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Fra forsædet

Flyv sikkert og del erfaringerne
Hvis man skal have sjældne, men absurde og store fejl, så skal de for de uerfarne. Både ved at tale om egne fejl, fejlvurderinger
man have en computer til at styre slagets gang. Vil man derimod og ved at åbent diskutere egne grænser. Men også ved deres
have mange, små fejl, så skal sætte sin lid til mennesket. For det flyvning i praksis. Jeg fløj engang med en professionel testpilot i
er ganske menneskeligt at fejle, og ingen kommer igennem en et motorfly. På lang finale, hvor alt virkede til at være under konkarriere som pilot uden at fejle mange gange.
trol – overraskede han mig med et go-around. ”I was not comTakket være mange års erfaringer, mange med dramatiske bag- pletely happy”, forklarede han gennem motorlarmen. Der er ingen
grund, har vi som sport opbygget et sikkerhedssystem i flyvnin- tvivl om, han kunne kompensere for en lille unøjagtighed for gligen (fx rutiner og krav til materiel baseret på systematisk udnyt- deslope gennem sine suveræne stick-n-rudder-skills, men han
telsen af andres erfaringer), som gør, at der ofte gives rabat på valgte at demonstrere en høj standard for mig. Og jeg tænker ofte
enkelte små operatørfejl. Mange
på dette. Han havde ikke besmå fejl under flyvningen kan
hov for at imponere nogen.
Men er det ikke pinligt for disse menne- Men han imponerede mig med
derimod i ultimative tilfælde
penetrere den sikkerhedsbarsin ydmyghed.
sker, som begår fejl at blive ”udstillet”,
riere (De fleste kender nok den
Men er det ikke pinligt for
selv om de fleste havarigennemgange
klassiske Swiss-cheese-teori), som
disse mennesker, som begår
”går efter bolden” og ikke ”personen”?
vi har opstillet, og så kan det gå
fejl at blive ”udstillet”, selv
Nej, for mit vedkommende aftvinger an- om de fleste havarigennemgalt, selv om svæveflyvningen i
normalt regi absolut kan anses for
gange ”går efter bolden” og
dres åbenhed og selvrefleksion respekt
at være ufarlig.
ikke ”personen”? Nej, for mit
og giver troværdighed som pilot og som
De fleste piloter kender nok til
vedkommende aftvinger anmenneske.
fejlvurderinger og til følelsen efter
dres åbenhed og selvreflekflyvning at konstatere: ”Det var
sion respekt og giver troværdumt. Det kunne have udviklet sig anderledes, hvis omstændig- dighed som pilot og som menneske.
hederne have været anderledes”. Den konstatering er gratis, for
Jeg vil ikke se frem til at figurere i en potentiel incidentrapport,
næste skridt på vejen er egentligt havari, hvor man kan slå sig el- men jeg vil i det mindste se til, at mine flyvekammerater ikke beler beskadige materiellet.
går samme fejltagelser som jeg.
Uanset kategori af ”event” er ”åbenhed” den absolut bedste
Derfor er det at dele glæder og sorger i flyvningen en meget
medicin, for det hele starter ved erkendelsen af, at man – uanset vigtig og helt naturlig sag. I dette NORDIC GLIDING kan du læse
kundskabsniveau – ikke er fejlfri. Deler man sine erfaringer med Flight Safety-artikler om bl.a. ”Sikkerhedskultur”, ”En guide til
miljøet, bidrager man til en øgning i det generelle vidensniveau udelandinger” og ”Læsernes egne Close calls”.
– og med viden kommer vi frem. Dertil kommer, at vi bare lever
Jeg ønsker alle mange gode oplevelser i sæsonen.
eet liv; Vi er afhængige af erfaringerne fra andres liv.
Jens Trabolt, Redaktør
Derfor skal de erfarne piloter i klubberne også være et forbille-

”
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Læs også:

”Mere end 100 personer har rapporteret til mig,
at de enten har prøvet svæveflyvning eller har
taget certifikat efter, at de har set mine videoer
på youtube. Så videoerne har bestemt en virkning, når det handler om at skabe interesse
- Den amerikanske youtube-svæveflyvepilot Bruno Vassel i interview med
NORDIC GLIDING om mediets PR-effekt for sporten
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Youtube - værktøj for rekruttering?
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Lars Hjelmberg i PA-28-1
61 under inflygning till
Foto: Anders Nilsson
ESSB den 18 septem
.
ber

TwinShark fra tjekkiske HpH Sailplanes er klar til kamp
Jag har flugit på blyfri
flygbensin
Hjelmc
i den populære 20 M-klasse som
domineres
afi me
Arcus
o 91/96 UL
r än og
25 år!
ASG 32. Bliv opdateret på årets nyheder fra Aero-messen.
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Test: Quintus - livet med en sjælden fugl
Med en maksimal planbelastning på 57 kg/m2 og 23m spændvidde er Quintus M Schempp-Hirth’s bidrag til den nye åbne
klasse. Den danske konkurrencepilot Henrik Breidahl skriver
her om sine oplevelser med en sjælden fugl.
SIDE 16

H OPLEVELSER MED LÆRING
Den tidlig sæson byder på et stort udvalg af
lærerige SveDaNor-kurser for alle niveauer.
Se hele oversigten og tilmeld dig via www.
svedanor.com

Sæt x
i kalenderen

Deadline for artikler
Nr. 3 2017
1. maj 2017

IMC-kurs 1, Ålleberg
29. april - 5. maj

Strækflyvningskursus, Elverum Aerobatics, Arnborg
19.- 23. juni
24.juni - 2. juli.
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Skulle det være et slæb? Denne Extra 300 LE klarer mellem 4 og 5 slæb
før batterierne skal oplades.

BLIVER DET HELE ELEKTRISK?

En vanlig Pawnee klarer normalt ca 3 m/s med et 1-sædet fly. Men at løfte
en LS-8 til 600 meter på 60 sekunderl ligger nok uden for parametrene.
Men det har denne elektriske Extra 330 LE klaret monteret med en experimentiel Siemens-elektrodrivlinje på ca 345 hk. Det er 10 m/sek for dem,
som ikke orker matematikken selv.
Senere startede elektroflyet fløjet af Walther Extra fra flyvepladsen ved
Dinslaken Schwarze Heide i Tyskland og slog den eksisterende elektro-verdensrekord ved at stige til 3000 meter på 4 min, 22 sek (middelstig på 11,4
m/s!), hvilket beviser, at man har fin kontrol med køling/temperatur i drivsystemet under selv ekstreme powersettings. Siemens har netop monteret systemet i et aerobatic-fly fordi kunstflyvning belaster systemkomponenterne til de yderste grænser.
Rekorden er 70 sek hurtigere end den tidligere elektro-ekord fra 2013 af
William M. Yates. Med fossilt brændstof er rekorden i øvrigt 3000 m på 2
min, 20 sek med en modificeret RV-4 med Lycoming IO-540 (21 m/s).
Siemens har indgået i strategisk joint-venture med Airbus om at udvikle
elektriske motorsystemer til brug for civilflyvning, og man forventer, at de
første rigtige store elektro-trafikfly med elektro-hybrid-systemer er realistiske inden 2030. Her er effektkravet dog noget helt - systemerne skal
yde ca 10 mW (ca 12.000 hk). Indtil videre har systemet angiveligt kostet
100 mio. eur i udviklingsomkostninger for Siemens og Airbus.
Med til historien hører også, at den amerikanske ”privat-taxa-tjeneste”
Uber nu har meldt sig som interessent i elektrificeringen af flyvningen.
Uber har startet en afdeling, Uber Elevate som udelukkende beskæftiger
sig med udvikling af elektriske multi-rotor-fly til kortdistancetransport, og
har bl.a. hyret NASA-eksperten Mark Moore: ”Markedet er 100.000-vis af
fly, og en industriel storskalaproduktion vil sænke omkostningerne betydeligt. Vi forventer at teste konceptet indenfor3 år og have rigtig transport
inden for de næste 6 år”, sagde Mark Moore selvsikkert på Aero-messen.
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Man kan trygt nyde sin drink og in-flight meal i FL 390. EASA har netop
publiceret en række undersøgelser om kabineluftens kvalitet. Fraunhofer
Institute for Toxicology and Experimental Medicine og Hannover Medical
School har sikret sig pålidelige prøver fra kabine - og cockpitluften på en
række ruter.
Resultatet viser, at luftkvaliteten er lig eller bedre end den som man kan
observere i mange indendørs miljøer i fx kontorer, børnehaver (dagis, red).
Ingen grænseværdier for miljølovgivningen blev overskredet i prøverne. Totalt blev luft fra 69 flyvninger analyseret. Dette inkluderede 8 typer af fly/
motorkonfigurationer. 61 af flyvninger var med motortyper med bleed airsystemer (hvor turbinernes kompressorstadie genererer kabinetrykket) og
8 flyvninger med Boeing 787 som er udstyret med elektriske kompressorer.
Fokus var specielt på skadelige elementer i luften som fx TriCresyl-fosfater
(TCP).
Ubers fremtidsvision for
elektrisk kortdistancetransport. Gennem Uber-appen
har virksomheden med stor
præcision kortlagt kundernes typiske transportmønstre i bil. Ofte er behovet
kortere rejser på under 40
km. Fremgange i motor- og
batteriteknik vil indenfor en nær fremtid kunne virkeliggøre de såkaldte ”Vertiports” - ultralokale urbane ”helipads” på toppen af fx parkeringshuse, siger Uber. Elektriske fly har langt mindre akustisk belastning af nær-miljøet end fx traditionelle helikoptere.

*

Be an early bird in Saint-Auban,
book now for February
and up to 15 th March !

www.cnvv.net
* includes :
CNVV membership
6 days experienced
mountain gliding
instruction
6 days glider rental
Up to 8 tows
7 nights accommodation
in the North building
50 e off per rainy day

Centre national de Vol à Voile Contact Helen or Patricia : + 33 492 642 971 or booking@cnvv.net
Additional FFVV membership and insurance is mandatory to fly our gliders. Prices vary upon selected options.
CNVV-Sept2016-189X80mm.indd 1
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KABINELUFT - GIFT ELLER HELT OK?

Slagelsetryk Marketing www.slagelsetryk.dk
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Med bare 50 kg er 260 kW-elektromotoren aldeles for let til at montere i
snuden på en Extra 300 - en standard Lycoming IO-540 vejer ca 200 kg,
men Extra har monteret batterierne i næsen, så CG er perfekt. Afhængig
af powersetting kan denne Extra 300 LE flyve i ca 30 minutter.

Få svar
på tlf. 70201927

Forsikringsmæglerne
på Roskilde Lufthavn
Lufthavnsvej 46 • 4000 Roskilde
maegler@simons1.dk • www.simons1.dk

Flyforsikring
Pilotforsikring
Loss of license
Hospitalsforsikring
Ulykkesforsikring
Rejseforsikring
Hangar Keepers
Bygningsforsikring
Erhvervsforsikring
Professionelt Ansvar
Transportforsikring

Under de seneste VM har der været mindst et mid-air eller ”close-call”
hvert år. Kan software som kontrollerer IGC-filerne hjælpe med til at begrænse dette i fremtiden?

ANALYSE-SOFTWARE SKAL FORHINDRE MID-AIRS
Norske Øyvind Moe er - ud over at være en eventyrlysten svæveflyvepilot
og ASH 31 Mi-ejer, også fuldtids i IT-branchen. Han har gennem længere tid
arbejdet på et sikkerheds-software, ”SafeFlight”, som skal forhindre Midairs.
”Vi kan ikke tillate at det skjer slike ulykker på høyt konkurransenivå”, siger Øyvind Moe til NORDIC GLIDING.
Programmet indeholder kurver baseret på SVG (structured vector graphics)
og Google kort-programmering er en del af programmet. Dersom en kontrol
af en flyvning (loggerfil) afslører en farlig situation, så bliver dette præsenteret i et kort hvor konflikten vises, sådan at man kan visuelt kan vurdere
hvor farlig situationen er.
”Jeg ser også at vi mangler regelverk og at dette er en separat problemstilling. Seiling har regattareglementet. Vi har ikke noe tilsvarende i Sporting
Code for seilflygning. Dette mangler. Så dette er noe jeg ønsker å sette fokus på”, siger Moe og fortsætter: ”Programmet analyserer først hver enkelt
igc-logg ved innlesing til en database. Det kartlegges når flyet er på cruise
og når det sirkler, sirkelradius og senter på sirkelen. Så har jeg satt opp 6
regler som det kontrolleres mot:
•
Kun venstresvinger innenfor 10 km fra start (lokale regler i Norge og
Sverige)
•
Vikepliktsregler overholdes på cruise (luftfartsloven)
•
Inngang i gaggel (ingen skrevne regler / kan være lokale regler)
•
Samsvarende kurveretning i gaggel (ingen skrevne regler / kan være
lokale regler)
•
Ingen innersving i gaggel (ingen skrevne regler / kan være lokale regler)
•
Forsvarlig minsteavstand i gaggel (ingen skrevne regler / kan være lokale regler)
”Dette er tildels svært regnekrevende prosedyrer, men dagens maskiner er
veldig kraftige. Det beregnes avstander og retninger basert på geokoordinater. Prinsippet for radarplotting overført til 3 dimensjoner med CPA (closest point og approach) og TCPA (time to closest point of approach) blir
beregnet for vikepliktsreglen,” slutter han.

DAN-GLIDE AUTORISERET ROTAX-CENTER

Dan-Glide i Nørre Snede er efter kursus hos Lycon i blevet autoriseret Rotax-repair-center. Dette betyder, at Dan-Glide er nordens eneste svæveflyveværksted med ”stor” Rotax-autorisation.
”Hvor materialkontrollanten i klubberne kan klare vanligt 100 timers-eftersyn og vedligehold, kan vi nu klare større opgaver som gearkasse-eftersyn
og fx inspektion efter shockloading”, siger Morten Habekost fra Dan-Glide.
Lycon som ligger i Härkaberga nær Enköping er auktoriseret Rotax Aircraft
Engines Distributor i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Letland og
Litauen.
Antallet af Rotax-912/914-motoriserede flyvemaskiner i Norden ligger i
størrelsesordenen 400 styk.

18/10/16 18:20

NORDIC GLIDING 2017 SIDE 7

Klarer du ikke at holde din plads i en stor gaggle fordi de andre piloter skræmmer dig
bort? Tjekkiske HPH Sailplanes har en løsning som nok skal sikre dig lidt mere respekt med denne 304 Shark Og hvis gel-coaten er lidt for pæn kan du også vælge en
folie som på denne spritnye Shock Cub herover!

Sporten viser tænder
Nyhederne stod linet op på årets Aero-messe i Friedrichshafen, som
åbnede dørene for 25. gang.
Tekst og Foto: Jens Trabolt

Det årlige Aero-Show i Friedrichshafen er
verdens største og helt sikkert vigtigste, når
det handler om GA-nyheder.
Hvert andet år er svæveflyve-år, og DG,
Schempp-Hirth, Alexander Schleicher, Alisport og Lak var blandt de etablerede mærker som viste nyhederne frem på del velbesøgte og temmelig store messe med totalt
707 udstillere fra 39 nationer. Dog glimrende Jonker Sailplanes med sit fravær. Man
kan spekulere over, om den lange afstand
fra Sydafrika og det nyligt overstående VM
i Benalla måske har drænet fabrikken for
kræfter ovenpå lanceringen af JS3.
SIDE 8 NORDIC GLIDING 2017

Det var tydeligt på årets messe, at ultralette maskiner og svævefly med elektriske
drivsystemer vinder frem. Hvor den elektriske flyvning for bare 5-6 år side var en
kuriositet på messen, er den nu massivt repræsenteret og toneangivende i de mange
debatter og mini-konferencer som afholdes
under Aero-messen. Der er ekstremt store
økonomiske interesser på spil i et fremtidigt
scenarie, hvor hele transportsektoren er
elektrificeret, og derfor er tunge industrigiganter som fx tyske Siemens gået ”all in”
i deres forskning og udvikling.
Disse investeringer bliver en bonus for

den lette og energieffektive flyvning i første
fase – som bekendt trænger svævefly ikke
voldsomme energimængder for at kunne
flyve selv store distancer.
Næste Aero-messe er 26-29. april 2018
og det er altid et rejse værd. Det er dyrt, men
mest komfortabelt at flyve direkte til Friedrichshafen. Løsning nummer 2 er at købe
en billig flybillet til Zürich og derfra med
tog fra lufthavnen til Romanshorn og færge
over Bodensee til Friedrichshafen. Rejsen
til/fra lufthavnen varer ca 2 timer og koster
ca 500 kr/retur. Ønsker man hotel centralt
i Friedrichshafen skal man booke i god tid.

Selv små nyheder på messen kan være ”store”.
Siemens præsenterede verdens mindste 30 kWelmotor med integreret inverter. Vægten er bare
6 kg på den væskekølede motor som er specielt
designet til indbygning i naceller (billede under). Dette giver en ny og uhørt stor frihed for
fremtidens flykonstruktører.
Med den lave vægt og ultrakompakte dimensioner er det ikke urealistisk at forestille sig en integration i finnen på et svævefly monteret med
en indfældbar pusher-prop.
Dagens elektriske motorer i svævefly er stort
set uden undtagelse relativt store og luftkølede.

Pipistrel udstillede deres Alpha Trainer Electro,
en elektrisk basic trainer med 1 times flyvetid +
30 min reserver. Flyet kan oplades på 45 minutter og er en løsning på problemer med støj og
miljø i fremtidens flyveplads-scenario. Den virkelige nyhed er, at den Schweziske flyveskole
Alpin Aviation har leaset 7-8 eksemplarer for at
teste elektro-skolings-konceptet med opladning via solceller og stationære buffer-batterier.
Projektet sigter mod at få større erfaring med
elektroflyvning med 2500 timers flyvning, og
der samarbejdes med de Schweiziske luftfartsmyndigheder omkring udvikling af regelværk
inden elektroflyvning ...

...i øvrigt præsentede Pipistrel også en add-on
til Alpha-trainer-programmet med denne VRtrainer. Eleven sidder i et cockpit med ægte
pind, pedaler, throttle og flaps-lever, men det
visuelle indtryk af instrumenter og landskab leveres af 3D-Oculus Rift-briller som piloten bærer på hovedet. NORDIC GLIDING havde lejlighed til at prøve dette system. Det var exceptionelt overbevisende og ville uden videre kunne
overføres til tør-træning af nye elever i svæveflyvning.
Simulatoren kunne i øvrigt også simulere elektroversionen. Prisen for simulatoren var ca
100.000 kr.

Siemens-elmotoren indbygget i nacelle.

Vitas Maciulis fra LAK viste MiniLak FES. LAKs
selvstartende 13,5 M-typen er nu bygget i 7 eksemplarer og yderligere 9 styk er på vej. ”Vi er
undervejs med EASA-certificeringen”, kom det
fra LAK-direktøren.

Italienske Alisport Silent Electro 2 er et selvstartende ultralet svævefly med FES-motor. Nu
præsenterede fabrikken en batteri-upgrade med
4 ekstra kWh i vingerne, hvilket giver en teoretisk rækkevidde på over 200 km. Men det betyder også mere vægt som i forvejen er et tema
for den ultralette type.

H Nyheder på Aero 2017

(Alle fotos denne side)
En af de helt store nyheder på Aero var denne
TwinShark fra tjekkiske HpH Sailplanes. Konceptet har eksisteret på papiret gennem flere år,
men det er først nu, at flyet har materialiseret
sig.
TwinShark er HpHs forsøg i den populære FAI 20
meterklasse som domineres af kostbare fly som
Schempp-Hirth Arcus og Schleicher ASG 32.
Får man deja-vu når man ser fuselagen, så er det
ganske berettiget; Fronten er fra EB 28 og agtersektionen EB 29 - ligesom Rotax 2625-02-motorinstallationen med dobbelt karburator og 62
hk stammer fra Binder. Vingerne er helt nye, og
med et vingeareal på 15,4 m2 og en tomvægt/
maks.vægt på 482/850 kg er der en stor variation i vingebelastningen - fra 36 til 52 kg/m2 (minimum på Arcus M er 38,5 kg/m2).
Pladsen i cockpittet i forsædet er fin, men virker
ikke ypperlig i bagsædet. Der er elektrisk understel, så man slipper i det mindste for en stor mekanisme i højre side af cockpittet.
Skal TwinShark blive en succes, kræver det bullseye på mindst 2 parametre; Pris og flyveegenskaber. Prisen lyder på 180.000 euro ink. moms
+ instrumenter. (Arcus M er ca 210.000 euro)
Fabrikken lover glidetal 49 ved 128 km/t, men da
flyet endnu ikke har været i luften er det en noget teoretisk betragtning.
TwinShark har full span flaperons og 3-dobbelte
luftbremser. En jetvariant (som den en-sædede
304 Shark Jet) er også planlagt, men med modificeret motor for mere power.

Polske GP Gliders var i sidste øjeblik med 15-meter-versionen af deres GP
14 Velo (13,8 m): GP 15 Jeta. ”Det har været et vildt program at få alle fly
klar inden messen. Vi malede GP 15 samme dag som vi pakkede den i trailer”, indrømmede CEO Jerzy Peszke.
NORDIC GLIDING kommenterede den mørk-tonede canopy. ”Ja, det giver et
attraktivt look, ikke? Jeg var vældig uenig med konstruktøren om dette.
Han mente, at vi skulle have en konventionelt tonet canopy, men jeg fik
min vilje, og alle har komplimenteret mig for det”, siger Jerzy Peszke entusiastisk.
GP 15 Jeta er et ultralet selvstartende fly med en 30 kW-motor. Prisen er
116.000 euro inkl. moms og 4,6 kWh-batterier integreret i vingerne. Konceptet virker kvalitetsbetonet, og NG kommer til at følge projektet i de
kommende måneder.

Der er bestemt noget ”Diana” over de elegante linjer og proportioner i GP
15 Jeta fra polske GP Gliders. ”Men ingen panik - fuselagen er meget stærk,
trods de slanke linjer”, forsikrerede Jerzy Pezske som i øvrigt oplyste, at der
indtil videre er 12 ordrer på GP 15 Jeta.
”Vi har ikke fløjet med denne model endnu, det bliver om ca 1 måned og
derefter certificering senere på sommeren”, siger Pezske.

Husk alle fly skal
have 8.33 radio
efter 31.12. 2017
Radioer fra:
• Dittle/TQ; KRT2
• ICOM; Icom 220E/ IC-A6E
• Garrecht Avionik; AC (dual
radio & Transponder)
Priser fra 10.600,- incl. moms
EB-Avionics tilbyder:
Rabat ved fælles bestilling / klubrabat.
EB-Avionics er forhandler for:
• Sportine; LAK Svævefly (…MiniLAK-FESL…)
• FLARM tech., PowerFLARM, (General Agent & FSP)
• Naviter; Oudie-2 … -IGC
• LX Navigation; Variometre og Navigationsystemer
(HELIOS, FLARM, ZEUS, EOS, ERA, Colibri-X, m. f.)
Husk at: Det stadig er muligt at opgradere ældre
EL-Variometre til ZEUS & EOS/ERA. Ring!
Se mere på www.eb-avionics.dk

Amager Landevej 119, 2770 Kastrup
+45 33 22 99, +45 28 12 06 07, postdk@eb-avionics.dk
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Flyveskolen på Wasserkuppe har købt 18 m Discus med FES - et udmærket valg til piloter med
varierende erfaring. Herunder - SH havde konfiskeret Börje Erikssons Ventus 3 til udstillingen!

eGenius-projektet fra Stuttgarts Universitet har udviklet sig fra at været et regulært elektrisk TMGfly til at være et hybridfly. Nyt er en ca 20 kWh-batteripakke som tillader start på ren elektricitet og
ca 1 times flyvning. Under cruise kan man anvende en 3-cylindret Smart-motor (54 hk, lille billede)
som gennem en Siemens-generator producerer elektricitet til batterierne. Dieselforbruget er ca 3 liter/time ved 170 km/t og en rækkevidde på 2000 km som langt overstiger piloternes tålmodighed og
blærekapacitet. I 2015 satte eGenius en række hastighedsrekorder med Klaus Ohlmann. Fra venstre
Jonas Lay, Len Schumann og Ingmar Geiss.

Schempp-Hirth viste mock-up på den store
komfort-fuselage (Performance) til SLG-varianten af Ventus 3 - her er der mere plads til nordiske piloter, selv 193 cm redaktør plus sko str. 46
passer ind.

SH-agent i DK Ib Wienberg og Morten Habekost
fra DanGlide på Schempp-Hirths stand.
Svenske Göran Karlsson fra NordicAviation4all
var også på plads og havde en fuldtpakket messe-kalender: ”Aero er en fin mulighed for at
træffe nye samarbejdspartnere og forhandle om
nye agenturer”, sagde han.

(Herunder)) Gustav Platzer fra InterHannover og
Arbogas Bengt Frid beundrede Schempp Hirths
stand. ”Der er plads til flere fly i min hangar”, jokede Bengt.

(t.h.) Segelflygets Torbjörn Olsson og forbundschef Henrik Svensson gennemtrawlede messen
og var ganske opstemte ved synet af den skønne
nye teknik og aerodyner!
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Nyt motorinstrument i den kommende SLG-version af Ventus 3. Ironisk nok er det FES-inspirerede instrument til benzinversion

(T.v.) Ordførende i Segelflyget Robert Danewid og
Thomas Pyls fra Thomas Pyls Flygservice i Lidköping diskutede længe om hvad som var bedst
på messen. Til sidste kom de dog overens omkring de nye DG-winglets til LS1, men Robert cirkulerede dog længe omkring Vintage Glider
Clubs udstilling af klassiske svævefly. ”Højdepunktet var AN-66”, konkluderede han.

Det er ikke bare nye kulfiber og nye flyvemaskiner på Aero; Vintage Glider Club udstillede en
række fly i sublim kvalitet: Her en schwezisk AN66 - et experimentielt fly fra 1966 designet af Albert Neukom - spændvidde 18 m og glidetal 48
ved 95 km/t. Cirka præstationer som en 18 meter Discus i dag! Bare 3 styk er produceret.

Aero-messen har også et stort udendørs-område
med fly til salg - lige fra store jetfly til mindre
GA-fly. Her er en 2015 AMS Flight Carat til salg
for 95.000 euro, inkl. trailer. Flyet har 15-m-Discus vinger og er selvstartende med Sauer-motor med indfældbar propel i næsen.

Akaflieg, de tyske tekniske universiteters flyveklubber udstillede også på Aero. Akaflieg-projekterne er altid lidt vilde og
presser udvikling, aerodynamik og materialer til grænsen uden
at fokusere småligt på om flyet kan sælges eller produceres.
Derfor er de interessante. Her er Jonathan Grässer fra Akaflieg
Karlsruhe med den flyvende vinge AK-X som netop har været
gennem stress-test af vingen. Man man derfor nu købe sit
eget personlige stykke af vingen (lille billede)

Thilo Harsdorff fra Stemme fremviste den nye
elegante integration af vældig kraftige LED-strobes i næsen, sideroret og på vingetipperne af
den nye Stemme S12.
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Ny bok:
Akaflieg Stuttgart 90 Jahre
GEAR & GADGET
Akaflieg Stuttgart är väl inte lika kända som Akaflieg Braunschweig och Akaflieg Darmstadt. Men genom åren har de byggt ett flertal flygplan och en del riktigt märkliga, studenAlt hvad en flyve-entusiast
tikosa och åtminstone en epokgörande. Ett av de märkligaste är fs 29 som var ett högvärbehøver
digt segelflygplan med teleskopvinge. Spännvidden kunde varieras mellan 13.3 och 19 m.
Utvecklingen började 1972 och provflygningen ägde rum 1975. Tanken är att vid rakflygning i hög fart har man ”kort” vinge och därmed mindre vingarea och högre vingbelastning. I höga farter är ju inte det inducerade motståndet så viktigt. När man kurvar vevar
man ut vingen, sänker därmed vingbelastningen, ökar sidoförhållandet och därmed minskar
man det inducerade motståndet. Om det funkade? Tja….
Det mest epokgörande flygplanet är fs 24 Phönix, som räknas som det första flygplanet
helt i komposit. Man började utveckla flygplanet 1951 och första flygningen ägde rum 1957.
fs 24 byggdes i serie och det flyger fortfarande ett fåtal av dem. Bölkow utvecklade senare
Phoebus ur Phönix. Phoebusen byggdes i 250 exemplar och var tillsammans med Libelle
de vanligaste plastflygplanet i slutet av 60-talet. 1968 blev Göran Ax tvåa i VM i Polen med
fs 24 Phönix
en Phoebus C.
Boken är på 421 sidor (plus ett antal annonssidor i slutet – troligtvis för att bekosta projektet). Den är skriven av ett flertal olika skribenter. Boken bygger på jubileumsskrifterna
från 50 och 60 årsjubileumen plus en del andra skrifter. Och det är en typisk tysk ingenjörsbok! Noggrann och detaljerad med massor av fakta. Det är, i alla fall för mig, inte en
bok man sträckläser, men en faktabok som är utmärkt referenslitteratur. Boken kan därför
varmt rekommenderas. Den är ett måste för nördar.
/ Robert Danewid
Akaflieg Stuttgart 90 Jahre
Forschen-Bauen-Fliegen
Protoypen-Entwicklung 1926-2016
421 sidor

fs 29 (med teleskopvinge: 13,3-19 m)

Pris: 39,50 euro (excl. frakt)
Set på www.uni-stuttgart.de/akalflieg

Med solen som benzin
”Objectif Soleil” (som i øjeblikket oversættes til engelsk) er eventyret om teamet bag
rekordprojektet Solar Impulse som i 2016
efter 13 års anstrengelser fløj 43.000 km på
ren solenergi og dermed beviste, at det er
muligt at flyve verden rundt uden brug af
fossilt drivstof. Man kommer med i cockpittet når piloterne Bertrand Piccard og André Borscheberg flyver i 9000 meter uden
trykkabine og varme – på de længste flyvning 5 døgn non-stop – og kæmper med
træthed, dårligt vejr, teknik og administrative problemer.

Objectif Soleil - L’aventure SolarImpulse
Bertrand Piccard & André Borschberg
400 sider

VI FÖRSÄKRAR FLYG
Pris: 22 euro (excl. fragt)
Set på http://objectif-soleil.solarimpulse.
com/ eller på www.amazon.com

Vår organisation har mångårig erfarenhet och stor kompetens då det gäller flyg och försäkring.
Under närmare 50 år har vi förfinat och utvecklat skräddarsydda lösningar till våra kunder. Vi är
kända för långvariga kundrelationer och för våra erfarna och skickliga medarbetare som lever upp
till givna löften och ingångna avtal. Vi hanterar i stort sett alla aspekter av flygförsäkring och det på
ett enkelt och obyråkratiskt sätt.
Som kund är du alltid välkommen att kontakta oss och det gäller även dig som ännu inte är det.
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www.inter-hannover.se

+46 (0) 8 - 617 54 00

H NG tester: Schempp-Hirth Quintus M

Schempp-Hirth Quintus M

Agilitet,
uafhængighed og
toppræstationer
Med en maksimal planbelastning på 57 kg/m2 og 23m spændvidde er Quintus M SchemppHirth’s bidrag til den nye åbne klasse. Den danske konkurrencepilot Henrik Breidahl skriver
her om sine oplevelser med en sjælden fugl.
TEKST: Henrik Breidahl
FOTO: Jens Trabolt

SIDE 16 NORDIC GLIDING 2017

NORDIC GLIDING 2017 SIDE 17

H NG tester: Schempp-Hirth Quintus M

”

Jeg fik lejlighed til at sammenligne Quintussen med
EB29 og JS1-C tre dage under EM 2015 i Ungarn, og
min opfattelse er, at forskellene er små, og at faktorer som agilitet, gode sving-egenskaber og den menneskelige performance får større betydning.

Quintus er agil i luften - handingen er ikke langt fra et 18-meters fly.

Under glid med høje hastigheder er det en betydelig fordel med
den højere planbelastning.

Diagrammet viser maksimum planbelastning for vindertypen ved VM i åben klasse.
Udviklingen var først en generel stigning
og derefter plateauer på grund af begrænsningen på først 750 kg, og derfter 850 kg.
Interessant at minimum planbelastning for
de nye, motoriserede åbenklassefly er på
samme niveau som den maksimale for Nimbus-2 og ASW 17-generationen.
For den nye åbne klasse ligger den maksimale planbelastning på et nyt plateau i intervallet 53-58 kg/m2.
I stedet for at tilbyde flere spændviddekonfigurationer, har Schempp-Hirth valgt
et kompromis, der giver et spænd i planbelastningen på ca. 40 – 58 kg/m2.
JS1-C med 21m-versionen har klaret sig
rigtigt godt i de sidste par år, herunder 1.
plads til VM i Benalla og 1. og 4. plads ved
det seneste EM i Ungarn. Den har en ma-

kismal planbelastning på 58,7 kg/m2.
Den nye EB29R kommer op på 57 kg/m2
med 28m spændvidde og et sideforhold på
52,6! Med muligheden for at skifte vinger
afhængig af vejret er den en stærk kombattant i VM-regi.
EB29 og EB28 Edition er indtil nu de eneste nyere fly, der udnytter muligheden for
at skifte vinger i løbet af en VM/EM-konkurrence.
Spørgsmålet har længe været om de ”små”
fly kan klare sig i konkurrencer. Bliver det
ikke afgørende for at have et bedre glidetal
i nogle situationer - f.eks. i langt, langsomt
slutglid i død luft?
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Erfaringer fra EM
Højere planbelastning frem for større spændvidde: Maksimal planbelastning på VMvindertyper 1937-2014

Jeg fik lejlighed til at sammenligne Quintussen med EB29 og JS1-C tre dage under
EM 2015 i Ungarn, og min opfattelse er at

Billeder herover: Cockpit - den mest interessante feature til venstre er vandballast-reguleringen hentet direkte fra ”søsterskibet” Antares 23.

forskellene er små, og at faktorer som agilitet, gode kurveegenskaber og den menneskelige ydeevne får større betydning.
De tre dage var i godt vejr, med dagsvinderhastigheder på 115 – 128 km/t, og ved
høje cruise-hastigheder er det en tydelig
fordel med den højere planbelastning i forhold til ASW 22 BLE og Nimbus 4M. Jeg
oplevede ingen situationer med lange, langsomme glid, men det er mit indtryk fra logfil-analyser, at der ikke er en afgørende forskel.
Krængerorsstyringen er meget kontant
og godt afstemt med sideroret. Handlingen
er tæt på et 18m-fly, og langt fra den tidligere åbenklassegeneration, som er noget
langsommere. Man skifter f.eks. ikke uden
videre kurveretning. Med høj planbelastning kunne jeg snildt stige lige så godt som
28,3m EB’er, ASW 22 BLE og Nimbus 4M.

Når man monterer vingerne, tilslutter man også
dataforbindelsen til vandballast-ventilerne.

Min konklusion er, at hvis du føler dig
godt hjemme i flyet, så kan du i et 21m- eller 23m-fly klare dig lige så godt som de
store fly i den nye åbne klasse.
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H NG tester: Schempp-Hirth Quintus M

ILEC-motorstyringen forenkler håndtering af
motoren.

Sød lille feature: Miniature luftbremse-håndtag.

Typecertificering?
Der er produceret 15 Quintus M med Permit to Fly, og serieproduktionen kan først
starte når flyet er typecertificeret. Tilo Holighaus fortalte mig under VM i Litauen sidste år, at certificeringsprocessen skrider
fremad, men langsomt. De har en del andet
at se til, især med den nye Ventus.
Indervingerne på 9m er designet og produceret af Lange Aviation og ydervingerne
af Schempp-Hirth.
Kroppen er fra Nimbus-4 med nogle få
modifikationer. Halehjulet er integreret i sideroret - en elegant løsning, der sammen
med de små tiphjul gør det muligt at taxie
til start på en jævn græsbane eller asfalt.

Vandballast
Der skal meget vand til for at komme op på
den høje planbelastning. Der er plads til 250
liter, fordelt på fem vandtanke i hver vinge,
hvilket gør det muligt at tømme dem hurtigt. Ventilerne styres elektronisk med et system, der er udviklet af Lange. Hvis kun noget af vandet skal droppes, sikrer systemet
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Der er lagt 50 kg mere bly i indervingerne, da de
oprindeligt (Lange Antares 23) inkluderede
vægten af batterier. Man har været nervøs for
flutter, og derfor øget vægten med bly. Tomvægten er derfor 550 kg. Som resultat er vingerne ret tunge.

Smart og brugbar feature: Flaps-indikator.

I profil ser man en genkendelig Schempp-Hirth-signatur - og fuselagen fra Nimbus 4,

Flyet er hurtigt i luften uden vand, men fuldt lastet til 850 kg skal man være ekstra opmærksom på flyvehastigheden.

at de inderste tanke tømmes først

Enkel motorbetjening
Den automatiske motorstyring begrænser
startproceduren til: tænding ON, og tryk
på startknappen på pinden når propellen er
kørt helt ud.
Betjeningen er begrænset til: ILEC-motorstyringen i instrumentpanelet, en benzinhane i højre en startknap på pinden og
et gashåndtag i venstre cockpitvæg .
Jeg kan give fuld gas med det samme,
uden tendens til at halen løftes. Med negativ flaps er der god krængerorsvirkning fra
starten, og de små tiphjul gør det muligt at
starte uden en tipholder.
Skift til flaps +2 før letning og uden vandballast stiger Quintussen over 4 m/s, og jeg
drosler hurtigt ned. Jeg har tidligere startet
i godt 30°C lufttemperatur og med næsten
850 kg startvægt, og er der stadig overskud
i SOLO 2625 02 i-motoren. Selv om Quintussen er godmodig, er det specielt vigtigt
altid at være opmærksom på flyvehastigheden med tungt lastede fly - det er en ekst-

remsituation. Støjniveauet er som andre
selvstartere og det er nødvendigt med headset.
Jeg er hurtigt i 500m, og kører motoren i
tomgang et minuts tid for at få vandtemperaturen under 52°C, og slukker for tændingen. Motorstyringen stiller automatisk propellen lodret og kører derefter automatisk
propellen ned.
Målt på logget, er jeg steget 500m med
3,9 m/s i gennemsnit, efter at have reduceret omdrejningerne kort efter letning.
Checklisten for motorstart i luften er enkel:
1. Benzinhane åben
2. Kør propellen op
3. Når der er grønt lys: tænding på
4. Med gas i tomgang, tryk på starterknappen på styrepinden
Som andre pylon-motorsvævefly er synkehastigheden under proceduren selvfølgelig høj, og den skal startes i god højde i en
fornuftig position i forhold til en udelandingsmark.
Tanken i fuselagen på 9 liter benzin ræk-

Forfatteren ved sit lånte legetøj. Danske Henrik
Breidahl er medlem af Øst-Sjællands FK og har
flere gange deltaget i både EM og VM. Hans nuveærende IGC-ranking er på 116 (Svenske Börje
Eriksson er den højst rankede i Norden med en
37. placering på listen)

”

Schempp-Hirth har forsøgt at ramme flere målgrupper på en gang. I stedet for at
være en rendyrket racingmaskine, er
Quintus M en konkurrent til ASH 31 Mi,
der også kan bruges til konkurrencer.
SOLO 2625 02 i-motoren med fuel injection giver gode startegenskaber og under testen er stigehastigheden 3,9 m/s.

ker til ca. 5 starter, og med 12 liter i vingen
er rækkevidden på en god dag nok ca. 300
km.
Max cruisehastighed er 160 km/t.

Et stort fly
Selv om Quintussen nærmest føles som et
18m-fly i luften, er det stadig et stort og
tungt fly på jorden. Med enmands-montage-udstyr, strop til at løfte bagkroppen ud
af vognen samt brug af løftestang ved montering af haledolly, er det muligt at undgå
tunge løft

Meget sjov flyvning for både ferier,
konkurrence og rekorder
Schempp-Hirth har forsøgt at ramme flere
målgrupper på en gang. I stedet for at være
en rendyrket racingmaskine, er Quintus M
en konkurrent til ASH 31 Mi, der også kan
bruges til konkurrencer.
Med en enkel motorbetjening og rigtig
god håndtering i luften ikke kun et fly for
rekord- og konkurrencepiloter, men også
til langdistance- og oplevelsesflyvninger
med den uafhængighed som selvstart giver.
H

SCHEMPP-HIRTH QUINTUS M
Pris ca. 200.000 euro (NG estimat)
Spændvidde 23,0 m
Vingeareal 14,7 m²
Tomvægt ca. 550 kg
Max flyvevægt (MTOW) 850 kg
Vingebelastning ca. 40 – 58 kg/m²
Max fart (VNE) 270 km/t
Motor Solo 70 hk
Bedste glidetal est. 60
NORDIC GLIDING 2017 SIDE 21

H NG tester: Schempp-Hirth
Ventus Sport Edition
Quintus M

H Kalender 2015

H
FLYREGISTERET

Nordens første registrerede ASG 32 Mi SESRM fløj første gang 1. april. Den ejes af
teamet Mikael Roslund og Robert Danewid
fra Ljunbyhed/Landskrona SFK.

Svæve - og TMG-fly på svensk, dansk
og norsk register.
Informationer fra Trafikstyrelsen, Transportstyrelsen og Luftfartstilsynet i perioden 2. feb 2017 - 31. marts. 2017

DANMARK REGISTRERINGER
LIVET MED EN QUINTUS M
Ejeren forklarer følgende om det at eje og flyve et fly i 23-meters
klassen:
”Det er respektindgydende, at flyve en Quintus: Stor, rummelig,
stabil og STOR.
Alle håndtag sidder, hvor man forventer, at de skal sidde og er
lette at betjene (der er liiige trimmet – men det er SH vist kendt
for i vide kredse). Motoren fungerer upåklageligt. Når man er i flyvehøjde og har fløjet lidt i tomgang, så temperaturen er nede på
50 grader C, slukker man for tændingen og resten klarer motorstyringen.
Det er let at flyve, og der er hele tiden overskud til også at nyde
flyet og flyvningen. Det reagerer hurtigt på den mindste rorbevægelse, og tilgiver sort set alt, når der flyves termik. Når der kurves med helt lave hastigheder ”støtter” flyet på den yderste meter af den indvendige vinge. Tippen stabiliserer, så vingen ikke
pludseligt går tabt – i stedet ”skrider” man ind mod centrum af
kurven, mens stigningen aftager mærkbart. Det er næsten som
at stalle, når man kurver med en ASK 21.
Sideglid skal man ikke prøve med dette fly… SH advarede mig
imod at sideglide i den, og ikke uden grund: Det er som at befinde sig i en tørretumbler, at sideglide med flyet – det hiver og flår
i tipperne – og det føles som om det kæmper med næb og klør
for at komme ud af det pokkers sideglid. Jeg fik helt ondt af det,
den ene gang jeg absolut lige skulle prøve det.
Mellem boblerne holder flyet kursen og kan flyves på flapstillingen alene. Først over 220 km/t – og det er kun uden vand – begynder det at rykke og rumstere. Allerede med 100 liter vandballast, flyver det 250 km/t uden at virke anstrengt.
Uden vand er det er nødvendigt at skubbe til pinden, når man vil
over 180 km/t. Der bliver lidt mere turbo på tempoet, når der fyldes vand på:
- 100 liter ballast giver en lille ændring i starten, og på glid er flyet klart ”Interesseret” i at flyve hurtigere.
- 150 liter ballast kan mærkes ved start og flyet begynder at vise
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EB 29 R - HURTIGERE OVER HELE POLAREN?
Blandt de nyeste åbenklasse-fly er EB29 R, som blev fløjet af
Michael Sommer under årets VM i Benalla, Australien.
Svenske Jim Acketoft deltog selv i klassen med Wilhelm Wendt
i EB28 og havde følgende konversation med Michael Sommer: ”Jeg sagde til Sommer, at det virkede som om EB 29R
gik godt i det stærke forhold, og at jeg derfor ikke håbede, at
vejret skulle blive alt for fint under hele VM. Sommer svarede, at polaren var forskudt med 20 km/t over hele registeret
og ikke bare under høj fart. Han sagde tilmed, at de nye tynde vingers profil var vældig kapabel i at bære sin egen vægt
på de svage dage, og han ikke bemærkede, at de var outperformet af os eller andre i svagt stig. Derimod kunne de glide
hurtigere end os med samme højdetab. Efter at have fløjet
med dem, kan jeg bare give Sommer ret.”, siger Jim Acketoft
til NORDIC GLIDING.

REGISTRERING FABRIKANT/TYPE

ÅRGANG

EJER

REG.DATO

OY-MXC

Glasflügel Std Libelle 201 B

1971

Thomas Dybdahl Dantoft, Gesten, ex D-0647

13-02-2017

OY-CXT

Schempp-Hirth Ventus 2cT

2001

Midtsjællands Svæveflyveklub, ex PH-1234

22-02-2017

OY-XUJ

Schempp-Hirth Arcus T

2017

SG 70, Arnborg

02-03-2017

OY-FXZ

Schempp-Hirth Duo Discus

2002

Aarhus-svæveflyverne, ex HB-3350

08-03-2017

OY-XXJ

Glaser-Dirks DG-600/18 M

1991

Jan Rasmussen, Vojens, ex D-KBDC

20-03-2017

OY-EXJ

Alexander Schleicher ASK 13

1979

Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, ex D-7957

23-03-2017

OY-ZXX

Alexander Schleicher ASW 19 b 1976

Viborg Svæveflyveklub, ex EC-KTN

23-03-2017

DANMARK AFREGISTRERINGER
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE

ÅRGANG

EJER

ÅRSAG

AFREG.DATO

OY-KLX

AMS Flight Carat A

2005

Jens Bjørn-Larsen, Allerød (ASH 26 E ind-

Eksport til Tysk-

13-02-2017

købt som erstatning)

land

OY-XNO

Hoffmann HK 36 Dimona

1984

Søren Andersen, Lunderskov

Eksport til Tysk-

17-03-2017

land

SVERIGE REGISTRERINGER
EB 29-vingen og den smalle 29 R-vinge til højre.
EB 29 R leveres i øvrigt bare med 29,4 meters spændvidde.

sig fra en mere alvorlig side; nu forlanger det at flyve hurtigere,
og termikken skal være OK, hvis vandet skal med hele vejen rundt.
- 200 liter ballast til MTOW 850 kg. har jeg endnu ikke prøvet, for
det virker dramatisk. Det skal være tørt og med lav rullemodstand
på startstedet.
Jeg bliver aldrig så dygtig og hurtig som Henrik er i et fly, men på
trods af dette har flyet allerede givet mig gode oplevelsesture
med masser af strækkilometer. Det siges at enhver so elsker sine
grise – jeg er i al fald meget glad for at flyve i det. ” H

REGISTRERING

FABRIKANT/TYPE

DATO

S/N

ÅRGANG

TIDL.REG

SE-SRM

Alexander Schleicher ASG 32 Mi

2017-2-13

32039

2017

Fabriksnyt

SVERIGE AFREGISTRERINGER
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE

ÅRSAG

AFREG.DATO

SE-UUK

DG 300 Elan

Eksport til Polen

2017-03-27

SE-UKN

Rolladen-Schneider LS-6 C

Eksport til Frankrig

2017-03-23

NB: Ingen registreringer/afregistreringer på norsk register i perioden.
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H WGC Benalla 2017

Den bedst lønnede Youtube-stjerne i verden,
svenske Arvid Ulf Kjelberg med Youtube-navnet
Pewdiepie tjente mellem 7 og 12 mio. USD på
sine videoer sidste år.

Internettet var vokset eksplosivt - både i antallet af brugere (3,5 mia i 2016) men så sandelig også i
datatrafikken (herunder Youtube!) som er vokset med en faktor 15 bare fra 2010-2016. Figur til venstre viser antallet brugere, figur til højre viser øgningen i datatrafik.

YOUTUBE-MANIA

4.900.000.000

- antal af dagligt afspillede videoer

1.400.000.000
- antal af brugere

300

Herover: Youtube ved starten i 2005.

- antal timers video uploadet hvert minut

2.413.441

Youtube – kanal til rekruttering?
Fra en relativ spinkel start til globalt massemedie med massiv
magt. Youtube er viden, underholdning og big business. Men kan vi
svæveflyvere anvende Youtube til andet end underholdning i vintermånederne?

2.757.346.755
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ube-grundlæggere Chad Hurley, Steve Chen,
Jawed Karim blev året efter i 2006 milliardærer, da Google købte Youtube for 1,65
mia. USD. En anseelige sum penge, men
nok ingen dårlig forretning med tanke på
de muligheder som fremtiden præsenterede.

Enorm, global trafik
Trafikken på Youtube er vokset eksplosivt
de sidste 10 år– godt hjulpet på vej af den
tekniske udvikling som har muliggjort transmission af HD-video på nettet og revolutionen i billige, små, digitale videokameraer
(GoPro osv).

- antal visninger af den koreanske rappers
PSY’s video ”Gangnam-style”

Youtube-grundlægger Jawed Karims første video nogensinde på Youtube: ”My trip to the
zoo” (2005) som trods ur-ussel teknisk kvalitet
og indhold markede en medieteknisk milepæl.

Tekst og foto Jens Trabolt

Prolog: Den første Youtube-video nogensinde er fra 2005, mediets første leveår og
har titlen ”My trip to the zoo”. Det var en af
grundlæggerne Jawed Karim foran elefanterne i San Francisco. Videokvaliteten og
redigeringen er ud fra dagens standard dårlig. Det var tydeligt, at fokus for de unge
dot-com-entreprenører var den tekniske
platform. Men videoen ”My trip to the zoo”
markerede en medieteknisk milepæl; Det
var nu muligt at uploade sin egen video til
internettet og dermed dele den med andre.
Transmissions-monopolet som vi kendte
fra 100 år med radio og tv var nu brudt, og
en revolution var på vej. De tre unge Yout-

- antal visninger af mest populære svæveflyvevideo: ”How to break a gliders wing
(Fluttertest af DG 100)

I 2012 blev der uploadet 60 timers video
til Youtube hvert minut, men på bare 4 år
er denne upload øget til 300 timers video
hvert minut (2016). Eller sagt med andre
ord: På en måned uploader ”youtuberne”
mere indhold/video end de 3 største USTV-networks har produceret gennem de
sidste 60 år!
Antallet af Youtube-brugere (users) er naturligvis også øget med udviklingen af internettet; Hver dag afspilles ca. 4,9 mia. videoer for et totalpublikum på ca. 1,4 mia.
personer. I øvrigt er den typiske ”Youtuber”
en yngre mand på mellem 18-44 år, men
der findes også andre aldersgrupper på You-

tube (se faktabox s. 28 for detaljer).

Kan man tjene penge på Youtube?
Alt denne trafik betyder, at der er et enormt
potentiale for annoncering, og det udnytter
Google som er specialister i information.
De ved, hvem du er (ud fra en kommerciel
vinkel). De ved, hvad du er interesseret i, og
hvem som vil betale for at komme i kontakt
med dig. Youtube anvender bl.a.Googles sofistikerede Adsense-software til at optimere reklamevisninger ud fra brugerprofil, historik og videoindhold.
Så kan man tjene penge på Youtube? Ja,
det er ”big business”, og I de sidste fire år er

profitten fra videoerne fordoblet hvert år.
Youtubes overskud blev estimeret til ca 60
mia. SEK i 2015 (kilde UBS Bank AG), og
samme investeringsbank forventer i en
2016-rapport, at Youtube vil have tjent totalt 240 Mia SEK I 2020 (27,4 Billion USD).
Men det er ikke bare Youtube som tjener
penge på videoerne. Gruppen af ”Youtubestjerner” vokser også (fair nok – det er jo
trods alt brugerne som genererer indholdet) Den mest succesfulde ”youtuber” er
svenske Felix Arvid Ulf Kjelberg med Youtube-navnet Pewdiepie, som sidste år tjente
mellem 7 og 12 mio. USD på sine exceptionelt populære videoer, hvor han kommen-

terer på computerspil osv. Der over 50 mio.
personer som følger hans videoer. Videokategorier som ”computerspil”, ”consumer
electronics” og ”biler” er generelt dem som
har størst indtjening.

Svæveflyvning på youtube
Men svæveflyvning er jo det som interesserer os i NORDIC GLIDING: Der er tusindvis af videoer med svæveflyvning på
Youtube, men bare et fåtal skiller sig ud fra
mængden. Amerikanske Bruno Vassel fra
Salt Lake City, Utah, startede med at filme
sine flyvninger og uploade dem til Youtube
så tidligt som i 2007. Efterhånden udvikleNORDIC GLIDING 2017 SIDE 25

Norske Arne-Martin Güettler (Drammen FK) er
blandt de mest populære nordiske Youtubere.
Hans video med flyvning i Discus bT fra Bjorli
og Trollveggen har fået ca 50.000 visninger.
Selv for forklarer han sucessen sådan:
”Det stemmer, at Bjorli-videoen min er den
klart mest populære. Da tok det av
da det amerikanske tidsskriftet The Atlantic la
ut videoen, under tittelen "Let's Reflect on Something More Positive About Human Activity"
Etter det plukket også norsk media opp videoen
og, den spredde seg en god del utenfor seilflymiljøet. Litt spesielt at noe som skjer i Norge
ikke blir interessant for norsk media før utenlandsk media har skrevet om det! Blant annet
laget en av norges største aviser, Aftenposten,
en videoartikkel som lå på forsiden av nettutgaven deres. Og det spredde seg også til flere
mindre aviser i Norge”, siger han til NORDIC
GLIDING.

1

Amerikanske Bruno Vassel er blandt de svæveflyvere som har postet videoer på Youtube over
længst tid og med størst kontinuitet. Til venstre
screendump af hans kanal på youtube.

de han sin video-stil og i dag er han blandt
de mest populære Youtube-svæveflyvere
med 21.500 følgere (subscribers) og hans
videoer er vist totalt 4,8 mio. gange. Hans
mest populære video har næsten 500.000
visninger. Det er ikke voldsomt meget i Youtube-regi, men inden for svæveflyvningen
er det et utroligt stort publikum. (Denne
forfatter har selv 2 svæveflyve-videoer på
Youtube – den mest populære ”Final Glide
with Discus Glider” har ca. 900 visninger –
den anden ”Over Kattegat” har bare 90!).
Med til fascinationen hører utvivlsomt
Brunos umiddelbare, ukomplicerede og levende kommentarer til kameraet, hans positive karisma og det flotte, varierede landskab i Utah, Idaho og Wyoming hvor BruSIDE 26 NORDIC GLIDING 2017

no flyver:
“Jeg får gennemsnitligt 6000 visninger
om dagen om vinteren. Når sæsonen starter og jeg uploader videoer igen, øger vis-

”

en af mine videoer (Glider Pilot Shooting
Through Gaps in Salt River Mountains) og
resultatet var, at 300.000 mennesker klikkede på videoen på 5 dage. Der var tusindvis af kommentarer og spørgsmål, og det
var svært at svare på dem alle. For mig er
det utroligt vigtigt at interagere med folk
som ser videoer ved at svare på spørgsmål
og opmuntre dem til at prøve svæveflyvning
selv. Jeg lærte meget af denne oplevelse”,

Mere end 100 personer har rapporteret
til mig, at de enten har prøvet svæveflyvning eller har taget certifikat efter,
at de har set mine videoer på youtube.
Så videoerne har bestemt en virkning,
når det handler om at skabe interesse

ningerne til ca. 10.000 visninger om dagen”,
siger han til NORDIC GLIDING.
”For kort tid siden profilerede You-tube

konkluderer han.
Bruno Vassel tror i øvrigt ikke, at det bare
er svæveflyvere som ser hans videoer:

Udviklingen i kamerateknologi har uden tvivl
boostet udviklingen af websites som Youtube:
Nu kan alle kan uploade højkvalitetsvideoer.
Ved sammenligning med moderne Gopro-kameraer er der tale om mindst 95 % reduktion i
vægt, Ca + 95 % reduktion i pris og uendelig
stigning i billedkvalitet (4K).

Balleka AKA Matt Wright var en anden dygtig
leverandør af dramatiske Youtube-videoer.
Han var også kendt for sin landing i vandet i det
sydlige England. Det kostede ham en ASW 20
med haj-mund. Matt omkom desværre ved en
ulykke med sin ASW 24 i december 2016, men
var - og er stadig - en inspiration for mange med
sine dynamiske og flot redigerede videoer.

”Jeg er villig til at satse penge på, at 95 %
af folk som ser mine videoer IKKE er svæveflyvere. Det kan vi selvfølgelig bruge offensivt
9 i markedsføringen af sporten, men
disciplinen er 2-delt: Man skal først flyve,

”

Det er meget vigtigt, at man taler til kameraet
og deler tanker, følelser og hvordan det går under flyvningen. Hvis du ikke gør det, så forsvinder folks opmærksomhed.

filme og redigere for at skabe en interessant
video. Derefter skal man se til, at folk kan
finde den og vil se videoen.
Mere end 100 personer har rapporteret
til mig, at de enten har prøvet svæveflyvning eller har taget certifikat efter, at de har
set mine videoer på youtube. Så videoerne
har bestemt en virkning, når det handler
om at skabe interesse”, siger han.
Men selv om Vassel er blandt Youtubes
mest populære, så følger han også andre
youtubere med interesse: ”Jeg er en stor fan
af Balleka (Matt Wright) fra England. Han
døde desværre i december i en tragisk ulykke med sin ASW 24. Matts videoer var en
virkelig stor inspiration for mig og fik mig
til at forbedre mine egne videoer. Matts video-stil var meget forskellig fra min, og han
havde tendens til at skabe videoer som var
kortere og mere stilmæssigt tempo-fyldte
med cool video-vinkler og upbeat soundtrack. Vi har begge fået mange visninger på
vores videoer, og for mig er det bevis på, at

en 2-minutters video eller en monster-stor
5-timers full flight-video kan eksistere på
Youtube med fint resultat. Matt vil blive savnet af mange”, siger Bruno.
Men er svæveflyvningen stor nok til, at
man kan tjene penge?
”Absolut. En million visninger på en youtube-svæveflyve-video giver ca 2000 USD
til ”forfatteren”. Man bliver selvfølgelig ikke
rig, men pengene kan hjælpe med at betale
for fx forsikring og videokameraer. Men
pengene er uvigtige for mig. Jeg gør det, fordi jeg elsker at vise sporten frem. Når jeg
filmer, oplever jeg det som om, at folk er
med mig i cockpittet. Mindet om spændende flyvninger kan fade over tid, men med
video kan du og andre opleve flyvningen
igen flere år efter”, siger Vassel.
Har du et par tips til den uerfarne youtuber?
”Det er meget vigtigt, at man taler til kameraet og deler tanker, følelser og hvordan
det går under flyvningen. Hvis du ikke gør
NORDIC GLIDING 2017 SIDE 27

det, så forsvinder folks opmærksomhed.
Det er også essentielt, at man navngiver sin
video-titel med de korrekte keywords. Husk
på (kom ihåg, red.) at Youtube bare en stor
video-søgemaskine og de anvender din titel og den første del af din videobeskrivelse
på at ranke din video og beslutte sig for at
vise din video til andre. Det er også vigtigt
at koncentrere sig om flyvningen! Gør ikke
noget dumt eller risikabelt for en video. Jeg
er fx stoppet med at flyve low-passes efter
min kone har set en af mine videoer!

Inbjudan till
Inter Hannover Safe Skies 2017

Et nirvana for sporten?
Men betyder det så, at Youtube er nirvana
for klubbens rekrutteringsansvarlige? Ja og
nej. Ja, fordi publikum på Youtube er ufatteligt stort, primært ungt og absolut intet
taler for, at Youtube vil indtage en mindre
rolle i fremtidens medielandskab – tværtimod. Lytter man til erfarne typer som Bruno Vassel er der et potentiale for at showcase sporten generelt. Som bekendt er svæveflyvning er meget visuel sport som passer
fint til Youtube. Det skal ikke udelukkes, at
en promotionvideo fra egen klub placeret
på Youtube og med intelligent brug af titler
/ beskrivelser og link til klubbens hjemmeside kan skabe grundlag for eller understøtte lokal rekruttering. I denne strategi kan
det overvejes at etablere en selvstændig kanal for flyveklubben (med eget navn) og så
lægge flere korte videoer ud som omhandler del-emner, i stedet for en enormt lang
video hvor man forsøger at beskrive alt lige
fra flyveglæde, uddannelse, klubliv og prisstruktur.
Videoer er dog et krævende medie. Det
kræver en vis mængde flair og ”musikalitet”, og de succesrige youtubere gør mere
end bare at være dygtige til at filme og redigere. De dygtigste fremviser alle en vis
”on-screen” personlighed, så man oplever,
at man er med dem i cockpittet og kender
dem som en ”ven”. Her er Bruno Vassel et
godt eksempel. Og i de bedste videoer er
der altid en beretning/narrativ, hvor vi følger pilotens anstrengelser på at løse et problem.
I kommentarfeltet under videoen (kan
vælges til eller fra) kan man interagere med
publikum, og ser man eksemplet med fx
Bruno Vassel så er det en fin mulighed for
at svare på spørgsmål og give yderligere inSIDE 28 NORDIC GLIDING 2017

Med Youtube-analytics-værktøjet kan man se alle tænkelige informationer om
hvem (alder, køn), hvor (geografisk), og hvor længe folk ser en bestemt video.

formation.

Mere af det samme
Der er dog et aber-dabei. Tilstedeværelse
på Youtube er ingen garanti for at komme
i kontakt med et specifikt publikum; Når
først Youtube har profileret din smag, historik og præferencer, så giver søgemaskinen dig mere af det samme! Det kræver en
vis demonstreret for-interesse for flyvning
at blive præsenteret for svæveflyvning som
sport. Et eksempel: En 15-årig pige som søger efter heste-videoer på Youtube, bliver
ikke præsenteret for forslag indeholdende
svæveflyvning, ligesom denne forfatter ikke
bliver præsenteret for videoer indeholdende ”fodbold”, ”skak” eller ”frimærker”. Youtube er til gengæld ret præcis i sine forslag
til mig med videoer indeholdende ”svæveflyvning”, ”motorflyvning”, ”sportsvogne”,
”racing”, ”rejser” og ”sejlbåde”. Så grundlæggende bliver man fastholdt i sine interesser
med en lille variation over tid, da Youtube
generelt ikke er specielt eventyrlysten i sine
forsøg på at udvide folks horisonter og interesser (hellere give folk mere af det samme, end at risikere at tabe publikum og ”eyeballs til annoncørerne” på fejl-satsninger).
Man kan dog klart vælge at søge efter emner, men det kræver en direkte handling.

Kort opmærksomhed
Youtube er også et medie som stimulerer en
vis zapper-kultur. Fanger man ikke publikums interesse inden for kort tid (de første

ALDERSFORDELING BLANDT
YOUTUBE-BRUGERNE
18-24 - 11%,
25-34 - 23%,
35-44 - 26%,
45-54 - 16%,
50-64 - 8%,
65+ - 3%,
Ukendt alder - 14%.

10-15 sek.), så har folk generelt en tendens
til at klikke videre til en ny video. Det kan
man i øvrigt selv se, for der findes et ret detaljeret youtube-analytics-værktøj som tillader video-ejeren at gå i ekstreme detaljer
med statistik over hvem (køn, alder), hvor
mange og i hvilke lande folk har set din video samt alle tænkelige variationer deraf.
(Mine 2 svæveflyvevideoer er fx set af 91 %
mænd, og bare ca 25 % af publikummet ser
videoen til ende)
Vi slutter denne artikel med det sidste ord
fra Bruno Vassel, som trods næsten 5 mio.
visninger, egne fine tips og erfaringer stadig ikke ser sig selv som ekspert:
”Generelt har jeg ingen sikker formel for
succesrige Youtube-videoer. Det kan være,
at din egen stil og indhold kan genere meget større resultater end mine videoer. Kvaliteten for svæveflyve-videoer på Youtube
er temmelig lav, så der er masser af plads til
at nye piloter kan afprøve stil og indhold.
Jeg glæder mig til at se flere videoer.”, slutter Bruno.H

Alla Nordiska segelflygare är välkomna att deltaga i 2017 års omgång av Inter Hannover Safe Skies. Målgruppen för IH 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. Har man ingen erfarenhet av sträckflygning men vill vara med så är det en god idé att flyga med en erfarnare pilot i en 2-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 total
segrare med prisutdelning på SSF årskonferens.
Priset för totalsegraren är 10 000 SEK att användas till en valfri SveDaNor kurs under 2018.
Anmälan, administration och resultat sker genom RST-Online under avsnittet IH Safe Skies: http://www.rst-online.se
Fokus i arrangemangen och deltagandet är utveckling i sitt flygande, gemenskap och flygsäkerhet.
/Per Carlin, projektledare IH SS, 070-3325220, per@carlinphoto.
net

Deltävling

Plats

Datum

Kontaktperson

Kontakuppgifter

Dala-Järna Safe Skies

Dala-Järna

29/4 - 1/5

Johan Gustavsson

073-7142799
johan@j-gustafsson.com

Vängsö Safe Skies

Vängsö

26 - 28/5

Gillis Sundström

070-6149481
gillis@dawntech.se

Ferringssträcket

Feringe

25-28/5

Magnus Schön

070-3349992
magnus.schon@bredband.net

Ödestugu Safe Skies

Jönköping,
Ödestugu

3-6/6

Robert Klasson

070-6488236 knix@telia.com

Karlstad Safe Skies

Karlstad

14-16/7

Niklas Lövgren

073-5668852
niklas_lovgren@yahoo.se

Bergslagsträffen

Örebro

4-6/8

Christian Wikström

073-9490148
christiane.wikstrom@gmail.com

+

Uppdater
ad info!
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H Hvad jeg lærte om flyvning af dette

Erlend Sørbye under landing på Starmoen med Nimbus 4DM
(foto: Jens Trabolt)

”Close encounter”

Siste sommer opplevde jeg min nærmeste close encounter noensinne etter snart 25000 flytimer og 47 år etter første solo på Röhnlerche.
Tekst: Erlend Sørbye, Elverum FK (som lærte noget om flyvning af denne oplevelse)

Et fotofly, en Piper Navaho hadde 1. juni siste sommer fløyet en
foto- og kartleggingsflyving over Elverum, og vårt nasjonale seillfysenter. Flyet er offisielt eid av et svensk fotofirma, men var solgt
til et norsk geoteknisk firma uten å være omregistrert to år tidligere.
Det fløy over Starmoen seilflysenter, frem og tilbake i faste mønster, og var på Starmoen frekvens. Vi forsto fort at dette var en stor
fare for oss seillfyvere. Piloten var fra Litauen og snakket dårlig engelsk.
Flere seillfyvere rapporterte om fotoflyet, og det ble advart om
det.
Dagen etter fløy jeg min lengste tur i 2016 på vel 830 km. Jeg
hadde vært ved Femunden, i Jotunheimen og Kongsvinger, og hadde tatt en siste runde opp til Storsjøen. I 1200 meter på vei hjem
nordfra, på kvelden i ukontrollert luftrom, slappet jeg av og tittet
på utsikten sydover mot Elverum.
Plutselig så jeg noe som vokste i synsfeltet veldig fort. Jeg trakk
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umiddelbart opp, og det var i siste øyeblikk. Fotoflyet passerte i
høy fart tett under meg på motsatt kurs. Det drønnet av motorlyd
i seilflyet. Jeg estimerte avstanden til 25 meter vertikalt.
Jeg har vært i nestenkollisjoner før, i Tyskland på 70 og 80-tallet
på navigasjonstur med jagerfly. Men dette var det nærmeste jeg har
opplevd.
Det viste seg at fotoflyet fortsatte gårsdagens oppdrag, og nå var
det ikke på Starmoen frekvens.
ATC i Norge har laget verdens største TMA rundt Gardermoen,
og siden fotoflyet opererte inn og ut av TMA, så hadde ATC forlangt, at fotoflyet var på Gardermoens approachfrekvens.
Siden TMA er så stort, så må ATC kontrollere store luftrom hvor
det vanligvis ikke er trafikk. TMA går helt opp til Starmoen, og
derfor fløy fotoflyet i Starmoenområdet uten å snakke med seilflyverne.
I telefonsamtale etterpå med det norske firmaet som uoffisielt
eier flyet, og med ATC, ble vi enige om å ikke rapportere hendel-

”

Plutselig så jeg noe som vokste i synsfeltet veldig fort. Jeg trakk umiddelbart opp, og det var i siste øyeblikk.
Fotoflyet passerte i høy fart tett under meg på motsatt kurs. Det drønnet
av motorlyd i seilflyet. Jeg estimerte
avstanden til 25 meter vertikalt.

sen. Det kunne føre til, at byråkrater bestemmer at seilflyving nær
TMA er farlig aktivitet, og da vil de utvide TMA enda mer for å
forvise seilflyving lengre vekk fra Gardermoen.
Min lærdom etter hendelsen er følgende:
Kommersiell luftfart og myndigheter har ikke peiling på seilflyvning og hvordan vi flyr.
Generelt: Å lage kontrollert luftrom større enn nødvendig kan
være potensielt farlig for seilflyving.
Stol ikke på at andre holde utkikk!
Det var ikke min tur å bli statistikk!
Hold utkikk. Ting som vokser på canopy kan være vanskelig å
oppdage

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

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

Fotoflyet på Flightradar24. Den blå sirkel er Starmoen flyplass.

OM FORFATTEREN
ERLEND SØRBYE
Flyveklub: Gardermoen Seilflyklubb
Alder: 61
Utbildning: Det Norske Luftforsvarets flyskole og USAF UPT.
Job: Pilot
Fritidsinteresser: Seilflyving, sjøfly, ski om vinteren.
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Radio Packages

H Leder

from: 3,190€ + vat

NOTAMs

LEDER:
Satsa på retrosegelflyg
Veteransegelflyg och kanske främst intresset att flyga med flygplan från 50-70-talet ökar i hela Europa. Men inte i Sverige. Varför?
Jag tror att en anledning att ”vintage” flygandet ökar är dels en
retro- och nostalgivåg i hela samhället – ”back to the roots” - och
dels en reaktion mot hur segelflyget ser ut idag, och framförallt
det enormt krångliga, dyra och byråkratiska regelverk som omger
modernt segelflyg (EASA…..).
Jag har alltid varit intresserad av flyghistoria och speciellt segelflygets historia. De senaste 35 åren har jag skrivit en mängd
artiklar om ”gammalt” segelflyg. Men de senaste åren har jag
även börjat känna en önskan att flyga med min ungdoms flygplan. T ex har jag börjat fundera på om det inte hade varit kul att
ha en Ka2, K 7 eller Bocian i hangaren, att dra ut och flyga med
fina sommarkvällar. För ca 10 år sedan var jag och några kompisar på god väg att köpa en Zefir. De ni! Å andra sidan tycker jag
det är ännu roligare att flyga långt, högt och fort i dagens vrålåk
(i mitt fall en ASG 32 Mi för 3 miljoner!). Men varför begränsa sig?
På 70- och 80-talet var vi mer än 5 000 aktiva segelflygare, idag
är vi ca 1 500. I många klubbar försöker man ”återvinna” gamla
klubbmedlemmar. Jag kan mycket väl föreställa mig att moderna
superskepp och dagens segelflyg inte attraherar dessa, men kanske är några av de tusentals segelflygare som slutat och har sina
segelflygrötter i 70- och 80-talet intresserade av att återuppta
sin ungdoms segelflygande? Flyga Bergfalke? Kanske en ”affärsidé”?
Det årliga International Vintage Rallye, som i år arrangeras i Ungern, attraherar fler flygplan och deltagare än ett vanligt segelflyg-VM. Vintage segelflyget växer alltså, och det är många unga
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- manage them before and during ﬂight

af Robert Danewid, Ordförande, Segelflyget

”

Det årliga International Vintage Rallye, som i år arrangeras i Ungern,
attraherar fler flygplan och deltagare
än ett vanligt segelflyg-VM.

som är aktiva i verksamheten, inte bara gamla gubbar. Tänk på
att det är flygplanen som är veteraner, inte segelflygarna!
Men i Sverige lever SVS, Segelflygets veteransällskap, en tynande tillvaro. Varför?
SVS är en rikstäckande förening öppen för alla. Man behöver
inte kunna flyga för att vara medlem, alla är välkomna – unga
som gamla. SVS har för närvarande cirka 300 medlemmar spridda över hela landet. Kika in på http://www.svs-se.org/
Man flyger mer eller mindre regelbundet på Ålleberg, kalender
finns på SVS och Segelflygets hemsida. Flygplanen man flyger
med är t ex Kranich, Slingsby T 21, Bergfalke, Olympia, Bocian, Ka
2, SB 5, Phoubus A och Ka 6.
På hösten arrangerar man hangflygning på Ålleberg. Hösten
2016 flög man långa flygningar på hanget efter vinschstart på
tvärbanan! Det är utan tvekan annorlunda segelflygning.
Alla medlemmar i SVS som saknar giltigt cert kan flyga med
tvåsitsarna. Ska man flyga EK krävs förutom att man har giltigt
cert att man är huvudmedlem i en ”vanlig” segelflygklubb.
Vidare är det SVS som driver segelflygmuseet på Ålleberg. Som
medlem i SVS har man fritt inträde och man får tidningen SVSnytt 4 ggr/år.
Slæb af tunge fly som fx Duo Discus fra Bjorlis 800 meter
Egentligen
borde
alla segelflygare
vara medlem
spänn) i
bane
er mulig,
men kræver aktivering
af sund(300
fornuft.
SVS, om inte annat för att stötta vårt kulturarv!H

www.nordicaviation4all.se
represents:

from: 495 Eur + vat

H Flight Story: Jaca

Heltäckt på Franska sidan.

Clive, min safety pilot.

Jag och Luis. San Miguel fick inte vara med, det var för tidigt.

Vad Pyrenéerna gömde

Prolog till en segelflygning
”Kolla fartmätaren” ropar styrman till mig. Jag får slänga Sydsvenskan åt sidan och håller på att spilla
ut hela kaffekoppen i knäet, en snabb koll på fartmätaren och konstaterar att nålen är ända uppe på
red line och jag bara väntar på att tanten i taket ska börja yla ”overspeed”, ”overspeed” och dessutom
står båda throttlarna i idle...
Detta hände för en del år sedan på en flygning från Köpenhamn
till Madrid när vi passerade Pyrenéerna. 11 000 meter och 50 ton
MD80 som håller höjden med båda motorerna på tomgång. Att
flyga våg med en MD80 kan vara mycket intressant. Då fick jag
idén att jag en dag ska åka till Jaca, Pyrenéerna och segelflyga: 10
km väster om Jaca ligger det ett segelflygcentra.
Efter en del email med Luis som är chef för centrat och centrats
allt i allo, utom flygning, Cristina bestämdes tidpunkt och flygplan.
Ödmjuk som man har blivit med åldern så frågade jag om det fanns
möjlighet att flyga med safety pilot och det fanns det. ”You took a
good decision” tyckte Luis och jag blev tilldelad Clive, en engelsSIDE 34 NORDIC GLIDING 2017

man som bott i Jaca ett antal år och som är instruktör, examinator
och mekaniker på centrat. I mina öron lät det som han talade perfekt spanska men jag är inte övertygad om att lokalbefolkningen
tyckte det.

Aerodromo De Santa Cilia
I april förra året körde jag in genom grinden som det stod AERODROMO DE SANTA CILIA på. In på kontoret och träffade Luis
och Cristina som visade mig runt på anläggningen. Två stora hangarer med 3 x Robin som bogserflygplan, 1 x ASK21, 2 x TWIN
ASTIR, 1 x DG1000S, 1 x DG202 17m, 3 x Jeans Astir samt 1 x

Tekst og foto: Mikael Roslund
Fotomontage: Jens Trabolt

DUO DISCUS ”Tango Una”. En hel del privata flygplan fanns där
också. Dessutom var där ett sällskap från Lasham som hade kört
ner sina flygplan för ha dem baserade där större delen av säsongen.
Som på många andra segelflygcentra nere på kontinenten så
fanns det både en swimmingpool, restaurang och en bar.
Flygfältet ligger på 684 MSL och har två parallella asfaltbanor 09/27.
Norra banan är 856 m och den används normalt för start och den
södra 660 m som används för landning. Luftrummet är inget problem. Pamplona i väster och Zaragoza i söder är kontrollerat men
upp över bergen är det fritt. Enda risken är att man stöter på en
MD80 på 11 000m.
April är lite av mellansäsong förklarade Clive. Vill man ha bra
förhållande för våg (böljor) så ska man vara där tidigare under säsongen och det riktiga bra termik vädret kommer först i juni. Då
är det inte ovanligt med termik upp till 4-4500m. Jag bedömde
mina möjligheter att flyga våg till 11 000 m var ganska begränsade

Tango Una på plattan.

JACA (uttalas ”hracka”) är en stad i nordöstra Spanien i provinsen Huesca som ligger nära Pyrenéerna och gränsen till
Frankrike och som har drygt 13 000 invånare. Jaca är en fornborg på Aragón River, som ligger vid korsningen av två stora tidiga medeltida vägar, en från Pau till Zaragoza. Jaca var
staden ur vilken länet och kungariket Aragonien utvecklades
och Jaca var huvudstad i Aragonien fram till 1097.
Ursprunget till staden är okänt, men dess namn är av Lacetaniskt ursprung. Här utspelades kriget mellan Sertorius och
Pompey århundradet före Kristus.
Jaca är känd som ” Pyrenéernas pärla ”. I Jaca finns ”Ciudadela” (citadellet), som är ett bra exempel på 1500- talets militärarkitektur och som har förklarats som ett nationalmonument. Byggnadsarbetet för citadellet inleddes 1592. En annan intressant byggnad är den romanska domkyrkan från
1000-talet.
Jaca ligger vid foten av Pyrenéerna på Spanska sidan. Pyrenéernas längd är omkring 435 kilometer. Den sträcker sig i
öst-västlig riktning från Biscayabukten till Costa Brava. Dess
bredd uppgår till 130 kilometer. Pyrenéerna är liksom Alperna 50
till 100 miljoner år gamla.

Jaca med Citadellet.

men man kunde kanske hoppas på att komma halvvägs.
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H Flight Story: Jaca

Baren och restaurangen på centrat. Det var här jag träffade San första
gången.

Molnen stoppade oss på 2500m.

Bergsflygning

med termik och ridge flying kom vi upp i en våg till 5000m. Enligt
min Oudie så blåste det 320/65.

Första dagen blev det ingen flygning pga. vädret. Vi satt och hängde i baren och det var där jag stötte på San Miguel förste gången.
Vad jag inte visste då var att San inte kommer från Spanien utan
från Filippinerna, men det var inte så lätt att se.
Första flygdagen var intressant. Jag har lite erfarenhet att flyga i
de Skandinaviska fjällen men Pyrenéerna är högre och spetsigare.
Högsta punkten är Aneto 3404 m över havet och den bestegs första gången 20 juli 1842. I Skandinaviska fjällen flyger man ofta över
berget men här flyger man inne bland bergen. Koppling över ”stage one”, det är första branten. Här tar man ytterligare höjd och flyger upp till ”stage two”, mer höjd och sedan upp till ”stage three”
och har man tillräckligt höjd där så kan man fortsätta upp till de
riktigt höga massiven.
Normalt när man är på 2500 m så brukar blåsorna (bubblorna)
vara stora som fotbollsplaner, men inte här. Även om man är på
2500 m så har blåsan släppt 200 m under en och de är mycket trånga. Ofta är det en blandning av hang och termik.
Jag trodde ett tag att Clive försökte ta bort allt mitt självförtroende. Han satt i baksits och lät nästan som en slavdrivare.
”Mikael, you have to fly more aggressively. The bubbles are very
narrow so close to the mountain. Open the circle, close the circle.
Keep the speed down. Tighter, tighter. Straight out. Closer to the
ridge, closer I said. Stay in the good air and avoid the bad air”. En
av tjusningarna med segelflyg är att man alltid har något nytt att
lära sig, och det hade jag. Massor! En härlig känsla att åka omkring
med 2-3000 m på höjdmätaren men bara 50 m över backen och i
nästa sekund vara 1500 m över backen. Den dagen kom vi inte upp
i de riktiga bergsmassiven för molnbasen stoppade oss på 2500.
Cumulus Granitus är inte bra för hälsan. Det finns några som provat dem men få har berättat om dem.
Clive hade verkligen koll på läget och jag var tvungen att fråga
honom hur många flygtimmar han hade och han svarade, ”well, in
this mountain I have about 3000 hours but the clouds and mountains
are still playing games with me”.
Andra dagen skulle det blåsa lite mer. Tyvärr så blåste det nästan
parallellt med bergskedjan men efter någon timmes kämpande
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Andorra
Tredje dagen blev mycket intressant. Som vanligt så kopplade vi
på ”stage one”, mer höjd, vidare till ”stage two”, mer höjd, vidare till
”stage three” och sedan upp bland de sågtandskantade bergen.
Molnbasen var högre den här dagen så jag undrade om vi inte kunde flyga upp till Andorra. ”Well, I`m not sure about that. There are
some mountain pass we have to go clear of but we can give it a
shot”.
Clive förklarade, att på vägen till Andorra fanns det två pass där
man måste ha minst 2800 m för att komma förbi. Passerade man
det första passet så kom man in i en dal och kom man under 2800
m så ”there is no way out and there is no place to land”. Nu var det
bergsflygning med stort B. Med vingspetsen nästan skrapande på
bergskanten i 180 km/h och i nästa sekund brant upptagning och
in i en termikblåsa. Vi kom fram till första passet på drygt 3000 m
så vi kunde gott fortsätta mot det andra. När vi passerade dalen så
tittade jag ner längs bergskanterna och jag var mycket tacksam för
att jag hade Clive med mig. Med”There is no way out and there is
no place to land” i färskt minne.
Vi flög termik ihop med en flock stora örnar men Clice varnade mig.”Don´t fly beneath them, if you scare them they folding
their wings, looking for an escape route, and you might get 10 kg
of eagle on your head and you will suffer from headache the rest
of the week”.
Vi kom fram till Andorra, tittade ner på alla skidanläggningar
och hotell och sedan började vi hemflygningen. På vägen hem passerade vi Aneto, den högsta toppen, gjorde ett par slag fram och
tillbaka tills vi var strax över toppen och sedan fortsatte vi hemåt.
Efter fem timmar och kalla fötter var det trevligt att återförenas
med San tillsammans med lite salami, oliver och en ostbit.
De kommande dagarna blev det fler trevliga flygningar bland bergen och det var bara att konstatera att för en ” flat land pilot” så
har man mycket nytt att lära sig.

No way out and no place to land.

”

Mikael, you have to fly more aggressively. The bubbles are very narrow so
close to the mountain. Open the circle,
close the circle. Keep the speed down.
Tighter, tighter. Straight out. Closer to
the ridge, closer I said. Stay in the good
air and avoid the bad air”. En av tjusningarna med segelflyg är att man alltid har något nytt att lära sig, och det
hade jag. Massor!

Flygpriser
Tango Una, Duo Discusen som jag hyrde, kostar 60 EUR/tim. men
jag hyrde den hela veckan för 850 EUR. En månads medlemskap
kostar 75 EUR och är obligatoriskt och det är en kostnad man får
betala på de flesta ställen. Bogseringen kostar 5 EUR/minut och
instruktör kostar 30 EUR/tim.

Bo och äta
Det är billigt att bo och äta i Jaca. Jag betalade för ett fyrstjärnigt
hotell med frukost och spa 50 EUR/natt. I Santa Cilia och andra
småbyar i närheten av flygfältet kan man bo betydligt billigare på
pensionat och B & B. På restauranger inne i Jaca kan man få en tre
rätters meny med ett glas vin alt öl för 12-14 EUR. Vill man sedan
vara riktigt ekonomisk kan man gå på lokala Supermarcado och
köpa en liter cerveza för 60 cent.
San Miguel har dessutom två kusiner. Den ena heter San Miguel Eco och den andre heter San Miguel 0,0. Den första är ekologisk
medan den andre är alkoholfri, men jag träffade inte på någon av
dem.
Har man familjen med rekommenderas Pyrenees resort (Centro
de Vacaciones Pirineos). En trevlig miljö med ett skogsområde,
pooler, tennisbanor bar och restaurang. Bekväma och moderna

Klubbhus, restaurang, bar och swimmingpool

bungalows för 4-6 personer till mycket fördelaktiga priser.

Alternativa aktiviteter
Om man har familjen med som inte flyger eller om det är icke flygbart väder finns det mycket annat att göra. Det finns fantastiska
vandringsleder, river rafting, ridning, vingårdar att besöka etc. Centrat har också samarbete med lokala turistbyrån och det kan erbjudas färdiga utflyktspaket.

Hur kommer man dit?
Från Skandinavien är det lättast att flyga till Barcelona och hyra en
bil där. Det är ca 350 km från flygplatsen till Santa Cilia. Från Köpenhamn, Stockholm och Oslo går det dagliga flygningar till Barcelona.

Summering
Jaca och Santa Cilia är ställen jag vill rekommendera. Själv har jag
bestämt mig för att åka dit igen. Flygningarna var fantastiska och
jag ångrar mig inte att jag flög med safety pilot även om jag blev
”released for solo flight” efter tre dagar. De har dessutom krav på
att man ska bli ”utcheckad” av en instruktör innan man får flyga
solo. Bergsflygning är lite speciellt och man måste ha respekt för
vädret och bergen. Cumulus Granitus ska man inte leka med. Flygning 6 av 7 möjliga dagar och totalt 20 timmar är jag nöjd med.
Flygpriserna är ungefär som de är på de flesta andra ställen men
mat och boende billigt och det finns alternativa sysselsättningar
om det inte är flygning eller man har familjen med sig.
Om du är intresserad så har jag kontaktuppgifter.
Mikael Roslund.
mikael.roslund@outlook.com H
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H Udelandinger

stand, hvor bilnøglerne osv. skal være, kan
man læse om andre steder – i fagbøger, tjeklister eller på internettet. Disse objektive og
praktiske nødvendigheder og organisatoriske forhold er dog kun det tredjevigtigste i
forberedelserne til flyvningen. To andre
aspekter er meget vigtigere:
•
Med faste rutiner før flyvning og forberedelsen omkring en eventuel udelanding får vi et ritual. Allerede før flyvningen er vi dermed mentalt indstillet
på, at den kan ende med en udelanding. Vi accepterer denne mulighed
uden at betragte den som en farlig ting.
•
Med bevidstheden om, at vi er forberedt på en eventuel udelanding, flyver
vi mere roligt og afslappet og kan bedre koncentrere os om termikken, opgaven m.m.. Formålet med de samlede
forberedelser er ganske simpelt at kunne flyve derudaf i rolig forvisning om
at have styr på tingene.

Før sæsonen starter for alvor

At lande ude er hårdt arbejde –
for hovedet!
Den største byrde at overvinde for nye strækflyvningspiloter er en udelanding. Men det er
ikke de tekniske eller flyve- eller håndværksmæssige aspekter, der udgør denne hindring.
At lande ude er hverken særlig svært eller farligt, nej, det er frygten for selve udelandingen, som afholder mange piloter fra at flyve stræk. Denne frygt eller angst kan kun imødegås med passende mental forberedelse.

Temaet udelanding flyver med

Tekst: Jan Lyczywek, oversat af Jørgen Korsgaard
Foto: Jens Trabolt

Muligheden for en udelanding skal accepteres. Frygten for en udelanding medfører,
at man opfatter muligheden for en udelanding som en farlig foreteelse, en frygt, der
udelukker det ofte ret sikre alternativ, som
en udelanding er og kan bringe piloten i helt
anden og mere farlig situation. At overvinde angsten derimod betyder at tage muligheden for en udelanding med i sine overvejelser, at acceptere dette sikre alternativ i
listen over handlingsmuligheder for turen
ud over landskabet. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, men man kan virkeligt
gøre noget selv.

Man skal samle viden.
I fagbøger, artikler, foredrag, fortællinger
rundt om lejrbålet og fra hændelsesrapporter kan man lære om en masse forskellige
flyvesituationer og drage nytte af andres
gode erfaringer. Og hvis man selv virkeligt
gennemtænker sådanne handlingsforløb,
står de faktisk til rådighed som færdige og
forberedte handlingsalternativer, der kan
udnyttes af en selv. (kort fortalt om mental
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træning)
Når der er brug for hurtige, konsekvente
beslutninger og handlinger er denne form
for ”tørtræning” en stor hjælp ikke kun ved,
men naturligvis også ved udelandinger.

Træning og øvelse giver selvtillid
Enkelte aspekter ved en udelanding kan sikkert let øves med en motorsvæver. Her lægges vægten på at udvælge egnede marker og
vindretning. Men det vil uden tvivl være
bedre for den mentale tilstand og forberedelse at øve en rigtig udelanding med instruktør i bagsædet f.eks. på en fremmed
flyveplads. Hvis instruktøren samtidig tildækker højdemåleren foran og ikke afslører højden i nærheden af pladsen, er der
ikke megen forskel på denne landing og en
rigtig udelanding. Eleven eller strækflyvningsaspiranten kan på denne måde opleve
at hun/han kan klare anflyvningen uden
højdemåler og uden lokalkendskab efter
fornemmelse og finde ind i den rigtige landingsrunde for til sidst at gennemføre landingen ganske selvstændigt og sikkert. Det

skoler ikke kun de håndværks- og flyvemæssige evner, men styrker især selvtilliden.
Selvtilliden kan også udbygges endnu
mere gennem systematiske mållandingsøvelser på hjemmeflyvepladsen. Nogle klubber forlanger f.eks. et vist antal præcisionslandinger på en bestemt flytype, inden der
kan gives stræktilladelse på typen.

Holdningerne i klubben
Når man dyrker svæveflyvning i en klub,
har gruppen og dermed hvert enkelt medlem et meget stort ansvar for, hvorledes udelandinger opfattes internt i klubben. Hvis
den almindelige holdning er, at udelandinger bør undgås, da de er tegn på letsindighed, ansvarsløshed eller fejl eller sågar opfattes som næsten-ulykke, opstår der naturligvis angst for udelandinger og ud af denne en farlig fortrængnings- og undgå-detholdning.
Og det kommer heller ikke an på, om en
eventuel udelanding koster en stor is eller
øl eller ej, men mere på i hvilken mening

disse ting skal gives. Skal det være en straf
eller en anledning til et hyggeligt, dejligt og
formålstjenligt samvær? Holdningerne i
klubben bestemmes selvfølgelig af hvert enkelt medlem, men i særdeleshed af forbilleder og meningsdannere, f.eks. af erfarne
strækflyvningspiloter, instruktører og bestyrelsesmedlemmer. Hvis man er i tvivl,
bør man i særdeleshed afholde sig fra spot
og drillerier, særligt hvis det drejer sig om
nye strækflyvere. Skal der en gang imellem
udøves kritik, så skal denne gives sagligt,
under fire øjne eller i en mindre og kompetent kreds med det udtrykkelige formål at
lære af andres eventuelle fejl. Der findes
klubber rundt omkring i Europa, som ved
afslutning af flyvesæsonen giver præmier
til eller ærer dem, som har haft flest udelandinger! På denne måde udviser klubben
en rigtig god holdning over for strækflyvning og de dermed ikke altid uundgåelige
udelandinger. (Vi hørte for nogle år siden
et foredrag af en ny dansk, kvindelig verdensmester på 28 år. Hun fortale bl.a., at
hun på det tidspunkt havde haft 75 udelan-

dinger i sin karriere!! Det gjorde rigtig nok
indtryk i forsamlingen. Oversætterens anmærkning).
En af forfatterens kammerater kom ret
sent en aften hjem fra udelanding og berettede ovenud lykkelig om hans tre store succesoplevelser på denne specielle strækflyvningsdag. For det første havde han nået et
ret specielt vendepunkt, som han havde ønsket at vende mange gange før, men aldrig
nået, for det andet havde han forlænget turen, så han kunne opnå sin første 500 km
tur, og endelig for det tredje og ikke mindst
vigtige havde han foretaget en meget smuk
og sikker udelanding, da termikken desværre ret uventet ophørte tidligt den dag.

Flyveforberedelsens ritual
”Enhver udelanding begynder før flyvningen”, var titlen på en artikel i Segelfliegen
1/2009. Og det er der megen sandhed i. Faktisk er det af stor betydning ved forberedelserne til flyvningen at tage en eventuel udelanding med i betragtning. Hvad der hører
til her med hensyn til transportvognens til-

Tidligere lærte man i strækflyvningsuddannelsen, at man med aftagende højde rettidigt skulle skifte fra termiksøgning på opgaven over til forberedelse til en eventuel
udelanding. Og det er der heller ikke ved
første øjekast noget at indvende imod, specielt hvis man betoner ordet ”rettidigt”. Ved
snak med begyndere udi strækflyvning har
jeg faktisk altid kunnet fastslå, at frygten for
udelandingen ikke så meget er landingen
selv, men meget mere angsten for at forpasse tidspunktet og pludselig have for lidt højde og tid til at finde en udelandingsplads i
ukendt område.
Denne frygt imødegår man bedst ved ikke
at skifte direkte fra opgaven til udelandingsforberedelser. I stedet forbliver temaet udelanding present under hele flyvningen. Billedlig talt lader vi udelandingssoftwaren
løbe med i baggrunden. Vi beskæftiger os
altså hele tiden med muligheden for en udelanding, men kontinuerligt tilpasset situationen og sine egne erfaringer. Således er
terrænet under os uinteressant, når vi er i
stor højde, og det bliver det først efter mere
end halvdelen af ens rækkevidde forude.
Hvordan ser det ud der generelt. Ser det
godt ud, bliver det mere bakket eller fladere eller mere skovbevokset? Hvilke flyvepladser eller kendte marker er der forude?
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ret koncentration om den forestående landing:
•
For det første skal man gøre sig klart,
at disse problemer ikke er af graverende betydning. Til alle disse store og
små ærgerlige og irriterende problemer findes der altid løsninger - efter
landingen.
•
For det andet skal man udvise en vis
hensynsløshed over for hjemhentningsmandskabet, så længe udelandingen
forberedes og valg af mark foretages.
Det kommer ikke an på den letteste og
mest bekvemme hjemhentning, men
på den sikreste og flyvemæssigt bedste landing
•
Og for det tredje skal man sørge for at
koncentrere sig om et korrekt cockpittjek senest på medvind, en ordentlig
finale og en god landing. Man kan f.eks.

udtænke sig og indøve en nøgle- eller
signalsætning, som udtales højt og tydeligt og dermed starter landingsmodus i den mentale forberedelse på den
forestående landing. Forfatteren bruger selv at sige højt til sig selv og flyet,
om det nu er ved en udelanding eller
hjemme på pladsen: ”Så, kære ven, nu
laver vi en rigtig smuk landing!”
For det meste virker det.

”En mental barriere for frihed i flyvningen”
Klubtræner i Nordsjællands Svæveflyveklub, Torben Fuglsang, arbejder systematisk med nye piloters tilbageholdenhed overfor
udelandinger. Træningen skal være så realistisk som muligt.
Klubtræner Torben Fuglsang
(privat foto)

Tekst: Jens Trabolt

Litteratur:
Advanced Soaring Made Easy/Streckensegelflug leicht gemacht af Bernard Eckey
Uden for glideafstand af Flavio Formosa,
fås også på engelsk og italiensk! Den danske udgave er desværre udsolgt.
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Klubtræneren om udelandinger

”Piloten som lærer at lande ude oplever en
utrolig frihed i flyvningen. Man slipper sin
lokale flyveplads og kan nu flyve længere
og samtidig giver det en tryghed, når man
lærer teknikken. Der er mange piloter som
har følgende kommentar efter første udelanding: ”Det er en kæmpe ting, som bliver
banket ned til sin rette mentale størrelse”,
siger Torben Fuglsang
”Der findes rigtige og mindre rigtige angrebsvinkler, når vi træner udelandinger.
Det at flyve afsted med den mission at lande ude på en forhånd identificeret mark,
tror jeg ikke er den rigtige. Man er nødt til
at gøre det så realistisk som muligt. Til
briefingen om morgenen identificerer vi de
piloter, som ønsker at træne udelandinger,

og så sætter vi en opgave op – gerne af typen 100 km - til dem, som de skal gennemflyve. Det betyder, at de får en mental forventning om, at måske ikke kommer hjem
igen. På forhånd har vi arrangeret, hvem
som henter dem. Men det skal være rigtigt
svæveflyvevejr, så det bliver så realistisk
som muligt. Vi sender ikke piloterne afsted
i 1000 ft overcast så de kan udelande 1 km
fra klubben. Det giver ikke meget værdi i
træningen og for pilotens egen selvrespekt”,
siger Torben Fuglsang.
Men det er ikke altid det lykkes at lande
ude: ”Sidste år havde vi sat en opgave op
med det delvise formål at fremprovokere
en udelanding. Men piloterne var for dygtige og gennemførte. Vi skulle have valgt

et område med kendt dårlig termik i stedet”, siger Fuglsang.
”Men i virkeligheden er det utrolig enkelt
at lande ud, når man først har lært teknikken. I Danmark i hvert fald er der rigtig
mange egnede marker, som er længere end
vores flyvepladser. Der er oftest ingen andre fly i landingsrunden eller trafik på ”landingspladsen”, som man skal tage hensyn
til. Når man har identificeret udelandingspladser under en strækflyvning giver det
tryghed – er man i 1600 ft over en udelandingsplads giver det mentalt overskud til
at søge termik lidt længere væk, og derved
hoppe fra fremskudt ”base” til fremskudt
”base”, konkluderen klubtræneren. H

Vellykket udelandings-træning i Nordsjælland, sommeren 2016
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Kulturen setter standarden. Et hovedmål i
fagfeltet “human factors” er å øke og styrke
folks helse og sikkerhet ved å fremheve og
øke kunnskap hos folk og etablere rutiner
og rammer for operasjonell virksomhet som
forhindrer og forebygger at hendelser og
ulykker kan skje. En viktig bakenforliggende faktor i dette overordnede målet å skape
en god sikkerhetskultur.
Kultur kan beskrives som «hvordan vi
gjør ting her» og inkluderer både skrevne
SIDE 42 NORDIC GLIDING 2017

og uskrevne «regler» (sosiale normer, holdninger) og setter standarden for hvordan
atferd og praksis skal være. Hvor effektfull
kulturen er på et sted, kan fort leses av når
en nybegynner entrer flyplassen eller arbeidsplassen. Han eller hun leser seg som
regel opp i håndbøker og rutiner i starten,
men fanger fort opp hvordan «seniorene»
opptrer og opererer. Sier håndbøkene at her
bruker alle seilflypiloter seilflypøs, men ingen ser ut til å bruke pøsen i praksis, vil som

regel nybegynneren sakte, men sikkert forkaste praksisen, framfor å følge den «skrevne og gylne standarden».

Sikkerhetskulturen vokser gradvis i
takt med omgivelsene
En sikkerhetskultur i en flyklubb eller i en
organisasjon springer ikke plutselig opp,
men vokser til gradvis som en respons til
lokale forhold, tidligere historikk, lederkaNORDIC GLIDING 2017 SIDE 43
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OM FORFATTEREN
Rebecca Hansen er leder i Gardermoen Seilflyklubb i Norge og har en master i organisasjon og arbeidspsykologi med utdypning i human factors. Rebecca har tidligere holdt en rekke flypsykologiseminarer i flymiljøet i Norge

rakteristikker og det sosiale klimaet i et miljø, som vist i figur 1.
I forskningssammenheng sier man at kultur er en langtekkelig byggeprosess som
foregår over flere år. Det vil si i praksis at
ønskelige rutiner, metoder, måten man ter
og snakker på må gjøres x antall ganger av
x antall mennesker over lang tid uten opphold. I de fleste tilfeller skjer dette ubevisst
uten styring (fra f. eks ledelsen). Hvis man
eksempelvis vil skape et inkluderende milSIDE 44 NORDIC GLIDING 2017

jø må majoriteten av personene i miljøet
være bevisst på å snakke og se de rundt seg
ofte nok til at dette blir en norm (uskreven
regel som blir en sosial standard som alle
likevel følger). Står ledelsen spesielt i bresjen for å framvise ønsket kultur – vil dette
utvilsomt være en katalysator i den individuelle motivasjonen til å bidra. Nå som vi
snakker om å skape en sikkerhetskultur som
varer, som inkluderer hvordan vi snakker
om sikkerhet, hvordan vi forholder oss til
risiko og hvordan vi som organisasjon legger opp prosedyrer og rutiner, så må dette
også gjøres i praksis på alle ledd med kontinuitet og intensitet.

Å rapportere og klassifisere feil er en
del av å bygge en sikkerhetskultur

Figur 1
Bakenforliggende faktorer som påvirker en sikkerhetskultur

Det er menneskelig å gjøre feil, men dessverre i våre kontekster kan feil bli skjebnesvangert. Hvordan kan vi best håndtere feilene som oppstår? I Norge jobber vi med å
oppmuntre piloter til å rapportere hendelser og ulykker i et felles rapporteringssystem i Norges Luftssportsforbund (NLF)
med et eget «statistikk-kartotek» for seilflyging. Dette er viktig for at vi skal sette sikkerhet og risiko på agendaen ved å blant annet lære av hverandres feil og på den måten
posisjonere oss bedre mot forebygging av
farer for fremtiden. Klarer man å fange opp
mønstre innenfor bestemte avvik, er det let-

tere å spore progresjon (det har blitt mindre av en type rapportert feil) og iverksette
tiltak eller bedre rutiner til allerede eksisterende prosedyrer (noen kunnskapshull?).
Det er ikke bare rapporteringen og beskrivelsen av feilen som er en konstruktiv praksis i sikkerhetskulturen, men selve klassifisering muliggjør også et enda sterkere grunnlag for statistikk og differensiering av type
feil som blant annet kan bygge ny forståelse
av årsaksforhold. En mer detaljert for form
klassifisering av feil vil jeg nå presentere og
inspirere til bruk av.

Du kan klassifisere dine feil på
detaljnivå
For å kunne klassifisere feil vi gjør, er vi nødt
til å klassifisere feilen ut i fra type feil og

Klarer man å fange opp mønstre innenfor bestemte avvik, er det lettere å spore progresjon
(det har blitt mindre av en type rapportert
feil) og iverksette tiltak eller bedre rutiner til
allerede eksisterende prosedyrer (noen
kunnskapshull?).

hvorfor feilen ble gjort. Hvorfor en gjør en
feil er ofte sammensatt, men har ofte en hovedkilde. Basert på det som forslått av ledende human factors-fagfolk i dag, har jeg
laget en tabell som foreslår en type inndelingen og klassifisering av feil som kan gi
dypere tilgang på informasjon rundt forholdene og et bedre grunnlag for statistikk.
Som vist i tabell 1, er feil først delt inn i to:
«tilsiktet» (eng. intended) eller «utilsiktet»
(eng. Unintended) feil. Tilsiktet feil handler ikke om å ha en strategisk plan eller tanke med å gjøre en feil eller ikke, men om
feilen sprang ut i fra et bevisst grunnlag som
ble til ut i en feilaktig persepsjon eller forståelse av situasjon (kunnskapsbasert feil),
valg av feil handling/regel» (erstatningsfeil
eller regelbasert feil) eller brudd på regel
(valgte bevisst feil handling). Derimot, en
feil klassifiseres som utilsiktet når det er mer
snakk om tilfeldige feil som oppstår der og
da, uten noen grunnleggende bevissthet:
eksempelvis ved at man gjorde en feil i en
spesielt stressende sitasjon. En feil klassifisert som «bortfall» (eng. lapse) innebærer
at operatøren ikke hadde til intensjon å la

være å gjøre selve handlingen,- som da ble
til en feil (eks glemte et ledd i vedlikeholdsprosedyrene som fikk konsekvenser senere).
Casene i tabellene 1-3 er virkelige hendelser hentet ut i fra årets statistikk. Tabell
1 kan leses av slik: Pilotene involvert i nærpassering med seilfly og slepefly gjorde en
utilsiktet glipp (eng. slip) med å unnlate å
holde god nok utkikk (selve feilen) som ledet til en potensielt farlig situasjon. Leser vi
i selve rapporten kommer det fram at dette
kunne være årsak i bla. opplevd stress (lenge siden seilflypilot hadde flydd) og kanskje
mangel på konsentrasjon (lavt blodsukker
og vanskelig å se gjennom skitten canopy).
Analysen videre vil så kunne være: feilen
var en engangshendelse som ikke hadde
grunnlag i tilsiktet regelbrudd (brukte feil
handling med intensjon) eller var basert på
feilaktig kunnskap/forståelse (forstod ikke
behovet om å holde god utkikk), men en
glipp om å holde utkikk.
I case 2 er det et litt annet scenario. Her
er tilfellet en erstatningsfeil som innebærer
at piloten gjør en feilaktig eller gal handling
NORDIC GLIDING 2017 SIDE 45

H Flight
Retro Safety: Klassifisering av feil

”

i en stressende situasjon. I stedet for å løse
ut slepelinen i den kritiske situasjonen i avgang med slepefly, drar piloten som en refleks i hjulhåndtaket i stedet, som medfører
buklanding på stripen. Her står det ikke på
feil forståelse (kunnskapsbasert feil = piloten visste ikke hva han skulle gjøre), men at
piloten brukte feil regel (dro i feil håndtak)
som ble til en potensiell farlig situasjon.
I tabell 3 med case «endringer på finale» får
vi en tilsiktet feil og handling som et resultat av brudd på regel. Piloten selv forklarer
i rapporten at han selv valgte å gjøre endringer på finalen i siste liten selv om han var
klar over at dette utgikk fra god «airmenship» -praksis. Feilen i dette tilfellet hadde
ikke rot i hverken feil kunnskap/forståelse
eller glipp (glemte rett prosedyre), men en
bevisst handling basert på pilotens vurdering som i etterkant ble vurdert som unødSIDE 46 NORDIC GLIDING 2017

vendig og feil ift. rutiner og prosedyrer for
landing.
I tabell 4 er det naturlig å legge inn frekvens også på feilen. La oss si at i et tenkt
eksempel at de registrerte hendelsene handler om at piloten ved flere tilfeller flyr avvikende landingslegger som har resultert i
farlige situasjoner med andre fly. En pilot
som flyr varierte gale landingslegger uten
spesielt mønster, gjør en tilfeldig feil (1),
mens en pilot uten unntak gjør den samme
feilen i innflygingen gjør en systematisk feil
(2). Sporadiske feil (3) gjøres av piloten dersom han eller hun glemmer visse deler av
prosedyren som gjør at det blir feil i ny og
ne. Vi leser av tabellen på følgende vis: Piloten utfører handlingen (her landingsrunden) galt sporadisk og man kan stille spørsmålstegn til hvorfor piloten stadig gjør denne feilen?

Kilden til feilen?
Når du vet hva slags type feil du har gjort,
er det lettere å spore de bakenforliggende
årsakene til at feilen oppstod. Dette er kritisk å gjøre når farer og tilsvarende hendelser skal forebygges. I enkelte tilfeller skyldes feil mangel på kunnskap og løsningen
er å tilføre ny/mer kunnskap «i hodet eller
i verden» for å styrke eksempelvis pilotens
situasjonsforståelse. Ofte gjelder kunnskapsbaserte feil ferske piloter.
I motsetning skyldes glipp av rett handling uoppmerksomhet eller forvirrende forbindelse mellom display eller kontroll (eks.
ved like knapper /spaker i cockpit). Når en
pilot utilsiktet ikke gjør det han/hun skal
gjøre og handling uteblir eller bortfaller,
skyldes dette ofte feil i prospektivt minne;
vi glemmer å huske. En evig drill av sjekklister og rutiner er essensielt for å unngå sli-

ke potensielle feil og må bankes inn og opprettholdes fra første flytur. Til slutt, er det
feil som klassifiseres som brudd, har man
ofte å gjøre med et holdningsproblem hvor
f. eks potensiell pallplassering i konkurranser blir viktigere enn å sikre tilstrekkelige
sikkerhetsmarginer.

Å holde liv i sikkerhetskulturen er
DITT ansvar
Tradisjonelt sett i tilfeller av hendelser og
ulykker har ofte operatøren i sharp-end’ en
fått skylden framfor at feilsøking også gjøres i allerede eksisterende forhold (system,
teknologi eller miljø). Dersom du og jeg blir
gode på å klassifisere, definere og differensiere mellom feilene vi gjør, så vil dette være
et bærekraftig sikkerhetsbidrag for deg selv,
dine flykollegaer og flymiljøet. Hva med å
sette seg ned med en instruktør eller en fly-

Vi må bli gode på å snakke konstruktivt
om hendelser med de det gjelder som
skaper psykologisk trygghet, og ikke en
atmosfære der informasjon blir fortrengt, fornektet eller utelatt fordi man
blir redd for «sanksjoner».

kollega og klassifisere. På denne måten kan
vi lære av feilene vi gjør, bli mer bevisste, og
oppmerksomme på å være i forkant. Et slikt
statistikkgrunnlaget kan også brukes til å
påvirke viktige regelverk og standard prosedyrer på organisasjonsnivå.
Forutsetningen for at en sikkerhetskultur
kan bli en realitet og være slagkraftig, er at
du og jeg tar vårt individuelle ansvar som
piloter» fra dag 1. Klubbledere og andre personer i ledende posisjoner i flymiljøene må
ta ansvar og demonstrere god praksis gjennom eksemplets makt ved at ord forfølges
av handling.
Dette betyr i praksis at vi må snakke og
dele så ofte vi kan rundt ulykker og hendelser som oppstår for å lære og skape bevisstgjøring, være proaktive og ta sikkerhet på
et daglig alvor og rapportere inn nasjonalt
alt av betydelig alvorsgrad som andre kan

lære av. Vi må tenke ut i fra et langsiktig
perspektiv, at det vi gjør i dag – får konsekvenser for i morgen og neste år. Vi må bli
gode på å snakke konstruktivt om hendelser med de det gjelder som skaper psykologisk trygghet, og ikke en atmosfære der informasjon blir fortrengt, fornektet eller utelatt fordi man blir redd for «sanksjoner».
Dette må planlegges og bevisstgjøres før
hendelser skjer. Slik lærer vi oss å være proaktive. Lokalt i vår klubb kjører vi eksempelvis en årlig og fast «Flysikkerhetskveld»
i forkant av sesongen hvor vi går gjennom
regler, rutiner og erfaringer som kan skape
og opprettholde den gode sikkerhetskulturen vi ønsker og trenger. Bli med du også
med ditt bidrag som kulturbygger og sikre
morgendagens og fremtidens flysikkerhet
gjennom gode rutiner – vi har ingen å miste. H
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H Udelandinger

S12 Twin Voyager er en effektiv cruiser - vores fotoplatform, en Stemme S6 med fast understel og
identisk 115-hk-motor havde store problemer med at hænge på i level flight.

MICHAEL F. MIX
Nationalitet Dansk
Alder 27 år
Erfaring 300 timer
KLub SG 70

Stort billede til venstre: Michael Mix før ulykken - et ungt talent med dagssejre til DM i maj 2016.
Små billeder herover, en måned senere udelandingen med Discus 2CT efter mislykket turbostart 18.
juni 2016.

Af Michael Mix
Foto: Jens Trabolt

”Andre kunne se problemet,
men jeg så det ikke selv”
I 2016 havde Michael Mix sin hidtil værste oplevelse som pilot; En
udelanding, som endte med havari var kulminationen på et længere
forløb hvor sikkerheden var blevet sekundær. Her beretter han
åbent om forløbet og faktorerne som bidrog til ulykken
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at
jeg ofte har ret meget fart på. Når jeg sætter mig et mål skal jeg nå det hurtigst muligt, koste hvad det koste vil! Det gælder
også med hensyn til min flyvning. Jeg vil
være den bedste - jeg hader at tabe. Det i
sig selv er ikke nogen dårlig egenskab og
langt hen ad vejen har det også gjort, at jeg
har udviklet mig rigtig hurtigt. Men det har
i høj grad også fjernet fokus fra nogle andre
ting. Alt gik op i hastigheder og resultater.
Sikkerhed og forberedelse fyldte langsomt
mindre og mindre for mig inden og under
mine flyvninger. Det startede nok før DM,
men til DM kom det til udtryk. Andre kunne se problemet, men jeg så det ikke selv.
Alt gik jo så fint. Dagssejr og fede flyvninger. Den ene dag til DM udfælder jeg turbo i 150m og på finalen til marken starter
den i ca 70m. Det gik fint. Jeg havde jo en
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mark lige foran mig - hvad skulle der kunne gå galt?
Når man flyver hele tiden, og man konstant bliver bekræftet i at man er dygtig og
har talent så er det let at lade sig rive med
og jeg tror næsten, at jeg blev lidt udødelig.
Op til havariet i Juni var jeg midt i en skilsmisse og uden fast tag over hovedet. Jeg var
ikke særlig glad og sov dårligt om natten.
Det var nærmest bare, når jeg fløj, at jeg følte mig rigtig levende.
Dagen inden jeg skulle ud og flyve kom
jeg sent i seng - sov dårligt og var slet ikke
udhvilet nok til flyvning, men de andre skulle jo ud flyve. Selv om det blæste, og skyerne var relativt lave, ville jeg da ikke forpasse muligheden for god træning.
Her er jeg så. Med et ego på størrelse med
Jylland, poser under øjnene og et stort smil
på læben, I termik som var mere eller min-

dre sønderrevet af vinden. Det var fint - det
gik op. Jeg fløj ud på opgaven, og det gik
fint, indtil sidste ben hvor jeg kommer lavt.
Den i forvejen svage termik bliver svagere,
og jeg må kæmpe hårdt for at holde mig flyvende. På vej tilbage mod Arnborg indser
jeg i ca. 350 meter, at jeg nok må lande ude.
Jeg flyver nu ud mod landbart terræn og
tænker egentlig bare, at jeg skal have turboen ud og flyve hjem til Arnborg - like any
other day. Jeg har længe været i ”Lav højde”
mellem 400 og 600 meter.
Jeg erkender lidt sent, at jeg ikke kommer
hjem og vælger en mark. Jeg tager denne
beslutning i ca. 250 meter og går på medvind, kører turboen og hjulet ud. Turboen
starter ikke, og jeg fumler med den alt for
længe. Den giver ikke så meget som en prut.
Jeg opgiver efter et par forsøg, men da jeg
svinger for at komme tilbage mod marken,
kan jeg ikke finde den. Jeg er drevet bort på
medvinds-benet i den kraftige vind og stresset beslutter jeg mig at lande på en græsmark der er lige under mig, men som ligger
halvt i sidevind. Det sker i 150 meter men
for at komme ordentligt ind til den, må jeg
svinge skarpt, og min anflyvning bliver derfor nærmest en cirkel. Jeg bliver derfor ret
presset på højde, og da jeg svinger finale er
jeg i ca 80m. Måske også lavere. Jeg oplever,
at træerne er tæt på og under sidste sving
mærker jeg også, at pindtrykket forsvinder,
og jeg har løse ror. Her bander jeg faktisk

af mig selv og i et kort øjeblik tænker jeg, at
jeg slår mig selv ihjel. Jeg presser pinden
frem og ser direkte ind i træerne. Jeg får flyvefart og fokuserer igen på marken. Pga.
vinden kommer jeg helt over i den østlige
begrænsning af marken og forsøger derfor
at holde mere op imod vinden. Da jeg sætter flyet, sker det hårdt og med ca 100 km/t.
Hjulet fældes ind og højre vinge får fat i jorden. Jeg groundlooper og knækker halen
på flyet og trykker bugen. Der står jeg så på
en mark med et havareret fly bag mig! Jeg
er bange. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er bange
- jeg står jo der på jorden. Men det er som
om det hele kun lige er startet, hvilket også
skulle vise sig at være rigtigt.
For nu startede det sværeste, men også
det vigtigste - selverkendelse. Hvorfor endte jeg her? For nej det var ikke fordi hovedhjulet kollapsede, at jeg havarerede flyet.
Det var årsagen til, at jeg groundloopede,
men efter at have tjekket mine tidligere igcfiler, konstaterede jeg, at det var sket før eller siden. Havde hovedhjulet holdt til min
hårde landing var det jo gået godt. Jeg havde måske tænkt ”puha”, men jeg tror ikke
rigtig, at jeg havde indset alvoren.
For lige at vende tilbage til den flyvning jeg
nævnte under DM. Den dag kunne jeg have
slået mig selv ihjel. Jeg giver ikke mig selv
nogle alternativer. Ja, marken foran mig var
perfekt. Men hvad havde jeg gjort, hvis turboen var stoppet for enden af den mark i

100 m? Som jeg husker området var der ikke
mange andre muligheder og med 100m at
arbejde med var jeg nok endt i et træ.
Dagene efter mit havari måtte jeg høre
meget. Jeg var stadig lidt i benægtelses-fasen! ”Det kan ske, og jeg er ikke den første”
var forklaringen for mig selv, men jeg vidste, at det ikke var sandheden. Undervejs
forstod jeg, hvad jeg havde gjort, og hvilke
dårlige situationer jeg havde sat mig selv i
uden egentlig at opfatte det. Jeg blev trist.
Nærmest deprimeret. Min sidste ting som
gjorde mig glad var nu bare endnu en kæmpe spand koldt vand i mit ansigt. Alt blev
klart. Det var som om jeg blev 10 år og 1000
timer mere erfaren på et par uger. Jeg så ting
ved min flyvning jeg ikke havde set før og
jeg indså at jeg til tider havde sat resultater
og HERO-historier højere end min egen
sikkerhed.
Der gik noget tid. Jeg fløj ikke og jeg havde slet ikke lyst til at flyve. Jeg frygtede lidt,
at det var slut for mig. Det var det gudskelov ikke. Jeg er jo faktisk ikke den eneste der
har fejlet i en flyvemaskine. Min værste fejl
var nok, at jeg ikke troede, at det kunne gå
galt. En klog mand siger hvert år “pas på
derude - det er farligt det vi laver” - Manden har ret! Dog har jeg også lært, at vi i høj
grad selv har indflydelse på hvor farligt det
skal være. Her er en række ting, jeg kunne
have gjort anderledes for ikke at sætte mig
selv i den situation.

•

Jeg kunne have erkendt det faktum, at
5 timers søvn den pågældende dag ikke
var nok, og jeg ikke var veludhvilet.
•
Jeg kunne have testet turboen efter start
og erkendt, at den ikke fungerede
•
Jeg kunne i større højde have søgt mod
landbart terræn, da udsigterne til termik længere fremme ikke var særlig
gode (med andre ord meget ringe)
•
Jeg kunne have fældet turboen ud i anbefalet højde og givet mig selv mere
tid.
•
Jeg kunne have holdt fokus på min første mark i stedet for på at få turboen til
at fungere.
Det gjorde jeg ikke; I stedet satte jeg mig i
en situation med max stress i cockpittet og
uden gode og sikre muligheder.
Jeg er i dag genforenet med min lyst til at
flyve, men alle de rigtig gode flyvninger jeg
havde i 2016 står i skyggen af dette havari.
Jeg ved, at jeg aldrig kommer til at flyve på
samme måde (sätt, red.) igen. Jeg har fået
et helt andet syn på mig selv og mine evner
men også en anden respekt for flyvning og
for livet.
Jeg ved, at folk vil tale om denne flyvning
i nogle år fremover. Jeg ved også at nogle
har et behov for at fortælle mig jeg fejlede,
men vigtigst af alt så har jeg indset at jeg
fejlede og også forsøgt at lære af det.
Flyv sikkert, pas på jer selv og hinanden så
ses vi i luften i 2017. H
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Network-statusve Camp

Hans Fabian Leo fra Orsa nær Siljan var førstegangsbesøgende på Ottsjö Fjällflygläger nr 56(!)
med en Janus CM, serienummer 2. ”Jeg flyver
som eneste svævefly fra flyvepladsen ved Tallhed. Derfor den selvstartende Janus”, sagde
han. Hans Fabian stammer egentlig fra Hamburg, men kom til Sverige for 7 år siden for at
arbejde som skovkonsulent.
Det er nu 2. sæson med Janus CM, som Hans Fabian betegner som fantastisk value for money.
Tidligere fløj han en ASK 14.
Langdistancepokalen på Ottsjö Fjällflygläger gik
dette år til en gruppe hollandske piloter fra
klubben GLC Illustrious - komplet med en Duo
Discus, LS 8 og 2 wave-sniffende hunde. ”Vi så
en video på youtube fra Kebnekaise Wave
Camp, men besluttede os til at rejse til Ottsjö”,
sagde Coen Meyers (i blå trøje til højre). ”Det
bliver et eventyr for os”.

På Vågå fik Helge Nakstad (72) sin drøm opfyldt
sammen med camp-boss Lars Thorenfeldt (t.v.)
fra Drammen FK, som arrangerede lejren for 28.
gang. Helge er nu entusiastisk elev og skolede
seilfly for 40 år siden i Stockholm, men tog aldrig certifikatet, men nu skal det være trods
1945-årgangen: ”Jeg har altid overvurderet mig
selv, så mon ikke det går?”, jokede han. Helge
steg i øvrigt til 3500 meter på sin 4.start i sin
nye elevkarriere.

Fagchef i seilflysektionen Steinar Øksenholt var
chef for årets SveDaNor-kursus på Vågå-isen.
Sidste år forårsagede mange svævefly i luften
over Vågå ”Pacman-kaos” i de norske ATC-systemerne. I år blev campens fly tildelt permanente militære transponder-koder under hele
perioden.
Sporene fra 2015-ulykkerne med svævefly på
Bjorli og Kebnekaise var også tydelige på briefingerne; ”Vi lander senest kl 1800 og jeg vil
gerne påminde om faldskærmen. Anvend den i
god tid”, var Steinars råd.

Tekst og foto: Jens Trabolt

Safety’s first. Det er ikke morsomt at lande i ødemarken
uden nødudrustning - det kan blive en kold nat, inden
man bliver fundet. Flere piloter på Vågå og Ottsjö fløj
også med Spot-trackers.

Når isen kalder
”Giv mig vinter og hunde, så må I for mig beholde alt andet for jer
selv”, konkluderede polarforskeren Knud Rasmussen for 100 år siden. Men vinteren kalder endnu på Vågå Wavecamp, Ottsjö Fjällflygläger og Kebnekaise Wavecamp. Her er er der garanti for en unik
oplevelse, selv om hundene er byttet ud med Pawnee-heste.
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Der er nok ingen tvivl om entusiasmen hos
Tyr Ljungström Hagström, 25, fra Landskrona FK. Han deltog i det fuldtbookede fjeldflyvningskursus. Det var første gang, han
besøgte Vågå med 3 andre kammerater, men
fik både en stor oplevelse, kundskab og
2017-højderekorden med hjem: ”Det var en
top-rejse! Jeg har lært en masse om flyvning
og jeg kom i 6300 meter med SveDanor-instruktøren”, siger han

Efter lang, mørk og kold vinter sker der noget mærkeligt. Karavaner af biler med lange
trailere bevæger sig mod de frosne søer på
Vågå, Ottsjö og ved Kebnekaise. Ud springer svæveflyvepiloter klædt på som til en
større Grønlands-ekspedition. De er kaldet
af isen og legenden om de vilde energistrømme i denne del af atmosfæren. Det er spændende flyvning, som taler direkte til fascinationen i alle piloter. Majestætiske fjeld,
vildmark, is og laminart stig til utrolige højder er alle ingredienserne i det store show
som udspiller sig på isen. Ja, man ved, at
man er på rette sted, når stiget er gjort levende med navne som ”Ottsjö-hissen” og
”Tesse-bølgen”.
Højder på mere end 10.000 meter er mulige på disse steder, men som med al anden
svæveflyvning er det som lystfiskeri – det
er bare at vente og se hvilket show naturen
byder på. Rejser man med krav om diamanthøjder har man misforstået konceptet
– og naturen. De piloter som trækker det
rigtige nummer i naturens store lotteri be-

lønnes med en stor oplevelse. Men uanset
højdemålerens visning er det altid en fest
for øjet at komme i luften i fjeldet.
Men hvilken camp skal man vælge? At
give det rigtige svar på dette spørgsmål er
som at vælge mellem Porsche og Ferrari;
Hver af de nordiske camps er traditionsrige
flyvekulturelle fyrtårne af høj kvalitet og
hver sine specielle sider. Selvfølgelig er der
også en vis national tilknytning. Der er flest
svenske deltagere på Ottsjö/Kiruna og flest
nordmænd på Vågå, men det er ikke nogen
naturlov, og på årets camps var det også positivt at se flere eventyrlystne piloter besøge
hinandens lejre.
Det er også værd at minde om, hvilken
nordisk kulturskat disse lejre i virkeligheden er. Ingen andre steder i verden findes
dette koncept med systematisk flyvning fra
frosne søer. Deltagere fra fx Holland og
Tyskland har betydelige kortere rejsevej til
fx Sydfrankrig, men vælger alligevel at køre
tusindvis af kilometer over flere dage mod
det eksotiske nord. Der er der en årsag til.
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T.v. Start med LS-4 på Vågå ...

På Ottsjö har man fløjet siden 1961 - og
den opsamlede erfaring i fjeld - og bølgeflyvning er en vigtig kulturarv. Kursuschef
på Ottsjö, Lars-Eric Hansson fra Uppsala
FK er en af de ildsjæle som deler ud af sin
viden til kursisterne. Lars-Eric fik i øvrigt
Stålisfondens 2016-stipendium for sin
indsats som instruktør i Uppsala.

Generalsekretær i NLF, John-Eirik Laupsa
benyttede weekend-dagene på Vågå til en
behagelig ”inspektion” af forbunds-aktiviteterne med Bernt Olav Smedal i bagsædet

De 2 første dage på Vågå var præget at
stabilt og rookie-venligt vejr - perfekt til
indflyvning og rust-bankning af vinterens
flyve-form. Her er Dag Holen klar til afgang i Drammens LS-4C.

Briefing hver morgen klokken 9 på Ottsjö,
hvor Páll Einarsson traditionen tro forklarede om dagens vejr i lufthavet over Ottsjö.

Ottsjö ATC - nu kaldet for ”Algotsro” efter en af
Ottsjö-pionererne Rolf Algotsson, som gik bort
for 2 år siden. Rolf tilbragte selv ca 2 år af sit liv
på isen gennem årene.
Den ydmyge infrastruktur vidner ikke om det
enorme arbejde som ildsjælene har udført siden
første camp i 1961: De første fly, 2 Bergfalker
blev leveret med tog til Untersåker station og
fragtet pr hestevogn til Ottsjö.
Sammenlagt har Ottsjö gennem årene produceret over 20 000 starter, over 18 000 flyvetimer,
over 1 000 guld-C-højder og 182 diamanthøjdevindinger. Højderekorden på Ottsjö er i øvrigt 10
198 m (det rækker!)
Totalscoren for den vellykkede 2017-camp blev
120 flyvninger og 136 timer.

Fjeldverdenen er rig på kontraster. En solrig turistdag kan afløses af stormbyger og IMC-forhold den næste dag, og har man først en gang
oplevet dette forstår man både Ottsjö- og Vågåarrangørernes vedholdende fokus på solide forankringer af fly og materiel. Her har Lars-Eric
Hansson fotograferet Ottsjö ATC’s vindmåler
med en visning på ca 90 km/t ...

...og den dårlige sigt kan i øvrigt præsentere de
tålmodige piloter for nye og uventede problemer. Hvordan finder man fx hjem fra isen i bil
med 5 meters sigt (foto: Lars-Eric Hansson)

Frank Schellenberg fra Holland rejste ikke forgæves til Ottsjö. Her er han på vej til 5000 m
over isen i klubbens LS 8. (Foto: Frank Schellenberg)

Kjetil Nordheim fik højeste højde på Vågå i år ca 6 300 m

SIDE 52 NORDIC GLIDING 2016

Styreleder i NLF Seilflysektione Arne Wangsholm rejste den lange vej fra hjemmet i Bergen
til Vågå for at være elev på SveDanor-kurset.
Det blev til 6 timers flyvning og max. 6000 m

..men Ottsjö tog dog nok førstepræmien som
det mest dekorative baneanlæg.

En svensker i Norge! Ulf Jonsson fra Ljusdal FK
beviste, at Vågå ikke bare er en norsk camp. 16.
marts fløj Ulf sin DG 800/18 M til 5300 M.o.h. i
Tesse-bølgen, men efter egen vurdering af de
omgivende Lenticularis i systemet var der stig
til mindst 7-8000 meter. I øvrigt bød Vågå på
super-bølger d. 17.marts med textbook-formationer af Lentis, men ingen var modige nok til at
forsøge sig p.g.a. den exceptionelt kraftige vind
på isen. Lille foto - Her skal man man ikke flyve
i downwind alt for længe: kraftig vind på højden
d. 14. marts- 120 km/t (foto: UIf Jonsson).
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H Flytrailer og elbil?

Elbil og flytrailer til Ottsjö?
Selvmordsmission - for det går aldrig? Jo, siger norske Øyvind Moe. Han er blandt de
første svæveflyvere i i verden som har prøvet konceptet.
Å kjøre med elbil på langtur er omtrent som
å fly seilfly.
Man må klatre i en termikkboble (lade
batteriene) underveis og siste del av flukten
er final glide med kalkulert overhøyde på
destinasjonsstedet (gjenværende batterikapasitet). Klare likhetstrekk med andre ord.
Dette året ble turen for min del lagt til
Ottsjö for å fly bølger. Jeg delte hytte med
Erik Eldegard og Per Osen som tok med seg
LN-GAO. Siden AO også ble brukt på Vågå
i uke 11, ble oppholdet på Ottsjö lagt til uke
12. Jeg hadde gleden av å bruke elbil, Tesla
Model X, som er foreløpig den eneste elbilen med tilhengerfeste.

Bil og henger
Bilen er en Tesla Model X med 90 KW batteripakke og firehjulsdrift. Den har Pirelli
vinterdekk 265/50/R19, vinterpakke og autopilot. Egenvekt med fører er 2.474 kg og tillatt maksimal tilhengervekt er 2.250. Bilen
har fysiske mål på 2,00 meter bred og 5,05
meter lang. Motoreffekten er ca 450 kW (ca
700 hk). Tilhengeren er en standard Cobratilhenger med tillatt totalvekt på 1.300 kg
og faktisk vekt er ca 950 kg.
Hvordan fungerer en elbil til å trekke en
seilflytilhenger?
Det er en stor og tung bil så selve oppleSIDE 54 NORDIC GLIDING 2017

velsen av å kjøre er veldig behagelig. Tilhengeren merkes knapt. Bilen har veldig lavt
tyngdepunkt, så det gir veldig god stabilitet
og godt veigrep.
Når man kjører en elbil blir man langt
mer bevisst energiforbruket enn for en fossilbil. På dashbordet er det en kurve som
viser forbruket de siste 50 km og et gjennomsnittstall. På vinterføre (jeg har ennå ingen erfaring med sommerføre) er forbruket
200 – 250 Wh/km uten tilhenger. Våte veier
trekker mer energi og man kan opplever
mer enn 300 Wh/km. Ladehastigheten måles i km/t. En vanlig 10A 220V kurs gir 1112 km/h. En trefase 24A 400V ladestasjon
som mange installerer i garasjen sin gir 75
km/t. Tesla superladere gir opptil 500 km/t.
Tesla har satt opp superladere på forskjellige steder i hele Europa og det er mange av
dem i Norge. Kapasiteten på disse superladerne er relativt god; de har stort sett ledig
kapasitet med mindre man velger et tidspunkt søndag ettermiddag når det ellers er
stor trafikk på veiene. Man lader normalt
ikke batteriene mer enn til 90% av full kapasitet og på superladerne vil ladehastigheten falle når man passerer 70%. Dette er for
å skåne batteriene. Fra 0% til 80% tar det
kun 40 minutter (https://www.tesla.com/
no_NO/supercharger). I tillegg finnes det

mange offentlige og private ladestasjoner
hvor man kan lade underveis (https://www.
ladestasjoner.no). Man starter normalt med
batteri som har 90% etter ladning hjemme
før man starter turen. Da står kilometertelleren på 350 km rekkevidde. Om vinteren
pleier jeg å starte klimaanlegget 10 – 15 minutter før jeg setter meg i bilen. Da er den
varm. Varmeveksleren virker utmerket. Har
alltid 20°C i bilen.

Høvik (Oslo) – Ottsjö – Høvik
Turen fram og tilbake er på 1.400 km. Jeg
startet med tilhenger riktignok på Elverum
siden seilflytilhengeren hadde stått der over
vinteren. Jeg toppet batteriet på Elverum
(Elgstua superlader). Deretter kjørte jeg til
Alvdal hvor neste superlader var lokalisert.
40 minutter til lunsj og nye 90% kapasitet
på batteriet. Elgstua – Alvdal er 167 km og
jeg brukte ca 60% av kapasiteten. Forbruket
viste 250 – 300 Wh/km. Alvdal – Klett
(Trondheim) er 177 km og igjen brukt ca
60% av batterikapasiteten. Toppet batteriet
på Stjørdal og kjørte helt til Østersund, 240
km. Da hadde jeg brukt mer enn 85% av
batterikapasiteten og nærmet meg maksimal rekkevidde. Over Storlien med slaps og
våte veier gikk forbruket opp i over 400 Wh/
km. Turen hjem gikk også bra og med de

samme målene på forbruket. Rekkevidden
for Tesla Model X, 90 KW batteripakke, med
seilflytilhenger er i underkant av 300 km og
må ansees som akseptabelt siden avstanden
mellom alle superladerne i Norge er tildels
betydelig kortere. Som en kuriositet så var
autopiloten permanent deaktivert med tilhenger, men cruise control brukte jeg mye.
Den er også adaptiv og følger bilen foran
med konstant avstand dersom denne kjører
saktere en innstilt hastighet.
Med elbil blir det en stopp hver 3 – 4 time
i 40 minutter. Av trafikksikkerhetsmessige
grunner kan det være en fordel å ta disse
pausene. Man blir mer opplagt når man kjører og kommer fram til bestemmelsesstedet
mindre sliten enn om man kjører uavbrutt
samme totaldistanse.

Kostnader
Politikerne i Norge har bestemt at for nye,
rene elbiler skal man ikke betale noen avgifter ved kjøp (engangsavgift og mva). Jeg

betalte 960.000 NOK for min da jeg kjøpte
den i begynnelsen av desember 2016. En
tilsvarende fossilbil i samme størrelse, motorkraft og komfort (Porsche Cayenne Turbo med største motoralternativ) ville ha kostet nesten 2,5 Mill. NOK. Jeg har gratis lading på Tesla Superladerstasjonene i bilens
levetid, gratis Internett og Spotify i bilen.
Normalt lader jeg bilen i garasjen hjemme
og strømutgiftene har øket. Ekvivalent ”drivstoffkostnad” er omtrent 25% av bensinkostnaden.

Hva er poenget med elbil?
Å raffinere bensin er en energikrevende
prosess. Det trengs 2 kWh for å raffinere 1
liter med bensin. En fossilbil i denne klassen bruker ca 1 liter på å kjøre 10 km. Jeg
bruker 2 kWh på å kjøre 10 km. Hva skal
man da med bensinen hvis man bare kan
putte den elektriske energimengden rett på
batteriet? Hydrogen er enda mer energikrevende å produsere hvis man sammenligner

med dette drivstoffalternativet.

Miljøeffekten
Jeg er i utgangspunktet ingen miljøfanatiker. Men, effekten er merkbar med renere
luft. Jeg bor i nærheten av E18, like ved en
av Norges mest trafikkerte veier. Det er til
nå solgt mer enn 120.000 elbiler og også et
stort antall plug-in hybrid biler i Norge og
jeg er sikker på at bruken av elbiler er hyppigere til bykjøring enn andelen elbiler. Det
er også en god del busser som har gått over
til gass og hydrogen. Så jeg kan si med sikkerhet at luften der jeg bor er renere nå enn
tidligere, spesielt merkbart om vinteren.

Har fossilbiler ingen fordeler?
I rettferdighetens navn så har fossilbiler to
fordeler: ”ladehastighet” og rekkevidde. ”Ladehastigheten” er 36.000 km/t. Batteripakken i Teslaen veier 600 kg. En tilsvarende
mengde i vekt av bensin gir 8.000 km rekkevidde ... H
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H IGC-update

Frouwke Kuipers (billede t.v.) (Holland) blev nyvalgt, så der er
nu to kvinder i IGCs Bureau. Til højre Marina Vigorito (Italien)
(foto fra Soaring.eu)

To kvinder i IGCs Bureau

De delegerede er: S: Reno Filla, DK: Mogens Hansen (Klaus Vang Petersen er Alternate delegate
N: Lars Rune Bjørnevik. Peter Eriksen var til mødet som formand for
“Championship Management Working Group”.

Patrick Pauwels fra Belgien modtog Lilienthal
Medaljen, FAIs højeste udmærkelse indenfor
svæveflyvning.

Årets IGC-møde blev afholdt i Budapest d. 3-4 marts med deltagelse fra omkring 30 lande, herunder delegerede fra Danmark, Norge og Sverige.

Tekst: Peter Eriksen (DK), Lars-Rune Bjørnevik (NO)

Det virker som om, der er ved at komme
gang i udviklingen på konkurrence området. Mødet diskuterede ændringer af VMkalenderen fra 2021, blandt andet med reduktion af deltagerantallet til 1 pilot per
land i nogle af klasserne. Dette skal dog endeligt bekræftes på mødet i 2018. IGC har
tidligere haft meget svært ved at reducere
antallet af deltagere og klasser, lad os se om
det lykkes denne gang. Målet er at have færre deltagere ved internationale mesterskaber.
IGC ønsker også at undgå europæiske
mesterskaber, og i stedet skabe en ”World
Series”, hvor eksisterende internationale
konkurrencer som f.eks. Pribina Cup og nye
konkurrencer bindes sammen under et fælles brand fra 2021.
Noget tyder på, at vi måske bevæger os
væk fra 1000 point systemet, og hen mod
et system som mere ligner det der bruges i
Grand Prix-serien med 1 point per plads.
Målet er at gøre det mindre interessant at
flyve konservativt ved bare at følge efter en
gaggle, som vi ofte ser i de store konkurrencer. Et formelt forslag blev dog ikke fremlagt. Endeligt blev det diskuteret om man
skulle forsøge med forskellige konkurrenSIDE 56 NORDIC GLIDING 2017

ce-former i hver klasse. Her blev mange nye
ideer bragt frem.
Årets Grand-Prix-serie er i gang. Der er
stadig mulighed for at deltage flere steder i
Europa denne sommer, og her igennem kvalificere sig til finalen, som afholdes i Santiago-de-Chile til vinter. Transport af fly fra
Europa til Chile betales af arrangørerne, så
det er en enestående chance for at få en stor
oplevelse i Andesbjergene.
På mødet var der også meget fokus på,
hvordan sikkerheden kan forbedres, specielt i lyset af de 2 kollisioner der fandt sted
under VM i Australien. Et analyse-program,
hvor man nemt kan identificere de piloter
der ofte flyver meget tæt på andre piloter,
virkede overbevisende.
For våre internasjonale konkurranser er
det en BID prosess der steder som ønsker å
arrangere en konkurranse tilbyr IGC en
konkurranse basert på et sett av krav.
I dette BID angis også kostnader for den
enkelte pilot. Ved flere tilfeller de siste årene har arrangører "lagt til" kostnader som
medlemskap i lokal og nasjonal klubb osv
- kostnader som må betales, men som ikke
har fremkommet i BID prisessen. Norge
foreslo derfor å stramme inn praksisen her,

ved at de kostandene som framkommer i
BID er endelige og skal dekke alle faste kostnader med å delta i konkurransen. Siden
forlaget ikke omhandler regler o.l., kunne
det vedtas med umiddelbar virkning.
Forslaget ble enstemmig vedtatt og fra og
med nå kan ikke en arrangør legge til flere
kostnader enn det som har blitt opplyst i
BID.
Det var et forslag fra Nederland om å tillate vannballast i klubbklassen. Bakgrunnen for forslaget var et ønske om a) å gjøre
flere fly attraktive for klubbklassen, b) øke
sikkerheten ved at en kan ha en ballast som
en kan droppe før landing / utelanding. Det
er en utfordring i dag i klubbklassen ved at
det er kun noen få fly som regnes som "gode"
- og at utvalget er dermed blir svært begrenset. Men klassens enkle form, der en slipper
trøbbel med vann, samt at mange klubbklasse fly ikke kan ta vann ble fremhevet av
flere. Forslaget ble trukket av Nederland,
men "plukket opp" av Australia og ført frem
til avstemming, der det tapte med god margin. Det ble fra flere hold oppfordret til å se
på handicapene for de flyene som kan gå i
klassen, slik at en om mulig kan få gjøre flere flytyper attraktive i klassen.

VM i 2020 for Åben, 20-meter 2-sædet og
18 meter klasserne bliver i Stendahl (mellem Hamburg og Berlin i Tyskland), Klub,
Standard og 15-meter klasserne bliver i Chalon-en-Champagne (nordlige Frankrig).
Begge konkurrencerne altså i fladt land med
gode termikforhold. Gode valg for de nor-

diske deltagere.
Patrick Pauwels fra Belgien modtog Lilienthal-medaljen. Patrick har i en årrække
været aktiv inden for svæveflyvning, og har
beklædt en lang række poster, blandt andet
som præsident for EGU.
Eric Mozer (USA) blev genvalgt til IGC præ-

POINTFORMLER
På plenarmötet 2015 lade Nederländerna
ett förslag om att justera något i poängberäkningen för att minska utdelade poäng
på dagar då vädret allt eftersom har blivit
sämre som gjort att några piloter hade tur
och kunde gå runt men majoriteten fick
landa ute. Resonemanget är att denna dag
borde en kortare bana ha utlysts och även
om det var en bra prestation av de som gick
runt banan så borde ändå en sådan dag
inte ge 1000 poäng till dagsvinnaren.
Nu är poängberäkningen kanske inte varje pilots skepphäst, därför en kort recap
(för att inte göra det hela mera komplicerat struntar vi i handicap/koefficienter):
idag blir det blir en 1000poäng-dag om någon har flugit minst 250km och piloten med

högsta hastigheten har varit ute på banan
i minst 3 timmar. Dessa 1000 poäng får
dock dagsvinnaren endast om några andra
villkor är uppfyllda:
För det första måste fler än 25% av piloterna som tog bogsering klarat av att ha
flugit minst 100km, annars blir det ingen
tävlingsdag alls. För det andra multipliceras poängerna med en dagsfaktor som kan
max vara 1, för vilket det krävs att minst
80% av piloterna som tog en bogsering har
flugit minst 100km.
På plenarmötet 2016 konkretiserade Nederländerna sitt förslag, som hade fått preliminärt godkänt året innan, som följt: multiplicera poängerna med ytterligare en faktor som påverkas av hur många piloterna

sident, Brian Spreckley (UK), Alexander
Georgas (Grækenland), Marina Vigorito
(Italien) Rene Vidal (Chile) og Terry Cubley
(Australien) blev alle genvalgt til Bureauet
(bestyrelsen), Frouwke Kuipers (Holland)
blev nyvalgt, så der er nu to kvinder i IGCs
Bureau.

Tekst Reno Filla, IGCdelagat for Sverige

som kommit runt banan i förhållande till
hur många som gav sig ut på banan och
gjorde ett ärligt försök. Och där började det
bli lite jobbigt för delegaterna, som jag misstänker ibland bara snabbläser förslagen
inför mötet men utan att tänka igenom
det hela. Det lutade starkt åt ett avslag av
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hela idén med devalvering, därför accepterade Nederländerna på mötet 2016 att förslaget läggs på is under ett år och tas upp
igen 2017. Så skedde också och förslaget
togs upp i år i en något enklare variant än
2016: http://www.fai.org/downloads/igc/
IGC_2017_Agenda_Ax8_1_5
Precis som förra gången bads Sverige att
hålla en presentation som förklarar hur
poängberäkningen fungerar idag och hur
den ska modifieras: http://www.fai.org/
downloads/igc/IGC_2017_Agenda_
Ax8_1_5_2
Presentationen, som åskådliggör poängberäkningen i en annan (jag tror: enklare)
form än vad som står i själva Sporting Code
3 Annex A, mottags väl och förslaget fick
en klar majoritet. Den nya faktorn gäller
från oktober 2017 och även de svenska reglerna lär modifieras på samma vis inför säsongen 2018. Jag antar att samma gäller
de norska reglerna. Det visade sig att man
redan har en liknande regel i Danmark för
att devalvera dagar då få gå runt, dock inte
med hjälp av en faktor utan man bakar in
det direkt i beräkningen av dagspoängen,
vilket ger en liknande, dock inte exakt samma, effekt.
En liten sak framkom efter debatten och
omröstningen. Ponera att 25 piloter tar en
bogsering, bara 20 av dessa klarar 100km
och 5 går slutligen i mål. Med den beslutade modifieringen blir den nya faktorn 0.90
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– ifall dagen tidigare hade gett 1000 poäng
till vinnaren så blir det numera max 900.
Men om alla 25 piloter klarar 100 km (dock
fortfarande endast 5 går i mål) så blir den
nya faktorn 0.84 – vinnaren får alltså max
840 poäng och dagen blir mera devalverad
än i scenario 1. Är denna dag verkligen sämre så att den måste devalveras mera? Kanske för att vädret först var bättre (så att
alla piloter klarade av 100km) men sedan
försämrades mera? Det kan man ju diskutera...
Det är ju just för sådant här att man egentligen vill nyttja året mellan förslaget presenterats som ”Year 1 proposal” då själva
grundidén diskuteras och ”Year 2 proposal”
som är ett fullt utformulerat förslag på en
regel eller regeländring. I en perfekt värld
skulle alla delegater involvera sina förbund,
landslag och (tävlings)piloter för att under
ett års tid reflektera och diskutera, mangla
hela förslaget genom att skriva offentliga
debattinlägg och med hjälp av beräkningar,
resonemang eller statistik försöka bevisa
eller motbevisa ett påstående. I praktiken
händer detta nästan inte alls.
Ett lysande motexempel är dock processen som vi hade inför ett radikalt förslag
på ett poängberäkningssystem som USA
har lagt i år: http://www.fai.org/downloads/igc/IGC_2017_Agenda_Ax8_2_2
Den inte helt okände John Cochrane har
varit involverad i det hela, merparten av

jobbet med förslaget gjordes dock av den
inte heller helt okände Rick Sheppe. Tillsammans med Finlands delegat Kristian
Roine hade vi en bra diskussion via email
om för- och nackdelar med en sådan radikal ändring av poängberäkning. Kristian
presenterade några omräkningar av gamla
tävlingar med hjälp av ett webbhack som
kan ta gamla resultat från SoaringSpot och
räkna om: http://apps.nil.fi/new-scoring/
(programmerad av Hannu Niemi). Det
visar sig att väldigt många piloter får liknande eller lika mycket poäng. Motargument
från USA: De nya reglerna ska uppmuntra
till ett annat beteende och motverka gaggles
och ”följa john” (a.k.a. ”gnuande”). Det är
alltså inte helt OK att räkna om gamla resultat som kom till stånd med gammalt
beteende eftersom det är just deta beteende som vi hoppas ändra på med nya regler som ger andra incitament. Motargument
från Finland till motargumentet från USA:
Blir ungefär samma när man tar en dag
med blåtermik, då lär det bli klungor även
med de nya reglerna. Till min stora förvåning var en stor majoritet av delegaterna
eniga om att något måste göras och grundidén fick godkänd. Det ska bli intressant
att se hur förslaget arbetas med under 2017
och vad som ska konkret presenteras på
plenarmötet 2018. H
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HER FLYVES ...
I serien ”Her flyves” tegner NORDIC GLIDING et portræt af de klubber, der udgør svæveflyvningen i
Norden.

”DET RIGTIGE STED AT VÆRE”
Emils Dudins, der her sidder i forsædet på klubbens ASK 13, stammer fra den lille by Sigulda i Letland. Da han var omkring tolv år,
begyndte han at flyve med radiostyret modelfly, men svæveflyvning var ikke en realistisk mulighed. ”Man var nødt til at købe sit
eget svævefly, betale for skoling, opbevaring af fly, hvert flyslæb
(hvis man kunne få et) os så videre. Det var meget dyrt,” fortæller Emils. Noget helt andet i Danmark, hvor han først studerede
og siden fik job – tilmed også en kone her i sommers! (til lykke!)
– i Esbjerg. Da han kom til Esbjerg, googlede han ”svævefly” og
kom i gang med at skole på ASK 13 på Bolhede den 14. maj 2016.
23. juli gik han solo, og den 6. august begyndte han at flyve Astir
CS. Det er ikke altid man værdsætter det man har, når man altid
har været vant til det. Hvis nogen sætter pris på tanken om at
dyrke svæveflyvning i en klub, er det Emils, der kommer fra et
land, hvor man ikke uden videre kan komme til at svæveflyve. ”Jeg
synes, at det er så fantastisk, at man har en mulighed for at være
et medlem af en svæveflyveklub. Det koster kun 720 kroner om
måneden, og så får man adgang til otte svævefly, og man kan
bruge al fritiden til flyvning. Vores klub er som en større familie,
hvor vi har grisefester, hygge og aftener, hvor vi arbejder. Jeg har
fået rigtigt mange nye venner og har haft det rigtigt sjovt i denne sommer. Hvis man elsker flyvning, så er en svæveflyve klub
det rigtige sted at være.”

Formand i Vestjysk Svæveflyveklub Mads Leth – her i bagsædet med
en elev foran – siger, at ”det er vigtigt, at vi får eleverne med ud i en
effektiv moderne tosædet svæver, så de kan opleve glæden ved at flyve de lange stræk og komme hjem til pladsen igen.”

”Det med at lære at flyve skal bare overstås”
NORDIG GLIDING besøger en klub, hvor svæveflyvningen går i arv, og hvor man alligevel
har blikket fast rettet mod fremtiden.
Tekst og Foto Ole Steen Hansen

Vestjysk Svæveflyveklub

Bolhede Airport, som den lille flyveplads angiveligt omtales lokalt
i det vestlige Jylland, er et fint sted at besøge. Her drives svæveflyvning i tre generationer, og man tager godt mod gæster. Den aften
NORDIC GLIDING dukkede op for at lave luft-til-luft-optagelser
af klubbens fly, var der samtidig arrangeret arbejdsaften for andre
klubmedlemmer, så man også kunne få noget af det praktiske f.eks.
med at male klubhus fra hånden. Når vi andre var lettet, kunne
dem på jorden fatte penslerne og gøre sig nyttige. Det garanterede
så også, at der var grillpølser og drikkevarer til alle, da vi var nede
på jorden igen.
Vestjysk Svæveflyveklub er meget bevidst om, at det sociale spiller en stor rolle, når man skal drive en svæveflyveklub. Selvom tendensen i svæveflyvningen er, at den bliver mere og mere individu-

aliseret for at tilpasse sig moderne menneskers moderne hverdag,
hvor man vil, hvad man vil, lige når det passer en, så er netop fællesskabet en del af svæveflyvningens helt grundlæggende eksistensberettigelse.
En del medlemmer bor nærmest på pladsen i weekenderne i sæsonen, og pladsen har da også et stort område til sommerhuse og
campingvogne. Kun klubmedlemmer kan bo og have deres vogne
stående på disse arealer. Det er ikke meningen, at flyvepladsen skal
udvikle sig til et sommerhuskvarter i nærheden af Nordsøen.

Vestkysttermik
Bolhede flyveplads ligger omkring 25 km nordvest for Esbjerg og
40 km fra Blåvandshuk – det vestligste punkt i Danmark. Der er

Grundlagt: 1936
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Medlemmer: Ca 55
Bane: 10/28 græs, 850 meter
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700 meter over Wasserkuppe i en Ka 2b!
Samtidig er vi 1650 meter over havets overflade.

H Her flyves: Vestjysk SFK

Et flyslæb klart til start i modvind ned ad Bane 06t. Bemærk at
en Dimona H36 netop er landet i medvind op ad bakke på Bane
24 – samme stykke asfalt, bare fra den anden ende. Det er helt
normal praksis på Wasserkuppe.

VESTJYSK SVÆVEFLYVEKLUBS FLÅDE
ASK21
Duo Discus T
Astir CS
LS4
ASW19
ASW28
ASK 13 (netop pensioneret som skolefly)

Klubbens Rotax-Falke på slæbearbejde vest for pladsen.

”

Der er faktisk termik omkring vores plads,
men naturligvis er det bedre inde i landet,”
forklarede formand Mads Leth. ”Vi flyver ofte
østpå for at få fat i den. Men i østenvind kan
vi nogle gange flyve termik helt ude over
Nordsøen. Det er en fantastisk oplevelse..

med andre ord ikke særlig langt til den jyske vestkyst med dens
høje klitter og brede strande. Heller ikke så langt til den søbrise,
der med den fremherskende vestenvind kan gøre det vanskeligt at
få rigtig fat i termikken.
”Der er faktisk termik omkring vores plads, men naturligvis er
det bedre inde i landet,” forklarede formand Mads Leth. ”Vi flyver
ofte østpå for at få fat i den. Men i østenvind kan vi nogle gange
flyve termik helt ude over Nordsøen. Det er en fantastisk oplevelse.”
Da NORDIC GLIDING var forbi Bolhede ved en anden lejlighed, hvor der var distriktskonkurrence, var det en dag med svag
vind, hvor dagens opgave gik nord-syd langs kysten, to gange ned
til den tyske grænse og tilbage igen.
Sandbankerne ude omkring vadehavsøerne kan også give terSIDE 62 NORDIC GLIDING 2017

mik, så der er muligheder selv så langt mod vest. Og så skal man
ikke se bort fra, at der er helt unikke og smukke udsigter over Vadehavet, hvor tidevandet konstant forandrer landskabet. Termikken er nok bedre inde i Jylland, men landskabet knapt så varieret.
Vi fløj efter klokken 18.00 den sommeraften, vi lavede billederne, og der var termik. Skyer kom drivende ind vestfra, og vi lå højere, så planer om at fotografere ude over selve Vestkysten måtte
opgives. Men inde omkring Bolhede var der flere bobler, så det ultralette fotofly var først nede igen, fordi de to svævefly blev hængende deroppe i aftensolen.
En Danmarksrekord på 650 km blev i 1987fløjet fra Bolhede, så
man kan altså komme væk fra pladsen.

Klubbens mange navne

”

Billedet her er taget fra en Super Dimona fløjet af Christin Nielsen
over den nordligste del af Vadehavet 30 km sydvest for Bolhede. Esbjerg Havn ses øverst til venstre. Hele vejen ned langs vadehavsøerne ses tørre, hvide sandbanker. Vi mærkede termik fra dem alle, da
vi kom sydfra og fløj op langs kysten. Da vi havde mærket de første
bobler, var det forudsigeligt som amen i kirken, hvor den næsten
sandbanketermik ville ramme os. En dag som denne ville man fra
Bolhede kunne flyve pæne stræk med termik over havet og nyde det
unikke landskabs strukturer og farver, som man kun kan opleve
dem fra et fly.

Vestjysk Svæveflyveklub kan spore sine aner mere end 100 år tilbage til et par unge mænds flyvske drømme i 1912. Det var den
senere stifter og formand Hugo Holm, der det år sammen med sin
bror byggede noget, der kunne minde om en flyvemaskine. På vingerne kom den aldrig. Et par år efter stod et nyt vidunder klart,
men problemet var starten. Motordreven trækkraft havde de to
drenge – Hugo var nu 14 år – ikke adgang til, og desværre var hverken deres far eller naboen villige til at låne dem en hest. Løsningen
på problemet blev at lade en flok får levere hestekræfterne.
Og hvordan gik det så? Termik Tidende – klubbens blad – måtte i 1971 fortælle, at ”om prøveflyvningen foreligger der ingen tilstrækkeligt sandfærdige beretninger, men Hugo fortæller selv, at
da han nogle dage senere kunne forlade sengen, var hans interesse
for flyvning kølnet betydeligt.”

Hangarer, klubhus og camping- og hytteområde oppe mellem træerne øverst i billedet.
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KLUBFLÅDE
LN-GLU - LET Super Blanik L23.
LN-GGU - Grob Astir SC
LN-HAR - Piper PA-18-150 Super Cub

Anders Due flyver Vestjysks ASW 28-18E. Han begyndte i klubben som
14-årig, og selvom han nu er 24, bor i Kolding og kunne flyve i andre klubber tættere på og måske endda med bedre termik, er han fortsat medlem
af Vestjysk Svæveflyveklub. Klublivet og den gode atmosfære i klubben
trækker.

Tre generationer af svæveflyvere på samme plads; fra venstre mod højre Chris Møller, Allan Madsen og Louis Madsen
En af de privatejede ultralette fly trækkes frem. Ejeren, Allan Madsen, er
lige returneret fra Benalla i Australien, hvor han fungerede som hjælper
for Arne Boye-Møller i 18-m-klassen.

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

Distriktskonkurrence – her er det Jacob Graa
og Preben Hove, der letter i deres Nimbus
4DM. Denne dag blev de nummer 11 af 18,
dagen efter vandt de!
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I 1928 havde Hugo fået modet tilbage
og fremstillede efter tegninger fra et tysk
blad et svævefly, mens han var ansat på
Esbjerg Højskole som staldforpagter. Angiveligt skal dette fly havde været på vingerne tre
gange, inden det havarerede. Men man skal nok ikke forestille
sig meget mere end nogle sekunders hop.
I 1936 blev Esbjerg Sportsflyveklub – der senere kom til at hedde Vestjysk Svæveflyveklub – så stiftet med 41 medlemmer. Man
købte en brugt Stamer Lippisch på Samsø, men var snart i gang
med at bygge en Hol’s der Teufel, der var lettere at spænde op, fordi det foregik med stræbere og ikke barduner. Siden byggede klubben også et par Grunau Baby’er og en 2G. Den ene ad de to Baby’er
(OY-AXO) flyver i dag med DaSK, mens 2G’en er på museum i
Stauning. I 1954 blev klubben den lykkelige ejer af et køretøj. Nu
var det ikke længere nødvendigt at bruge håndkraft til at slæbe
spillet ud til det sted, hvor det skulle stå, og heller ikke at håndkrafte wiren ud til en ny spilstart. Det skal bemærkes, at man kunne flyve 60-70 starter på en dag med håndholdt wire mellem hver!
Det har næppe været nødvendigt at gå til fitness for medlemmerne dengang!

Bolhede
Da Esbjerg flyveplads skulle flyttes til dens nuværende placering
ved Korskroen øst for byen, stod svæveflyveklubben i fare for at
blive hjemløs. Varde Flyveplads eller flyvning fra den nye lufthavn
var muligheder, der blev overvejet. Men løsningen blev at købe
egen jord og anlægge flyvepladsen ved Bolhede. En af klubbens
forhandlere var selv landmand, og som det konstateres i 50 års-jubilæumsskriftet. ”Det er nu rart med en erfaren og dygtig fagmand,
når man skal snakke priser på jord med stædige vestjyder.”
Og denne nye flyveplads med hytteområde, hangarer og klubhus har Vestjysk Svæveflyveklub så arbejdet med siden 1971. Klubben har skiftet træ ud med glasfiber, og der er kommet flere ultralette fly i hangarerne de senere år. Det er private, der gerne vil have
muligheden for at flyve, når det passer dem. Et medlem sagde direkte, at ”jeg er blevet for gammel til at stå på en mark og skille
svævefly ad”. Andre ser de ultralette fly som oplagt til ture, mens
de fortsat flyver svævefly for sportens skyld.
Formand Mads Leth ser gode muligheder i at kombinere svævefly og ultralette: ”Vi har som svæveflyvere faciliteterne og kan
sagtens dele dem. Vi udnytter blot bane, klubhus og værksted bedre. Derudover tror jeg vi kan give ultralet-miljøet noget mere klubNORDIC GLIDING 2017 SIDE 65

H Her flyves: Vestjysk SFK

Mange klubber ville gøre meget for at få
fingre i noget så lækkert som en ASW 2818 som klubfly. Med 18-m-tipper er flyet
enkelt og godmodigt i sin handling, og
med glidetal 48 er der ikke langt til performance i ældre åbenklasse-konstruktioner. Flyet er tilmed en turbo-”E”-model, så man også kan komme hjem, hvis
termikken svigter sidst på dagen.

Vestjysks Duo Discus T sætter næsen hjemad efter fotoflyvningen!
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”

Startfeltet i den vestlige ende af banen til
en distriktskonkurrence i juni 2016.

Svæveflyvningens største udfordring?
Det at fastholde medlemmer som
får S-certifikat. Det er ca. 50 om
året, der kvitter svæveflyvningen på
den konto, og kunne vi blot fastholde disse så ville vi have en god fremgang. Og det sker kun ved, at vi får
dem fanget i det, som jeg og andre
svæveflyvere finder er så fedt ved
svæveflyvning..

kultur ved at de kommer med sammen med os.”
Og hvad så med svæveflyvernes klassiske princip om frivillig arbejdsindsats?
”Det skal vi holde fast i,” mener Mads Leth. ”Der er masser af
ressourcer i medlemmerne, men de skal føle, at de bidrager med
noget på en effektiv måde. Det kan ikke nytte, at tingene ikke er
planlagt godt.”
Og hvad ser man på Bolhede så som svæveflyvningens største
udfordring?
”Det at fastholde medlemmer som får S-certifikat. Det er ca. 50
om året, der kvitter svæveflyvningen på den konto, og kunne vi
blot fastholde disse så ville vi have en god fremgang. Og det sker
kun ved, at vi får dem fanget i det, som jeg og andre svæveflyvere
finder er så fedt ved svæveflyvning. Den fulde oplevelse kommer
først, når man begynder selv at flyve ud over landet. Og det behøver ikke at være 1000 km. Alle skal bare blive lidt bedre fra år til
år. Men så længe de nye S-piloter ikke selv har oplevet det at svæveflyve ud over landet og komme hjem igen, så er der stor risiko
for at de finder på noget andet før eller siden!”
”Derfor skal det der med at lære at flyve også virkelig bare
overstås i en fart,” understreger formanden. ”Det må gerne være i
koncentrerede kurser, så man meget hurtigt kommer til at gå solo.
Det er ikke sikkert, vi altid kan klare det selv i klubben, men så må
vi finde en løsning på det. Måske samarbejde med en klub i Tyskland.”
Når man går rundt og taler med folk på Bolhede, er det dog ikke
strækflyvninger medlemmerne fremhæver før alt andet. Lad Anders Due, en af de unge i klubben, få de sidste ord om Vestjysk
Svæveflyveklub, for de er faktisk ganske repræsentative: ”Den er i
mine øjne en fantastisk flyveklub, hvor der er mulighed for at dyrke sporten på alle niveauer – ung eller gammel, nybegynder eller
veteran. Klubbens medlemmer kan flyve i alt lige fra ældre veteran-svævefly, til moderne glasfibermodeller med turbomotor – eller de kan give sig i kast med decideret motorflyvning. Der er et
godt socialt sammenhold i klubben, hvor alle kan føle sig velkomne.” H
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FLYVESTAFETTEN ...
20 ”kvikke” til en svæveflyvepilot.
FLYVESTAFETTEN portrætterer de
personligheder, der udgør svæveflyvningen i Norden.

Med min far Börje Gustavsson, Uppsala Masters
2015 (Foto: Jens Trabolt)

Hvor er du med flyvning om 10 år?

Klub: Borås SFK

Några av anledningarna varför jag fortsatte flyga.
Välkommen till Borås Segelflygklubb!

Alder: 24 år

Værste flyvetur eller oplevelse med flyvning nogensinde?

Jag lärde mig flyga i Borås men även på Segelflygcentrat Ålleberg där jag
jag tog chansen att delta som provelev för lärarkursen. Någonting som
fler borde ta chansen till. Flygplanen jag började flyga på var DG 500
och DG 1000 men även dukbeklätt i form av Bergfalke 4.

Hvad er den mest mindeværdige oplevelse i forbindelse
med din træning?
Helt klart utelandningarna, upplevelserna man fått med dom och inte
minst människorna man stött på när man står där på fältet mitt ute i ingenstans. Otaliga gånger har man bemötts av öppna armar, fått mat och
all hjälp man kan få.

Får nog bli ja på den eftersom jag arbetar som flygmekaniker.
Mycket av det jag kan idag har jag att tacka segelflyget, mycket genom att få lära mig av andra medlemar vid årstillsyn. Jag har även fått
möjlighet att gå kurser på Ålleberg där utbildningen var lika värdefull som min skoltid till flygmekaniker.

flygmekaniker i Bodö, Norge.

Nationalitet: Svensk

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

Kan du reparere et fly?

Jag har med all säkerhet världens vackraste paraplyflicka. (Foto Ulotne.pl)

Navn: David Gustavsson

Under hela min uppväxt har flyg funnits omkring mig, min far flyger
och min farfar flög. Så valet att börja flyga var relativt självklart. Att
flygklubben erbjöd en välkomnande miljö med fantastiska medlemmar och god ungdommsverksamhet gjorde att jag fortsatte.

En fågel hade ju varit kul, nä skämt åsido. Jag har svårt att tänka mig
någonting bättre

har sitt, men det finns dom som sticker ut lite extra. Kanske den på
JVM i Polen 2013 där jag vann en dagsseger, eller någon av flygningarna på Flight Challenge Cup i Slovakien. Att flyga och tävla i bergsmiljö var helt magiskt. Men inget har hittills varit lika magisk som när
jag som åttaåring fick följa med min far och flyga Chipmunk.

Stafet til David Gustavsson overrakt af danske Hans Chr. Bertelsen: ”Vi fløj
sammen i Sverige i 2014, og jeg kunne godt tænke mig at høre, om han er klar til
JWGC 2017.”

Hvorfor blev du svæveflyver?

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

Ja vilken skall man välja… sista dagen på JVM i Polen 2013 landade
jag ute och gav bort en fin placering. Den flygningen kom jag mentalt
över först efter att jag förstod att det är bara mig själv och mitt eget
ego man tävlar för i segelflyg.

Hvilke fly ville stå i din drømmehangar?
Utan tvekan, en Jantar std med FES.
Hvem er den bedste pilot, du nogensinde har fløjet med?
Där får jag nog svara min far, Börje Gustavsson. Jag hade nöjet att
flyga Uppsala Masters med honom år 2015 och var imponerad över
lugnet han skapar i cockpit. .
Hvad sysler du med, når du ikke flyver?
Det mesta andra på klubben, underhåller flygplan, planerar fester, läger eller umgås med dem andra medlemmarna. Den lilla tid som blir
över tillbringar jag med min fästmö Elin Sandblom eller på jobbet som

Efter några år med mycket tävlingar vill jag framöver göra annat så
som läger i St Auban, Sydafrika eller lära upp morgondagens JVM piloter. Om familj och jobb tillåter så kanske jag om tio år ännu en gång
får möjlighet att delta på ett världsmästerskap.
Hvad er, efter din mening, de største udfordringer i luftsport og General Aviation i dag?
Egoismens framfart. Dagens problem löser vi tillsammans, alltså genom starka flygklubbar där vi gemensamt hjälps åt. För att göra vår
röst hörd och därigenom påverka behöver vi bli fler. Detta är inte
mitt och det är inte ditt ansvar utan det är vårt.
Jag som har eget flygplan behöver ständigt påminna mig själv om att
någon måste hålla även min vinge imorgon.

Har du nogensinde fået kritik for din flyvning?
Ofta, vilket jag är glad för annars hade jag förmodligen inte kunnat
skriva detta i dag. Segelflyg kan vara farligt speciellt om man har en
övertro i sin förmåga och då kan försätta sig i situationer med yterst
små marginaler. Det är viktigt att vi hjälper varandra och är lyhörda.
Er der en ting omkring det at flyve, du ville ønske du havde indset
noget tidligere?
Hur fantastiskt kul det är! I början var jag insnöad på bara sträckflyg,
men flyg har jag insett har så mycket mer. Vare sig det är aerobatic,
molnflygning, sträckflyg, gammalt eller nytt med mera så har det sin
charm och gör att man bara vill flyga mer.

Hvilket fly flyver du nu?

Hvor mange timer har du totalt?

Hittills har jag mestadels flugit min fars Jantar std (Grodan) (Frøen,
red). I år har jag valt att delta på JVM i standard klassen. För att inte
betala dyra hyror så har jag precis köpt en LS-8. Så i sommar ser ni
mig i grodan v2.0.

900h

Har du nogensinde skadet et fly?
Vid en utelandning på ett kupperat fält tog vänstra vingen i gräset
och flygplanet gjorde då en ground loop. Den höga belastningen på
sporren (halen, red.) vid inslaget innebar sprickor vid infärstningen
av stabilisatorn.

Bedste flyvning nogensinde?
Svårt att särskillja den flygningen som är bäst eftersom varje flygning
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Team Sweden på JVM i Australien 2015

Selfie (dock en tidningsfotograf som tagit denna)
Har du en favoritrute
Utan tvekan Bodø-Borås. Att få träffa Elin och att komma till flygklubben slår allt.

Hvilken flyvepersonlighed beundrer du mest - og hvorfor?
Det finns många olika typer av flygpersonligheter i mina ögon, olika
människor som gör en flygklubb till vad den är. Ofta är dem
äldsjälar som sliter i det dolda så vi andra kan ha det gott. För mig
har det varit en person som efter ha stått ut med min far på segelflygtävlingar varje sommar i mer än tjugo år, men utan tvekan ställde upp och hjälpte även mig. Denna person är min mor, Siv
Gustavsson.
Få ord kan beskriva vår tacksamhet till dessa människor, så nästa
gång du träffar din eldsjäl ge hen beröm och en klapp på axeln. Tack
Siv, nästa gång vi ses får du en stor kram

Hvilken dansk eller norsk juniorpilot skal
have ”Pilotstaffen” næste gang - og
hvorfor?
Jag hoppas Arnulf Snekvik från Norge vill
överta staffettpinnen och att han kan delge
sin känsla för segelflyg och erfarenheterna
som instruktör i Nya Zeeland. H

Glädjen efter avklarad 42mil bana i 127km/h och
Guld-C höjd. (med Björn Erik Rudsmark).
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G-påvirkning- ved cursorens position er belastningen ca + 6 G og farten ca 288 km/t.
(figur HCL)

Tekst og foto: Jens Trabolt

Flyvningen startede fra Christianshede d. 18. september 2016. Piloten, som også var instruktør, sad i forsædet og passageren, som
tidligere havde haft svæveflyvecertifikat, sad i bagsædet.
De to personer kendte hinanden fra tidligere, da passageren havde været flyveinstruktør og flyvechef for piloten, og havarikommissionen anfører, at både pilot og passager havde stor respekt for
hinandens flyveerfaring og flyvekundskaber.
Efter start styrede piloten flyet mod sydvest og fandt termik og
steg til en højde af ca. 800 m. Passageren spurgte – efter foregående aftale – om lov til at overtage kontrollen for at afprøve flyets flyveegenskaber. Piloten vurderede, at både område og flyvehøjde var
tilstrækkelig til, at det var sikkert, og overlod styringen til passageren. Kort tid efter fik piloten en FLARM-advarsel om et andet
fly i klokken 2-position og fik kort tid efter trafikken i sigte. Derefter valgte piloten at give en let påvirkning af styrepinden til venstre, for at svinge svæveflyet til en kurs væk fra trafikken. Passageren i bagsædet fik umiddelbart herefter øje på det andet fly. Derefter slap piloten styrepinden igen.
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Svæveflyet fløj herefter og i de følgende ca. 70 sekunder 5 oscillationer af stigende styrke. Ud fra flyets GNSS-logger har Havarikommissionen efterfølgende kunne udlæse, at flyvehøjden varierede mellem 800 og ca. 390 m med en flyvehastighed varierende
mellem 0 og ca. 290 km/t TAS (True Air Speed) – flyets næsestilling varierede mellem ”næsen fuldstændig lige op i luften”, ”næsten
wingover”, og ”næsen direkte ned mod jorden”. Kursen varierede
over hele kompasskalaen. Under manøvrerne har G-påvirkningen
varieret mellem ca. – 0,4 G til ca. + 6 G. Den høje G-belastning var
ved en hastighed på ca. 288 km/t TAS.
Herefter tog piloten kontrol over flyet og fladede ud i en højde
på ca. 560 m og med en flyvehastighed på ca. 150 km/t. Piloten og
passageren opdagede herefter, at ingen af dem fløj og havde kontrol over flyet i de ca. 70 sekunder, som hændelsen varede. Under
oscillations-hændelsen havde piloten opfattelsen af, at passageren
testede svæveflyets flyveegenskaber, mens passageren troede, at piloten demonstrerede svæveflyets flyveegenskaber.
Flyet landede uden problemer, men efterfølgende blev det kon-

stateret to skader, en ca 6 cm lang revne (crack) i flyveretningen
på oversiden af højre vinge ved luftbremserne samt en indvendig
revne i selve luftbremse-kassen i højre vinge.
Flyet er certificeret efter CS 22 utility-standarden, hvor maksimal G-påvirkning under normal flyvning (godkendt operationsområde) ikke må overstige – 2,65 G til + 5,30 G op til 180 km/t, og
-1,5 G til + 4 G op til 280 km/t (Vne). Der er dog en indbygget sikkerhedsfaktor på 1,5 i CS22-certificeringen, som producenterne
skal leve op til. Ved disse Ultimate Load Factors (som er defineret
ud fra mange, mange års erfaring med, at fly ofte flyves ud over de
fastsatte normalbegrænsninger) må komponenter gerne deformere eller blive beskadiget op til denne grænse, men de må ikke svigte og umuliggøre en sikker landing eller evakuering af flyet. Ultimate Load Factors for en Arcus M er – 3,98 G til +7, 95 G op til
180 km/t og – 2,25 G til + 6,00 G ved Vne (280 km/t). Under den
aktuelle flyvning blev der fløjet med ca 288 km/t og med en påvirkning på + 6,0 G, som er lig svæveflyets strukturelle begrænsning. Skaderne er efter havarikommissionens opfattelse et resultat

Flyvehøjder - GNSS loggerdata.
Retur til afsnit

BILAG 1

Uklarhed omkring pilot-roller var medvirkende til, at en dansk Arcus M blev overbelastet
under flyvning sidste år, skriver den danske Havarikommission i en aktuel rapport. For andre piloter er der meget at lære omkring de tankevækkende detaljer, hvorfor NORDIC GLIDING her bringer de vigtigste fakta og konklusioner.
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”Jeg flyver”

Flyvehøjder - GNSS loggerdata (figur HCL)

af overbelastning.
Havarikommissionen noterer sig tilstedeværelsen af human-factors i denne hændelse. Både pilot og passageren havde erfaring
som svæveflyvepilot og instruktører, og der eksisterede et forhold
af gensidig respekt mellem de to personer. Som følge af ovenstående forhold var den naturlige autoritetsgradient mellem en pilot
og en passager eller en flyveinstruktør og en flyveelev sandsynligvis ikke til stede under flyvningen. Personer som kender hinanden
eller hinandens kundskaber inden for et specifikt fagligt område
vil ofte udvise respekt for dette og derigennem vise tilbageholdenhed ved ikke at interferere i en hændelsesforløb, skriver kommisionen i sin rapport.
Havarikommissionen noterer sig også, at hændelsen blev forårsaget af manglende, standardiseret closed-loop-kommunikation
(kommunikation designet til minimere misforståelser – fx ”Jeg flyver”, ”du flyver”) omkring hvem som havde kontrollen over svæveflyet samt, at ingen af de to ombordværende tog kontrol over
flyet på et tidligere tidspunkt. H
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BILAG 4

Flyvehastighed - bemærk at hastigheden varierer mellem 0 og ca. 288 km/t (figur
HCL)

BILAG 2

Flyvehastigheder (TAS) - GNSS loggerdata. G-påvirkninger (forhold 100 : 1 G) - GNSS loggerdata
Retur til afsnit
Retur til afsnit

H Flight Safety
Story

WE BRING YOU UP FRONT

”

Vi har nu en ny Perspektivplan, som
afstikker kursen fremad og kan hjælpe
med inspiration og ideer. Det var den
lette del af arbejdet. Nu kommer det
tunge træk, hvor planen skal implementeres.

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 +4546 19 19 19
Mobile +45 22 88 20 83

af Peter Eriksen, Formand, DSVU

LEDER:

Målgruppen læser
ikke aviser
Det var lidt af en øjenåbner, da undertegnede på årets repræsentantskabsmøde foreslog, at vi måske skulle indrykke helsides annoncer i de store aviser for at reklamere for Åbent Hus-arrangementer. ”Hvem gider læse aviser? ” kom det straks fra de unge
elementer i forsamlingen. Og det er jo ganske korrekt. Vi satser
på at rekruttere flere unge, men den målgruppe læser ikke aviser, vi må bruge andre medier til at få fat i de nye medlemmer.
Det sætter Kommunikationsudvalgets opgave i perspektiv. Vi
ønsker mere diversitet, kvinder og unge, men vi må først forstå
hvordan vi kommunikerer med målgrupperne, hvilke medier og
hvilket budskab. Kun målgrupperne selv kan fortælle, hvor og
hvordan budskabet skal serveres. Det er derfor mere end nogensinde vigtigt, at vi får flere unge og flere kvinder involveret i arbejdet i klubberne og i DSvU.
Vi har nu en ny Perspektivplan, som afstikker kursen fremad
og kan hjælpe med inspiration og ideer. Det var den lette del af
arbejdet. Nu kommer det tunge træk, hvor planen skal implementeres. Det er nu, vi vil finde ud af, om der er ønske og vilje i klubSIDE 72 NORDIC GLIDING 2017

berne til at investere energi i de visioner, der er lagt frem. Fra Hovedbestyrelsens side vil vi sætte alt ind på at få nogle initiativerne ført ud i livet, men vi kan altså kun gøre det i samarbejde med
klubber og medlemmer. Fastholdelse, rekruttering og aktivering
af S-piloter gennem målsætninger er noget af det, der står øverst
på ønskelisten.
Noget af de vigtigste er at sikre, at nye mennesker føler sig velkomne hos os. Når de nysgerrige potentielle mennesker dukker
op på flyvepladsen, så gå frem og byd dem velkommen. Forklar
om sporten, om glæden ved at flyve, om sammenholdet og fællesskabet i klubben. Sørg nu for at de ikke slipper væk igen, uden
at de have fået en flyvetur, eller i det mindste har en aftale om
at komme ud i klubben igen næste gang der skoles. Vi har et helt
unikt produkt som er nemt at sælge, men vi skal blive bedre til
at gøre adgangen til vores sport mere tilgængelig.
Vend ansigtet mod de nye, ikke ryggen!
Det er forår, en ny dejlig sæson er i fuld gang. Vinterarbejdet
ligger bag os, cumulusskyer og termik venter forude. Flyv nu alt
hvad I kan. Intet fører til så megen glæde i vores sport som selve
flyvningen. Men gør det sikkert, tænk dig om i luften og på jorden. Respekter dine egne begrænsninger. Langt de fleste uheld
skyldes at piloten ikke har respekteret sine egne begrænsninger
– det er dig det handler om.
Vi ses i termikken. H

Arboga Open och Svenska Mästerskapen 2017
18 M, Klubb och Tvåsitsatklassen
Arboga FK inbjuder härmed till Arboga Open med Svenska Mästerskapen i Segelflyg under perioden 1 – 8 juli 2017.
Tävlingen hålls på vårt fält strax utanför Arboga. Tävlingsområdet sträcker sig från norra Östergötland via Bergslagen ända upp
till norra Dalarna.
Fältet har ca 1800 meter hårdgjord och nysopad bana samt ett ca 800 meter långt och 60 meter brett grässtråk.
Tävlingen kommer att vara sanktionerad av FAI för att Du ska kunna tillgodoräkna Dig rankingpoäng.
Vi inbjuder också internationella deltagare till tävlingen.
Tävlingslicens: För att tävla om Svenska Mästerskapet räcker nationell licens. För att få rankingpoängen i igc:s lista måste man
ha FAI sportlicens
Anmälan kan göras på www.arbogafk.se/ArbogaOpen/ArbogaOpen2017
Anmälan jämte avgiften ska vara klubben tillhanda senast 1 juni, 2017. Anmälningsavgiften (1950 kronor) inkluderar inte bara tävlingen, utan också avslutningsfesten för pilot och en medhjälpare. Anmälningsavgiften betalas till Arboga FK pg 295010 – 3. Glöm
inte att ange namnet vid inbetalningen!
Anmälan efter 1:a juni är också möjlig men kostar då 2500 kronor.

H Fra
Open
Team
Glider
Captains
Network-statusve
noteblok Camp

Interview

”Der flyves hurtigere
end teorien kan forklare”

”

Der foregår en professionalisering af de
internationale konkurrencer og de som
flyver mange store konkurrencer regelmæssigt og som har fløjet i området allerede, er uforklarligt heldige hele tiden.

Ib Wienberg fungerede som dansk Team Captain under årets VM i
Benalla. Hvilke observationer kom med hjem på notesblokken?

NG: Hvordan gik det så – set fra teamcaptains synsvinkel? ?
Såmænd udmærket !
I nationskonkurrencen blev Sverige nr. 12 og Danmark nr. 13 –
omtrent midt i feltet. Jeg ser det nærmest som placeringen i en
form for VM for holdledere og ikke prangende, men til at arbejde
videre med.
Vi skal så glæde os ved de gode enkeltpræstationer på flere dage
og at Börje Eriksson (Sverige) og Arne Boye-Møller (Danmark)
begge sluttede i top 10 i 18 meter klassen.

NG: Hvordan oplever du tendenserne i de store konkurrencer?
Der foregår en professionalisering af de internationale konkurrencer og de som flyver mange store konkurrencer regelmæssigt og
som har fløjet i området allerede, er uforklarligt heldige hele tiden.
Efter min opfattelse er en topplacering ved VM i vore dage stadig
mere vanskelig uden adgang til den seneste version af et skarpt fly,
regelmæssig deltagelse i store konkurrencer og gerne forudgående
(konkurrence)flyvning i området. Det er ikke altid nemt at forene
med et almindeligt lønnet job og et liv, som mange af os gerne vil
have det.

Desværre ligger der også i tiden nogle taktiske disponeringer omkring afgang og valg af samarbejdspartnere på ruten – som i det
mindste i tørtermik minder (for) meget om et cykelløb på landevej.
Der flyves samtidigt uforståeligt ”tight” – igen specielt i tørtermikken. Det er et fortsat problem at få ændret den accept af risiko,
som deltagerne åbenbart i en eller anden grad er enige om.
På den positive side ser jeg til gengæld, at piloterne og flyvningen
som sådan stadig udvikler sig. Der flyves hurtigere end al hidtidig
teori kan forklare.
Vejret var, som normalt under et VM, også unormalt ringe under VM 2017 – kun på en træningsdag og på en enkelt af konkurrencedagene var vejret det, som der går så mange historier om.
Men piloterne var dygtige - meget dygtige - ved VM i Benalla;
Hvad siger du til 581 km med 152 km/t i et 18 meter fly og 610 km
med 162 km/t i et 21 meter fly!
NG: Hvordan ser du fremtiden ?
Jeg tror på, at de store konkurrencer vil fortsætte med at være noget domineret af de piloter, som har den bedste organisation bag,
de bedste fly til rådighed og ikke mindst tid ( og økonomi ) til at
deltage i både For-VM og andre store konkurrencer hele tiden. Alligevel vil det være sørgeligt, hvis vi ikke fortsat deltager og lader
den internationale konkurrenceflyvning passe sig selv.
Vi kan måske blive nødt til at vælge mellem, om vi vil gå meget
snævert efter medaljepladserne og så søge at finde de ( få ) piloter,
som kan opfylde de krav, jeg mener er en forudsætning for at nå
der til eller vi mere vil tilgodese, at de flest mulige får adgang til at
deltage i store konkurrencer og får de oplevelser og del i den kunnen, som findes der.
NG: Var I godt forberedte ?
Vi var så godt forberedte, som det vel var praktisk muligt. Det var
en fornøjelse at arbejde sammen med piloterne om de mange forberedelser op til konkurrencen.
Vi brugte tæt ved et år, mange samtaler, mange telefonsamtaler og
mere end 300 mails på at løse de mange praktiske ting og dernæst
på terræn og det forventelige vejr i konkurrenceområdet.
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Jeg var på et længe planlagt ophold i Tocumwal i januar 2016 for
at flyve en Janus CT ( “The wooden Arcus” ) sammen med min
gode ven Verner Lund, og vi tog en dag ud af opholdet for at køre
forbi Benalla, besøge mulige indkvarteringer og tale med nogle af
deltagerne i For-VM. Vi fløj også lidt tilfældigt med på nogle af
dagene, men ingen af de danske piloter havde mulighed for at deltage i For-VM eller for den sags skyld flyve i området i længere tid
op til konkurrencen.
NG: Og Benalla var stadig lige så godt et sted, som du husker
fra din egen deltagelse under VM 1987 ?
Ja – Benalla er stadig et fint sted, hvor der uden problemer kan afvikles en konkurrence med mange deltagere. Pladsen er stor – god
plads til alting, til parkering af fly, til startafvikling og til ankomster. Det er også en fornøjelse at se 10 – 12 godt motoriserede Pawnee i operation.
Konkurrenceleder Terry Cubley og hans mange hjælpere lavede
et fornemt stykke arbejde – kompetent og samtidig så venligt og
afslappet, som måske netop australierne gør det.
Benalla 2017 var en rigtig god oplevelse, som jeg vil huske i meget
lang tid. H

Ib Wienberg (t.h.) og vennen Verner Lund med ”The wooden Arcus” under opholdet i Tocumwal januar 2016, som bød på research-besøg i Benalla (Foto: Eddie Madden)
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SÆT KRYDS ...
Hvad er bedre end at opleve flyvningen live? På kalendersiden finder du information om årets store
og små begivenheder. Tips? Kontakt jenstrabolt@nordicgliding.com
af Arne Wangsholm, Leder S/NLF (foto: Jens Trabolt)

TÄVLINGAR & CAMPS 2017

Ny sesong og nye muligheter
og kvelds skoling. Videregående skoling har også gått over fra
Årsmøte til klubbene er gjennomført, materiellet er overhalt og
konsentrerte kurs til helg- og kveldsskoling. Her er det muligheen ny sesong er under oppstart. Luftsportstinget er også gjenter til å melde seg på sentrale kurs (SVEDANOR) for å få en ranomført. Noen nøkkelpersoner er skiftet ut, noen har byttet opskere progresjon.
pgaver, mens andre er kommet til. Rotasjon på oppgaver og nøkEndringene i vår aktivitet har gått over år, i takt med at samkelpersoner er viktig for at vi skal få nye impulser og utvikle oss
funnet rundt oss har endret seg. Det kan virke som kjøp og salg
videre. Jeg takker dere som har bidratt, dere som fortsetter å biav tjenester er mer i fokus blant folk flest enn tidligere. Dersom
dra, ønsker nye nøkkelpersonene velkommen og ser frem til å arvi ser på våre aktiviteter som et tilbud vi skal selge i et marked,
beide sammen til felles beste.
bør vi etter hvert forbedre/effektivisere det for å sikre at vi er
Vi må vite både hvor vi er og hvor vi vil for å finne en hensiktskonkurransedyktig. Det leder inn på artikkelen fra Allison Randmessig måte å komme dit på. Også i frivillig aktivitet henger alt
le (i det engelske seilflyforbundet) i siste Nordic Gliding, og som
sammen med alt. Vi må se ting i sammenheng for å få til gode
Claus Nedergaard Jacobsen har oversatt under tittelen «At levere
og helhetlige løsninger. PR og rekruttering er viktig for å få nye
det, som folk ønsker». Spørsmålene som stilles der, er blant anmedlemmer og holde oppe aktiviteten. Behovet for stor rekrutnet hva som kan gjøres for å få
tering, med påfølgende innsats
av nøkkelpersoner, reduseres hvis
Skolingen slik vi driver den, er ressurs- grunnskolingen slik som nye elever ønsker, hva med videregåenvi makter å holde bedre på eksikrevende. Spesielt gjelder det
de skoling, hva med tilbudet til
sterende medlemmer. Det vil pågrunnskolingen. Lite har forandret
eksisterende medlemmer? Nøkvirke aktiviteten, gi muligheter
seg på årtier, annet enn at effektive kelpersonene vil være en viktig
for større fokus på videregående
kursuker er erstattet med mindre ef- brikke for å få dette til. Deres
opplæring og medlemsflyging
synspunkter er viktige å fremme
som igjen kan gi et bedre tilbud
fektiv helg- og kvelds skoling.
og å lytte til for å legge forholdefor eksisterende medlemmer.
ne til rette for at de skal kunne
Klubbene består av mange forbidra. Instruktørene har en viktig rolle som trenere. For å funskjellige medlemsgrupper. En grovinndeling kan være; elever,
gere som trener må en, sammen med de enkelte medlem, finne
selvstendige piloter, nøkkelpersoner (instruktører, slepeflygere,
en hensiktsmessig fremdrifts- eller utviklingsplan. Det franske
teknikere, administratorer) og støtte medlemmer. Hver av grupseilflyforbudet har laget et opplegg som en kan ta utgangspunkt
pene har sannsynligvis noe ulike interesser og behov. Det bør en
i. Første introduksjon til systemet ble gjennomført på årets skose i sammenheng for å se til at aktiviteten og tilbudet er balanlesjefsseminar.
sert.
Dette bør gjøre det lettere å sette realistiske mål samt å trene
Skolingen slik vi driver den, er ressurskrevende. Spesielt gjelbevist for å nå målene.
der det grunnskolingen. Lite har forandret seg på årtier, annet
Lykke til med en ny og fin sesong. H
enn at effektive kursuker er erstattet med mindre effektiv helg-

”
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22.- 23.4

Junior- og Kvinde Nationalholdssamling, Arnborg,
Danmark

8-9.7

Junior- og Kvinde Nationalholdssamling, Arnborg,
Danmark

28.4-1.5

Norges Cup 1, Elverum Open, Norge

10-21.7

Sun Air Cup og Junior DM, Arnborg, Danmark

29.4 - 1.5

Dala-Järna Safe Skies, Dala-Järna, Sverige

14-16.7

Karlstad Safe Skies, Karlstad, Sverige

5.-7.5

Juniorsamling, Starmoen, Norge

15-21.7

DM Västra regionen, Alingsås, Sverige

13.-19.5

OLC Challange / Distanse- og rekorduke, Starmoen,
Norge

16-21.7

Junior SM, Alingsås, Sverige

17-23.7

17.5-4.6

Dame VM, Klub, Std & 18m, Zbraslavice, Tjekkiet

Retromeet, Ålleberg, Segelflygets Veteranflygsällskap (SVS), Sverige

18-21.5

Veteranflygning på Ålleberg, SVS, Sverige

20.-23.7

Norges Cup 4, Kanal Glide, Lunde, Norge

19-21.5

Talentkursus, Arnborg, Danmark

20.7-6.8

19-27.5

Hahnweide-Segelflugwettbewerb, Tyskland

EM klubb/standard/20m, Moravská Třebová, Tjekkiet

20.-27.5

Norgesmesterskap, Notodden, Norge

27.7-13.8

Jr. VM klubb/standard, Pociunai, Lithauen

25-28.5

Ferringesträcket, Ferringe, Sverige

31.7-6.8

Svedanor Acrokurs, Starmoen, Norge

25.5 -4.6

DM, 2sædet, Klub, 18m, 15m, Std, Arnborg, Danmark

31.7-10.8

45. Vintage Glider Rally, Dunaujvaros, Ungarn

26.5 28.5

Vängsö Safe Skies, Vängsö, Sverige

1.-6.8

Junioruka,Starmoen, Norge

4-6.8

Bergslagsträffen Örebro, Sverige

3.-5.6

Norges Cup 2, Oppdals Glide,Oppdal, Norge

10.-26.8

EM 15m/18m/Open, Lasham, England

3-6.6

Ödestugu Safe Skies Jönköping,Ödestugu, Sverige

11.-13.8

Norges Cup 5 Halling Task, Klanten, Norge

10.-17.6

Uppsala Masters, SM racing/open racing, Uppsala,
Sverige

17-20.8

Veteranflygning på Ålleberg, SVS, Sverige

18-20.8

Rookie-Weekend, Arnborg, Danmark

14.-18.6

Luftsportsuka, Starmoen, Norge

19.8

Nordic Gliding Day, hele Norden

15-18.6

Veteranflygning på Ålleberg, SVS, Sverige

25-27.8

Talentkursus, Arnborg, Danmark

15.-18.6

Norges Cup 3, Voss GP, Voss, Norge

9.-10.9

NM Acro,Lunde, Norge

19.-23.6

Svedanor Strekkleir, Starmoen, Norge

14-9.9

Veteranflygning på Ålleberg, SVS, Sverige

24.-30.6

NM Sportsklasse, Starmoen, Norge

14.-22.9

Fjellflyleir Frya, Norge

1.-8.7

SM klubb/18m/20m, Arboga, Sverige

29-30.9

Ungdoms SM, Arboga, Sverige

6.-9.7

Nordisk mesterskap acro,Borås, Sverige

2.-8.10

Klanten Mountain Camp, Norge
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”Arnborg er 2017-klar”
Arnborg, midt i den jyske termik, har fået flere opdateringer hen over vinteren
Faciliteterne fejler intet; Med et år i bagagen kan den ”nye” centerchef Jørgen Æ. Olsen nu ved sæsonstart fremvise frugterne af
vinterens planlægning og arbejde, så Arnborg – det danske nationalflyvecenter – nu
fremstår indbydende og sender et signal om
fremtiden.
Nyt er et opdateret ”klubhus”. Det er den
gamle kantine som har fået en ordentlig omgang med lyse farver og tidssvarende AVudstyr. Det store industrikøkken som ”i
gamle dage” var ”forbudt område” er nu frit
disponibelt for medlemmerne; ”Ja, det er
meningen, at det skal fungere som multiklubhus for 2000 medlemmer og være ramme for klubbernes hverdagsflyvning og
camps”, siger Jørgen Olsen.
For flyves på Arnborg, det skal der – og
Jørgen understreger også, at hans førsteprioritet er at sikre mulighederne for flyvning
på centeret. Der er muligt at få flyslæb på
alle dage i sæsonen, og priserne – 220 danske kroner er absolut rimeligt. Skulle man
ønske spilstart kan man glæde sig over, at
Arnborg netop har fået nyt spil som er startSIDE 78 NORDIC GLIDING 2017

klart – der savnes bare en ordentlig hangar
til det, for den eksisterende spil-garage er
klart for lille, da det nye spil er en ordentlig
Brutalis-opgradering: Med 1500 meter Dyneema-wire og et monster af en 19-liters
12-cylindret Deutz-dieselmotor i det nye
spil er der kræfter til at sende hvad som helst
med vinger i geostationært kredsløb: ”Vi
tror på mindst 6-700 meters højde med 4-5
m/s-vind”, siger Jørgen – prisen er dog ydmyg trods det sværkalibrede materiel: 50
kroner for en start midt i den jyske kontinentaltermik. Et nyt navn til spillet har Arnborg dog ikke endnu: ”Brutalis” kunne dog
være et forslag herfra!
”Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg gerne ville have flere klubber
som anvendte Arnborg til lejre- her kommer fx tyske klubber, men det kunne være
morsomt med flere norske og svenske piloter. Med fingeren slår Jørgen cirkel om Arnborg på Danmarkskortet på væggen: ”Se
her, vi er i overkommelig afstand fra turistdestinationer som fx Vesterhavets strande,
Legoland og Aarhus, så en dag med dårligt

flyvevejr kan man anvende til noget konstruktivt”, lokker han.
Men så er der lige det med, at vi har en
grøn sport! Strømmen på centeret kan gæsterne nu anvende med en forbedret samvittighed. Arnborg fik nemlig sidste år et 6
kW-solcelleanlæg monteret på taget af hovedbygningen, og selv på en grå dag hvor
NORDIC GLIDING besøgte Jørgen, kan
solcellerne producere en stor andel af centerets elektricitet - også til den hjertestarter
som sidste år blev monteret i centerets hovedbygning - et temmeligt håndgribeligt
eksempel på ”keeping members”!
Faktisk – og det er der mange som ikke
er helt klar over – så kan man ankomme til
Arnborg, selv om man hverken medbringer
fly, telt eller campingvogn: Centeret har fine
hytter (som også er billige – 300 kr per dag)
og medlemmer kan hyre unionens fly – hvad
fx med noget så fint som en Duo Discus
XLT (930 kr/dg), LS-8, Discus eller Rotax
Falke? H

6

7

Tekst og foto: Jens Trabolt

Billedtekster fra venstre
1. Arnborgs nye spil har en V12 19-liters diesel-motor. Momentet er ukendt, men det rækker.
2. Centerchef Jørgen Olsen byder velkommen i en af centerets hytter. 300 kroner i døgnet og plads til 4 personer.
3. Den gamle kantine er blevet opdateret som multi-lokale
og klubhus for ”hele unionen”. Dette inkluderer også et
moderne av-system som er elegant integreret i selve konstruktionen.
4. Til tjeneste! Sekretariatet varetager den daglige drift af
DSvU og Arnborg. I sekretariatet er ansat to personer på
fuldtid og en på deltid. Fra venstre Centerchef Jørgen Olsen,
sekretær Britta Pold og Generalsekretær Lars Agesen-Pagh.
5. Unionens Duo Discus XLT er blandt de fine ”værktøjer”
som medlemmer råder over.
6. Det er muligt at få flyslæb og spilstarter på alle hverdage
i sæsonen på Arnborg. Man betaler via kreditkort eller mobilepay. Smidigt!
7. Det gamle kantinekøkken var tidligere forbudt område for
medlemmerne. Nu opmuntres til, at medlemmerne selv anvender faciliterne som ”super-klubhus”- her har et par Aarhus-folk indtaget området.
8. Arnborg rummer det hele - lige fra Kvinde-VM til Vintage
Glider Rally i 2014. Det er en stor flyveplads med masser af
kvadratmeter, fine faciliteter, og man er ikke langt fra transport-infrastruktur i form af motorveje. (Foto: O.S.Hansen)

CENTERCHEFEN
Navn Jørgen Æ. Olsen, Odense
Alder 61
Job Centerchef Arnborg
Tidligere Jobs Rejsemontør, Smed og Maskinarbejder, Faglig sekretær
”Jeg er meget afhængig af frivillig arbejdskraft i mit job, og det stiller
krav, for man kan ikke beordre ildsjæle i arbejde, selv om der er nok at
tage fat på. Men jeg har aldrig mødt negativitet på Arnborg. Det er medlemmernes sted, så min filosofi er, at jeg gerne vil have, at alt kan lade
sig gøre her. 50 % af min tid er centerets, resten er unionens, hvor jeg
bl.a. auditerer værkstederne. Jeg har også lige fået Rotax-kursus. I min
fritid dyrker jeg min mangeårige interesse i svæveflyvning. Jeg er medlem i Vøjstrup på Fyn og er bl.a. førsteinstruktør.
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NORGES LUFTSPORTFORBUND
SEILFLYSEKTION INFORMERER
Fagchef i Seilflysektionen Steinar
Øksenholt informerer forbundets
medlemmer

Seilflysektionen
informerer
Seksjonsmøte
Lørdag 1. april ble seksjonsmøte gjennomført på Gardermoen. I
alt 17 stemmeberettigede delegater var tilstede. Det ble greie
forhandlinger og i løpet av noen timer var både årsmelding, regnskap godkjent og handlingsplaner med budsjett på plass. Møtet
ble avsluttet med valg som gav oss følgende nytt seksjonsstyre.
Leder: Arne Wangsholm, Os Aero Klubb
Nestleder: Rebecca Hansen, Gardermoen Seilflyklubb
Styremedlem: Jarle Mathisen, Sandefjord Seilflyklubb
Styremedlem: Dörthe Jäschke, Elverum Flyklubb
Styremedlem/ungdomsrepresentant: Sondre Bjørø, Os Aero Klubb
Varamedlem: Lars Thorenfeldt, Drammen Flyklubb
Ny valgkomite:
Leder: Ole Andreas Marskar, Sandefjord Seilflyklubb
Medlem: Marit Lindstad, Elverum Flyklubb
Medlem: Jon Vedum, Drammen Flyklubb
Ut av seksjonsstyret gikk med dette Tom Arne Melbostad, Jon
Vedum, Marit Lindstad, Johann Normann, Håvard Gangsås og
Martin Bjørnebekk. Seksjonen takker for god innsats.

Fagmøte sikkerhet og utdanning
Søndag 2. april ble fagmøte for sikkerhet og utdanning gjennomført. Det var invitert til et utvidet IK-1/Skolesjefsamling da agendaen også var godt egnet for leder og andre fagpersoner i klubbene. Det ble gitt relevant informasjon om viktige saker som angår sertifikater, treningsorganisasjon, ny teori og prøvedatabase
og revisjoner av håndbøker. Det ble også to lengre økter med fokus på høydeflyging og medlemstilbud. Vi fikk også en presentasjon av Norsk Luftsportstilsyn ved Andreas Mourud.

Ungdomsprisen
Drammen flyklubb ble under tingmiddagen tildelt ungdomsprisen for 2017 av ungdomsutvalgets leder. Klubben får prisen for
sitt gode ungdomsarbeid over flere hvor de har vist å sette ungdom i fokus og lykkes med dette. Spesielt ble Jon Vedums innsats kommentert som betydningsfull og viktig. Prisen består
blant annet av 5000kr både i 2017 og 2018 som skal benyttes til
ungdomsrekrutteringen.

IK-2 kurs
Helgen 22.-23. april er det igjen tid for videregående instruktørSIDE 80 NORDIC GLIDING 2017

Slepepilot sesongen 2017
Til Starmoen og rikssenteret søker vi slepepilot for sesongen 2017,
fom 1. mai og ut august. Aktuelle piloter må være kvalifisert for
å fly halehjulsfly som Piper Pawnee og Piper Cub. Slepeutsjekk
er også en forutsetning. Utsjekk på flyene og slepeflygerutsjekken kan vi bistå med på Starmoen. Som vår hovedpilot inngår du
i teamet ved Ole Reistad Senter og hjelper til med driften av senteret når du ikke flyr. Tradisjonelt flyr våre piloter 800-1000 slep
i sesongen (utgjør ca. 130-150 timer). Kost og logi inngår for pilotoppgaven. Øvrige oppgaver avlønnes etter avtale. Interesserte piloter kan kontakte Steinar Øksenholt, e-post steinar.oksenholt@nlf.no eller mobil 99577598.

Nordiske seilflydag
Seksjoner minner igjen om at alle klubber setter av lørdag 19.
august til en åpen dag med fokus på rekruttering og vise hva
klubbene tilbyr sitt omland. Det vil komme mer info, men i 2017
skal vi altså sette av en felles dag hvor vi gjør et godt fremstøt
og marker oss i ulike fora for å skape publikums oppmerksom-

Drammen flyklubb ble under tingmiddagen tildelt ungdomsprisen for
2017 - her klubbens Jon Veddum. (foto J. Trabolt)

het. Tanken er at alle klubbene holder åpent hus, markedsføres
seg selv lokalt og regionalt og at det tilbys introduksjonsflyging
med seilfly. Klubben gav sin tilslutning til et slikt fellesprosjekt
under fagmøte 2. april på Gardermoen

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

Skoletillatelser.
Klubber som har søkt om skoletillatelse innen fristen 1. mars har
nå fått disse godkjent og fornyet frem til 31. mars 2018. H

S8/80 vario
från 1 452€

kurs. Kurset er spesielt tilrettelagt for at IK-3-ere skal kunne ta
steget opp til IK-2. Ingar Pedersen leder samlingen og mer info
og påmelding er å finne på websidene.

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

Från 4 870€

Juniorsamlingen
5.-7.mai er det en ny juniorsamling som skal avholdes på Starmoen. Samlingen er åpen for alle medlemmer i alderen 13-25 år.
Fokus er på seilflyging i alle former hvor vi tar sikte på å kunne
tilby TMG, vinsj, acro og ordinær seilflyging med ulike typer seilfly.
Samlingen er gratis og deltakerne må selv stå for en egenandel
på reise inntil 500kr. Ytterligere info og påmelding finnes på
seksjonens hjemmeside.

Påmelding til konkurranser
Utakks og konkurransekomiteen har åpnet konkurranseweben
for påmelding til årets konkurranser og <norgesmesterskap. Det
blir en ny runde med Norges Cup og ikke mindre enn tre NM-er
hvorav to i strekkflyging og ett acro. Terminlisten ser spennende
ut og vi håper konkurranseflygerne nå finner et godt tilbud og
melder seg på

S3 57mm basic vario
Kostar inte mer än en Winter,
men så mycket mer.
658 €
Nya Nano4
3.5” pekskärm.
730 €

Era vario 80 mm
med logger
2 020€

LX Zeus 5.5

LX9000 + V8

8.33 radio KRT2
1 390€
Byt in din gamla LNAV och 25 kHz
radio mot en ny LX8/8xxx/Zeus +
8.33 radio
Kontakta oss för pris

LX Sweden

Nya Colibri X
3.5” pekskärm
Kommer i vår
840 €

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

Oudie IGC
1 030 €
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SEGELFLYGET INFORMERAR
Segelflyget informerar forbundets
medlemmer

Segelflyget informerar

DSVU INFORMERER
Generalsekretær Lars Agesen-Pagh
informerer forbundets medlemmer

Dansk Svæveflyver Union
informerer
Kommende konkurrencer/arrangementer
•
•
•
•
•
•
•

Adressändringar och medlemsregistret i IdrottOnline
Vi påminner att alla adressändringar görs i medlemsregistret i
IdrottOnline. Detta skall göras av klubbarna. För att få tidningen
Nordic Gliding ska även medlem vara anmäld och godkänd med
licens huvudmedlem eller stödmedlem med tidning.

Flygsäkerhet och störningsrapportering
•

Segelflyget kommer även under detta året att hantera störningsrapportering via ASR inrapporteringen på Segelflygets hemsida.
Störningsrapporter (ASR) hittas under verksamhet och flygsäkerhet.

Förnyelsekrav för certifikat och behörigheter för segelflygare
Inriktningen är att FCL träder ikraft den 8 april 2018, dock har ett
förenklingsarbete startat inom EASA att ta fram separata förenklade FCL regler för segelflyg, det som vi kallar ”Part-Gliding”.
För att hinna ta fram nya regler behöver man mer tid och det pratas nu om ett framflyttat datum till hösten 2020 eller våren 2021.
Detta medför att vi får en period där det är ganska osäkert vad
som kommer att hända och vilka regler som ska följas.
Då vi ändå måste planera för att FCL börjar gälla april 2018 och
att vissa FCL behörigheter bara kan förnyas i enlighet med FCL,
ska följande tillämpas.
Alla nationella certifikat och behörigheter följer nationella regler och alla FCL certifikat och behörigheter följer FCL. Detta är i
linje med tidigare information och att alla är i fas till våren 2018.
Blir det en framflyttning så kommer nationella certifikat och behörigheter gälla tills nytt datum för segelflyg-FCL är fastställt.
Alla segelflygare som har kvar S-certifikat rekommenderas
konvertera innan april 2018, ifall det inte blir en framflyttning är
dessa inte giltiga efter 8 april 2018. Segelflyget har möjlighet att
konvertera certifikat åt Transportstyrelsen tom 7 april 2018. Mer
information om förnyelsekrav mm finns på Segelflygets hemsida under FCL.

Klubbfrekvenser med 25 kHz
Vårt arbete med att få behålla ett antal frekvenser med 25 kHz
SIDE 82 NORDIC GLIDING 2017

Kvinde VM, Tjekkiet, 17. maj – 4. juni
DM (2-sædet, Klub, 18m, 15m, std.) 25. maj – 4. juni
FlyInverted, Arnborg, 24. juni – 2. juli
SAC / Junior DM, 10. juli – 20. juli
EM, Tjekkiet, (Std. Klub og 2-sædet) 20. juli – 6. august
Junior VM, Litauen, 27. juli – 13. august
EM, Lasham, England (15m, 18m, Åben) 10. august – 26.
august
Nordisk Svæveflyvedag 2017: 19. August

Hi- og Fi-kurser 2017
Segelflygets dag genomförs den 19 augusti. Bild: Segelflygets dag 2016
Borås SFK (foto J. Trabolt)

för våra klubbar har gett resultat. Transportstyrelsen har nu meddelat att de beslutat att våra flygklubbsfrekvenser inte behöver
konverteras till 8,33 kHz. Detta betyder att vi får mer tid (tom
2028) på oss att investera i nya radioapparater för främst bogserflygplan och segelflygplan som flyger i okontrollerad luft. Under 2018 sker konvertering till 8,33 kHz för alla frekvenser som
finns i kontrollerat luftrum, detta medför att alla som kommer
att flyga i kontrollerad luft nästa år måste ha ny radio.
Vi rekommenderar alla klubbar som ”bestämmer” över sin frekvens att ha kvar en 25 kHz frekvens!

Segelflygets dag 19 augusti
Segelflygets dag genomförs den 19 augusti i år, många klubbar
har även söndagen som en extra dag. Segelflyget kommer även
i år att aktivera segelflygetsdag hemsidan och alla klubbar som
är med och genomför dagen är välkomna att anmäla sitt deltagande på denna hemsida. H
/Henrik Svensson

Datoer for årets Hi og Fi-kurser er nu fastlagt. I vanlig stil er der
udsendt særskilt unionsmeddelelse herom, indeholdende datoer, krav, priser etc. Se unionsmeddelelse 170202fl
Hjælpeinstruktørkursus 2017: (Hi-1701) Afholdes i uge 25, fra lørdag 17.06.17 til lørdag den 24.06.17
Førsteinstruktørkursus 2017: (Fi-1711) Afholdes i uge 19 fra lørdag 06.05.17 til lørdag 13.05.17

Nye tilskud i 2017:
Hovedbestyrelsen har på årets budgetmøde besluttet at indføre
”aktivitetsfremmende tilskud”, naturligvis under behørig hensyntagen til unionens generelle økonomiske stilling.
Indledningsvist er det besluttet at klubberne belønnes for hvert
nye S-certifikat der udstedes til klubbens nye piloter.

Klubbesøg fra DSVU:

Sportslicenser:

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

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

Skulle man i klubberne have et ønske om gennemførelse af klubbesøg på et bestemt tidspunkt, eller i forbindelse med et planlagt klubmøde eller arrangement i øvrigt, kan man med fordel
kontakte Generalsekretær Lars Agesen-Pagh på lap@dsvu.dk og
aftale nærmere.

Adresseændringer:

SveDaNor-kurser
Strækflyvning, Bjergflyvning, Aerobatics - mulighederne for at
prøve kræfter med andre former for svæveflyvning er mange.
Tilmeldingerne til årets mange SveDaNor-kurser er i fuld gang.
Besøg www.svedanor.com for kursusbeskrivelser og tilmelding.

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

Åbningstider i administrationen:
Telefonerne vil således som udgangspunkt være lukkede på fredage. Telefontiden er man-tors. 10:00-14:00. Fra oktober kan sekretariatet på Arnborg holde lukket på fredage. . H
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SORTERET MAGASINPOST SMP

DAN
GLIDE
ApS
Behöver
Du en
tankstation
Vilket miljöbränsle använder du?
för flygbränsle?
Certificeret I henhold til EASA Part M: DK.MF.0001samt Part G/I: DK.MG.1011.

Speciale i reparation og vedligeholdelse af kompositfly og er
autoriseret service
center
for:för omedelbar
Hjelmco
har

utsättning anläggningar
om 3-25 m3 med eller utan
automatiska debiteringssystem

SCHEMPP-HIRTH

Vedligehold samt reparation af følgende motorer:
•
•
•
•

Rotax 912/914
Limbach
Diamond wankel AE 50 R / IAE 50R-AA
SOLO + Rotax 2 takt.
OMSLAG
Hjelmco

Pipistrel of Scandinavia
Cumulusvej 10
DK-7190 Billund
Tlf. +45 9752 2366
Lars Hjelmberg i PA-28-161 under inflygning till ESSB den
18info@dan-glide.dk
september 2015.
Mail:

Foto: Anders Nilsson.

Jag har flugit på blyfriD!flygbensin
kerry cover
E !!
H
Y
N
Hjelmco 91/96 UL i mer än 25 år!
www.kerry-cover.com

AL HENVENDELSE TIL:

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

WWW.DAN-GLIDE.DK • INFO@DAN-GLIDE.dk
Runskogsvägen 4 B • 192 48 SOLLENTUNA
TELEFON 08-626 93 86 • FAX 08-626 94 16
ApS
ORDERTELEFON 021-12 31 76

DAN-GLIDE

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

