ideer og et godt indblik” siger Malou som også skal tænkes lidt
som et bindeled mellem alle klubberne i
Danmark.
”Jeg vil i øvrigt meget gerne kontaktes af
klubberne, hvis de vil have besøg eller hvis
de har ideer eller forslag”, siger Malou som
sidder klar på mph@dsvu.dk eller på telefon 22366212.
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Tekst: Jens Trabolt
Foto: Anders Madsen

Han træner talenterne
Geert Sørensen er DSvU’s nye talenttræner i en ny-oprettet
stilling. Han skal spotte de danske talenter, sætte system i
deres udvikling og hjælpe dem med at komme så langt som
muligt i sportslig sammenhæng. En krævende opgave, men
erfaringerne fra andre lande viser, at sportslige topresultater
kræver en fokuseret indsats.

Geert Sørensen er en erfaren mand på flere
punkter. Han blev hjælpeinstruktør i 1978
og førsteinstruktør i 1982, og siden da har
han været fast inventar i bagsædet på Tølløse Flyveklubs skolefly som instruktør:
”Jeg tror, at forholdet mellem egen flyvning og skoleflyvning efterhånden er kommet op på 15/85”, siger Geert om den typiske karriere for mange klubbers trofaste instruktører. Det er 40 år i svæveflyvningens
tjeneste, og det kan matches med den ledelses- og uddannelseserfaring han har opnået i sine 40 år i det danske flyvevåben, hvor
han lod sig pensionere som absolut frisk 60årig sidste år.

Talenttræneren
Egentlig havde Geert troet, at en aktiv pensionisttilværelse skulle tilbringes på flyvepladsen i Tølløse på Sjælland, men forbundets folk havde andre planer med ham, da
jobbet blev annonceret. Han skulle være talenttræner og med sin baggrund har han
gunstige forudsætninger for jobbet.
Talenttrænerjobbet er nemlig en del af
DSvUs strategiaftale med Danmarks IdrætsSIDE 48 Nordic Gliding 2019

forbund (DIF), hvor fremtidige tilskud afhænger af en aktiv union som forfølger egne
ambitioner og skaber resultater.

Store ambitioner
Det er DSvUs sportslige mål i Perspektivplanen at få mindst en medalje til verdensmesterskaberne eller europamesterskaberne hvert 5 år og halvdelen af deltagerne ved
EM og VM placeret blandt de første 10 placeringer. I IGC-sammenhæng skal mindst
5 piloter blandt IGC Top-100 på den individuelle verdensrangliste (i dag 2 piloter,
Rasmus Ørskov og Poul Kim Larsen), og
DK skal være at finde blandt de 10 øverste
nationer på IGCs verdensrangliste for nationer (i dag nr. 12/38).
Det er store ambitioner, og det kræver
flere kalorier end tidligere. I andre lande,
specielt Tyskland og Frankrig, er fokus på
talenterne helt naturligt, og det sætter sit
positive præg på de sportslige resultater. I
Tyskland har Geert fx flere kollegaer som
arbejder med talent-svæveflyvning på fuld
tid, og der findes også sportssoldater, som
har svæveflyvning som integreret del af de-

Navn Geert Sørensen
Klub Tølløse Flyveklub
Alder 60 år
Profession Talenttræner, tidl. Major i det
danske flyvevåben
Timer 1500 / 3500 starter
Flyver Alt hvad som kan flyves i Tølløse,
også akro og TMG
Privat Gift, 2 voksne børn

res arbejde i perioder.
”Ambitionen er, at vi skal have 100 registrerede talenter inden 2021, og det kræver,
at vi finder 50 mere for at opfylde strategiplanen for at få flere midler fra DIF”, siger Geert. Det bliver et bredt spektrum af
piloter som Geert komme til at arbejde med,
lige fra helt unge 16-årige op til mere modne folk midt i 30’erne. Man er officielt junior til man er 26, men talenter kan være
ældre, og dette store spænd i alder stiller
også krav til klubtrænerens individuelle pædagogiske håndtering af talenterne.
”Jeg kommer til at nurse de unge talenter, skabe struktur, organisation, afstemme
ambitioner og følge op på målsætninger”,
siger Geert, som er vant til at have med
mange forskellige mennesker at gøre: Det
er ingen hemmelighed, at 40 år i Forsvaret
hvor fokus netop har været uddannelse, træning og ledelse giver stærke styringsværktøjer i talenttrænerjobbet, i øvrigt i effektiv
kombination med de 40 år som instruktør
i svæveflyvningen, som i sig selv ikke er nogen dårlig skole.

Lang idrætskarriere
Svæveflyvningen har i øvrig ikke været den
eneste sport, som Geert har erfaring med.
Han har en lang karriere i basketball bag
sig. Først som spiller på dansk eliteniveau
siden 1969, men da familien og karriere satte en stopper for træning 3 gange om ugen,
blev Geert dommer, og det har udviklet sig
til, at Geert fra 2001 har været International Kommissær (overdommer) på EM-niveau.
”Jeg tænker, at vi skal rekruttere nogle af
de gamle top-piloter til at flyve med talenterne, for selv om jeg er en erfaren pilot, så
er der andre som har meget mere erfaring
med konkurrence-flyvning end jeg”, siger
Geert: ”Jeg ser mig selv som en coach som
motiverer, organiserer og stiller krav. Man
skal ikke nødvendigvis selv være den bedste pilot i verden, præcis som en fodboldtræner ikke nødvendigvis skal være en Messi eller Ronaldo.”, siger han.
Talenterne skal deles op i en A, B og Cgruppe (regionsmester, danmarksmester,
verdensmester), alt efter egne ambitioner
og potentiale. ”Vi tænker at vi opererer med

”

I andre lande, specielt Tyskland og Frankrig, er fokus på talenterne helt naturligt, og det sætter sit
positive præg på de sportslige resultater.

en gruppe på ca. 10 i A-klassen”, siger Geert
som allerede nu har sat kryds i kalenderen
fra 28. juli til 10. august, hvor han skal følge
med 5 juniorer til Junior-VM i Ungarn. Dette som en naturlig del af jobbet, hvor Geert
får ansvar for at organisere samlinger på regionalt, nationalt og, som i dette tilfælde,
internationalt niveau for talenterne.
Talentarbejdet skal også forankres lokalt:
”Vi har også tanker om at etablere talentcentre både øst og vest for Storebælt. For
dem som bor på Sjælland kan der være lidt
langt til Svæveflyvecenter Arnborg, og de
lokale klubtrænere skal også være en naturlig, lokal del af talentarbejdet”, siger Geert,
som i øjeblikket arbejder med en større interessentanalyse for at kortlægge personer,
ressourcer og forventninger som opstart til

jobbet. De tidligere talenttrænere bla. Thomas Leander og Thomas Grove har gjort et
solidt stykke arbejde og bliver også en del
af talentarbejdet fremover i det omfang i de
ønsker og kan, lyder det det fra Geert.
Der er i øvrigt flere perspektiver på talentarbejdet. Det kan også ses som et strategisk parameter i en ”keeping members”proces: ”Det er også en vaccination mod
nedgang i medlemsantallet at aktivere talenterne”, siger Geert, og det er bestemt et
rationelt argument. Elitearbejdet ligger i direkte forlængelse af breddearbejdet, som
også er et andet vigtigt ”ben” i den samlede
strategi. H
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Om Forfattren
Dr. Daniel Johnson, amerikansk flyvelæge gennem 32 år, gennemsnitlig svæveflyvepilot, ejer
en Ventus Cm. Netop pensioneret og har været i Argentina 6 måneder i 2018 for at hjælpe
Perlan-teamet.
Dans artikel er også publiceret i seneste
”Soaring”, og er venligst udlånt til NG.

To scenarier for vinterflyvning. Begge kræver
ordentlig beklædning. Bliver man kold er det
ikke morsomt længere, og en kold pilot er en
potentielt farlig pilot.

Kulde i
svæveflyvning
Efter en lang vinter uden flyvning er det tid til wavecamps i Norge og Sverige. Flyvning i uopvarmede svævefly i stor højde er dog en perfekt recept på alvorlig nedkøling og hypotermi. Perlan Projektets flyvelæge Daniel Johnson gennemgår her de vigtigste symptomer, faresignaler og hvad man
selv kan gøre for at holde sig indenfor grænserne for sikker flyvning.
PS. Dette gælder ikke bare vinterflyvning - det kan også være rigtig koldt i højden i april og majmåned.
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Når vores kernetemperatur falder, så reducerer vi hastigheden på vores kropslige funktioner. Under den første ultra-high-altitudeflyvning med Perlan II d. 26. august 2018 bemærkede chefpiloten Jim Payne, at han var
blevet kold under descent. Senere nævnte jeg
dette faktum overfor Tim fra teamet, som bemandede ground control-radioen under Perlan-flyvningerne: ”Ja, Jim taler langsommere,
når han bliver kold”, bekræftede Tim.
Dette er meget sigende. Hjernen bliver langsommere med kulden, hele vores protein-system som driver kroppen fungerer langsommere, og generelt falder vores ”clock-frekvens”,
men vi tror selv, at vi er på normal ”hastighed”. Andre som er vant til vores normale
tempo, vil bemærke denne gradvise ændring.
Jo koldere, jo mere vil tale-funktionen blive
påvirket, og senere vil vi også blive ulogiske
i vores svar. Det er næppe nødvendigt at pointere, at når piloten er forvirret, så er risikoen

absolut i ”den røde zone”, og der findes
flere internationale eksempler på, at svæveflyvepiloter under wave-flyvninger er
blevet kommanderet ned af en observant
trafikleder på radio efter begrundet mistanke om hypotermi kombineret med hypoxi.

Komfort
Noget af det vanskeligste under flyvning
i lave temperaturer er at holde fødderne
varme. Det er fordi benene og fødderne
udstråler varme til omgivelserne, og fødderne er langt borte fra hjertet. Venerne
ligger parallelt med arterierne. Det har
den effekt, at det varme blod som går mod
fødder også anvendes til opvarme det kolde blod som returneres i venerne. Denne
funktion (eng: Countercurrent exhange)
beskytter kroppens kerne, men giver også
mere afkølet blod til fødderne.

Løsningen er at holde sig lidt mere varm
end absolut nødvendigt (men ikke så, at
man bliver svedig), så kroppen sender varmt
blod ud fra kernen til hænder og fødder for
at blive afkølet.
En anden vigtig komfort-faktor når vi bliver afkølede er, at vi får en fyldt urinblære
inden for cirka 1 time, fordi vores vener og
arterier reducerer sig i diameter (vasokonstriktion), og vi har ingen ekstratank til denne overskydende væske, bort set fra at udtømme den som urin. Sidder man i et koldt
fly er dette ikke noget ukendt fænomen

Fare
Jeg vil fokusere på hypotermi, fordi det er
et tricky fænomen som i første omgange
virker harmløst, men alvorlige konsekvenser kan dog hurtigt præsentere sig i nedsat
dømmekraft. Forfrysninger er dog mere
sjældne.
Nordic Gliding 2019 SIDE 51

h Kulde i svæveflyvning

Hvordan skal man klæde sig?
Lag på lag (flera tunna skikt) er vejen frem. Man producerer op mod 200 watt varme når man rigger flyet, men når man sidder i flyet, reduceres varmeudviklingen til
cirka 70 watt. Det skal beklædningen tage højde for, og den sande lykke ligger et
sted mellem komfortabel kølig og skønt varm. Men lad os gå igennem mulighederne:
Det første lag (skikt) skal fungere som en barriere mod irritation, transportere fugt
væk fra kroppen og isolere en smule. Hvis du kan klare uld, så er det første valg.
Bomuld er billigt, komfortabelt, absorberer fugt ganske entusiastisk og bliver en
varmeleder (dårligt). Polyester er billigt, men vil med tiden lugte ubehageligt, isolerer dårligt når det er fugtigt.
Silke er komfortabelt, isolerer fint og tåler en vis mængde fugt. Min præference for
fødderne.
Uld isolerer fantastisk og holder også denne egenskab når det er fugtigt. Et par uldsweaters fungerer fint som mellem-isolerende lag (skikt)
Vindtæt barriere
Desuden bør man have fx scooterbukser som er vindtætte. Man kan også købe isolerede overalls fra 500 kroner i fx Biltema og Harald Nyborg. Kansasworkwear sælger også højkvalitets-overall i med klare anti-kollisions-farver på nettet til cirka 2500
kroner (billede til venstre). NORDIC GLIDING testede den super-isolerende SelkBag
(249 euro) i 2015. Konklusionen var, at den var skøn og varm i cockpittet, men ikke
rigtig egnet til ophold på isen, da den ikke er vandtæt.

Din hjerne og hjerte skal være varme for
at fungere optimalt. Når temperaturen synker fungerer de dårligere. Specielt dømmekraften er på spil. Flyvning er temmelig enkelt så længe alt er standard. Men som vi
nok alle har oplevet kan en flyvning hurtigt
ændre sig, og når man er kold er man langsom, og måske også dum.

Sommerflyvning
Det er ikke bare wave-flyvninger som er interessante. Hypotermi kan også plage piloter ved sommerflyvninger og ved temperaturer under 20 C. Fugt, vind, sollys, tidsfaktor og beklædning spiller en stor rolle.
Det kan godt være, at vi sveder når vi rigger flyet eller sidder klar til start i et kogende cockpit, men det meste af tiden flyver vi
i skyggen under skybasen. Er din beklædning optimal for dette? Temperaturen i skybasen er dugpunktstemperaturen. Det er
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værd at checke dette hver dag, og tænke i
beklædningen,for det bliver dagens arbejdstemperatur i timevis. Om sommeren trænger du fleksibel beklædning i cockpittet. En
hat og handsker kan være guld værd.
Det kan faktisk blive temmelig koldt i højden. Den tør-adiabadiske temperaturgradient synker med 3 grader per 1000 ft (den
fugtadiabatiske ca 2 grader). Det vil sige, at
det er op til 9 grader koldere i 1000 meters
højde, som er en ok, men ikke fantastisk
udgangshøjde for strækflyvning. Ofte flyves der i 2000 meter eller højere. Mange steder i verden er det muligt at flyve i +3000
meter. Det betyder, at der er over 40 gradere koldere i højden end på flyvepladsen. Det
er meget, og her er en T-shirt og shorts ikke
længere nok, som så mange naive, unge
mænd har fundet ud af gennem tiden. Specielt i starten af sæsonen kan det være rigtig koldt.

Alle høje flyvninger er kolde
Uanset lokation og tidspunktet på året er
flyvninger omkring og over 10 000 ft helt
sikkert kolde. Hvis du planlægger en flyvning i denne højde er det vigtigt at tænke
på isolering af kroppen.
Det er vigtigt at forstå, at man kan være
”ukomfortabelt kold” uden at være ”farligt
nedkølet”, hypotermisk (Det er faktisk muligt at blive ”farligt nedkølet” uden først at
være ukomfortabel, specielt hvis man rører
på sig kontinuerligt. Men det er sjældent i
et svævefly.)
Kroppen har flere mekanismer som beskytter ”kernetemperaturen” – det er temperaturen dybt inde i kroppen. Ironisk nok
er vi dybt sensitive overfor ændringer i hudtemperatur, men vi har overhovedet ingen
klar opfattelse af vores kerne-temperatur.
Det er helt normalt at vi baserer vores valg
af beklædning på vores hud-temperatur.
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På rekordflyvningerne sidste år oplevede
Perlan-crewet ned til minus 70 C og fløj med
custom-made overalls fra italienske KiloYankeePapa, elektriske veste og såler

Elektrisk opvarmet beklædning?
Elektrisk opvarmet beklædning, fx strømper og skosåler kan være en fin hjælp, hvis man
vil flyve i ekstrem kulde, specielt bølgeflyvning. Men glem ikke, ambitionen er ikke at
være super-varm – det handler om at bevare hjernekapaciteten og sund dømmekraft.
Det er erfaringerne fra Perlan-II-flyvningerne, at det er sværest at holde fødderne varme. Dette kræver varme strømper (uld), elektriske såler og en varm, vel-isoleret kropskerne. Perlan-crewet fløj med custom-made overalls fra KiloYankeePapa og elektriske
veste
Det er meget mere sikkert og effektivt at holde en konstant jævn temperatur på dig
selv, arme, ben og fødder end at vente til du bliver alt for kold, inden du vælger ”Hi” på
termostaten. Hvis dine ben er afkølede, indeholder de selvklart meget koldt blod. Varmer du huden op abrupt og hurtigt, udvider venerne sig hurtigt under huden. Dette resulterer i, at koldt blod bliver pumpet ind i kropskernen, som i forvejen har en lav temperatur. Der findes et stort udvalg af fx strømper og såler (fra ca 1000 kroner) til jagt og
fiskeri. Man skal dog være opmærksom på, at batterierne ikke altid lever så længe som
producenten lover. Det kan blive rigtig koldt, hvis man har givet den maksimal gas, har
svedige fødder, og batteriet så slutter med at fungere ….

Nogle mennesker tror, at de kan holde
varme ved at isolere deres torso. Det stemmer ikke. Kropskernen sender varmt blod
til arme, ben og hoved og i kolde omgivelser kommer der også nedkølet blod retur.
Du kan beskytte din kropstemperatur mest
effektivt ved at isolere dit hoved, arme, hænder og ben (ekstremiteter). Man behøver
overraskende lidt beklædning omkring torsoen, hvis man har isoleret sine ekstremiteter.

I farezonen
Siden kroppen ikke har noget kerne-termometer, er det smart at forstå de kropslige reaktioner på ”farlig nedkøling”. Som kropskernen afkøles, er der tydelige ændringer
specielt i ekstremiteterne som tjener som et
varsel på, at denne temperaturtrend vil påvirke vores hjerne negativt.
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Kolde hænder og fødder (med støvler/
handsker) betyder, at din kernetemperatur
er faldende, og din strategi for at holde dig
varm IKKE fungerer. Nu er det på høje tid
at prioritere dette så kernetemperaturen kan
øges. I denne situation kan elektrisk opvarmede såler eller sokker måske give en oplevelse af mere komfort, men det har stort
set ingen effekt på din kernetemperatur, og
vi måske også reducere den yderligere ved
at øge returflowet af koldt blod. Ambitionen er at ændre på varme-tabet (heat loss)
fra din krop. En ordentlig isolering er nøgleord for både komfort og flyvesikkerhed.
Tykke støvler – gerne et nummer for store,
så der bliver plads til uld-sokker og ordentligt blod-flow til tæerne, termo-underklæder, en ordentlig hat, varme handsker og
jakke. Hovedet, specielt for mænd uden hår,
kan være en stor radiator og ansvarlig for

op til 25 % af varmetabet.
Stivhed i fingre, tæer, ører og nedsat følelse (nedsatt känsel) skal opfattelse som et
stort, rødt blinkende faresignal for forfrysning, men det er værd at vide, at de ikke
fryser, hvis den omgivende temperatur er
over minus 6 C. Men siden du sikkert ikke
har monteret et termometer i dine sokker
er det svært at vide, om man ligger på grænsen. Du må prøve at vurdere om din generelle temperatur er lav. Hvis du har det behageligt varmt, men fingrene er kolde, så
behøver du mere isolering, altså på med
handskerne. Men hvis du er generelt kold,
så skal du varmes op hurtigst muligt. I øvrigt, din krop er ganske villig til ofre en finger eller en fod for at beskytte hjertet ved at
begrænse cirkulationen i ekstremiteterne.
Rystelser (skakningar) er alvorligt. Det er
et fare-signal for hypotermi; At kernetem-

peraturen er sunket så meget (under 35 grader C), at det allerede påvirker dømmekraft
og komplekse mentale processer (fx flyvning!) Rystelser kan øge vores varmeproduktion 5-6 gange, og under normale forhold har vi energi nok i muskler og lever
(glukogen) til at fortsætte denne proces i
3-4 timer. Denne tid skal ikke anvendes til
at flyve videre, men til at komme sig ned i
højden og lande. Men vær forsigtig, for glem
ikke, at hjernen kører med reduceret clockfrekvens. Din opfattelse og reaktionsevne er
kompromitteret.
Jeg nævnte tidligere, at man producerer
mere urin i kolde omgivelser (såkaldt cold
diuresis), også selv om man ikke oplever, at
man er kold. Denne ekstraproduktion er
ikke farlig i sig selv, men et problem hvis
man sidder i flyet i minusgrader (Koncentreret, gul urin fryser ved minus 2 grader,

”

Kolde hænder og fødder (med støvler/handsker) betyder, at din kernetemperatur er faldende, og din
strategi for at holde dig varm IKKE fungerer. Nu er
det på høje tid at prioritere dette, så kernetemperaturen kan øges.

og urin fra en velhydreret person fryser ved
0 grader.) Men min sikkerheds-pointe er, at
denne urin repræsenterer en forsvundet
blod-volume, som man kommer til at savne, når man varmer op igen.
Vi taber også salt og vandbalance gennem
den øgede urinproduktion, og når vi kommer ned i lav højde og skal kæmpe for termikken, øges dette tab gennem svedproduktion. På samme tid udvides vores blodkar
(blodkärl). Dette reducerer blodtrykket og

reducerer vores G-tolerance. Det kan være
en ide at drikke isotoniske sportsdrikke for
at sikre de rette niveauer efter en lang flyvning i højden. Man kan også producere sine
egen sportsdrik ved at blande ¼ te-ske salt
i en liter juice. Tørst er en meget pålidelig
indikator for dehydrering. Det betyder, at
man behøver at drikke vanligt vand, hvis
man oplever tørst. Men hvis man oplever
ondt i hovedet eller træthed, så kan det være
en fin ide at drikke en saltholdig drik.
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Mekanikken bag kroppens temperaturreceptorer
Vi har 2 kulde-receptorer og 2 varme-receptorer i huden. Denne figur viser respons-intervallet for receptorerne (TRP-forkortelserne i figuren indikerer typer
af Temperatur-Receptorer-Proteiner som svarer til de forskellige temperaturer).
Følgende er hud-temperaturer, ikke lufttemperaturer:
Koldt (smerte): under 15 grader C (ned til cirka 6 grader, herefter er der ingen detektion)
Koldt: Topper ved 25 grader C
Varm: Fra 30 – 43 grader C
Brændende varm (smerte): Fra 45 grader C
Dette forklarer også, hvor lufttemperatur over - 17 grader C opleves kold, men
luft UNDER – 17 grader C opleves smerteligt koldt. Under denne temperatur afkøles huden så hurtigt, at det øjeblikkeligt aktiverer vores smerte-kulde-receptor protein, fordi vores normale cirkulation ikke kan levere varme hurtigt nok.

Gear & Gadget



Alt hvad en flyve-entusiast
behøver

ASW 28-18, Minimoa, Baby, Ka 6 Cr, SG-38 och ASG 32 Mi

Terapi för flygsugna segelflygare
Två månader till säsongstart. Abstinensen är svår. Kan man göra något för att dämpa den?
Tja, varför inte bygga nåra snygga segelflygmodeller att vila ögonen på?
Text och foto: Robert Danewid

Kulde-skader
På vej mod forfrysning, oplever man smerte omkring 15 C. Dette øges i niveau indtil
temperaturen bliver så lav, at nerve-enderne ikke kan fungere.
Kulde kan være skadeligt for kroppen,
selv om den ikke fryser. Forlænget ophold
i moderat kulde, specielt i fugtig kulde, kan
beskadige huden. Litteraturen på området
er varierende, og kombinationen af kuldepåvirkning, isolering, vind, fugt og tidsfaktor er så dynamisk, at det er svært at sige
noget konkret om, hvor længe man individuelt tåler en påvirkning, før man får skader. Men skader kan etableres på timer eller over flere tilfælde af kuldepåvirkning
over flere dage.
(I tilfælde hvor kernetemperaturen bevares kan kroppen i en såkaldt ”Hunting reaction” vælge at begrænse cirkulationen til
ekstremiteterne og derefter med en frekvens
på 5-10 minutter vekselvis åbne op/lukke
(stänga av) for cirkulationen for at holde
vævet frostfrit. Bevares kernetemperaturen
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kan denne funktion beskytte ekstremiteterne ganske længe før der opstår skader.
Men er kernetemperaturen synkende stopper denne reaktion for at prioritere basal
overlevelse på bekostning af ekstremiteterne, red.)
Man kategoriserer frostskader på en skala fra 1-4, hvor 3-4 er de alvorligste og dybeste.
Første grad resulterer i, at huden bliver
rød, opsvulmet, øm og irriteret (kløende).
Huden heler sig selv på cirka uger, hvis man
holder den varm. Det kan ofte opleves, at
tæer eller fingre bliver hypersensitive overfor kulde i flere måneder. Hvis dine hænder eller fødder er kolde i lang tid, er det et
sandsynligt resultat, men det er ikke farligt.
En dybere skade kan være, at huden fryser, men ikke det underliggende fedt, sener
eller knogler. En fuldstændig forfrysning
inkludere hele strukturen, og kan resultere
i amputation og hos børn problemer med
deform vækst, fordi vækst-pladerne i knoglen (epifysen) er skadet.

Optøning
Den mest effektive metode er at springe i et
varmt badekar med 38 grader varmt vand
og tilsæt varmt vand for at holde temperaturen. Den frosne krops-del vil blive varmet
op på 2-3 minutter. Drik varme drikke (fx
varm chokolade, supper osv) under denne
proces, men ikke alkohol, da det virker udvidende på blodkarene i huden og kan resultere i yderligere reduktion af kernetemperatur.
Det kommer til gøre ondt! Det kan være
en fordel straks at tage 1000 mg paracetamol plus 600 mg ibuprofen. (Denne kombination er effektiv som stærkere narkotika,
fx 5 mg ocycondone eller hydrocondone,
men uden risikoen). Dette kan gentages hver
6. time om nødvendigt.
Hvis der er blod i frostskaderne (blister),
skal man køre på hospitalet. Den vigtigste
behandling er antikoagulering med intravenøst heparin, som har vist sig effektivt i
at nedsætte risikoen for koldbrand. H

Gerhard Wulff och hans firma Pure Planes tillverkar ”stiliserade
silhuett modeller” av ett stort antal segelflygplan, såväl moderna
som vintage, motorseglare och några motorflygplan (t ex PA-18).
Modellerna är i skala 1:48.
Byggsatserna består av ett fåtal delar (ofta endast kropp, vinge
och stabbe samt ett elegant stöd) och är utstansade i en skiva finskt
björkfanér (som är miljöklassat). Stansningen är mycket elegant.
Såväl kropp som vingar är alltså fanérskivor ca 1.5 mm tjocka. För
att bygga modellerna krävs enbart sandpapper (medföljer byggsatsen) och ett bra trälim. Det tar knappt en timme att bygga en modell. Och det är roligt!
För några extra euro kan man få tryckt en registrering och tävlingsnummer på kroppen.
Det färdiga resultatet är mycket dekorativt. Även om dagens segelflygplan är eleganta skapelser så är det de äldre trä och dukklädda flygplanen som kommer bäst till sin rätt i Wulffs tappning. Titta på bilderna. ASW 28 och ASG 32 är ju rätt vackra. Titta sedan
på Minimoa, Baby och SG 38. Nu talar vi om riktiga skönheter!
Modellerna kostar ca 20 – 30 € och kan beställas på https://www.
pureplanes.de/
Har man byggt en modell vill man bygga fler. De rekommenderas varmt. H

Pris: 20 - 30 € (excl. frakt)
Set på www.pureplanes.de

SG-38: En byggsats innehåller modellen utstansad i finskt björkfanér,
sandpapper och byggansvisning.
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h Svedanor-kurser 2019

Nye SVEDANOR-kurser: Her kan du
udvikle dig som pilot i 2019
Vil du blive bedre til stræk-, aerobatic, IMC, fjeld- eller TMG-flyvning? Så klik ind på den 2019-opdaterede liste over nordiske flyvekurser på www.svedanor.com

Mountain flying-kursus, Vågå
Jens Trabolt, Nordsjællands SFK, kursist i 2017:
”SVEDANOR-kurset på Vågå fungerer som en fin
indgangsbillet til denne unikke og fascinerende verden af temmelig eksotisk flyvning. For et symbolsk
kursusafgift (for det er det!) får man adgang til en
meget stor pool af erfaring med instruktører, som er
klar til at lære fra sig og give gode oplevelser. Denne
type af oplevelser kan man ikke købe sig til. Det
kræver, at man er på plads, har lidt tålmodighed, et
åbent sind og en grundlæggende fascination af
fjeldverdenen. Har man det, er Vågå et ubetinget
hit, specielt i de rette årgange.”

Tekst og foto: Jens Trabolt

Strækflyvnings-kursus, Starmoen
Jens Trabolt, Nordsjællands SFK, kursist i
2013:
”SVEDANOR-kurset på Starmoen er et must
for alle som er interesserede i at udvikle sig
som strækflyvere. Instruktørerne har alle
stor erfaring med flyvning i det fascinerende
område, som med en stor variation i natur
kan karakteriseres som et mekka for strækflyvningen. Det er ikke unden grund, at Starmoen loggede flest nordiske OLC-km i 2018.”

Hvad siger Svedanor-kursisterne?
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Kursus

Lokalitet

Dato

Afgift

Kommentarer

Mountain flying

Vågå

9-16/3

2600 NOK
camp fee

Flying fees, food and lodging not included

1/2

Mountain Jaca

Jaca

30/36/4

740 €

Plus rental and tows

1/3

Aerobatics 1 Unlimited
and basic

Ålleberg

20-31/5

1500 SEK

Flying fees (not towing) included. Food and X
lodging not included

1/5

Cloud flying 1

Ålleberg

14-20/6

2900/1500 IMC 1 course/refresher course. Flying fees
SEK
(not towing) included. Food and lodging
not included

XC-course

Starmoen 15–21/6

TMG-flying 1

Ålleberg

1000 NOK

Rating

Tilmelding

X

15/5

Food and lodging not included.

1/6

25-28/6 1000 SEK

Flying fees, food and lodging not included.

15/5

Aerobatic.Unlimited
and basic.

Starmoen 20-26/7 1700 NOK

Flying fees, food and lodging not included.

Cloud flying 2.

Ålleberg

X

1/7

20-26/7 2900/1500 IMC 2 course/refresher course 2.Flying fees X
SEK
(not towing) included. Food and lodging
not included.

1/7

Tekniske kurser

IMC-KURS, Ålleberg
Magnus Söderman, Malmö SFK, kursist 2014:
”Jag kom till kursen med en kaxig inställning om att det
här skulle inte vara så svårt, men efter att ha suttit och
svettats helkoncentrerad i ca. 4 timmar kändes det
nästan omöjligt. Det var en helt ny dimension av flygning.
Jag kämpade på, och efter ytterligare några timmar så
började det plötsligt fungera (yes!!). 10 timmar behövdes
verkligen. Mot slutet av kursen kunde man flyga mer avslappnat och känna att det var riktigt kul. Konstigt nog så
är det inte svårast att kurva i moln, utan att flyga rakt
fram på en bestämd kurs.
Förrutom att jag lärde mig flyga i moln, så blev jag en något bättre pilot som flyger lugnare - mer genomtänkt med
bättre roderkontroll.
Jag kan varmt rekommendera kursen till alla S-piloter.”

Flyvekurser

AVA-Kurs, Ålleberg
Glenn Lindström, Östersund FK, kursist ’15
”Skulle jag rekommendera kursen till andra?
Absolut. När man börjar försöka komma ut
på samma höjd och med samma hastighet
som man gick in i manövern, upptäcker man
hur svårt det är. Under mellantiden får det
gärna bli en snygg figur också. Mycket beror
på rätt timing. Rätt roderutslag men för sent
ger ett helt annat resultat än man väntade
sig. I stället för att vrida sig kring lodaxeln,
backar planet, viker sig framåt... eller bakåt,
sedan har man tappat såväl höjd som fart
och får börja om från början.”

Kursus

Lokalitet

Dato

Afgift

Kommentarer

Rating

Tilmelding

Glider Technician, Engineer

Ålleberg

16-20/9

7000 SEK

Food and lodging included

X

1/9

Technician, Practical

Ålleberg

23/94/10

17000 SEK

Food and lodging included

X

1/9

TMG Engine maintenance

Ålleberg

12-13/10

5300 SEK

Food and lodging included

X

1/10

SSG/SLG Engine maintenance

Ålleberg

12-13/10

5300 SEK

Food and lodging included

X

1/10

Pilot Owner Maint.

Ålleberg

19-20/10

5300 SEK

Food and lodging included

1/10
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lead the pack…

Vi besidder en række værdier i sporten, som nemt kan fastholde nye
medlemmer, men vi skal have de nye
medlemmer lukket ind i fællesskabet
meget hurtigere end vi normalt gør. I
fællesskabet kan vi tilbyde dem noget, de ikke gerne vil miste igen, og vi
kan gøre det langt hurtigere, end vi
kan give dem et certifikat. Dette er en
af nøglerne til fastholdelse.

af Peter Eriksen, Formand, DSVU

LEDER:

Twin Shark 304TS – the next generation of
double-seaters: FAI 20m class, self-launcher with Solo/Binder system, 850 kg max.
T/O weight, 240 l water, best glide 49. Optimized for 160 km/h cruising speed. In serial
production from 2019.

Your contact partners in Europe and U.S.:

www.hph.cz

USA: sales@wingsandwheels.com / www.wingsandwheels.com
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Czech Republic: 304TS@hph.cz or info@hph.cz
Germany: Matthias Fischer, info@hphgliders.de
Austria: Gustav Remschnig, gustav@304shark.info
Switzerland: Joerg Spichtig, JSpichtig@aerofem.com
Italy: Pietro Silveri, pietrosilveri@me.com
GB: John Gilbert, JohnGilbert@hph.cz www.hphuk.co.uk

photos © Petr Kolmann/

Svæveflyvning er (måske) kedelig
Er vi gode nok til at involvere nye medlemmer i klubben?
I det samfund vi lever i, hvor det myldrer med spændende tilbud, og hvor vores gennemsnitlige velstand er jævnt stigende,
går det mere og mere op for den enkelte, at der reelt kun er en
ressource, man ikke kan ændre på, kun en ting man aldrig kan
forhandle om, og det er den tid, vi har til rådighed. Minutterne,
timerne, ugerne og årene forsvinder bag os.
Det får os til at forstå, hvor dyrebar vores tid er, og hvor vigtigt
det er ikke at spilde tiden på de forkerte ting, eller måske endda
på at lave ”ingenting”.
Hvis man skal vælge en ny aktivitet at bruge sin tid på, er et af
de første spørgsmål, man stiller sig selv derfor, om man har tid
til det, om de afsavn man skal yde, det man nu ikke længere har
tid til, giver mere værdi, end den nye aktivitet man overvejer at
starte på. Det får os ofte til at sige nej til de tilbud, vi får, eller
også stopper man hurtigt igen og zapper videre.
Når man som nyt medlem starter på svæveflyvning, finder man
hurtigt ud af, at der er meget ventetid i sporten. Man kommer
om morgenen, gør klar til at flyve, venter på startstedet, flyver
nogle starter, venter til dagen er slut, pakker sammen og kører
hjem. Man kunne godt nok have lavet meget andet i ventetiden.
Den ventetid skal vi ændre til noget positivt, ellers varer det
ikke mange weekender, før medlemmet finder på noget andet
som erstatning for denne ”kedelige sport”.
Som etableret medlem oplever man det ikke på samme måde.
Man er del af et socialt netværk, snakker om gamle minder eller
planer for sæsonen, eller man bruger tiden på at udrette noget
nyttigt, de opgaver man har i klubben. Når man kommer hjem of
aftenen, har man ikke kun fløjet, men føler også, at man har væ-

ret til nytte og brugt tiden sammen med mennesker som del af
et fællesskab, noget af det vi søger i vores liv. Man har altså brugt
tiden på en god måde.
Når man starter en ny sport, er det ofte ikke kun for sportens
skyld, men også for at skabe et socialt netværk.
Som klub er det derfor vigtigt at involvere nye medlemmer i
aktiviteter så hurtigt som muligt. Vi besidder en række værdier i
sporten, som nemt kan fastholde nye medlemmer, men vi skal
have de nye medlemmer lukket ind i fællesskabet meget hurtigere end vi normalt gør. I fællesskabet kan vi tilbyde dem noget,
de ikke gerne vil miste igen, og vi kan gøre det langt hurtigere,
end vi kan give dem et certifikat. Dette er en af nøglerne til fastholdelse.
Ventetiden skal omdannes til kvalitetstid, nye medlemmer skal
hurtigt have nogle opgaver, så de yder noget i klubben, og der
skal sættes nogle mål, formelle og uformelle derude. Det nytter
ikke noget, at det nye medlem lister stille rundt i klubben uden
at blive en del af fællesskabet. Der skal tages hånd om dem, ikke
kun på startstedet, men også i klublokalet, eller første gang de
dukker op til en fest i klubben.
Når medlemmet kommer hjem om aftenen efter en hel dag i
klubben, skal det gerne lyde således:
Jeg har været ude og flyve, jeg har lært noget, jeg har også ydet
noget til klubben, har haft en god snak over en kop kaffe, og jeg
har fået nye venner. Når jeg har fået mit certifikat, skal jeg have
et Sølv-C, men det kræver, at jeg kan flyve 5 timer i termik! Og så
kan jeg komme på strækflyvningskursus for at lære at flyve rigtig langt. I øvrigt er der klubfest i næste weekend, og jeg er blevet bedt om at hjælpe med at stille op til festen...H
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h TMG-skoling

TMG: En smuk svane i skolingen?
”Fy, hvor den ene ælling ser ud! Ham vil vi ikke
tåle!” – og straks fløj der en and hen og bed den i
nakken.”
Sådan skriver H. C. Andersen i eventyret om den
grimme ælling (Den fula ankungen), der viser sig
at være en smuk svane.

I mange henseender kan eventyrets pointer overføres til den udbredte opfattelse af TMG-skoling. Skoling med motorsvævefly
(TMG) er ikke rigtig svæveflyvning. Hører ikke hjemme i andegården.
Eller gør den?
Jeg vil i dette indlæg berette om mine egne observationer og tanker omkring TMG-skoling og dens berettigelse eller måske direkte nødvendighed i den moderne svæveflyvning.
Lad mig starte med et par fakta:
Vi er i dag ca. 1.500 aktive svæveflyvere i Danmark. Hvis vi antager, at de 1.500 svæveflyvere er jævnt fordelt over segmentet 1565 år (50 år), er der 30 svæveflyvere, der går på ”pension” hvert år.
Når der starter 100 elever, er der ifølge DSvU 84 elever, der falder fra indenfor de første 3 år. 50 af eleverne falder fra inden ”S”
og de sidste 34 efter at have erhvervet S-certifikatet.
I 2018 startede 135 elever. Ud fra ovenstående bliver kun 22-23
af disse ”hængende”, hvilket ikke er nok til at opretholde bestanden af piloter.
Vores instruktører står ligeledes overfor en ubarmhjertig statistik. Ifølge DSvU anvendes der i gennemsnit 20 instruktørtimer
pr. elev. Benytter vi tallene for 2018, vil dette betyde, at der med
135 elever anvendes 2.700 instruktørtimer på at producere 22-23
piloter, hvilket svarer til 120 instruktørtimer pr. ”vedblivende” pilot.
Hvad kan vi gøre for at vende denne udvikling? Hvad er årsagerne til den store frafaldsprocent blandt nye svæveflyvere? En frafaldsprocent, der topper statistikkerne i Dansk Idrætsforbund.
DSvU gennemfører i øjeblikket en større undersøgelse af årsagerne til det store frafald, hvorfor jeg på dette sted vil koncentrere
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”

Med TMG-skoling kan også hverdage benyttes. Man kan mødes med
instruktøren på flyvepladsen efter
job, hvilket giver mulighed for at flyve og træne intensivt med 3-4 elever, inden det bliver mørkt.

mig om, hvordan TMG-skoling vil kunne bidrage positivt til at øge
antallet af ”hængende” medlemmer.
Det moderne menneske står overfor forventninger og krav på
mange fronter. Tiden skal udnyttes optimalt – hele tiden. Det er
svært at finde plads til foreningsliv og ulønnet arbejde. Det er beklageligt, men et faktum, vi må forholde os til.
Det er svært at ”sælge” på hjemmefronten, at man er væk en hel
weekend for at hellige sig skolingen. Og da slet ikke, hvis det gentager sig weekend efter weekend. Så bliver stolen sat for døren.
Med TMG-skoling kan også hverdage benyttes. Man kan mødes
med instruktøren på flyvepladsen efter job, hvilket giver mulighed
for at flyve og træne intensivt med 3-4 elever, inden det bliver
mørkt.
Med TMG-skoling er man langt mindre vejrafhængig. Der kan
sagtens skoles på dage med lav skybase, hvor skoleflyene normalt
ville blive på jorden.
Med TMG-skoling er det muligt at udvide skolingssæsonen til
at omfatte vinteren. Hermed bliver det muligt at starte skolingen
om efteråret og gå solo i det efterfølgende forår. For de etablerede
piloter giver TMG flyvningen om vinteren mulighed for at holde
flyvefærdighederne ved lige, hvilket vil kunne give forøget flyvesikkerhed.
TMG-skoling er endvidere mindre mandskabskrævende, idet
instruktøren og eleven er de eneste, der skal være til stede på pladsen for at komme i luften.
Resultatet vil for de fleste elever være et mere effektivt og forkortet skolingsforløb, der i vidt omfang elegant styrer udenom de
ovenfor nævnte problemer på hjemmefronten.
Med en mere udbredt TMG-skoling er det min overbevisning,

at vi kan reducere frafaldet i skolingsperioden frem til ”S” betydeligt. Hvis vi kan reducere frafaldsprocenten fra 50% til 40%, har vi
”knækket” kurven og vendt udviklingen i medlemstallet til en
fremgang.
TMG-skoling er dog dyrere end normal skoling med spilstart.
Sætter vi en TMG-time til kr. 400 og en spilstart til kr. 50, og regner vi med 100 starter og 20 timer frem til ”S”, koster TMG skolingen kr. 8.000 mens den traditionelle skoling koster kr. 5.000.
Der er her set bort fra alle øvrige udgifter, der er fælles for de to
skolingsformer.
Jeg sætter spørgsmålstegn ved, om denne merpris vil virke afskrækkende, men skulle det vise sig at være tilfældet, kunne man
måske overveje en tilskudsordning fra DSvU’s side. Tilskuddet vil
hurtigt være tjent hjem, hvis piloten bliver hængende.
Efter S-certifikatet kan TMG’en også vise sig som et middel til
at få piloterne til at blive ”hængende”. Næste mål er naturligt passagertilladelsen. Denne kan opnås efter 25 timers flyvning.
Med passagertilladelsen i hånden kan venner, bekendte og familie inviteres med om bord og få oplevet glæderne ved flyvning.
Flyveoplevelserne kan kombineres med besøg på andre flyvepladser rundt om i landet eller måske ligefrem et weekendophold på
en af vores mange øer.
I bedste fald kan dette starte en lavineeffekt af nye piloter, men
under alle omstændigheder giver det ”street cred” til den nye pilot, der kan tilbyde vennerne en oplevelse ud over det sædvanlige.
I mange tilfælde tror jeg, at interessen for den ”rigtige” svæveflyvning bliver vakt hos TMG piloterne som en helt naturlig ting.
Skulle dette mod forventning ikke ske, kan vi stadig glæde os over
en pilot mere i klubben. TMG-piloter kan også finde ud af at hol-

Søren Braes
Klub: Holstebro FK & Tønder Flyveklub
Flyvetimer: 200
Alder: 54
Uddannelse: civilingeniør + HD
Job: Finansiel risikorådgivning til banker
(cmp.as) + lille egen urforretning (pilotur.
dk)

de en tip, køre wire-henter og drikke en øl efter endt flyvning.
Hvis TMG-piloten fortsætter uddannelsen til ”rendyrket” svæveflyver, kan TMG’en endnu en gang benyttes til at gøre livet lettere. Før de første strækflyvninger kan den planlagte opgave gennemflyves med TMG’en. Enten alene eller sammen med en garvet
pilot. Således kan en hæmmende angst for en udelanding afmonteres, idet man med TMG-flyvningen i baghånden kommer til at
flyve over kendt terræn.
TMG’en bliver måske aldrig nogen smuk svane som i eventyret,
men ovenstående argumenter taler for, at TMG’en indtager en central plads i den fremtidige uddannelse til svævepilot.
TMG’en er en interessant fugl, der kan hjælpe svæveflyvningen
til at overleve rent medlemsmæssigt. Sikre at vi i fremtiden ikke
bliver en eksklusiv sport for de få, men derimod kan leve op til vores gamle slogan: ”Svæveflyvning - en kongelig sport – men for
alle”.H
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Gliding forever
Hvad: Flight Tracks over alle registrerede flyvninger i RST (Rikssegelflygtävlingen) i Sverige, 2018
Kompileret af Gerth Ericsson og Bengt Nilsson
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h Pionerer

Modell av Ku 4 ”Austria” (Elefant). Med 30 m
spännvidd och en tomvikt på nästan 400 kg var Ku
4 det största segelflygplanet som byggts och det
dröjde till år 2000 innan ett större segelflygplan
flög – eta.

Pionerer
serie i NORDIC GLIDING
Konstruktører, piloter og tænkere som har
udviklet flyvningen

Robert Kronfeld
Robert Kronfeld var den förste som flög med variometer.

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

Robert Kronfeld föddes 1904, som son till startade i gummirepsstart från Wasserkup- ritlista, drog sig till minnes att han under
en tandläkare, i Wien i kejsardömet Öster- pe, steg i framkanten på ett cumulonimbus- sin tid som ingenjör hos Dornier under förrike-Ungen. Han studerade vid Tekniska moln och sögs in i molnet. Han landade ef- sta världskriget använt en variometer för att
mäta om man fick ut önskade stigprestanHögskolan i Wien och var en entusiastisk ter 55.2 km, ett nytt världsrekord.
Man förstod nu att det gick att flyga bort da. Han använde då en variometer av fabrialpinist och vattenskidåkare. Först när han
var 23 år gammal engagerade han sig i ”Jung- från hangen. Och då vore det bra med ett katet Atmos. Men nu, 1928, hade Atmos
fliegergruppe”. Det visade sig att Kronfeld instrument som visade var det steg. Alexan- upphört och han vände sig istället till den
hade stor talang för flygning och han skick- der Lippisch, en av de stora flygplanskon- franske tillverkaren Badin och införskaffaades till Rhön-Rossiten-Gesellschaft på den struktörerna med bl a segelflygplanet Fafnir de en variometer. Badin grundades av den
ostpreussiska Östersjökusten (ungefär vid (se pionjärartikeln om Günter Groenhoff) franske uppfinnaren Raoul Badin (1879 –
nuvarande Kaliningrad). På bara några ve- och det första och enda operativa raketjakt- 1963). Hans variometrar slutade tillverkas
ckor fullförde han här A-, B- och C-diplom. flygplanet – Messerscmitt 163 – på sin me- i mitten av 1960-talet, men de används fortfarande. Titta i ett franskt segelflygDet senare efter en flygning på över
plan. Sannolikheten att det sitter en
en timme. 1928 följde vidaregåenBadin i det är stor. Och hela franska
de utbildning på Wasserkuppe. Där
landslaget använder dem fortfaranfick han anställning som hjälpflygde.
lärare. När han anställdes hade han
I Lippisch nykonstruerade Profesi sin flygdagbok en total flygtid av
sor satte han och prof Georgii in en
4 timmar (!), men såklart massor
Badin variometer. Kronfeld berättamed flygningar. Senare det året gjorde för sina kollegor/konkurrenter att
de han den första termikflygningen
variometerns utjämningskärl var en
med en variometer och den längsta
termos som innehöll kaffe. Han
flygningen det året på hanget på
startade i gummirepsstart från WasWasserkuppe med en flygtid av 8
serkuppes västhang i nästan vindstiltimmar.
la. Kronfeld gled bort till ett cumuI augusti 1926 hade Max Kegel
lusmoln vid Weiherkuppe, drygt 2
gjort sin berömda flygning. Han
En sådan här Badin variometer använde Kronfeld i ”Wien”
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Kronfeld i start med ”Wien” - ett Alexander Lippisch-design.

km bort, steg upp till knappt 1300 m i en
termikblåsa och gled sedan tillbaka till Wasserkuppe. Troligtvis flög Kronfeld inte i cirklar utan i åttor, som man gjorde vid hangflygning. Denna flygning i maj 1928 är den
första ”medvetna” termikflygningen och betydelsen av att flyga med en variometer var
uppenbar.
Kronfeld bad nu Lippisch att konstruera
ett segelflygplan som skulle vara bättre än
de bästa flygplanen från ”Akalfliegerna”. När
flygplanet var färdigbyggt döpte Kronfeld
det efter sin födelsestad Wien. Wien hade
en spännvidd på 19.1 m medan Professor
hade 16.1 m. I övrigt var det tämligen likt
Professor, men med avsevärt bättre prestanda.
1926, efter Kegels åskflygning, satte den
tyska tidningen Grüne Post upp ett pris på
5 000 mark till den förste att segelflyga över
100 km. Kronfeld vann priset när han den
15 maj 1929 flög 102 km längs Teutoburger

Robert Kronfeld i Wien. Instrumenten sitter
framför piloten, på utsidan av kroppen

Wald, en annan milstolpe i segelflygets historia. Han startade i gummirepsstart med
sin Wien nära Ibbenbühren och landade
fem timmar senare nära Detmold. Mestadels utfördes flygningen som hangflygning
längs Teutoburger Wald, men han flög även
termik för att korsa dalgångar. Efter denna
flygning flög Kronfeld sina stäckflygningar
i enbart termik. Kronfelds sträckflygningar
och Georgiis analyser av dem bidrog starkt
till utvecklingen av tekniken för att flyga

Robert Kronfeld, 1904-1948

Det var en sådan här variometer – av märket Badin – Kronfeld använde vid sin flygning i maj
1928

RRG Professor, som Kronfeld flög när han gjorde den första segelflygningen
med variometer i maj 1928
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h Pionerer

I 1929 var Kronfeld den första till att flyga över
100 km. Heröver gatuskylt fra Dettmold, hvor
han landede
3 pionjärer på Wasserkuppe: (från.v.) Robert
Kronfeld, Wolf Hirth och Günther Groenhoff.

Ku 4 ”Austria”. Vid Rhöntävlingen 1932 bröt Kronfeld sönder flygplanet vid
molnflygning. Kronfeld själv singlade ner i fallskärm medan Elefanten blev till
skrot

Ku 4 ”Austria”

1

sträcka i termik.
1929 vann Kronfeld Rhön-tävlingen.
I Rhöntävlingen 1930 flög Kronfeld 164.5
km i termik och satte nytt höjdrekord med
2 589 m. Notera att Kronfeld flög i moln
utan blindflyginstrument!
1930 fick Kronfeld ta emot Hindenburgpokalen. Hindenburgpokalen hade satts upp
1928 av rikspresidenten och gamle fältmarskalen Paul Hindenburg. Den delades ut till
den som gjort årets främsta flygprestation
i Tyskland.
Robert Kronfeld var den förste att uppfylla kraven för silver-C, som instiftades av
ISTUS 1930. Tillsammans med Wolf Hirth
blev de båda de första att den 15 feb 1931
tilldelas silver-C. Kronfeld var nummer ett,
men då han var av judisk börd erkändes
detta aldrig i Tyskland.
Kronfeld inbjöds 1930 av det nybildade
British Gliding Association att komma till
det förenade kungariket och demonstrera
segelflyg. Med sin Wien gjorde han flera
notabla flygningar, bl a en sträckflygning
från Hanworth nära Richmond till Chatham
nära Thames mynning. Under flygningen
flög han rakt över London. Kronfelds demo-flygningar, tillsammans med föreläsSIDE 68 Nordic Gliding 2019

ningar av Georgii och Stamer, bidrog starkt
till att få fart på det engelska segelflyget.
Kronfeld var den förste att segelflyga (nåja,
glidflyga) över Engelska kanalen. Den 20
juni 1931 kl 1900 startade han med Wien
vid Bolougne sur Mer, bogserades av en
Klemm till 3 000 m, gled över kanalen och
landade vid Dover Castle. Kl 2100 samma
kväll startade han igen och flög tillbaka till
Bolougne. Denna flygning innebar att Kronfeld vann det av Daily Mail uppsatta priset
för den första segelflygningen över kanalen.
Under 1931 gjorde Robert Kronfeld tillsammans med Prof Koppe från Tekniska
Högskolan i Braunschweig systematiska undersökningar av bil-, vinsch- och flygstart.
Efter denna undersökning ägnade sig Kronfeld mest åt vinschstart och tillsammans
med Ernst Jachtmann får de anses vara de
som utvecklade vinschstarten till den startmetod vi har än i dag.
I Darmstadt hade man börjat använda
bilstart vid glidflygutbildning. Det var Ernst
Jachtmann som ledde utbildningen. Jachtmann blev sedermera världsrekordhållare
i uthållighetsflygning när han i en Weihe i
september 1943 flög nästan 56 timmar över
sanddynerna vid Büsterort (ungefär vid nu-

varande Kaliningrad). Rekordet noterades
inte av FAI på grund av det pågående världskriget. Vid denna tiden hade Jachtmann
fått ett ben amputerat efter en flygolycka.
Bilstart var inte helt optimalt. Man körde
sönder bilens fjädring då och då och om
inte fältet var jämnt gick det inte att hålla
farten och linan slaknade. Jachtmann fick
höra om försök som gjordes på Wasserkuppe. Man använde en motorcykel där man
tagit av bakhjulet och ersatt det med en
trumma som en lina var upplindad på. Linan och fältet var för kort så det blev ingen
succé, men Jachtmann spann vidare på idén.
För sju mark köpte han en linfördelare
med ”sax”, så han vid behov kunde kapa vinschlinan. Och sedan placerade han detta
tillsammans med en lintrumma på den drivande axeln på en bil. Systemet utvecklades
och blev populärt. Det kallades ”System
Jachtmann”.
Kronfeld hade insett att för att flyga sträcka i termik behövde man ha ett bra glidtal,
inte bara låg sjunkhastighet. Bra glidtal innebar stort sidoförhållande, d v s i praktiken stor spännvidd. Han använde sina prispengar från första flygningen över 100 km
till att delvis finansiera ett nytt projekt. Ku

Robert Kronfeld omkom vid en testflygning av
det stjärtlösa segelflygplanet GAL.56/01 Captain Eric ”Winkle” M. Brown, flog över 480 olika flygplanstyper under sin karriär. Även
G.A.L.56 , som inte rankades speciellt högt av
Winkle. Så här skrev han:
”It was one plane in which I found I could not
relax for a second, because as soon as it was
clear of the ground effect-tile cushion of air
between wing tip and ground, the centre of
pressure suddenly shifted and the machine dived straight back into the ground, to bounce on
it’s very springy undercarriage wildly across the
airstrip. And it had the most incredible stalling
characteristics. When you eased the nose up to
slow the speed down, the plane suddenly took
charge and continued to rear nose up until it
was in a tail slide. Even pushing the stick right
on to the dash made no difference. Then suddenly the stick movement would take effect
and you would be pitched forward to fall almost
vertically. The stalling characteristics also made
landing very tricky”.

Ku 4 ”Austria” (Elefant), 30 m spännvidd.

4 Austria konstruerades av Dr August Kupper, vid Akalfieg München, på uppdrag av
Robert Kronfeld. Med 30 m spännvidd och
en tomvikt på nästan 400 kg var Ku 4 det
största segelflygplanet som byggts och det
dröjde till år 2000 innan ett större segelflygplan flög – eta. Ku 4 kallades p g a sin storlek ibland för Elefant. Första flygningen var
1931. Ku 4 var så tung (max flygvikt 482 kg)
att en Klemm, som var ett vanligt bogserflygplan, inte räckte som bogserflygplan.
Man kopplade därför en Mercedes lastbil
med en 300 m lina till nosen på bogserflygplanet. Och sedan drog man i väg. När Austrian var i luften kopplade man loss linan
till bilen.
Flygplanet fick dock en kort karriär. Vid
Rhöntävlingen 1932 bröt Kronfeld sönder
flygplanet vid molnflygning. Kronfeld själv
singlade ner i fallskärm medan Elefanten

blev till skrot. Ku 4 hade byggts av Segelflugzeugbau Kassel, sedermera Fieseler Flugzeugbau. Enligt vissa källor räckte inte de 5
000 mark Kronfeld vunnit för sin 100 km
flygning till att bekosta projektet. Han lovade då Fieseler att han skulle betala av Ku
4 med de prispengar han kom att vinna. Så
Fieseler förlorare en del pengar på projektet!
På grund av sin judiska härkomst - när
nazisterna kom till makten 1933 förbjöd de
judar att flyga - emigrerade Kronfeld, först
till fädernelandet Österrike och 1934 till
England. Här blev han chef för British Aircraft Company samtidigt som han blev chefssegelflyglärare vid Oxford University City
Gliding Club. I maj 1936 övertog han firman och den döptes om till Kronfeld Ltd.
Kronfelds segelflygkarriär blev alltså tämligen kort, men några av de mest epokgöran-

de flygningarna gjordes av Robert Kronfeld
under dessa år.
1939 blev Kronfeld engelsk medborgare.
Under kriget värvades han till RAF där han
blev Squadron Leader (motsv major). Den
12 februari 1948 omkom Robert Kronfeld
vid en testflygning av det stjärtlösa segelflygplanet GAL.56/01 i närheten av Lasham.
Som en följd av haveriet lades all utveckling
av stjärtlösa flygplan ned.H

Källor
1.
2.
3.
4.

Von Hangwind zur Thermik, Peter
Riedel, Motorbuch Verlag 1984
Handbuch des Segelfliegens, redaktör
Wolf Hirth , svenska upplagan 1943
Sailplanes 1920-1945, Martin Simons, Eqip 2001
Scalesoaring.co.uk
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h Personlig utvikling

Hvor finner
du oppdrift?
Med flyfamilien på Starmoen får vi ikke bare slappe av et annet
sted, men vi deler «livet», hjelper hverandre bokstavelig talt opp og
frem i en positiv og anerkjennende tone, feirer bursdag, lager god
mat sammen, har gode samtaler, mestrer og flyr fine turer på langs
og tvers, eller opp-ned. Flylivet kan faktisk være ganske helhetlig og
det er kanskje akkurat det som gjør at vi trives så godt. Hva i pilotlivet gjør at du trives?

Tekst og foto: Rebecca Hansen,
leder i Gardermoen Seilflyklubb &
Nestleder i Seilflyseksjonen I Norge

Jeg sitter i skrivende stund på siste dag av
et toukers eventyrlig opphold på Starmoen
Flyplass (vår hjemmebase) og reflekterer
over hvordan ukene har vært. Sommer for
meg betyr blant annet sommerleir med den
beste flyklubben. Min klubb elsker leir. Vi
lever rett og slett livets glade dager på Starmoen når vi kommer sammen. Og når jeg
spør folket (selv de mest fly-interesserte),
så er svaret ensidig: Det er mange ulike faktorer som gjør at vi presterer og trives med
det vi gjør og der vi er. Dette, om det er i
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cockpit, i flyklubben, på hjemmebane eller
på jobben. Det er mange spennende paralleller fra denne herlige flysporten og til livet som helhet. Jeg kan gå meg vekk i spennende refleksjoner rundt parallellene mellom seilflyging og livet. Jeg som driver mye
med personlig utvikling i jobben min, får
helt «vann i munnen» når jeg tenker på de
ulike temaene: så mye visdom og kunnskap
det er i det vi elsker og driver med! Blir du
med og reflekterer litt sammen med meg?
Seilflyterminologi kan faktisk katalysere og
kaste lys over andre viktige ting i livet som
ikke har noe med loggboken, termikkpøsen
eller Rasp’en å gjøre.

Livet på Starmoen
Hadde det blant annet ikke vært for at vi
har det så hyggelig sammen, så hadde ikke
flyaktiviteten vært det den er i dag. Men hva
er det som gjør at folk i denne sporten trives egentlig? Omstendighetene er viktig –
de utgjør en av de viktige komponentene i
rammebetingelsene våre. Og siden jeg be-

finner meg på Starmoen Flyplass, det norske rikssenter for Seilflysport, så vil jeg se
om jeg kan få tak på noe av essensen i hva
«Livet på Starmoen» er. Den første jeg støter på er Kjell Reiten (70) fra NTNU Flyklubb som er fast inventar på Starmoen siden 1989 (!). Han har med seg kona, flyet
GIK og campingvognen og tilbringer flere
uker av sommerhalvåret her. Jeg husker selv
jeg møtte Kjell for første gang for ti år siden
og siden da har vi klemt hverandre og snakket hjertelig sammen hver sommer og jeg
blir stadig flinkere til å etterligne den særegne dialekten hans.
Hva er det som er så spesielt med «Livet
på Starmoen»? Spør jeg nysgjerrig. Kjell svarer fort: ”Her er det som regel mye godt vær.
Jeg kan få slep hver dag og så er det så mange hyggelige folk som man treffer som har
de samme interessene. Jeg husker best da
jeg var elev og vi var i en gruppe som da
hang veldig mye sammen.”
Hvordan ser den perfekte dag ut på Starmoen for deg?

”Det må være at jeg våkner til en blå og
fin himmel med cumulus fra kl 12.00 som
jeg kan komme til topps med og som jeg
kan dra ut på langtur fra. Når jeg kommer
hjem så har kjerringa middagen klar og vi
bruker resten av kvelden på å slappe av og
kose oss.”
Men kona har ikke alltid vært begeistret
for Starmoen?!
”Nei. Første gang hun var her så sa hun
bestemt at «dette var siste gang hun skulle
hit». Men, nå de siste årene får jeg heller
høre ”Kjell, kan vi ikke være her litt lenger?”
(!).
Og når jeg spør hva slags faktorer som
ligger til grunn for en slik radikal kursendring, så nevner Kjell at det handler nok om
å se verdien i å komme seg vekk, få en pause fra hverdagslivet, slappe av, snakke med
nye og gamle ansikter og ikke ha så tett program.
Dette samstemmer jeg i. Å leve og fly på
Starmoen er som å få lov til å være innkapslet i en deilig termikkboble for en øremer-

ket stund. Mine venner og familie
vet godt at når jeg er på Starmoen,
vil jeg helst være utilgjengelig og få
lov til å surre uforstyrret rundt til
jeg kommer tilbake til «fastlandet»
igjen. Jeg kjenner meg veldig igjen
med kona til Kjell – en travel hverdag der klokka jager deg fremover,
implisitte krav om å være 100 % tilgjengelig og to-do-listen som aldri blir ferdig, kan
gjøre oss utsultet på et helt annet avbrekk.
Med flyfamilien på Starmoen får vi ikke
bare slappe av et annet sted, men vi deler
«livet», hjelper hverandre bokstavelig talt
opp og frem i en positiv og anerkjennende
tone, feirer bursdag, lager god mat sammen,
har gode samtaler, mestrer, flyr fine turer
på langs og tvers, eller opp-ned, bader, flyr
modellfly, går tur/løper en tur, spiller brettspill og/eller ser på film. Flylivet kan faktisk
være ganske helhetlig og det er kanskje akkurat det som gjør at vi trives så godt. Hva
i pilotlivet gjør at du trives?

Livet på Starmoen!

Hvor finner du oppdrift?
Vi seilflygere lever for den gode termikkboblen. Vi søker og leter høyt og lavt etter
oppdrift som kan ta oss en distanse videre
og høyere. Vi vil helst være som ørnen –
som surfer i det høye med hvilepuls og ikke
som småfuglen som flakser febrilsk i tom
luft. Oppdrift for meg er blant annet at det
jeg gjør er gjennomsyret av hensikt og mening – her kan jeg jobbe hardt, langt og lenge. At jeg får lov til å påvirke på et plan som
gjør at andre kan lykkes og at jeg ikke minst
kan se resultatene av det jeg gjør. Blir jeg
stuck i drift og rutiner jeg ikke ser en rødNordic Gliding 2019
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h Personlig utvikling

glødende hensikt med, ja da kan fort min
motivasjon og engasjementet dø ut. Positivitet og et mulighetsperspektiv på tingenes
tilstand, er en annen faktor som driver meg
oppover og fremover. Når jeg vet hva mine
termikkbobler består av og hva de potensielt kan gi meg av både 3,4, og 5 m/s – ja, da
vil jeg for all del søke meg dit! Og enda bedre – kan jeg påvirke forholdene som lager
disse boblene, er det enda bedre. Ønsker jeg
f. eks en endring i kulturen, må jeg starte
med meg selv og utøve /praktisere de verdiene jeg ønsker, lenge nok til at det blir momentum og nok etterfølgere. Får solen skinne lenge nok et «hogstfelt» etterfulgt av en
liten trigger av vind som utløser boblen –
vil den oppadgående luftstrømmen snart gi
resultater!
Du kan, i lesende stund selv reflektere
over følgende refleksjonsspørsmål, som så
ofte er fraværende i vår bevissthet og derfor hindrer oss i å gjøre noe aktiv med det,
og derav komme oss fremover:
•
Hva gir DEG «oppdrift» i livet?
•
I hvilke tilfeller kjenner du på «synk»?
•
Hvor er det best å posisjonere seg for
å treffe på denne ønskede oppdriften? (F. eks «positive mennesker, et
sted der jeg kan være meg selv, gjøre
det jeg liker og har tro på osv)

Utelanding & wing man
Alle har vi «utelandet» en eller flere ganger
i livet, og har du ikke, så er det bare å forberede deg på at det kommer til å skje en
eller annen gang). Planen gikk ikke som
planlagt, forholdene endret seg uten at du
fikk det med deg, du tok en feil avgjørelse,
du klarte ikke å respondere på rett måte, du
fløy deg rett inn i synken og ble der for lenge, eller du kanskje firte på marginene. Betyr det at løpet eller livet er kjørt, eller at du
er en dårlig pilot? Absolutt ikke (så sant du
ikke gjør dette hver eneste gang resten av
ditt liv og havner på samme jordet..). Er ikke
livet nettopp slik – som en seilflytur? Sjeldent kan vi fly rette legger i høy hastighet
uten å måtte ta noen avstikkere og tanke
høyde på noen «tankestasjoner» underveis.
Er vi heldige, flyr vi sammen med andre
som holder oss med selskap og som også
kan hjelpe oss på veien i vanskelig og ukjent
terreng. Som Lars Rune Bjørnevik så fint
forklarte rundt middagsbordet: «En annen
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til å være deg selv og si det «som det er»
uten å være redd for sosiale /relasjonelle
«sanksjoner»?

Ta regien – du flyr!

Rebecca flyr over Elverum

God stemning

Rebecca og Øyvind

Afterflying

pilot kan fly parallelt med deg på visse distanser der du ikke vet hvordan forholdene
er og du kan dermed se på han/hun om det
stiger eller synker. På den måten kan dere
hjelpe hverandre». Sammen tar pilotene
hver sin del av kartleggingen og «risikoen»
og hjelper hverandre med sine erfaringer
og observasjoner underveis. Hvor viktig er
det ikke med en wing man eller co-pilot som
du kan stole på, som tilfører verdi og som
bidrar under alle forhold og kanskje spesielt
på de mest krevende distansene?
•
Hvilke mennesker i livet ditt er gode
å ha med som wing men der du kan
ta en ærlig, trygg og ufiltrert «fot i
bakken» med og som kan gi deg støtte og tilbakemeldinger både før, under og etter flyturen eller faser i livet?
•
Hva lærte du da du «utelandet» eller
hold på å utelande?

den ene sesongen , fordi du synes kontogenten var for høy. Der tar vi tar ingen sjanser, for prislappen av konsekvenser kan bli
meget høy når «livet skjer» eller «human
factors» blander seg inn i vår interaksjon
med teknologi. Forsikring eller de avklaringene og forberedelsene man gjør i forkant
er superviktige både for flysikkerheten, men
også for kvaliteten i den menneskelige dynamikken.
Noen av oss trives best med å fly som
«single pilots»… men skal to single pilots
fly formasjon, så krever også dette planlegging, god samhandling og koordinering…
Uansett single eller co-pilot - skal du leve
eller fly med en annen person bør følgende
være avklart før turen starter (om en ikke
bare satser på å diskutere dette underveis
og at det løser seg uten problemer, noe jeg
IKKE vil anbefale):
•
Hvem er fartøysjef på denne distansen? Hvordan er ansvarsforholdet?
Og hva slags ansvar og oppgaver ligger i rollene? Hva innebærer rollen?
Hva er /kan være annerledes ift med
en du har flydd med tidligere – hva
er fort å ta for gitt?
•
Hva er pilotenes forventninger, behov og ønsker til hverandre og ift.
den distansen som ligger foran?
•
Hva inneholder «Flight Planen» og
er denne felles (enighet rundt «destinasjon», «retning», mål og rammebetingelser for turen eller livet)?
Hva må man evt. møte hverandre på
midten på, justere eller kompromisse?

Mestring, motivasjon & coachens rolle

ydmykende opplevelse, at noe så elementært som å holde flyet rent i svingen skulle
være så vanskelig!
”Varför gör du inte som jag säger?”, spør
Mikke overrasket og med et irriterende glimt
i øyet.
”Ja, si det! Jeg skal fortelle deg når jeg finner ut av det”, svarer jeg oppgitt og helt svett
i ansiktet, mens jeg strevde med å få Immelmanen på plass i 1000 meters høyde.
Humor er viktig. Etter 12 start ble jeg ferdig med kurset og gleden over å beherske
ryggflyging og kjenne at jeg følte meg komfortabel med egen flyging– var ubeskrivelig
god! I grensesnittet med gode flykollegaer
mellom mestringstro, positive mestringsopplevelser, konstruktiv feedback og selvpush – der finner du blant annet flyglede
og personlig utvikling.
Coachen eller instruktørens rolle er virkelig kritisk. Å eksponere seg selv på vårt
mest sårbare der vi opplever å feile, skuffe
oss selv kanskje, lære, våge stort – det koster. Det er sosial risikosport på høyt nivå!
Og tør vi ikke å ta av masken eller rustningen, og erkjenne status quo, men later som
ingenting, - ja da bedrar vi oss selv. For å
tørre å eksponere oss her på «arenaen», må
vi være trygge psykologisk (kunne være oss
selv 100 %) og denne psykologiske rammen
skaper blant annet coachen eller instruktøren for sin(e) elev(er) ved å være delaktig
inne på elevens arena. Finnes ikke de betingelsene, kan du ta mot til deg og fortelle han
eller hun hva som er viktige psykologiske
rammebetingelser for læring og prestasjon
for deg. Da tar du faktisk ansvar og initiativ for egen læring. Når føler du deg trygg

Roller & forventninger
Går vi inn i det romantiske hjørnet eller i
de tilfeller vi snakker om teamsynergier –
er jo cockpit-bildet suverent i å forklare og
illustrere roller og forventninger mellom
mennesker. Det er en kjensgjerning at avklarte forhold og flysikkerhet har en sterk
sammenheng, men for i menneskelige relasjoner, vil jeg si det er minst like kritisk.
Avstemmer og avklarer man ikke roller, behov, ønsker og forventninger så kan man
ikke bli overrasket over at man potensielt
havner et helt annet sted, eller at turen ikke
ble som du hadde tenkt. «Det pleier som regel å gå greit», kan noen si. Men det blir for
meg litt som å droppe forsikring på flyet

Da jeg var elev på acrokurset nå nylig (for
øvrig det beste jeg vet), så er oppdriften til
min motivasjon og mestringstro at jeg selv
og instruktøren har tro på meg og at jeg
kommer til å lykkes med det målet jeg har
satt meg. Det høres jo fantastisk banalt ut,
nesten barnslig, men du verden så viktig!
Og jeg er glad jeg blir backet opp av forskning, slik at det ikke bare er jeg som har et
merkelig behov av å bli heiet frem… I følge
psykologisk teori og forskning på dette feltet, så forutsetter en sterk mestringstro bla.
positive mestringserfaringer og da med verbale bekreftelser i form av konstruktiv og
konkret feedback fra en signifikant person
som du ser opp til. Sterke forventningseffekter av det positive slaget som «Jeg har tro
på at du kommer til å klare det», kan bli en
enorm «boost» i læringsprosessen. Boosten
motiverer oss til å allokere og generere alle
de ressursene vi har tilgjengelig inni oss, for
å få jobben gjort.
Tidlig i kurset da ting var overveldende
nytt og jeg innså at det var mye jeg ikke fikk
til, så ble løsningen at vi sammen (Mikke
og jeg), terpet inn og utgang ryggflyging
sikkert 8 ganger på rad, for at jeg skulle kjenne at jeg mestret det og at det gikk av seg
selv uten at jeg tenkte ting i stykker. Da fikk
jeg større mestringstro av de positive mestringserfaringene som jeg kunne overføre
til det andre vi trente på. Nede på bakken
stod mine kurskollegaer og backet opp med
«jeg vet du kommer til å klare det, vi har tro
på deg» - da jeg hoppet ut av flyet, sånn passe halvfornøyd med kanskje altfor store forventninger til egen progresjon. Det var en

Akkurat som når instruktøren sier til eleven eller sin co-pilot at «du flyr – jeg flyr»,
sånn er det i livet også. Vi kan ikke kontrollere alle faktorer og omstendigheter i livet
(som f. eks været), men vi kan posisjonere
oss (utnytte værforholdene der de er) og vi
må definitivt ta regien og stikken/spaken!
Jeg pleier å fleipe med at hvis du virkelig vil
noe her i livet så må du sette deg noen konkrete mål – og ikke bare fly «random» rundt
plassen i den trygge komfortsonen. Da sikter jeg til flyging som går på at «nå er det
fint vær så jeg tar meg en tur og ser hvordan det går» - uten å ha lagt seg opp en rute,
noen mål eller oppsøke nye preferanser som
gjerne skremmer deg litt. Hvis du vil noe
bestemt her i livet så må du sette deg i posisjon med å ta baby-skritt i riktig retning
mens du lærer og bygger erfaring og kunnskap mot det målet du vil oppnå. De aller
fleste ting kommer ikke av seg selv. Du må
få ting til å skje! Ingen andre har den retten
eller myndigheten i ditt liv. Du må fly flyet
– lede deg selv, ta regien, kartlegge deg selv
og så posisjonere deg der du vet det er «oppdrift» og utnytte de gode forholdene til å
ta deg fremover. Etter hvert så lærer du å
legge opp rutene basert på de beste faktorene du kjenner i landskapet og livet. Ta
med deg en wing man på reisen, ta av deg
«rustningen» - gjør deg sårbar for de rundt
deg og omfavn livet for det det er og med
det utgangspunktet du har: Happy flying/
living! H

Sælges
ICAO kort med vendepunkter og termikområder (Ib Braes) i 1:500.000 på den ene side og
en lidt mindre udgave på den anden side - til
cockpitbrug. Kortet er med plastikbelægning
og er årgang 2015 og koster 200,- ved henvendelse til Bjarne Sørensen i Herning.
sorensendk74@gmail.com
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LX 10K ultimate upgrade system
80 mm navigation system with vario indicator.
BRAND NEW SOFTWARE
AND HARDWARE!

Forbundet/seksjonen
tilrettelegger mens
klubbene utfører
Utvikling av klubbene med hensyn til anlegg, materiell og aktivitet krever midler. Jo flere som bidrar jo mindre arbeid og utgifter
blir det på hver, eller jo bedre tilbud kan en lage basert på samme
bidrag fra hver enkelt. Økonomien i klubben er gjerne hengt opp
i aktiviteten. Aktiviteten er basert på flyslep, og det er begynnerskoling som drar antall slep opp. Når noen begynner med en
aktivitet ønsker de forutsigbarhet både på aktiviteten og på forventet progresjon.
Nye medlemmer må lære om klubbdrift, hvordan de forskjellige operasjonene foregår, og hva en kan bidra med for å få klubben til å fungere. Dette kommer i tillegg til flyopplæringen, men
er fundamentet for at vi skal kunne operere på et gunstig prisnivå.
Selve flyopplæringen må gjennomføres av instruktører, mens
mye av det rundt organisering av flygingen kan læres av andre,
mer erfarne medlemmer. Kanskje vi bør være med observant på
det feltet også for raskest mulig trekke nye medlemmer inn i
klubbdriften, slik at de føler at de bidrar og får eierskap til klubben. Kanskje slike aktiviteter bør inngå på briefen før aktivitetene starter, eller på egne klubbkvelder.
Seksjonen prøver å legge til rette for at klubbene skal lykkes.
Det har blant annet vært utført et stort arbeid med å revidere
seilflyhåndboken. Seksjonen arbeider med å tilrettelegge for nye
EASA undervisningsopplegg og sertifikater. Gode kurs for videreutvikling av flyferdigheter er på plass, i samarbeid med våre nordiske venner. Det flyfaglige er stort sett på stell eller under arbeid.
Idrettsforbundet har kompetanse på drift av idrettslag/frivillige organisasjoner. Det er et viktig område å beherske, for at
klubbene skal kunne utvikle seg best mulig. Dog er det kanskje
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af Arne Wangsholm, Leder S/NLF

”

Så langt har vi prøvd å holde en god
variert aktivitet og tilbud på Ole Reistad senteret. Vi legger til rett for at
medlemmer fra hele landet kan komme der, delta på aktiviteter og få med
seg impulser hjem til egen klubb.

vanskelig å få nok fokus på det området. Det skyldes stort sett
at medlemmer, inkludert nøkkelpersoner og styre, gjerne fokuserer på selve flyoperasjonene og ikke nødvendigvis på utvikling
av klubben og klubbens medlemmer.
Til våren er det Luftsportsting i Stavanger. Det inkluderer
seksjonsmøter. Der skal det blant annet gjennomføres valg og
gjennomgang/vedtak på ny/oppdatert Utviklings- og handlingsplan. Budsjettet for å få gjennomført aktivitetene skal også vedtas for neste tingperiode. Ønsker en å påvirke eller komme med
innspill, bør en stille selv og gjerne sende inn gode ideer i forkant.
Seksjonsmøte gir medlemmene muligheter til å få være med å
justere kursen på det vi gjør. Så langt har vi prøvd å holde en god
variert aktivitet og tilbud på Ole Reistad senteret. Vi legger til
rett for at medlemmer fra hele landet kan komme der, delta på
aktiviteter og få med seg impulser hjem til egen klubb.
Skal rikssenteret skal være attraktivt må det være oppdatert
og tidsriktig med det rette tilbudet. I denne perioden har vi kommet et stykke på vei, men fortsatt er det mye som gjenstår. Her
kan det bli en viktig diskusjon om veivalg og prioriteringer.
For at styre skal gjøre de rette valgene er det viktig at meningene til medlemmene og klubbene blir mottatt og forstått. Se
til at det skjer.H

WORLD TERRAIN MAP
BACKUP BATTERY
WIFI AND BLUETOOTH

IGC LOGGER WITH ENL
VOICE MODULE
TRANSFLECTIVE DISPLAY

THE LARGEST TRANSFLECTIVE DISPLAY ON THE MARKET!
IGC logger with ENL
World terrain map
Multiple map palettes
TP, APT, TSK navigation
NEAREST landable navigation
Airspace support with warnings

Integrated voice module
Backup battery (up to 3h)
New advanced LX One Chip
16 GB internal memory
Integrated G-meter and recorder
3-axis gyroscope and accelerometers

WiFi and Bluetooth
Integrated GPS receiver
OAT probe input (temperature)
Voice module integrated
Micro SD card port
Brand new software and hardware

TRADE IN ANY OLD DEVICE FOR ONLY 1990 € + VAT!
Authorised reseller Denmark
EB Avionics
Erik Bennekou
+45 28 12 06 07
+45 33 22 22 99
postdk@eb-avionics.dk
www.lxnavigation.dk

Authorised reseller Finland
HKAvionics
Hannu Korhornen
+35 82 43 82 447
+385 40 08 28 744
hannu.korhonen@insto.inet.fi

Authorised reseller Norway
XO Avionics
Ole Baartvedt
+47 64 00 48 52
+47 92 28 80 08
post@xoavionics.com
www.xoavionics.com

Copyright © 2018, LX navigation d.o.o., all rights reserved.

Authorised reseller Sweden
LX Sweden
Robert Danewid
+46 70 83 77 885
robert.danewid@gmail.com

Segelflygets centrala flygskola
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Segelflygskolan Ålleberg

navigation

Hvad vil du installere nyt i
denne vinter?
Opgrader ældre E-Variosystemer:
Alle ældre E-Variometre kan
opgraderes til nyt.
Ring og spørg!

Special-designade
segellygbyxor
som förenklar livet i cockpit.

X

Justerbar resår
i midjan

Y!
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LX Colibri X

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.

LX ERA80

Benficka
på låret.

LX EOS80
LX FLARM EAGLE
(PowerFLARM)

EB-Avionics er forhandler for:
• LX Navigation
• Sportine: LAK Svævefly
• SoaringXX: Ground handling

Gylf,
enkel att öppna
sittandes i planet.

• FLARM tech.; PowerFLARM
• Naviter; Oudie-2, Oudie-3 … -IGC
• SPEKON & PARATEC (fald-skærme)

Se mere på www.eb-avionics.dk

Köp på www.gliderbums.se
info@gliderbums.se

EB-Avionics, Egensevej 25, 2770 Kastrup, +45 33 22 22 99, +45 28 12 06 07

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

LX 10K

Era 57/80 mm

80 mm + 57 mm vario
Navigation, IGC logger
3 018 €
Eller hyr för 49 €/månad
Du får 500 € för din gamla
”komputter”

Variometer, Navigation,
IGC logger
57 mm1893 €
80 mm 2018 €

Colibri X
812 €

LX Sweden

Anton & Robert Danewid
web: lxsweden.se

alla priser inkl moms och frakt, reservation för prisändringar

DA N S KE R N ES F O R ET R U K N E BA N K

TAK
”Ingen Arbejdernes Landsbank uden jer!”

LEDER:

Ett luftrum för alla

SIDE 78 Nordic Gliding 2019

”

Flygsport kan jämföras med båtsport
där en båtklubb är en plats för många
typer av fritidsbåtar med segel eller
motor, stora och små, för tävling eller
nöje där alla använder sjö och hav för
sin hobby och sin sport. Sjö, strand
och hav är noga skyddat i lagstiftning
där allas tillträde är en utgångspunkt
som med små undantag garanteras.

tag garanteras. I svenska vatten och i svenska farleder samsas
fritidsbåtar och kommersiell trafik utan problem.
Segelflyget vill att allmänflygets intressen beaktas när luft regleras, både i tid och rum.
Segelflyget vill även att principer, procedurer och regelverk för
hur luftrum ska få tas i anspråk ses över och beaktas så att allmänhetens tillträde inte begränsas av kommersiella aktörer utan
hänsyn till konsekvenserna.
Segelflyget anser att det är en allvarlig brist att det inte finns
lagstiftning, praxis eller ansvarig myndighet för detta.
Segelflyget ståndpunkter i luftrumsfrågor:
•
Allmänflygets intressen måste beaktas när luft regleras,
både i tid och rum.
•
Principer, procedurer och regelverk för hur luftrum ska tas
i anspråk ses över och förändras så att allmänflygets behov och tillträde beaktas.
•
Flygplatsoperatörer bör ställa krav på att allmänflygets
behov beaktas och respekteras av flygplatsens ATS.
•
Många gånger är reglerade luftrum kontrollerade av en ATS
även när trafik inte förekommer. Detta är ett hinder för allmänflyget
mycket
kostnadsdrivande
för flygplatsopeSlæb afoch
tunge
fly som
fx Duo Discus fra Bjorlis
800 meter
ratören.
bane er mulig, men kræver aktivering af sund fornuft.
•
G luft är inte mindre värdefullt än C luft! H

Vi er kåret som danskernes
foretrukne bank 10 år i træk.
Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 48 48
eller besøg www.al-bank.dk/bedstebank

Voxmeter, januar 201

Svenskt luftrum är en tillgång som delas mellan många, där
kommersiell flygtrafik i form av passagerar- och fraktflyg samsas
med ambulans- och räddningsflyg, militärt flyg och allmänflyg.
Luftrum behöver regleras och styras för allas säkerhet, det är också en tillgång där en rad olika intressen måste tillvaratas. Luftrummet är också en tävlingsarena där nationella och internationella mästerskap i olika idrotter avgörs varje år och där tusentals
flygare utövar sin sport och tillbringar sin fritid.
Svensk flygsport samlar 21 000 medlemmar i 366 klubbar och
8 grenförbund som alla berörs av inskränkningar av luftrum. Det
berör motorflyg, segelflyg, skärmflyg, hängflyg, konstflyg, fallskärm, ballongflyg och modellflyg. Flygsport bedrivs på ca 500
arenor, små och stora flygfält över hela landet, vilket tillsammans
med luftrummet vi flyger i är sportens idrottsanläggningar.
Det finns ingen lagstiftning eller myndighet som reglerar vem
som ska få utnyttja luften och som säkerställer att alla intressen
beaktas när luft regleras. Det finns ingen plan- och bygglagstiftning, ingen allemansrätt och ingen strandskyddslag som hanterar luftrum. Den enda reglerande texten finns i Transportstyrelsens Författningssamling TSFS 2015:1: som säger att ett ”godkännande av luftrum ska innehålla en redogörelse för vilka parter
som konsulterats, identifierade problem och överenskomna lösningar.” Det förekommer ingen prövning eller kontroll av detta.
Reglerade luftrum upprättas eller utökas för att säkerställa kommersiella aktörers intressen, med hänvisning till flygsäkerheten.
Många gånger innebär detta kraftiga inskränkningar och hinder
för allmänflyg, helt i onödan. Det medför omfattande ekonomisk
skada för enskilda, föreningar och organisationer. Detta kan undvikas utan att den kommersiella trafiken äventyras, om man hanterar frågan med alla parters bästa för ögonen. Men så gör man
inte.
Flygsport kan jämföras med båtsport där en båtklubb är en plats
för många typer av fritidsbåtar med segel eller motor, stora och
små, för tävling eller nöje där alla använder sjö och hav för sin
hobby och sin sport. Sjö, strand och hav är noga skyddat i lagstiftning där allas tillträde är en utgångspunkt som med små undan-

af Robert Danewid, Ordförande, Segelflyget
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NORGES LUFTSPORTFORBUND
SEILFLYSEKTION INFORMEREr
Fagchef i Seilflysektionen Steinar
Øksenholt informerer forbundets
medlemmer

Seilflysektionen
informerer

Internrevisjon og virksomhetstilsyn
medlemskap og ikke minst sjekke status på lisensen før du flyr.

Seksjonsmøte og Luftsportinget

Fly Trygt 3
S/NLF har i samarbeid med Santiago Amengual utarbeidet et
nytt seminar i rekken av Fly Trygt. Programmet ble første gang
gjennomført under Seilflykonferansen i oktober 2018.
Fly Trygt 3 består av MYB- og FCL-teori som er obligatorisk for
konvertering fra nasjonalt flygebevis seilfly til LAPL-S og SPL og
som ikke er dekket i dagens opplæring. Seminaret tar 3-4 timer
og avsluttes med eksamen. Seminaret er ikke obligatorisk i seg
selv, men er tilrettelagt og eksamensorientert som støtteundervisning.
Seminaret kan også utvides med faget «Communication» (RTL),
men krever da ytterligere en dag/kveld for gjennomføring.
Deltakelse på selve seminaret er gratis, men eksamensavgift for
Norsk Luftsportstilsyn reguleres av deres gebyrforskrift. Seminarene er sponset av våre seilflyforsikringer hos HDI – takk!
S/NLF planlegger å gjennomføre 10 regionale seminarer med
programmet i 2019.
•
Trondheim 3. februar, MYB FCL
•
Drammen 11. februar, MYB FCL
•
Starmoen 16.-17. februar, MYB FCL og RTL
•
Oslo 26. februar, MYB FCL
•
Fagernes 3. mars, MYB FCL
•
Bergen 30.-31. mars, MYB FCL og RTL
•
Salangen 27. april, MYB FCL
•
Starmoen under Luftsportsuka 15-18 august, MYB FCL og
RTL
•
Starmoen oppsamlingsseminar på høsten i regi av S/NLF
•
Notodden – dato og innhold ikke avklart
Påmeldinger til seminarene gjøres fra S/NLFs hjemmeside www.
seilfly.no

Seilflyhåndboken, revisjon 1
S/NLF har gjennomført en mindre revisjon av Seilflyhåndboken,
som i perioden 4. februar til 23. mars er ute på høring i klubbene. Revisjonen består kun av mindre rettelser og tillegg til overordnet ledd (NIF) og består av følgende artikler:
010 Innholdsfortegnelse (rettet ihht revisjon)
020 Revisjoner (rettet ihht revisjon)
030 Kontrolliste (rettet ihht revisjon)
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320 Operativt seilflypersonell (Endret ord fra S-sertifikat til seilflybevis)
420 Seksuell trakassering og overgrep (Ny og henvisning til sentrale retningslinjer)
430 Rent idrettslag (Ny og henvisning til sentralt retningslinjer)
551 Bestemmelser for elevbevis (Presisert alderskrav for solo 15
år, hadde falt ut i utgave 2)
640 Seilflyging flygeregler (Rettet ufullstendig setning ved å tilføre ordet «kan»)
820 Varsling av ulykker (Endret link til skjema)
1210 Seilflyforsikring (Tilpassing til ny avtale med HDI)
Klubbene via operativ leder og skolesjef kan avgi høringssvar innen 23. mars hvor vi avslutter med en gjennomgang på IK-1/Skolesjefsamlingen. Implementering av revisjonen gjøres 1. april
2019.

Seksjonsmøtet og Luftsportstinget avholdes den 6. april 2019,
på Clarion Hotel Air på Sola i Rogaland. Formell innkalling sendes klubbene i uke 6 og påmeldingen åpner 15. februar og lukker
15. mars. Frist for forslag innsendt av klubbene er 8. mars. Seilflyseksjonen har i år valgt å ikke avholde fagmøte på søndagen. Se
NLFs websider for ytterligere informasjon.

Skoletillatelser
Husk fristen for å søke fornyelse av skoletillatelser er 1. mars.
Nåværende tillatelser utløper 31. mars og vi bruker marsmåneden til saksbehandling.

Klubbene ved operativ leder skal gjennomføre internrevisjon ihht
Seilflyhåndboken artikkel 330 og 930 før sesongstart. Skjemaet
skal arkiveres og kunne fremlegges ved virksomhetstilsyn. S/NLF
gjennomførte 3 viksomhetsstilsyn i 2018 og planlegger for 3-5 i
2019. Vi har foreløpig ikke besluttet hvilke klubber og tidspunkter. Klubbene varsles ca 1 måned i forkant.

Aktivitetsrapportering
For aktivitetsrapportering henstiller vi alle flyeiere med kontrakt
i NLF CAMO om å rapportere starter, timer og tachotid nå ved
årets slutt i MeLWin CAMO og senest innen 31.januar 2019. For
øvrige flyeiere vil det også i år tilrettelegges for den samme rapporteringen fra oppslag og link på vår hjemmeside www.seilfly.
no . Siste alternativ er å benytte vedlagt papirskjema som returneres sammen med svar på forsikringstilbudet.H

WE BRING YOU UP FRONT

Ny ORS-sesong
Marlies er godt i gang med å fylle opp bookinglisten på ORS for
sesongen 2019. Fristen for seilflygere til å søke hytter til mesterskap (NM) og kurs gikk ut 15. januar. Også i år har vi oppdatert
ORS-terminlisten på weben med alle arrangementer som er booket inn. Vi ser frem til nye sesong og håper også vi kan fortsette
oppgraderingen av senteret hvor nå internatet står for tur. Omfanget av dette blir avklart i vår og eventuelt igangsatt på høsten.
Vi åpner seilflysesongen til påske og har intensjon om å ha aktivitet hver dag i perioden 13.-22. april.
Vinteren 2019 har foreløpig gitt oss normale mengder med snø.
Våren vil avgjøre om vi får de samme problemer med snøsmelting og tilgang til gressbanen ved oppstart av sesongen. Fra 27.
april startet vi primærsesongen med fast slepeflyger til og med
utgangen av august. I øyeblikket planlegger vi med Erik Brendstuen for ytterligere en sesong.

Min Idrett
Medlemskap 2019 og lisenser ligger nå på «Min Idrett». Vi anbefaler alle å laste ned appen og ha tilgang via mobilen til både
medlems- og lisenskortet. Uansett er det viktig å få betalt sitt

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

Lufthavnsvej 44
DK-4000 Roskilde
www.centerair.dk
centerair@centerair.dk
Phone
Nordic Gliding
2017 +45
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81 19 19 19
Mobile +45 22 88 20 83
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DSVU INFORMEREr
Generalsekretær Lars Agesen-Pagh
informerer forbundets medlemmer

Segelflyget INFORMERar
Segelflyget informerar forbundets
medlemmer

Dansk Svæveflyver Union
informerer

Segelflyget informerar
Nytt år och ny licensperiod för medlemskap
Medlemslicenser har i år två års giltighet, detta för att testa om
vi kan ha en längre period där klubbarna istället korrigerar medlemmar genom att anmäla borttagning av licenser till Segelflyget. Detta för att möjliggöra en smidig övergång mellan verksamhetsår. Årets medlemskategorier heter sålunda SSF Huvudmedlem 2019-2020, SSF Familjemedlem 2019-2020 och SSF
Stödjande medlem + NGM 2019-2020.

derar SPL certifikat då allt nu pekar på att LAPL(S) försvinner till
våren 2020 när de förenklade reglerna för segelflygcertifikat börjar att gälla. Alla innehavare av LAPL(S) kommer att kunna byta
sina certifikat till SPL utan problem. Vi återkommer med mer information när vi har en struktur för utbyte av certifikaten.

Vi önskar att alla klubbar anmäler sina medlemmar för 2019 så
fort det går med avseende adresslistor till NG.

Lärare för bogserutbildning på flygplan

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

Ang Lärarseminarium för segelflyglärare
Segelflyget planerar under våren/sommaren att genomföra ett
antal lärarseminarier för FCL FI(S). Vi har nu tillstånd från Transportstyrelsen att arrangera flyglärarseminarier för FI lärare, dessa seminarierna gäller för FCL förnyelse där lärare behöver ett
seminarium i kombination med skoltid eller lärar-PC.
Alla segelflyglärare som har en FI (S) behörighet måste även uppfylla FCL krav för förnyelsen av lärarbehörigheten.
Enligt FCL gäller en FI behörighet i 3 år. För att förnya behörigheten ska två av tre alternativ vara uppfyllda, utbildningserfarenhet, lärarseminarium eller lärar-PC. Utbildningserfarenheten är
minst 30 timmar eller 60 skolflygningar de senaste 3 åren, gäller alla klasser inkl. TMG.

Maila gärna FCL ärenden separat till fcl@segelflyget.se

Utbildning för bogserförare på flygplan har nationellt kunnat
hanteras av segelflyglärare som även varit innehavare av motorcertifikat med bogserbehörighet. Med uppdatering av FCL krävs
nu från 2019 att man har en instruktörbehörighet på flygplan,
tex. FI eller CRI. Segelflyget har hjälp till med intyg för att många segelflyglärare kunnat få ut en begränsad CRI för bogserutbildning. Dock måste denna utbildning genomföras inom en DTO
för motorflygutbildning, därav rekommenderas dessa lärare kontakta sin närmaste motorflygklubb med DTO för en lokal lösning.
Segelflyget kan som brukligt genomföra bogserutbildning under
2019.

Årets kursverksamhet på Ålleberg
Under sommaren 2019 kommer som vanligt flera kurser att anordnas på Ålleberg, centrala funktionärsutbildning av segelflyglärare, segelflyginstruktörer, segelflygtekniker och segelflygchefer. I samarbete med Norge och Danmark anordnas även Svedanorkurser på Ålleberg.
Anmälan till dessa kurser görs på Segelflygets hemsida under
förbundskurser, klicka på nedanstående bild på Segelflygets
hemsida så kommer du direkt till kursanmälan. OBS! Under 2019
har vi en egen formuläranmälan för, dvs. inte via IdrottOnlines
modul.

Vi återkommer på Segelflygets hemsida med datum för seminarier.

Konvertering av S-cert

/Henrik Svensson H

Kommende arrangementer
•

Repræsentantskabsmøde 2019. Lørdag d. 16/3 kl. 10:00,
Sted er ikke fastlagt endnu.
•
FI-kursus, Arnborg, 11. maj – 18. maj 2019.
•
Fi-kursus 2, Arnborg – ved behov – 15. juni – 22. juni 2019.
•
FI(S)-kursus, Arnborg. 9. august – 18. august 2019.
•
DM 2019. 30. maj – 9. juni.
•
SAC og junior DM 2019. 6. – 14. juli 2019.
I øvrigt henvises til kalenderen på medlem.dsvu.dk

Unionsmeddelelser
Husk at alle unionsmeddelelser finder du på unionens hjemmeside under fanen DSvU. Alle unionsmeddelelser sendes også direkte til klubbernes dsvu-mail.

Unionsmedlemskab og medlemsdatabasen
Ind- og udmeldelse af DSvU skal foregå direkte i medlemsdatabasen/Foreningsadministration. Klubbernes administratorer af
Foreningsadministration kan hjælpe hermed.
Indledningsvist vil nye nyoprettede medlemmer modtage et log
in som tillader vedligehold af egne stamdata. Log in vil snarest
tilgå alle medlemmer øvrige medlemmer. Brugerlogin til Foreningsadministration kan foretages via adressen; medlemslogin.dsvu.dk
Det er vigtigt at klubberne/administratorerne sikrer at der er korrekte e-mailadresser og adresseoplysninger på samtlige DSvUmedlemmer. Ligeledes skal vi henstille til klubberne at de sikre
at listen over ”tillidsposter” i klubberne vedligeholdes i Foreningsadministration

kan vedligeholdes af medlemmerne selv – men dette fordre naturligvis at medlemmernes e-mailadresser er korrekt registreret
i Foreningsadministration.

Klubbesøg fra DSVU
Som led i at opretholde et godt samarbejde med klubberne i
DSVU gennemføres klubbesøg løbende gennem året.
Skulle man i klubberne have et ønske om gennemførelse af klubbesøg på et bestemt tidspunkt, eller i forbindelse med et planlagt klubmøde eller arrangement i øvrigt, kan man med fordel
kontakte Udviklingskonsulent Marie-Louise Portefee Hansen på
mph@dsvu.dk og aftale nærmere.

Sportslicenser
Alle der flyver konkurrence i ind- eller udland skal være i besiddelse af en sportslicens. En gyldig sportslicens er også en forudsætning for at få en rekord godkendt. Sportslicenser udstedes
af formelt set af KDA, men DSvU varetager sagsbehandlingen
for så vidt angår Sportslicenser til DSvU-medlemmer. Bestilling/
Fornyelse af sportslicens kan ske via hjemmesiden under menuen ”Sport”

Åbningstider i administrationen
Telefontiden er man-tors. 10:00-14:00.
I perioden fra 1. oktober frem til 1. april kan sekretariatet på Arnborg holde lukket på fredage. H

Adresseændringer
Hvis du flytter eller skifter E-mailadresse, så husk at informere
din klub hvis du ikke har modtaget et bruger-login. Har du ikke
modtaget et log in, vil klubben kunne opdatere dine stamdata
DSvUs medlemsdatabase. Som allerede nævnt vil alle på et tidspunkt i efteråret modtage individuelt log in – bl.a. så stamdate

Alla segelflygare som ännu inte har konverterat till nya FCL certifikat rekommenderas att göra detta under 2019. Vi rekommenSIDE 82 Nordic Gliding 2019
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Trosa Flygklubb:
April 2018. Ny motordriven tank om 3 m3 med Hjelmco AVGAS 91/96 UL

Uppsala Motorflygklubb:
Maj 2018. Ny motordriven tank om 10 m3 med Hjelmco AVGAS 91/96 UL

OMSLAG
Hjelmco

NÄRPRODUCERATÄR
ÄRTRYGGHET
TRYGGHET
NÄRPRODUCERAT
Scandinavian Österberg Helicopter Center:
Mobil anläggning om 3m3 med Hjelmco JET-A1. Lämplig för insats vid
exempelvis skogsbrand.

Svensk/t
Svensk/t

Svenska
Svenska

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Tillverkning av flygbränsle
Tillverkning av flygbränsle
• Bränslelagring i Västerås
Bränslelagring i Västerås
• Volvo lastbil
Volvo lastbil
• Förare
Förare
• Kunskapscenter för AVGAS
Kunskapscenter för AVGAS

Ljungbyheds Flygklubb:
September 2018. Ny tank om 10 m3 med Hjelmco AVGAS 91/96 UL.

• Löner och arbetsvillkor
Löner och arbetsvillkor
• Dieselskatter
Dieselskatter
• Vägskatter
Vägskatter
• Företagsskatter
Företagsskatter
• Försäkringar
Försäkringar

Gävlebygdens Flygklubb:
November 2018. Ny tank om 10 m3 med Hjelmco AVGAS 91/96 UL.

Runskogsvägen 4 B • 192 48 SOLLENTUNA
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Al henvendelse til:

Västerdalarnas Flygklubb Dala Järna:
Juni 2018. Ny motordriven tank om 3 m3 med Hjelmco AVGAS 91/96 UL

