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COBRA trailer

Kender du det? Man sidder til et middagsselskab, og det ender
altid med, at man skal forklare hvad man sysler med i fritiden:
Svæveflyvning. I sig selv intet dårligt udgangspunkt, for de fleste mennesker er ærligt interesserede i at høre om den eksotiske
sport og den fascinerende flyvning.
For mere end 10 år siden - da jeg var ganske fersk i sporten var det ganske enkelt at give folk en opsummering af sporten.
”Man flyver på de opstigende luftstrømme i meget energieffektive fly” - hvilket jo er sandt. Men jo mere man lærer omkring
svæveflyvning, jo sværere bliver det at forklare skønheden i en
enkelt ”publikumsvenlig” sætning. For der kommer flere og flere
nuancer i oplevelserne og forståelsen som hver for sig er så utrolige, men som er svære at opsummere. Det er irriterende, for jeg
vil så gerne have, at folk skal forstå ALT. Glæde ved at manøvrere flyet i lufthavet, en perfekt landing, en vel-eksekveret energirute, at tænke over hvordan termikken i virkeligheden ser ud, når
man ligger under en stor CU, rusen ved at centrere perfekt og blive løftet op i himlen af vilde turbulente kræfter og et silkefint
glid i smørluft sent på aftenen. Jo, jeg ved jo udmærket, at dette
krav til indsigt kan man ikke stille til vanlige folk. Men når man
nu ved, at svæveflyvning har mange fine nuancer, så er det altså
irriterende. Jeg vil gerne have, at folk skal have de oplevelser, som
jeg har haft.
For ikke så længe siden fløj jeg en gæsteflyvning med en ven.
Hun havde aldrig fløjet i svævefly eller andre små fly før, men jeg
havde præpareret hende med endeløse anekdoter om svæveflyv-

”

Jo mere man lærer omkring svæveflyvning, jo sværere bliver det at forklare
skønheden i en enkelt ”publikumsvenlig” sætning. For der kommer flere og
flere nuancer i oplevelserne og i forståelsen som hver for sig er så utrolige, men
som er svære at opsummere.

ningens glæder, så det skulle naturligvis opleves.
Efter mange måneders kalender-gymnastik lykkedes det endelig at finde en dag, hvor vi begge var ledige og vejret var flyvbart. Da vi endelig kom i luften i klubbens ASK 21 viste det sig
dog, at meteorologien var mindre indstillet på gæsteflyvning. Det
var fuldt forsvarlige VMC-forhold, men diset, gråt og absolut ingen termik, der kunne forlænge vores flyvning, der bare blev en
lang monoton glideflyvning i den grå suppe ned mod flyveklubben. Men min ven derimod fik helt klart oplevelsen af at have prøvet rigtig svæveflyvning. (Det har hun ikke, men jeg orkede ikke
at fortælle sandheden). På samme måde er der sikkert ældre og
erfarne piloter som tænker sit, når vi ”unge” siger, at vi forstår alt
ved svæveflyvningen. Der er bare en kur; flere oplevelser, mere
flyvning, flere nuancer. Der er flere piloter i min klub som fejrer +
50 år i sporten. De må have en bred, ekstremt fler-facetteret forståelse, og jeg er også sikker på, at de har svært at ved koge flyvningens glæder ned til en kompakt størrelse. Men hvorfor prøve,
når virkeligheden er så vidunderligt detaljeret?
Jeg ønsker alle en god sæsonstart og et væld af meget varierede, positive oplevelser. Summen af dem er det vi elsker ved svæveflyvningen. Så vælg selv.H
Happy gliding
Jens Trabolt, redaktør

Nordic Gliding 2019 SIDE 3

”At skabe et Boundary Layer Suction-system kræver mindst
1 mio. huller per m2, og på Phoenix-vingen skal vi have 14
m2 med huller. Vi har tidligere forsøgt at brænde hul med en
laser, som gennem et prisme kunne ”bore” 9 huller per gang.
Det ville tage et helt kalenderår med 24/7-drift at bore 14
mio. huller, så vi håber på at udvikle et prisme som kan være
mere effektivt ...

Læs også:

- Projektleder Liam Megill i interview med NG om det nye Phoenix-Projekt
SIDE 14
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Den selvstartende 18 meter 304 MS Shark fra tjekkiske
Hph er et sympatisk bekendtskab som har sin egen fanbase.
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NG tester: HpH 304 Shark MS
18 meter selvstarter med imponerende byggekvalitet og venlige flyveegenskaber. Den vil interessere piloter, som elsker at
flyve, men som ikke nødvendigvis har VM-ambitioner.
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1750 km FAI-tasks mulige med Morning Glory?
Det sjældne søbrise-fænomen Morning Glory i det nordlige
Australien giver en utrolig flyveoplevelse. SIDE 74

Project Nixus
Det ASH 30-baserede svævefly Nixus er det første småfly til at flyve
med fly-by-wire-teknologi. NG har interviewet konstruktør Paolo Iscold
SIDE 8
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h Internationalt
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Elektrisk, elektrisk, elektrisk!

Ja, vi bliver snart trætte af at skrive om den elektriske flyvning, men nyhederne vælter
frem i højt tempo. ELISE er et nyt projektkonglomerat fra Chalmers tekniske universitet
i Göteborg, universiteterne i Linköping, Uppsala og Luleå og industripartnere som Saab.
Elise står for ”Elektrisk Lufttransport i Sverige” og sigter mod at producere et miljøvenligt elektrisk kortdistance-fly med en MTOW på 4500 kg som rummer 8 passagerer + 1
pilot. De 2 motorer yder som de velkendte Pratt & Whitney PT-6-gasturbiner, nemlig
525 kW stykket og er for maksimal energieffektivitet placeret i finnen, hvor de ikke skaber turbulens over vinger eller fuselage.
Batteriets kapacitet og vægt er det alt-afgørende, for de elektriske motor findes allerede. Elise-batteriet får en kapacitet på 250 kW (2,5 gange det kraftigste Tesla-batteri og
samme energidensity på ca 250 wh/kg) og kommer til at veje 1000 kg. Rækkevidden på
flyet er projekteret til 400 km. Startdistancen er 600 meter, hvilket giver mulighed for
trafik på lokale flyvepladser. Byggeprisen estimeres til 20 mio SEK per styk. Flyet ventes
at flyve som fuldskala ubemandet prototype i 2021.

I noget mindre skala end ovennævnte ELISE-projekt
har Bye Aerospace i USA i februar-måned fløjet jomfruflyvning med den elektriske Siemens-motoriserede
SunFlyer 2, som er designet som et elektrisk skolefly.
Boeings første flyvning med PAV, Passenger
Autonomous Vehichle

939€

Schempp-Hirth fortsætter successen med den selvstartende variant af Arcus M og har netop leveret eksemplar
nummer 200 af den populære flappede 20-meter variant
til en tysk klub. Arcus-serien fløj første gang 7. april
2009 og har derfor fejret sin 10 års fødselsdag.

Pipistrel, den slovenske producent af ultralette motor TMG og svævefly har nu produceret 1000 stk af TMG-flyet Sinus. Pipistrel fejrer 30 års jubilæum og har produceret over 2000 fly af typen Taurus, Virus, Sinus, Apis Bee
og Panthera. For kort tid siden indgik Pipistrel også et i
joint-venture med den store amerikanske producent af
avionics Honeywell om at producere et elektrisk VTOLkortdistance-fly.

Stemme tour 2019 til
norge

Nano 4

Nyhet från

Me
rä
n5
00
pro
du
kte
r

!

Den tyske fabrikant af multiflyet Stemme har hvert år et
flyveevent som strækker sig
over flere dage. Her flyver op til 20 entusiaster i Stemme-fly rundt i et air-rally og nyder selskabet og flyvningen. Denne gang får ”Stemme Horizons”, som eventet
hedder, base d. 17-23 juni på den ny-restaurerede Eggemoen flyplass og Sundvolden Hotel ved Hønefoss, ca
35 km nordvest for Oslo.
Mon ikke flyvepladserne på Gol, Leirin og måske også
Bjorli får et flyvende visit af den kapable TMG?

NG Præciserer

I artiklen ”Han træner talenterne” om DSvUs nye
talenttræner i NG 01 2019 blev Thomas Grove omtalt som ”tidligere talenttræner”. NG ønsker at præcisere, at Thomas Grove fortsat er ”Junior- og kvindenationalholdstræner”, og den post forlader han
efter eget udsagn ikke foreløbig.
Samtidig skal også korrigeres, at den norske software-ingeniør som har arbejdet for Lange med Antares projektet hedder Karl Osen, og ikke Olsen som
skrevet i fabriksportrættet af Lange Aviation
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Air France skal træne på svævefly i st auban

DG har leveret den første af i alt 4 DG-1001 Club Neo til France Gliding Services, som drives af
svæveflyveskolen på St Auban. Den nye flyveskole har fået kontrakt med Air France og skal
drive basic training for Air France, som efter planen vil sende op til 80 nye pilotkadetter til St
Auban hver år. Kurset inkluderer cirka 50 flyvninger hvor kursisterne skal prøve kræfter med
basic stick ’n’ rudder-flyvning. Der er også fokus på flyvesikkerhed, aerobatics og unormale flyvestillinger. Air France er angiveligt det første civile luftfartsselskab i verden, som systematisk
anvender svævefly til basic training i stor skala. I den militære verden flyver mere end 60 stk
DG-1000 og DG-1001 i skolings-regi, bl.a. i USA, Australien, Asien og Sydamerika.

www.nordicaviation4all.se

When you want the best service!
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h Prototype:
VM Hosin Nixus

Nixus, verdens første fly-by-wire svævefly - og GA-fly i øvrigt på flyvepladsen
Castle i Merced, Californien. Flyet er en
ASH 30-fuselage og motorsystem og er
selvstartende. Til jomfruflyvningen valgte
Jim Payne dog at starte i flybugsering for
minimere pilot workload.

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

“Vi skylder giganterne alt”
Det eksperimentielle ASH 30-baserede svævefly Nixus har netop haft sin jomfruflyvning. Det er verdens første svævefly med fly-by-wire-styring og er et massivt projekt, rapporterer konstruktøren Paolo
Iscold til NORDIC GLIDING.
Tekst: Jens Trabolt
Foto: Nixus Project, Red Bull Air Race

“Det er klart, at vi skylder giganterne alt.
Havde det ikke været for Dick Butlers Concordia-projekt eller de tyske Akafliegers
hårde arbejde med at udvikle kompositteknologien i 1960’erne”, så ville vi være på bar
bund. Derfor er det også en af hovedpointerne for mig med projekt Nixus, at al vores
innovation omkring “fly by wire” skal være
offentlig. Ikke noget med hemmeligheder
her, for vi har selv nydt godt af andres arbejde, og jeg har ingen ambitioner om at
åbne en fabrik”.
Sådan siger den brasiliansk fødte flyingeniør Paolo Iscold under interviewet med
SIDE 8 Nordic Gliding 2019

NORDIC GLIDING bare få dage efter jomfruflyvningen. Iscold er nu flyttet til Californien for at undervise på Cal Poly i San
Louis Obispo, ca midtvejs mellem LA og
San Francisco, et paradis for enhver eksperimenterende flyentusiast.
NORDIC GLIDING har tidligere skrevet
om Nixus-projektet. Ideen er at montere
ny-designede vinger på en ASH 30-fuselage. Men hvor højderor, sideror og luftbremser er konventionelt mekanisk aktiverede,
er flaps og krængeror (flaperons) elektronisk aktuerede – altså fly-by-wire. Dette er
første gang i verdenshistorien, at denne tek-

nologi anvendes på småfly. Dette giver mulighed for med 6 flaperons på hver vinge at
optimere både manøvredygtighed og glideperformance i alle situationer og fintune
flyets flight envelope. For en sikkerheds
skyld er de yderste krængeror også mekanisk aktuerede, så man har kontrol over flyet I tilfælde af elektroniske fejl.
“Under start har vi fx prioriteret krængerors-virkning, og det fungerer suverænt
med minimal tendens til vingedrop. Når
flyet detekterer flyvefart så ændres ror-mixet
til standard ASH 30-settings”, siger Paolo
Iscold, som også har fået hjælp til optime-

Teamet bag Nixus, heriblandt Jim og Jackie Payne og flyets ejer Sergio Andrade.

Paolo Iscold

Jim Payne under den første flyvning.

ring af profilet fra aerodynamik-guruen
Loek Boermans fra TU Delft. Flaps er dog
ikke endnu koblet til fly-by-wire-systemet,
men det er planen på sigt.
Projektet er blevet realiseret, trods modvind. Den meget komplicerede vinge med
verdens 2.største sideforhold på 53,3 (Concordia har 57) har krævet avancerede produktionsteknikker med anvendelse af Prepreg-kulfiber til opbygning af hovedbjælkerne. “De tyske fabrikker sagde til mig, at
det ikke var muligt, men det var det”, siger
Iscold, som har bygget en enorm autoklave
til produktion af kulfiber-delene. Men un-

der stress-tests af vingerne var projektet nær
ved at slutte. Den ene vinge svigtede katastrofalt under belastning, og Iscold måtte
granske designet ganske nøje for at finde
fejlen. “Jeg havde gjort en fejlberegning og
heller ikke fulgt det planlagte design”, siger
Iscold, der i 2. forsøg fik hjælp af universitetets studenter fra Akaflieg SLO (San Louis Ibispo), da vingen skulle opbygges. Iscolds
ræsonnement var klart: “Jeg sagde til eleverne , at det ikke kan nytte noget, at de kalder sig for Akaflieg, når de ikke bygger fly,
haha”.
Undervejs blev Jim Payne koblet på pro-

jektet gennem sit venskab med den ameriansk/norske Lockheed fly-by-wire ekspert
Dagfinn Gangsås, som også kender Paolo
Iscold. Payne kræver ingen større introduktion ud over, at han er en af verdens bedste
wave-piloter, chefpilot på Perlan projektet
og som Iscold karakteriserer ham “en yderst
kapabel og behagelig person”.
4.marts var dagen endelig kommet. Teamet havde besluttet sig for at anvende den tidligere US Air Force-base Castle Airport I
Merced, Californien: “Vores største prioritet var en rigtig lang bane”, siger Iscold. Efter 2 dages forberedelser hvor teamet monNordic Gliding 2019 SIDE 9

h Prototype: Nixus

terede flyet og testede elektronikken var det tidspunktet endelig
kommet. “Vi bugserede Nixus op og ned af de 3 kilometer lange
landingsbane med en bil i høj fart for at bygge testen op. Vores hovedmål var at lande i eet stykke, og ved sidste high-speed-taxi løftede Nixus et par centimeter fra banen og derefter ønskede Jim, at
vi prøvede med en rigtig flyvning”, siger Paolo Iscold.
Pawnee blev koblet foran Nixus og afsted det gik. Efter en kort
og udramatisk flyvning rapporterede Payne, at flyet var meget manøvredygtigt, og interessant nok var der også fin feedback i rorene, trods en elektronisk “mellemmand”. Eneste problem var, at
oversiden af luftbremserne ikke var tilpasset ordentligt til vingen.
I den kommende tid skal Nixus testflyves yderligere: “Vi skal
flyve mindst 10 timer for at få en mindre restriktiv flyvetilladelse”,
siger Iscold. “VI kommer til at begå en masse fejl. Men vi kommer
også til at lære meget”, slutter han. H

ER DU FORSIKRINGSDÆKKET KORREKT?

WORLD WIDE FORSIKRINGER:
Loss of License
Rejse & Sundhedsforsikring
Ulykkesforsikring
Liv & pension
Flyforsikring
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Prof. Ansvar
Transport
Udstationering

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

Jim Payne og Paolo iscold efter første flyvning.

Paulo Iscold er en ung brasiliansk professor, bare 42 år gammel, men kan skrive flere successer på sit C.V., heraf design
og konstruktion af prototypen ”Anequim” (billede herover og
under) (Mako-haj på portugisisk), et air racer-motorfly som
vejer mindre 350 kg, heraf er næsten halvdelen en stærkt tunet 4-cylindret Lycoming-motor. Med 278 hk har Aneqium en
maks. horisontal fart på 570 km/t. Dette har givet fem FAIverdensrekorder FAI fløjet af den brasilianske aerobatic-mester Gunar Armin. Iscold er også involveret i Red Bull Air Race
hvor han fungerer som ingeniør i den britiske pilot Paul Bonhommes team. Iscold har desuden også designet vingetipper
til Red Bull-pilotens Glen Dells Edge 450.
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MEN INNEHÅLLET ÄR
DETSAMMA.

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

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

tsätter

Inbjudan till
HDI Safe Skies 2019

Få penge til klubben

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

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

Deltävling

Plats

Datum

Kontaktperson

Kontaktuppgifter

Dala-Järna Safe Skies

Dala-Järna

28/4 - 1/5

Kjell Dahlsheim

070-622 79 75
kdalsheim@yahoo.se

Vängsö Safe Skies

Gnesta

17-19/5

Gillis Sundström

070-6149481
gillis@dawntech.se

Ferringssträcket

Feringe

30/5-2/6

Magnus Schön

070-3349992
magnus.schon@bredband.net

Polar Safe Skies

Älvsby

28 - 30/6
27e träning

Bo Vikström

070-6335348
bovi047@telia.com

Bergslagsträffen

Örebro

12-14/7

Mathias Johansson

0708- 614962
plutocup@icloud.com

Ödestugu Safe Skies

Jönköping

9-11/8

Robert Klasson

070-6488236
knix@telia.com

Segelflyget indstifter Göran Ax Memorial Trophy

Segelflyget har indstiftet en pris til minde om den måske største og mest
succesfulde svenske pilot gennem tiderne, den dobbelte verdensmester
Göran Ax, som omkom i en trafikulykke på vej hjem fra flyveklubben i
Landskrona sidste år.
”Göran Ax Memorial Trophy er en vandringspokal som uddeles i Görans ånd
ved VM. Den tildeles den åbenklasse-pilot som har fløjet den længste akkumulerede distance over samtlige gyldige konkurrence-dage”, siger ordførende i Segelflyget, Robert Danewid.
”Med verdensmester-titel i 1972 og i 1981 stod Göran Ax stod på toppen i
VM fra 1968 til 2006. I 38 år. I hvilken anden sport et det muligt? Vi vil derfor gerne mindes Görans præstationer og hans entusiasme overfor svæveflyvningen med denne nye pris”, konkluderer Danewid.
Første gang prisen uddeles er i 2020 til næste åbenklasse-VM på tyske
Stendal-Borstel, vest for Berlin.

Danmarks Idrætsforbund, DIF, har uddelt 30.000 kroner gennem Initiativpuljen til Kolding Flyveklub.
”Det betyder, at vi kan montere de sidste 2 klubfly med FLARM”, beretter
formand Thomas Dantoft til NORDIC GLIDING.
”Vi har ansøgt om midlerne med den begrundelse, at det højner flyvesikkerheden, og at vi med indkøbet kan deltaget i konkurrencer. Her kræves
det nemlig, at der er FLARM monteret”, siger Thomas Dantoft. Holder man
sig under en vis beløbsgrænse, er der mere lempelige krav til dokumentation og ansøgning, og det er præcis hvad Kolding Flyveklub har gjort.
DIFs initiativpulje kan søges af alle 62 specialforbund og uddelte 9,3 mio.
kr. på landsplan i 2018.
Formand for DSvU, Peter Eriksen mener, at eksemplet med Kolding kan
tjene til inspiration for andre klubber:
”Jeg ved, at der endnu er puljemidler til uddeling i år, så det kan være en
god idé for klubberne at ansøge om midler til fx faciliteter, udstyr eller renovering. Sagsbehandlingen går temmelig hurtigt, for DIF behandler ansøgningerne hele tiden.”, siger han.
Det var i øvrigt også sikkerheds-argumentet som fik svenske Interhannover
til at sponsorere FLARM til de svenske svævefly i 2011/2012. Naturligvis ud
fra det rationale, at kan man hindre bare en enkelt mid-air, så har hele investeringen tjent sig så rigeligt hjem.

Retromeet på Ålleberg
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h Projekt Aero Delft Phoenix

Sådan ser det ud i et elektromikroskop, når man brænder
et hul i en vinge med en laser. Ikke helt perfekt, og teamet
søger nu efter en bedre laserteknologi til at producere de i
alt 14 mio. huller i vingens overside.

Rendering af ”Boundary Layer Suction”-system med porøs vingesektion. En simpel og effektiv idé, men i virkeligheden er det en enorm opgave i praksis at sikre både strukturel integritet, reel effekt og anvendelighed uden for laboratoriet.

Ekstremt glidetal og
flydende hydrogen
Projekt Phoenix som drives af en gruppe studenter fra Delfts Tekniske Universitet søger at
få et teknologisk gennembrud på 2 meget vanskelige områder: Flyvning med flydende hydrogen og Boundary Layer Suction. Det skal gøre det muligt at flyve 2000 km uden en dråbe
fossilt brændstof og fungere som inspirator for en fremtidig grøn luftfart.

Projekt Aero Delft Phoenix skal baseres på Stuttgart Universitets elektriske eGenius. Ud
over, at eGenius er et meget energieffektivt og gennemtestet design, så sparer dette også
en del tid i projektet.

Aero Delft-teamet

Tekst Jens Trabolt

Projektet Aero Delft Phoenix er en del af de
”Dream Teams” som fungerer under Delfts
Tekniske universitet. Her bygger de studerende soldrevne biler, ubåde og andre projekter, som alle er karakteriseret ved en ekstrem entusiasme og eksperimenterende teknologi. Det er et levende laboratorium for
studenterne, som får nyttig hands-on projekterfaring.

Bygget på eGenius
Aero Delft er præcis som de tyske Akaflieg,
hvor studenterne designer og bygger nye
fly.
”Men hvor mange tyske Akaflieg-konstruktioner er projekter som varer 10-15 år,
forsøger vi at speede processen op ved at
anvende et eksisterende fly som teknologiplatform, nemlig Stuttgart Universitets
eGenius. Det var rådet fra vores partner
Airbus”, siger canadisk/tyske Liam Megill,
22, som er projektleder i Aero Delft og naSIDE 14 Nordic Gliding 2019

turligvis også svæveflyvepilot.
”eGenius er perfekt for os, fordi det har
en stor og rummelig fuselage, som kan rumme vores fuel-cells og interne hydrogentanke, men også fordi den finne-monterede
motor og propel er super-effektiv og ikke
skaber turbulens-problemer for airflow over
vingerne. Dette er fundamentalt, fordi vi
kommer til at eksperimentere med et ”boundary layer suction”, system i vingerne”,
siger Liam Megill i telefonen til NORDIC
GLIDING.
Boundary Layer Suction-(BLS)princippet er tidligere beregnet og skitseret af Professor Loek Boermans fra TU Delft, og det
er også ham, som har tippet NORDIC GLIDING om dette nye spændende projekt,
som er første rigtige praktiske forsøg med
både BLS og flydende hydrogen som drivmiddel. Specielt når det kommer til BLSteknologien, så er der potentielt store aerodynamiske gevinster ved at fastholde græn-

selaget til oversiden af vingen ved at generere undertryk gennem små huller i oversiden vingen.
Slutmålet er at sikre laminar boundary
layer flow på den øvre vingeoverflade helt
tilbage til bagkanten. Dette reducerer profilmodstanden med 50 % ved lav hastighed
og op til 70 % ved høj hastighed. Loek Boermans har tidligere kalkuleret, at en ASW
24 ville forbedre sit glidetal med op til 35
%, hvilket i tilfældet med Dick Butlers åbenklasse-eksperimentalfly Concordia teoretisk set ville forøge glidetallet fra cirka 70
til 100!
Projekt Aero Delft Phoenix er lidt mere
konservative og sigter mod øgning af glidetallet på mindst 10 point, og det kræver udvikling af egnede porøse materialer og produktionsmetoder. Her står problemerne i
kø, siger Liam Megill:
”At skabe et BLS-system kræver mindst 1
mio. huller per kvadratmeter, og på Pho-

enix-vingen skal vi have 14 m2 med huller.
Vi har tidligere forsøgt at brænde hul med
en laser, som gennem et prisme kunne ”bore”
9 huller per gang. Det ville tage et helt kalenderår med 24/7-drift at bore 14 mio. huller, så vi håber på at udvikle et prisme som
kan være mere effektivt. Vi forsøgte os med
Stuttgarts laser, og når vi inspicerede hullerne som er 0,12 mm i diameter med 1 mm
afstand, så konstaterede vi i elektromikroskopet, at kanterne på hullerne ikke var fint
runde, men havde kanter og skader. Nu prøver vi med vores egen Sirius-laser her på
Delft. Den brænder hullet med 100 pulser
af 25 MJ. De tidligere tests var med umalede paneler, og vi vil nu se, at om et malet
panel har bedre egenskaber”, siger Liam Megill.
Teamet har samlet rigtige data på pollen
og støv (damm), og har derfor sikret sig, at
disse partikler kan passere gennem hullerne og den porøse vingestruktur uden at sæt-

te sig fast. Til gengæld er hullerne så små,
at vand ikke kan trænge gennem p.g.a. overfladespændingen. Projektet forventer også
at skulle finde en løsning på eventuelle strukturelle problemer som naturligt vil opstå,
når man gennemhuller oversiden af vingen
med millioner af små huller og dermed gennemskærer kulfibrene i strukturen.
Et BLS-system kræver en elektrisk motor
som genererer sug, og dette nødvendiggør
elektrisk energi, ca 600-800 watt er tilstrækkeligt, og Boermans første ide var at dække
forkanterne på vingerne med solceller. Fra
TU Delfts forsøg med soldrevne racerbiler
har man nu god erfaring med fleksible solceller, som kan integreres fuldstændigt sømløst i vingeprofilen. Dette ville også i nogen
grad skabe et argument for, at flyet er et svævefly, som ikke flyver via en ekstern energikilde. Men siden Phoenix også bliver en
platform for flyvning på flydende hydrogen,
så er det naturligt, at brændselscellen kom-

mer til at drive BLS-systemet.

Flydende hydrogen
Med 20 kg flydende hydrogen ombord bliver der basis for flyvning op til 2000 km.
Tidligere fuelcell-drevne fly har fløjet med
hydrogen i gas-form. Dette kræver dog en
meget tung og tyk tank som kan håndtere
det ekstreme tryk på flere hundrede bar.
Med flydende hydrogen kan man tanke mere
energi, men det kræver nedkøling til minus
253 grader C, og dermed også en effektiv
isolering af tanken som opererer med et tryk
på 5 bar. Systemet bliver i praksis et hybridsystem, hvor brændsels-cellen lader på et
batteri, som driver propel og BLS-sugning.
I første omgang skal der bygges en nedskaleret teknologi-demonstrator som efter
planen skal flyve i september 2019. Det rigtige fly med de store, spændende ambitioner ventes af flyve i 2021. H
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h NG tester: HpH 304 Shark MS

En venlig fisk
Shark MS under selvstart. Her climber vi med ca
3 m/s. Bemærk orange LED-flap-indikator i
øverste venstre hjørne.

18 meter, selvstart, god byggekvalitet? Tjekkiske HpH har sit
eget faste publikum. Vi har prøvet Hph 304 MS Shark med selvstarts-system fra Binder. Trods det drabelige navn er det en venlig fisk i lufthavet.

Tekst: Aldo Cernezzi
Foto: Aldo Cernezzi, Petr Kollman

R

ejsen til Kutna Hora i Tjekkiet er enkel at organisere: en billig flyrejse til
Prag med ankomst om eftermiddagen og næste morgen et besøg i virksomheden, som for nylig har udvidet sine lokaler og er raffineret i hver detalje. Eksempelvis har sydvendte facader ingen vinduer
(fönster) for at holde temperaturen stabil.
HpH blev egentlig etableret for at producere højkvalitets skala-modeller af ethvert fly,
målrettet mod museer og private samlere,
og det er endnu en del af virksomheden.
Eventyret med 15m-fuldskala-fly startede
i midt-1980’erne hvor Hph købte rettighederne til produktionsværktøj og dokumentation af Glasflügel 304H. HpH udviklede
også på designet og producerede senere
nogle varianter ud fra det originale design,

først ved at tilføje winglets og derefter ved
at bygge Standard- og klubklasseflyene 304C,
uden flaps (det minder i øvrigt om dengang
LS 6 blev til LS8 med eliminering af flaps).
304-serien har en god salgs-statistik, specielt i USA, Storbritannien, Frankrig og
Tyskland. Hph sigtede derefter højere med
udvikling af en single-seater (Shark) i moderne design til 15 – og specielt 18m-klassen. I de senere år er der fortsat fuld gang i
Shark-produktionen, og fra 2016 kan man
nu også vælge den 2-sædede TwinShark som
stiller op i den flappede 20-meterklasse som
alternativ til Arcus og ASG 32.

Beskrivelse
304 Shark MS er en klassiker i HpH-produktionen. Født i 2006 har Shark bevaret
Nordic Gliding 2019 SIDE 17

Et andet eksemplar af Shark MS under selvstart

Solo-motoren og mekanismen er
konfigureret af Binder.

”

Tekniske data Hph 304 Shark MS
Spændvidde
18,00m
Vingeareal
11,8 m2
Sideforhold
27,4
Glidetal	Ca. 50
Længde
6,8m
Tomvægt
ca. 300kg
Max tilladte start-vægt
600kg
Maks. vandballast, vinger
240l
Vingebelastning
ca. 30 - 51 kg/m2
Vne
280km/t
Motor:
Binder Solo 2625-01, 52 hk.
Pris flyveklar, inkl. instr.
159.000 euro. inkl. moms
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Shark kan leveres i fire varianter: rent svævefly uden motor, motoriseret med jet,
elektro-turbo med FES og endelig selvstartsversionen MS.

Shark MS er en vellykket 18 meter SLG. I øvrigt
deler flyet cockpit-sektion med Binders EB 29.

Endnu en Shark MS under final assembly på den meget fine HpH-fabrik i Kutna Hora. (foto: Jens Trabolt)

den klassiske ”304” Glasflügel-reference og
har mange konstruktive løsninger fra originalen, men ellers er det et helt nyt design.
Shark kan leveres i fire varianter: rent svævefly uden motor, motoriseret med jet, elektro-turbo med FES og endelig selvstartsversionen MS. Denne sidste variant er udstyret med en indfældbar Solo-2625 motor
med mere end 50 hestekræfter. Systemet er
fremstillet af Binder som længe har haft et
joint-venture med HpH. Æstetisk viser Shark
velkendte elementer, der også er adopteret
af Binder for sine eksklusive åbenklasse-fly:
cockpit og næse er næsten identiske med
EB29, hvor andre detaljer er klogt kopiere-

de fra Glasflügel-projekterne. Identiteten af
304S udtrykkes i de korte og buede vingetipper, der ligner hajfinner og i højderoret
med enderne buet nedad. Et design som er
vellykket og relativt moderne, men det afslører dog trods alt sin alder. Her er ingen
variabel dihedral på vingesektioner som fx
Arcus og Discus, og heller ingen sabelformede winglets eller forfinede overgange
mellem vinge og fuselage som på moderne
konstruktioner.
Det er enkelt at rigge en Shark. Metoderne
til at låse de forskellige systemer og den
automatiske rorkoblinger er en vellykket
kombination af de bedste ideer. Her er in-

tet designplagiat, for det meste er Glasflügel-idéer, som også fik de fleste af de gode
ideer i 1970’erne og 1980’erne. HpH noterede sig, hvad den herlige virksomhed havde lært gennem at bygge 1.600 svævefly. De
to stifter i slutningen af hver vinge indsættes i fuselagen (som Schempp-Hirth), så skal
den enkelt centrale hovedbolt indsættes.
Højderoret monteres som på SH-fly; Det
sættes på de to svingtapper, som direkte styrer højderoret, og den forreste del er låst af
en fjederstift.
Hjulbremsen styres via den sidste del af luftbremse-håndtaget (som på en ASK 21).
Vandballasten tankes hurtigt gennem over-

siden af vingen, og dumpes gennem to mekaniske ventiler på undersiden. På nyere
serienumre af Shark er der 2 ballasttanke i
finnen. Den ene justerer tyngdepunktet og
den anden kompenserer for vingeballasten
og dumpes på samme tid.

Aerodynamik
Vingeprofilen HpH xn2 er en videreudvikling af Horstmann og Quast (fædrene til
HQ profilerne). Ændringerne er rettet mod
at øge profil-performance under forhold
med forurening med insekter og regn. Den
procentvise tykkelse i forhold til vingekorden er omkring 16% nær roden og falder
Nordic Gliding 2019 SIDE 19

h NG tester: HpH 304 Shark MS

Shark har små winglets og ”tail-lets” på højderoret.
Er det ”bare” et æstetisk identitetsmærke eller effektive aerodynamiske ”tweaks”?

FES-varianten
Kort før trykstart havde NORDIC
GLIDINGs testpilot, svenske Mikael
Roslund mulighed for at teste Shark
i 18 meter-konfiguration og med
FES-motor på en tidlig sæson-flyvning fra svæveflyveklubben i Kolin,
øst for Prag.
Mikael har tidligere fløjet Mini Lak
FES, som i den lette 13,5 m-version
faktisk er selvstartende med samme motor- og batterisystem. Men
med den tungere 18 m-Shark er det
”bare” en turbo.
Du kan læse hans indtryk af flyet i
et af de kommende numre af NORDIC GLIDING.

Komfortabelt cockpit op til piloter på ca
195 cm.

til 13,2% mod enderne. Værdier, som i dag
er gennemsnitlige.
Den beskedne vertikale fremtoning af winglets og højderorets ”tail-lets” virker for mig
mest som et æstetisk identitetsmærke frem
for effektive aerodynamiske ”tweaks” for at
øge performance. Men det er bestemt bedre med dette setup end stor og uprøvet winglet som ikke er korrekt beregnet og optimeret. Ingen piloter vil i dag købe fly uden
winglets, så det er et must.
Hverken planform eller profiler er ”cutting
edge”, men de er de bestemt tilstrækkelige
til projektet. Byggekvaliteten, derimod, er
et glimrende salgsargument: Undersøger
man flyet under ”mikroskop”, konstaterer
man meget fine byggedetaljer og godt håndværk: Eksempelvis er luftbremserne integreret med ekstrem præcision i vingen. Selv
luftbremserne er også imponerende: De er
meget flotte og bestemt stivere end andre
producentere, og det er egentlig ikke så
mærkeligt: En stor del af Hphs omsætning
kommer fra præcisionsskæring med CNC,
vandstråle- og laserteknologi og fremstilSIDE 20 Nordic Gliding 2019

ling af forme til kompositter. Afgjort en faktor som bidrager til at sikre en fremtid for
det tjekkiske selskab.
Canopy åbnes fremad. Den er bygget på en
komposit-ramme, der skjuler gasfjedrene
og understøtter også instrumentpanelet,
som løftes for at lette adgang og udgang fra
kabinen (som fx på en Discus). Rammens
robusthed bidrager til den samlede cockpitsikkerhed. Selvom den ikke er monteret
med tætning, låste canopy ubesværet og
producerede ingen lækager eller aerodynamiske lyde under flyvningen. Ventilationen
sikres også gennem den klassiske næse-ventil, som i dette tilfælde indeholder et matrix
af carbonrør for at reducere turbulens og
tilhørende støj, der genereres af luftstrømmen. De næsten vintermæssige forhold under test begrænsede dog behovet for afkøling i kabinen, men jeg bemærkede, at canopy var fri for dug under hele flyvningen.
På gulvet i cockpittet er der to fordybninger som er meget nyttige som støtte til hæle,
når man løfter sig ud af cockpittet.

Motoren
Binder-Solo-systemet er klassisk: Det er en
transmission med et stort fladt drivbælte og
en centrifugalkobling på remskiven, der
kommer ud af motoren. Bæltet forbliver
stramt og lige, selvom motoren er indfældet i fuselagen. Motoren fødes via en enkel
karburator.
Der er flere kloge løsninger: Strømforsyningen til pylon og startmotor er baseret på 2
lette Lithium-mangan-batterier installeret
meget tæt på motoren (med kortere kabler).
Disse batterier skal demonteres og oplades
eksternt, men har vist, at de har energi til
flere ind/udfældninger og starter, hvilket
giver starteren et kraftigt moment.
I cockpittet findes der en gummipumpe der
skal klemmes et par gange for at give ”primer” til motoren. Ved opstart 3 x ”pump”,
når det er koldt. Normalt kun en eller to under flyvning. Motoren kører fint efter nogle sekunder, når den er kold, og stabiliseres
med en minimumshastighed på ca. 3.000
rpm som er typisk for disse 2-taktsmotorer.
Man skal ikke vente længe, før motoren er

”

Pedalerne kan forskydes langt tilbage og
er let vinklede.

Stige-hastigheden er lidt over 3 m/s, men
lettere piloter rapporterer værdier på omkring 3,4 m/s.

klar til at give fuld power til start. Som en
helhed et fint motorsystem raffineret gennem 20 års produktion.

I cockpittet
Cockpittet er af tilstrækkelig bredde til næsten alle piloter op til 195 cm i højden. Med
mit vintertøj og min plus-størrelse (ikke
rigtig slank) på 187 cm, demonterede vi den
justerbare rygstøtte, da den fine polstring
var lidt for tyk for mig. At flyve i denne sæde-konfiguration ville nok optimalt have
krævet lidt bedre forberedelse. Under acceleration ramte flyet et par bump på græsset og min faldskærm flyttede sig på det
glatte underlag. Det resulterede i, at min
venstre hånd tabte forbindelsen med flapshåndtaget, så jeg endte med at stige i 0-flaps

og ikke plus-setting. Det var dog intet alvorlig, og der hændte ingenting takket være
motorens tilstrækkelige kraft. Men jeg er
ikke stolt over dette incident, som jeg burde have forudset. På cockpittets højre side
er der den mekaniske styring af propellerstop, håndtag til landingshjul, dumpventil
til vandballast og cockpitventilation.
Til venstre, flaps, luftbremser, trim og gummipumpe til primer af motoren. Koblingshåndtag til flybugsering eller spilstart samt
pedal-indstillingen er placeret klassisk i
bunden af instrumentpanelet. Flaps kræver
lidt tilvænning, da håndtaget går i indgreb
med låsekulissen til højre. Det skal først
trykkes ind mod cockpitvæggen (væk fra
piloten) til venstre for at kunne bevæge sig
i ønsket position. De fire fastgørelsespunk-

ter i sikkerhedsbælterne er placeret perfekt
og tillader mig at stramme dem uden problemer.

Under flyvning
Starten er enkel med venstre vingen i jorden og den sædvanlige brug af negative flaps
til den første del af starten. Med max gas er
accelerationen hurtig (der er ingen tendens
til at flyet dykker på næsen ved kraftig gasgivning) På kort tid er jeg i luften. Med under flyvniningen anvendte jeg de aktive støjreducerende ANR-hovedtelefoner, som er
dyre, men meget effektive. Stige-hastigheden er lidt over 3 m/s, men lettere piloter
rapporterer værdier på omkring 3,4 m/s.
På rimelig højde forsøgte jeg nogle stalls
under fuld kraft. Det er et non-event, og
med en markant markant nose-up-atttude
under stalls bør det ikke komme som nogen overraskelse. Ved den maksimalt tilladte højde (flyvepladsen ligger midt i et militært luftrum og grænser også op til et civilt
luftrum) stoppede jeg og indfældede motoren. Ingen køleperiode var nødvendig, forNordic Gliding 2019 SIDE 21
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Venstre side rummer luftbremser (blå),
trim (grøn) og flaps (grå). På instrumentpanelet er der også LED-flap-indikator.

Dumpventilen til vand-ballast på cockpittets
højre side.

Et enkelt gennemsigtigt rør giver fin kontrol
med brændstofniveauet

Højre side rummer propelbremse (rød), ventilation og understel (sort)
Minus: Her er ikke noget plads til bagage bag piloten, for her er fyldt på med batterier og udfældningsmekanisme til motoren.

Understellet virker robust og giver udmærket
stødabsorbtion.

di køleren er effektiv: vandet var bare 65
grader Celsius; hele afbrydelsesproceduren
varer lidt over 15 sekunder. Jeg fælder også
hjulet ind. Mekanismen giver bare en minimal modstand og låsningen er enkel og
tydelig.
Jeg var nu ved at være fortrolig med håndtering af ”hajen” og eksperimenterede med
ændringer i hastighed og retning. Der er
meget lidt modstand i krængerorene, men
højderoret kræver lidt større bevægelse end
vanligt gennemsnit. Samspillet med flaps er
velkoordineret, så det er enkelt at bruge flaps
til at modulere hastighed ved level flyvning.
Sving, med CG tydeligt placeret i en næsetung position (der er et stort batteri foran
instrumentpanelet), kræver flaps og trim
for at stabilisere hastigheden. Tiden fra at
svinge +/- 45 °, med flaps til 0 eller +1, er
cirka 4 sekunder, og indsatsen på sideroret
er minimal. Oplevelsen er en god harmonisering mellem de 3 kontroller, og at de
varierende flap-indstillinger ikke ændrer
dette gode resultat. Udgangen fra svinget

og accelerationen er hurtig. Styringen af
krængeror viser ingen selvcentrerende tendens, og dette er et væsentlig element i oplevelsen i ”feel” for piloten.
Sigtbarheden er fremragende i alle retninger, endda mod terra firma takket være
den ikke for høje kant på canopy. Før jeg
starter et sving, kan jeg uden problemer få
et fuldt overblik. I fravær af termik fortsætter jeg med teste både indgang til højre- og
venstresving ved varierende hastigheder for
at simulere centrerings- og svinghåndtering.
Shark’en er venligheden selv. Den accepterer stort set enhver dumhed med styregrejerne. Den stabiliserer selv ved hastigheder
under 85 km / h uden at der kræves korrektioner, men kraftigere drej (spiral) fungerer
det bedst med ca. 100 km / t.
En serie af stalls afprøves: i starten lidt forsigtigt og derefter med ret abrupte pull-ups.
Alt er altid meget forudsigeligt, selv med
flaps i landingspositionen. Med pinden helt
i maven har jeg gennem lang tid god kontrol over flyet gennem krængeror og side-
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ror. Flyet flyver øjeblikkeligt når man slipper pinden. Vingen bøjer meget lidt under
belastning.
Jeg prøver luftbremserne og åbner dem
gradvist. De er afbalancerede og har ingen
tendens til at åbne sig selv (Hvis de åbnes
få centimeter, lukker de sig selv). Slipper
man styrepinden, og åbner luftbremserne
fremprovokeres en hurtig og sund forøgelse af hastigheden på omkring 15 km/t. Åbning og lukning af bremserne er enkelt og
inden for rækkevidde af enhver pilot. Venstre albue støder ikke på nogen hindringer,
selv ved fulde luftbremser. Flaps-håndtaget
fungerer let og er ergonomisk godt placeret, men man skal være opmærksom på, at
det har cirka samme placering som luftbremserne (forvirring mellem luftbremser
og flaps er bestemt mulig, selv om flapshåndtaget ikke flytter sig, hvis man ikke
først løfter det ud af sit låse-hak) De to respektive håndtag er dog ikke identiske. Til
sidst prøver jeg også at starte motoren i luften. Udfældning og opstart er enkel og smi-

”

Flyets flight performance er fremragende, og jeg vil
vove at påstå, at det ligger i samme kategori som
DG 808-serien. Det er også samme type af piloter,
som søger praktisk anvendelighed og pålidelighed

dig.

Landing
Hjulet udfældes ubesværet og låses på en
klar og let genkendelig måde. Med fulde
luftbremser og flaps er finalevinklen temmelig aggressiv, men så reducerer jeg bremserne til halvdelen og sætter flaps til +2 for
et afslappet udfladning og sætning, som er
let kontrollabel. På trods af den meget effektive hydrauliske Beringer-skivebremse
er der ingen tendens til flyet står på næsen.
Selv (även) på en ret ujævn græsbane absorberer understellets konstruktion stød
meget godt.

Omkostninger og marked
Totalprisen på ”selvstarts-sharken” er betydeligt lavere end de seneste designkonkur-

renter som ASH 31 Mi og Ventus 3M. Hvorfor? Et det et dårligt fly? Nej, men det er ikke
noget udpræget konkurrencefly. Serien af
304S-fly har dog lejlighedsvis deltaget i internationale konkurrencer med højt-rankede piloter, som f.eks. italienske Stefano Ghiorzo og tjekkiske Petr Krejcirik, som senere ofte har valgt andre flyfabrikanter med
en mere universelt anerkendt racer-stamtavle. På den anden side er antallet af producerede Sharks temmelig stort, og det faktum, at man stort set aldrig set en brugt
Shark i salgsannoncerne, kan have forskellige betydninger: god kundetilfredshed, køb
og salg mellem lokale piloter eller valg af
andre salgskanaler. Jeg tror, at alle hypoteser er sande, da 304S i hver enkelt version
er meget velegnet til kompetente og hand-

lekraftige piloter med ambitioner om at flyve lange afstande, men uden særlig interesse for rekorder eller internationale mesterskaber; Motorsystemets pålidelighed og flyet generelle byggekvalitet gør det interessant
for mange; HpH formidler kontakt mellem
køber og sælger af de brugte fly, hvilket giver mulighed for at starte forhandlinger
uden at gennemgå reklamerne på internettet. Priserne forbliver høje, med minimal
værdi-tab over tid.
Flyets flight performance er fremragende, og jeg vil vove at påstå, at det ligger i
samme kategori som DG 808-serien. Det er
også samme type af piloter, som søger praktisk anvendelighed og pålidelighed, og som
er villige at ofre nogle få procentpoint i performance i bytte for andre kvaliteter. Til
”wandersegelflug”, hvor man flyver fra den
ene flyveplads til den anden, er det et minus, at har Shark en ret ufleksibel brændstof-påfyldning, og der er stort set ingen
plads til bagage (Det lille rum bag pilotens
hovede er fyldt med teknik og batterier.)H
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PRODUCENT ..
Hvem bygger vores svævefly? NORDIC GLIDING portrætterer de producenter, som udvikler og vedligeholder svævefly og accessories.

Flyv til Dan-Glide
En af de største svæveflyveværksteder i Norden, Dan-Glide, er flyttet til Vamdrup Flyveplads, tæt på Kolding. Mere plads, nyere faciliteter og en flyveplads uden for døren giver nye muligheder og bestemt mere liv på værkstedet.
Tekst: Jens Trabolt
Foto: Jens Trabolt

A
”Mr. Dan-Glide” Morten Habekost ved rullebanen på Vamdrup Flyveplads. Alle er velkomne
på AFIS-flyvepladsen med de 1006 meter asfalt.
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merikanske GA-piloter har et koncept: ”The 100 dollar hamburger”.
Det er argumentet for at flyve til
nærmeste flyveplads, bestille en hamburger
og flyve hjem derefter. Siden er ”the 100
USD” nok blevet til ”the 200 dollar hamburger”, men konceptet trives endnu, også
i TMG-kredse i svæveflyveklubberne. Nu
kan flyve-kåde elever, instruktører og piloter tilføje endnu en destination til kortet,
nemlig Dan-Glide på Vamdrup lufthavn.
”Der har da været mindst 20 fly på besøg
hos os for at hente reservedele eller drikke
lidt kaffe”, siger Morten Habekost, 45, som
har arbejdet fuld tid med værkstedet siden
1995, og været indehaver siden 2001. I gamle dage, d.v.s før juni 2018 var flyvende besøg temmelig umulige, da værkstedet lå i
Nørre Snede, som glimrede ved det totale

fravær af en flyveplads.
Nu har Morten per 1. juni 2018 flyttet
Dan-Glide værkstedet til Vamdrup lufthavn,
hvor han har bygget nye faciliteter, cirka 850
m2 under tag.

Stort projekt
”Projektet har været 100 gange mere omfattende, end jeg første troede”, beretter Morten, da NORDIC GLIDING besøger værkstedet en kold vinterdag. Men projektet er
stort set færdigt. Der er blevet bygget nye
bygninger og den eksisterende åbne hangar
(som Morten kalder for ”Venturi-røret”) er
bygget om med endevægge, så Morten og
Dan-Glide-folkene nu kan arbejde under
mere ordnede aerodynamiske forhold og
relativ komfort: ”Den store hangar er næsten den største opgradering. Det er ikke
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Bucket-list:

Billede t.v. Winglets til en ASG 29 har været i
den nye malerkabine, som er en af de store forbedringer ved det ”nye” Dan-Glide.

Mortens søster Mette håndterer adminstration
og kontakten med kunderne. Hun har 28 års erfaring fra et advokatkontor, men ”Flyvemaskiner er morsommere end jura”, lyder konklusionen.

Mortens far, Christian, er en integreret del af familieforetagendet. Her er det et typisk vinterjob: Et eftersyn af turbo-Ventus.

”
specielt morsomt at montere fly eller arbejde med trailere i regn, vind og sne, som vi
ofte måtte på det gamle værksted i Nørre
Snede”, siger Morten som kan fremvise de
nye lokaler med skinnende epoxy-gulve og
en sprøjtekabine.
Privat bor han med hustruen i Greve, syd
for København på Sjælland, men lever størstedelen af sit liv på værkstedet i Jylland,
hvor han befinder sig fra mandag til fredag.
Der er lys i værkstedet hver dag fra 7-21 og
i perioder også ofte til klokken 23. Under
byggeprojektet har de lange arbejdsdage
været mere reglen end undtagelsen på trods
af, at Morten også har haft mange venner
fra svæveflyvemiljøet til at hjælpe.

Et familieforetagende

Kaffen og kagen nydes til synet af velfungerende flyvemaskiner straks uden for værkstedet. Ægge-uret ser til, at pausen ikke bliver for lang!
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Morten startede fly-karrieren med far Christian som modelfly-bygger, og opgraderede
derefter til fullsize-flyvning i 1988, hvor
han som 14-årig blev medlem af Kolding

Der er lys i værkstedet hver dag fra 7-21 og i perioder
også ofte til klokken 23. Under byggeprojektet har
de lange arbejdsdage været mere reglen end undtagelsen på trods af, at Morten også har haft mange
venner fra svæveflyvemiljøet til at hjælpe.

Svæveflyveklub. ”Jeg måtte vente til jeg blev
gammel nok til at flyve solo”, siger Morten,
og det var også i dette regi, at Morten og
faren først blev introduceret til gel-coatens
mysterier: ”Vi fik mulighed for at købe 2
styk Grob Astir og renovere dem. Vi havde
jo en del erfaring med modelbygning og
tænkte, at det kunne nok ikke være så svært
at gå op i fuldskala”, siger Morten, og det er
nok korrekt, for 30 år senere er det fuldtidsbeskæftigelsen, som efterhånden har
spredt sig til hele familien.
KLIK. Det er lyden af Mortens far, Christian, som indstiller 25 minutter på æggeuret. Det er den aftalte pausetid, når der er
pause klokken 12.
”Min far, som i øvrigt er en meget dygtig
håndværker, har aldrig arbejdet så meget
som EFTER han pensionerede sig fra jobbet som maskinmester”, siger Morten, som
tydeligvis nyder det setup. Familien er vigtig for Morten, og her er det bare naturligt,

at man hjælper, hvor man kan. Det gælder
i øvrigt også den modsatte vej og det er også
en del af Dan-Glide-planen, at Morten har
ønsket af flytte virksomhedens lokaler nærmere på sine forældre, hvis de en dag skulle få brug for hjælp.
Søster Mette har efter 28 år på et advokatkontor overtaget Ingas (Mortens mor)
rolle med telefonerne og administrationen
i Dan-Glide: ”Jeg elsker flyve-miljøet og at
tale med de farve-rige entusiaster”, siger
hun. Mette flankeres også af kollegaerne
Jesper Theil og Henrik Biil. Desværre savnes der også en skattet, rolig og grundig
medarbejder på værkstedet; Anton Moustgaard døde i sommeren 2017, bare 68 år
gammel. Han var et stort aktiv for Dan-Glide, hvor han bl.a. organiserede værkstedsgodkendelsen, som senere blev udvidet med
en EASA Part-M godkendelse samt en godkendelse som CAMO.
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Den gamle åbne hangar (kaldet for ”venturi-røret” af Morten) er nu ombygget, så Dan-Glidefollene kan arbejde under ordnede meteorogiske forhold. ”Det er den måske største opgradering i dagligdagen”, siger Morten.

”

Normalt producerer svæveflyvere altid ”ordrer” til
Morten, d.v.s. skader på flyene, og det er nok med
piloter som med bilister. Nogle kan køre bil i 30 år
uden skader, og andre har en anden frekvens på
værkstedet.
Morten kan med rette være stolt af det nye
værksted, som er ryddeligt og strømlinet.

Reparation og vedligehold
Reparation og vedligehold af svævefly og
TMG er cirka 90 % af omsætningen i DanGlide, vurderer Morten. Ud over at være
autoriseret servicecenter for DG og SchemppHirth er Dan-Glide også autoriseret Rotax
Repair Centre. Med tanke på det store antal motorer i UL- og TMG-flyene så bidrager det sikkert til en del af omsætningen.
Den danske svæveflyveunions Rotax-Falke
”Frøen”, i øvrigt en perfekt klub-TMG, som
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ifølge Morten kan flyves af alle piloter, er i
øjeblikket parkeret på værkstedet med en
motorskade på Rotax 912-motoren. DanGlide har også tidligere været agenter for
svævefly, men den aktivitet er stoppet, for
det er en lidt for dårlig forretning når man
vurderer tid versus indtjening.
Dan-Glide har ordrebøger booket til april.
Det er lidt usædvanligt, for normalt er der
mere aktivitet på værkstedet som håndterer
cirka 100 fly hvert år. ”Sidste sommer var

meget stille”, siger Morten med en reference til det lave antal havarier. Normalt producerer svæveflyvere altid ”ordrer” til Morten, d.v.s. skader på flyene og det er nok med
piloter som med bilister. Nogle kan køre bil
i 30 år uden skader, og andre har en anden
frekvens på værkstedet. ”Men vi reparerer
det hele, og vi gør det gerne. Men vi er interesseret i piloternes liv og helbred først og
fremmest. Havarier er altid dårlig nyt, men
flyene er døde og kan erstattes. Det kan pi-

Når man bor på en flyveplads kommer der altid piloter forbi for at diskutere flyvning og drikke kaffe. Her er det Vamdrup-piloten, Troel Juhl-Kristensen som fremviser sin temmelig fine selvbyggede
RV til Morten. Som ingeniør har Troels også assisteret Morten med beregninger under bygge-fasen.

loterne ikke”, understreger Morten.
Vintertiden går typisk med reparationer
og vedligeholdelse, men i første kvartal op
mod sæsonstart er der ofte pludselig piloter som vågner af dvalen og kommer i tanke om, at deres fly faktisk ikke er klart. Det
giver en del work-orders af typen ”Last-minute”. I flyvesæsonen håndterer værkstedet
typisk små skader, som kan repareres relativt hurtigt. Er det meget store skader ender
det ofte med, at man kapitulerer for sæso-

nen, derigger flyet og venter til næste vintertid med en reparation.
Men præcis som skomagerens børn altid
går barfodede, så slider Morten ikke logbøgerne op, faktisk flyver han altid for lidt, til
trods for, at flyvningen fylder mindst 12 timer hver dag: ”Jeg fløj ikke i et svævefly sidste år”, konstaterer han. ”Men jeg har mange gode kammerater som hjælper med periodisk flyvetræning når det gælder”, siger
han.

Så er det tid til kage og kaffe, og gennem
de store glaspartier i pauserummet er der
udblik til flyvepladsens altid spændende aktivitet. Flyene starter, lander og taxier forbi
Dan-Glide på 15 meters afstand, og er man
først inficeret af flyvebacillen, så stopper
samtalen for at rigtig indtage synet af et fungerende aerodyn i sit rette element. Indtil
job-etikkens vogter, ægge-uret, ringer og
pausen er forbi! Jo, tjenesten er hård. H
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Jacobs typgalleri

Hols der Teufel (1928)

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

Rhönadler (1932)

Kranich II (1935)

Rhönsperber (1935)

Habicht (1936)

DFS 230 (1937)

Kranich III (1952)

Weihe (1938)

Hans Jacobs och Olympia Meise
I år är det 80 år sedan DFS Meise utsågs som enhetsflygplan till segelflygtävlingen vid olympiaden
i Helsingfors 1940. Därefter blev Meise omdöpt till Olympia och fick senare stå som förebild för
standardklassen. Konstruktör av Olympia var Hans Jacobs, en av de stora segelflygplanskonstruktörerna, om inte den störste.
Tekst: Robert Danewid
Foto: R. Danewid, J. Trabolt. O.S.Hansen, m.fl.

Hans Jacobs (1907–1994) föddes i Hamburg och studerade till skeppsbyggnadsingenjör. 1927 kom han till Wasserkuppe
som ingenjör. Han lärde sig konstruera segelflygplan av Alexander Lippisch, som då
var chef för Abteilung Flugtechnik i RhönRossitten Gesellschaft (RRG). Under 30-talet var Jacobs, under Lippisch, konstruktionschef för Deustche Forschungsanstalt
für Segelflug (DFS).
1933, med ny regim i Tyskland, bildades DFS, för att få en central ledning av
segelflygutvecklingen, med Fritz Stamer
som chef. Den tidigare organisationen
RRG nationaliserades och flygverksamheten överfördes till nybildade Deutsche
Luftsportverband (DLV) medan RRGs forsknings- och konstruktionsavdelning överfördes till det nybildade DFS. DFS verksamhet
bedrevs till stor del på Wasserkuppe, men
flyttades senare till Darmstadt.
Institutet upphörde med sin verksamhet
den 28 april 1945. Efterföljare till DFS är
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), som finns än i dag.
Jacobs är utan tvekan den mest framgångsrike segelflygkonstruktören under
30-talet. På hans meritlista står segelflygplan som Rhönadler, Rhönsperber, Habicht,
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Peter Ockers fantastiska bok, i två band. Finns
att köpa på peterocker.de

Kranich, Reiher, Weihe och Olympia m fl.
Tillsammans med Alexander Lippisch konstruerade han 1928 Hols der Teufel, en skolglidare, som byggde på ”Djävlar Anamma”.
Som i sin tur hade konstruerats av Lippisch
1923 och byggts av svenska studenter, vars
favoritsvordom var ”djävlar anamma”. Hols
der Teufel byggdes i serie av Schleicher och
många byggdes i klubbarna efter Jacobs ritningar.
Jacobs är pappan bakom DFS-luftbromsarna, som användes, förutom i hans egna konstruktioner, i t ex Bergfalke.

Han är också upphovsman till DFS 230
den mest använda tyska lastglidaren under
andra världskriget. Den byggdes i 1 600
exemplar.
Jacobs Weihe (kärrhök) från 1938 blev
det vanligaste tävlingsflygplanet under 40och 50-talen. Den byggdes även på licens i
Sverige i 24 exemplar. De första 19 för Flygvapnet där det fick beteckningen Se 104.
1948 i Schweiz blev Pelle Persson världsmästare i Weihen SE-SCN, ”Ållebergs-Nicklas”.
Två år senare flög Billy Nilsson samma flygplan när han blev världsmästare i Örebro.
1932 skrev Jacobs boken ”Werkstattpraxis für den Bau von Gleit- und Segelflugzeugen”. Den reviderades och utkom i flera
upplagor och är än idag standardverket om
att bygga segelflygplan i trä. 2016 översattes den och utkom i en amerikansk upplaga.
På våren 1939 flyttade Reich Luftfahrt
Ministerium (RLM) hela Lippisch konstruktionsavdelning till Messerschmitt. Under
kriget jobbade Jacobs bl a med att bygga ett
stjärtparti i trä till Bf 109, en Me 262 i trä
och hade ansvaret för prototypen av Me 328
B.
Efter kriget konstruerade Jacobs Kranich
III, som är en utveckling av Kranich II, men

Hans Jacobs vid ritbordet. Bild t.h. Hans Jacobs på äldre dagar

ett helt nytt flygplan. Första flygningen var
1952 och 37 exemplar byggdes av FockeWulf i Bremen. Focke-Wulf byggde samtidigt även en ”upphottad” version av Weihe,
Weihe 50.
Totalt byggdes mer än 5000 exemplar av
Jacobs segelflygkonstruktioner, i Tyskland
och på licens. Under tidsperioden 1935 till
1944 byggdes enbart i Tyskland 626 Olympia, 371 Weihe, 578 Habicht och 1 551 Kranich. Ingen annan segelflygplanskonstruktör har kommit i närheten av dessa siffror.
Peter Ocker har skrivit den ultimata biografin, i två band, om Hans Jacobs och alla
hans konstruktioner; ”Hans Jacobs, Pionierleben in Flugzeugbau“, Band I och II, gavs
ut på eget förlag 2012.
Redan 1924 hade man börjat diskutera
om segelflyg skulle bli en olympisk sport.
1932 tog den Olympiska kommittén, IOC,
upp segelflygning i sitt program. Men då
segelflygsporten, med undantag för Tysk-

KSAKs Olympia SE-SAI på Ålleberg 1954. Byggd
av AB Svenska Kanoverken 1941 (ur SFF arkiv)

land, inte var så utvecklad vid tidpunkten,
beslöts att segelflyget enbart skulle demonstreras under den kommande olympiaden
i Tyskland 1936. 1935 togs planerna upp
igen. Denna gång av ISTUS, men fortfarande var det inte tal om tävlingar och IOC:s
ambitioner ansågs svårtolkade.
Den 13 juni 1930 hade den internationella segelflygorganisationen ISTUS (Internationale Studienkommission für Segelflug)
grundats i Frankfurt av företrädare från

Hans Jacobs ”Werkstattpraxis für den Bau von
Gleit- und Segelflugzeugen” utkom första gången 1932 och anses fortfarande vara standardverket för bygge av flygplan i trä

SE-SAF startar med gummirep från startbryggan på Ållebergs västhang 1945. SE-SAF byggdes av Schleicher 1939 och är en av de två Olympior KSAK beställde 1939 för olympiaden i Helsingfors 1940. Den andra är SE-SAE (ur SFF arkiv)

Tyskland, Frankrike, Holland, Ungern, Italien och USA. I samband med VM i schweiziska Samedan 1948 bildades OSTIV (Organisation Scientifique et Technique du Vol
a` Voile) som en direkt efterföljare till ISTUS
vetenskapliga och tekniska gren. OSTIV
finns och verkar än idag.
1932 upptog FAI (den internationella flygNordic Gliding 2019 SIDE 31
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Segelflyg var en demonstrationssport vid olympiaden i Berlin 1936. Man gav ut ut häften om
de olika sporterna vid OS i Berlin och häfte nr 24
handlade om segelflyg.

(Foto t.v.) En avklädd Olympia på Wasserkuppemuseet (foto R Danewid)

Källor
1.

2.
3.
4.

5.

Kranich III (1952) på Vintage Glider Rally i Ungern, 2018 (foto: Jens Trabolt)

SE-SDL fotograferad i slutet av 50-talet på Bulltofta. SDL byggdes 1946 av Kockums Flygindustri i
Malmö. Flygplanet flögs fram till 1969. (foto via J Nygren)

sportorganisationen) segelflyg på sin dagordning och CIVV (Commission Internationale du Vol a Voile – numera IGC - International Gliding Commission) bildades.
ISTUS ingick sedermera i CIVV.
Den 23 maj 1936 hade ISTUS samlat representanter från 12 nationer. Dessa överlämnade en petition till IOC med önskan
att segelflyg skulle vara en olympisk gren
vid olympiaden i Helsingfors 1940.
I anknytning till sommarspelen i Berlin
1936, som arrangerades de första två veckorna i augusti, ordnades internationella mästerskap i avancerad flygning och kurser i
bogsering och sträckflygning. Bl a flög ungraren Lajos Rotter från Berlin till Kiel (där
seglingstävlingarna pågick) i ”Nemere”, ett
nytt världsrekord i målflygning.
Nu hade segelflyget som framtida olympisk gren bitit sig fast och diskussionerna
tog ytterligare fart. ISTUS sneglade på
båtsporten som hade sin ”Olympia-jolle”,
alltså att deltagarna skulle flyga samma flygplanstyp. Då tanken var att deltagarna skulle distansflyga, målflyga och flyga avancerat ansågs Habicht vara ett lämpligt enhetsflygplan. FAI meddelade IOC sitt val och
Habicht blev till att börja med ”Olympiapla-

net”.
I mars 1938, vid ett möte i Kairo, granskade IOC i detalj det föreslagna upplägget
och de strök aerobatic delen av tävlingarna
och därmed föll valet av Habicht som olympiaflygplan. Nu fick ISTUS agera snabbt.
Rhönsperber som varit på tapeten förkastades och från Italien kom idéen att arrangera en konstruktionstävling och så blev det.
Föreskrifterna för tävlingen föreskrev bl a
spännvidd på 15 meter, luftbromsar för max
200 km/h, tomvikt 160 kg, obligatorisk tillsatsvikt 95 kg, förarplats 60 cm bred med
plats för ryggfallskärm och pilotlängd 180
cm. Dessutom skulle flygplanet kunna flyta
(!). Tävlingen skulle ju gå i Finland, de tusen sjöarnas land.
I Tyskland satsade flera akademiska flyggrupper, Akafliegs, på uppgiften. Från Aachen kom FVA 13, från Berlin B8 och från
München Mü-17. Regimen ville förstås se
Tyskland som vinnare.
Hans Jacobs hos DFS konstruerade Meise, en mindre variant av hans Weihe, som
redan rönte stora framgångar och producerades i stort antal. För att DFS Meise (svenska: mås) skulle bli en vinnare lades mycket
möda på konstruktionen. Hans Jacobs var
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mycket noggrann och krävande. Metall-detaljer fick t ex göras i tre versioner så att han
kunde välja den bästa. DFS verkstäder byggde två exemplar av Meise.
Meise/Olympia är alltså i princip en mini-Weihe. En klassisk träkonstruktion, som
Jacobs var en mästare på. Vingprofilen var
en modifierad Gö 549, samma som på Weihe och Reiher. Den 10 december 1938 provflög Hanna Reitsch Meise.
Den internationella uttagningen kom att
äga rum i i Sezze Littorio, 90 km utanför
Rom, 18 till 25 februari 1939. Arrangör var
RUNA, den nationella italienska flygorganisationen, tillsammans med FAI. Varje land
fick delta med upp till två flygplan. Tyskarna valde att skicka DFS Meise (D-11-239)
och Mü-17 (D-14-251).
Italien ställde upp med två konstruktioner; AL3 som var mycket lik DFS Meise,
och det mås- och midvingade CVV 4 Pellicano. Polen bidrog med Orlik 3, mid- och
måsvingad som Pellicano.
Tävlingsflygplanen bogserades till 2 500
– 3 000 meter för att ”juryn” skulle ha tid
att testa hur de uppförde sig i olika lägen
och hur förarmiljön uppfattades; bekvämlighet, instrumentering, sikt, pedaler o s v.

Hans Jacobs, Pionierleben in Flugzeugbau, Band I och II, Peter Ocker,
eget förlag, 2012
SFF Flyghistorisk Revy 2019, artikel
av R Danewid, 2019
Über sonnige Weiten, Peter Riedel,
Motorbuch Verlag 1985
Handbuch des Segelfliegens, redaktör
Wolf Hirth , svenska upplagan
1943/44
Sailplanes 1920-1945, Martin Simons, Eqip 2001

Dansk EoN Olympia 2B OY-FIX i danska flygvapnets färger på DASK Lønstrup-träffen, hösten 2015
(foto Jens Trabolt)

Testpiloterna rankade flygplanen enligt
ett poängsystem. Icke helt oväntat fick DFS
Meise/Olympia högst antal poäng, men skillnaden till Mü-17 och Orlik var försumbar.
Meise vann tack vare sin fina roderharmoni, men fick även högst poäng för bekvämlighet. Orlik ansågs ha bäst instrumentering
och flygegenskaper.
Prestandamässigt skiljde det inte mycket
mellan flygplanen. Bästa glidtal låg mellan
25 (DFS Meise) och 26 (Mü-17). De måsvingade flygplanen ansågs ha fina kurvegenskaper i termik, men var förstås mer
komplicerade att bygga.
Nu blev det ju ingen olympiad i Finland
1940. När nästa olympiad ägde rum i London 1948 fanns segelflyg inte med, man ansåg att ett krigstrött Europa inte skulle mäkta med en stor segelflygtävling och OS samtidigt. Istället arrangerade FAI den sommaren VM i segelflyg i Schweiz, som f ö Pelle
Persson vann i Weihe.
Olympia, som flygplanet nu kallades, fick
senare stå som förebild för standardklassen,
som infördes 1958. 15 m spännvidd, ”stel”
vinge, ingen barlast och fast landställ. Så lite
tillspetsat kan man kanske säga att dagens
standardklassflygplan, t ex LS 8 och Discus,

är direkta efterföljare till Jacobs Olympia.
Sverige skulle vara med i Olympiaden
1940, trots att Sverige knappt vuxit ur blöjåldern som segelflygnation. Två Olympia beställdes från Schleicher. Dessa blev försenade. Båda, SE-SAE och SE-SAF, fick tyskt
luftvärdighetsbevis 8 sept 1939 och registrerades på KSAK 16 juli 1940. Åren 1940
och 1941 fick KSAK två Olympia som tillverkats av SKV, AB Svenska KanoVerken.
Sedan blev det ett långt hopp till nästa leverans 1946. Nu var det Kockums i Malmö
som fick leverera. 11 stycken kom ut till
klubbarna åren 1946 och 1947 och två levererades så sent som 1951. Totalt levererade Kockums alltså 13 Olympia.
Schleicher i Poppenhausen byggde 25
Olympior mellan 1939 och 1941. Firman
Ferdinand Schmetz in Herzogenrath (FSH)
började bygga Olympia 1941 och de byggde 601 exemplar. 1942 kostade en Olympia
5 450 riksmark. De allra flesta tyska Olympiorna var bland de tusentals segelflygplan
som förstördes av de allierade vid krigsslutet
Ett litet företag i Storbritannien, Chilton
Aviation, som startats av två vänner från de
Havilland och Eaton hade efter kriget bör-

jat tillverka en Olympia, men bara kroppen.
Vingarna hade beställts hos Elliots of Newbury (EoN), som skulle fungera som underleverantör. Chilton Olympian, prototypen,
flög för första gången i augusti 1946. Men
då hade Chiltons intresse för Olympian falnat. Man överlät tillverkningen på EoN som
redan hade jiggarna till vingarna.
EoN satsade hårt. Första serien var på 100
plan, den påbörjades 1946 och slutfördes
1947. Senare byggdes ytterligare 50 flygplan.
EoN Olympia utgjorde ryggraden i det engelska segelflyget under hela 50-talet. I England kallas Olympia kort och gott för ”Oly”.
1967 köptes en EoN Olympia 2B till Sverige, serienummer EoN/O/147. SE-SMH,
fd BGA 1422. Kronobergs Flygklubb lät renovera planet i Polen 1992-1993 för att i sinom tid skänka det till Ållebergs museum
där det nu flygs regelbundet i SVS regi.
Förmodligen byggdes bortåt 1000 Olympior, vilket gör den till ett av de mest tillverkade segelflygplanen. Den kom att tillverkas i hela 20 år. Världens äldsta kvarvarande exemplar, ur den första, tyska, serien
hänger i Ållebergsmuseet, Schleichertillverkade SE-SAE med tillverkningsnummer
685.H
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h Min favorit ...

Min favorit ...
De bedste fly, de bedste flyvepladser, den bedste sæson; Læsernes
præferencer på spil hver gang i ”Min
Favorit”.

”

Min favorit
flyveplads

I Danmark er Arnborg helt klart min favorit, fordi
det har været centrum for alle mesterskaber og
Sun Air Cups jeg har deltaget i. Mange gode stunder blandt ligesindede har gennem årene skabt
mange varme venskaber.

Foto: Jens Trabolt

Peter Sommerlade, 62 år, Civiløkonom
Job Selvstændig virksomhedskonsulent – Sommerlade Consulting, Interim Management (chef til leje) projektleder m.m. Et job som til tider giver
lange arbejdsuger og stor rejseaktivitet og hvor der ind i mellem også kan
blive tid til mere intensiv svæveflyveaktivitet.
Flyveklub Svævethy (1972 – 1995):
Her skolede jeg på Bergfalke 3 og Ka-8 i klubben, som min fader Gottfried
Sommerlade var medstifter af i 1962. Min glæde ved stræk- og konkurrenceflyvning blev grundlagt her. Jeg deltog i de første 5 danske Ungdomsmesterskaber (senere Juniormesterskaber) fra 1975 frem til 1979 og efterfølgende flere danske mesterskaber.
Østsjællands Flyveklub (1995-2017)
Blev medlem af ØSF fordi jeg byttede job fra Jylland til Sjælland og medbragte min nye LS 7 wl til klubben. Den blev i 2004 udskiftet med 2/3 af
en Nimbus 4t, hvor Jan W. Andersen, Nordsjællands Flyveklub havde den
sidste 1/3. I 2014 blev Nimbussen udskiftet med en EB 29 som ejes af Jan
og jeg.
Nordsjællands Svæveflyveklub (2017 -)
Jeg blev medlem i 2017 fordi et langvarigt Nimbus4t / EB 29-makkerskab
med Jan W. Andersen ville blive væsentlig enklere ved medlemskab af samme klub. Flyet solgte vi dog i høsten 2017, men har et nyt i ordre.
Jeg har i dag fløjet 1500 starter, 2200 timer og 103.000 km. I alt igennem
årene det blevet til 25 gange deltagelse i nationale konkurrencer.

Peter Sommerlade (t.v.) på Arnborg under DM
2018 med klubkammeraten Tue Kyndahl i Nordsjællands SFKs Duo Discus.
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Favoritflyveplads
I Danmark er Arnborg helt klart min favorit, fordi det har været centrum
for alle mesterskaber og Sun Air Cups jeg har deltaget i. Mange gode stunder blandt ligesindede har gennem årene skabt mange varme venskaber.
I udlandet er det helt klart Corowa i Australien, hvor jeg har haft muligheden og glæden ved at besøge 2 gange. Vinteren 2007/2008 samt igen
2016/2017. Begge gange medbringende vores eget fly henholdsvis Nimbus
4 og EB 29 og over en 5-8 ugers periode. Det blev her til rigtig mange gode
og lange flyvninger, i alt 275 timer under de 2 besøg! Ligeledes lykkedes
det mig under det sidste besøg at erhverve mit 1000 km diplom med en
1006 km FAI trekant.H
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h Med lidt hjælp fra vennerne ...

What would you think if i sang out of tune,
would you stand up and walk out on me?
lend me your ears and i'll sing you a song
and i'll try not to sing out of key.
Oh, i get by with a little help from my friends
mm, i get high with a little help from my friends
mm, gonna try with a little help from my friends
The Beatles fra albummet ”Yellow Submarine”

Eleven Ida Blenstrup på vingen efter flyvningen, som blev noget kortere end ventet. Så var
det bare at nyde den uventede picnic indtil hjælpen kom frem. ”Det var en ret bizar situation,
for vi sidder der på vingen af flyet og nyder naturen rundt omkring os”, siger instruktøren
Niels-Ebbe Gjørup.

“With a little
help from my
friends”
Da skoleflyet landede i søen, var hele skolingssæsonen for Viborg
Svæveflyveklub pludselig i farezonen. Men så stillede andre klubber
op med uvurdelig hjælp og fantastisk støtte.
Tekst: Jens Trabolt
Foto: Viborg Svæveflyveklub

Den 28. maj 2018 starter som hvilken som
helst anden dag i Viborg Svæveflyveklub,
men ingen af de implicerede kan vide, at det
skal blive en af de mest dramatiske i klubbens historie.
Den erfarne instruktør Niels Ebbe Gjørup er på vagt denne dag, og han skal flyve
med den unge elev Ida Blenstrup i klubbens
Twin Astir. En skoleflyvning som han har
prøvet flere hundrede gange før, men for
Ida er det bare 8. flyvning i logbogen.
Klubbens slæbefly, en ultralet Eurofox
med 100 hk Rotax-heste, stiller sig klar til
start på bane 11. Klubben har fløjet 2 starSIDE 36 Nordic Gliding 2019

ter tidligere samme dag, og alt virker normalt.
Kort tid efter starten, i 30-40 meters højde, opstår der alvorlige problemer. Motoren
som normalt kører med cirka 6000 rpm under starten går pludselig ned til på ca 4000
rpm, og trækkraften svigter. Nu stiger flyene ikke længere. De synker, og banen ligger bag dem. I cockpittet på Eurofoxen sidder Ejner Moslund, som også er gammel
svæveflyver, og han forstår, at nu skal der
handles hurtigt, så svæveflyet får marginerne på sin side. Hver meter og hvert sekund
er dyrebart:
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h Med lidt hjælp fra vennerne ...

Klubbens medlemmer fik flyet op på land ved hjælp
af en tung bil og langt reb.

Vingerne kunne ikke reddes. Her tømmes de for
”vandballast”.

Slæbepiloten Ejner klarede at lande den nu diesel-drevne Eurofox på en mark i forlængelse af
banen. Flyet fik ingen skader.

”Jeg kalder øjeblikkeligt op på radioen og
råber: ”Jeg har motorproblemer. Jeg har motorproblemer” og så kobler svæveflyet med
det samme og svinger bort”, siger Ejner, som
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slipper for at anvende guillotinen for at cutte slæbetovet.
I Twin Astiren er Niels Ebbe og eleven
Ida nu konfronteret med flere problemer,
og der er meget, meget kort tid til at beslutte sig. Højden er lav, og de befinder sig nu
over den temmelig stor Vedsø. Hastigheden
er også sunket til et uacceptabelt niveau, så
Niels Ebbe vælger at anvende noget af den
dyrebare højde på at dykke fart på flyet.
”Jeg overvejer i få sekunder om jeg kan
stalle flyet ud i en af træerne ved søen, men
jeg bestemmer mig hurtigt for, at eneste mulighed er at lande på den store sø”, siger Niels
Ebbe som også klarer at briefe eleven om
den nært forestående non-standard-procedure:
”Det bliver søen i dag, Ida. Nu bliver vi
våde om lidt”, siger Niels Ebbe.
Der er en del bebyggelse langs ved søen,
og det er Niels Ebbes plan at forsøge at lande så tæt som muligt. ”Jeg prøver at lande
med halve bremser for at få en så fin og
skånsom landing som muligt, men jeg er
ikke sikker på, at min plan lykkes, for da vi
kommer i læ af træerne, reduceres modvindskomponenten. Så venter jeg spændt
på nedslaget, for hvad angår landinger i
vand, er det ikke noget man træner. I situationen er jeg er usikker på, om flyet vil dykke ned i vandet med næsen først, eller slå
smut (studsa) på søens overflade. Men da

”
vi rammer vandet, reduceres jeg til passager som ida, og det bliver ubåds-temaet,
som følge af den ekstreme opbremsning. Vi
dykker helt under vand, og Idas canopy bliver slået istykker”, siger Niels Ebbe.
Vandet strømmer nu ind i cockpittet, samtidig med at flyet kommer op og fri af vandet.
”Jeg var dog bekymret for, at Ida er kommet til skade på det skarpe canopy, men hun

er helt uskadt. Men da vandet fortsat strømmer ind giver jeg ordre til ”abandon ship”.
Vi klatrer ud og sætter os på vingen, som
flyder i vandet. Vi fisker kameraet frem og
fotograferer os selv. Vi er cirka 50-80 meter
fra søbredden, og vi får kontakt til en ældre
mand på land, så vi kan blive reddet. Det er
en ret bizar situation, for vi sidder der på
vingen af flyet og nyder naturen rundt omkring os. Det var vældig idyllisk, bort set fra

Kort tid efter kommer den ældre mand roende med
supersonisk fart i en båd, som han har stjålet for at
komme os til undsætning.

at vi driver med strømmen og jeg også er
bekymret for Ejner i Eurofoxen”, siger Niels
Ebbe.
Pludselig kommer der en helikopter. Det
er en pilot fra flyvepladsen, som har bevidnet havariet. Klubkammeraterne har jo bare
set flyet forsvinde ned bag træerne, og derfor har de scramblet helikopteren for at søge
efter havaristerne.
”Jeg giver ham thumbs up for at indikere,

at vi er ok. Kort tid efter kommer den ældre mand roende med supersonisk fart i en
båd, som han har stjålet for at komme os til
undsætning.”, beretter Niels Ebbe.
Da svæveflyet kobler ud bag Eurofoxen,
er dramaet ikke ovre for slæbepiloten Ejner.
Han svinger tilbage mod flyvepladsen men
kan ikke holde højden, og har problemer
med at styre motoren som svinger op og
ned i power.
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h Med lidt hjælp fra vennerne ...

Niels-Ebbe og Ida, en oplevelse rigere (og klædt
i klubkammeraternes tørre garderobe)

”Det første jeg gør er at aktivere spillet
(vinschen) til slæbetovet, for jeg flyver så
lavt, at tovet slæber mod jorden. Min plan
er at flyve tilbage og lande bane 11, som vi
også startede fra. Men fordi jeg ikke kan
styre motoren så overskyder jeg landingen.
Jeg stopper motoren ved at afbryde tændingen og ender med at lande på en græsmark,
som ligger i direkte forlængelse af banen –
uden skader på flyet. Da jeg kommer ud af
flyet kommer helikopteren, og piloten giver
mig thumbs op for at vise, at mandskabet i
svæveflyet er okay. Det var en kæmpe lettelse for mig”, siger Ejner om situationen
som endte lykkeligt.
En af klubmedlemmerne henter efterfølgende sin store tunge bil, og ved hjælp af et
langt tov får klubben bugseret ”Ubåden” op
på land. ”Det er også billigere for Forsikringsklubben end Falck”, bemærker NielsSIDE 40 Nordic Gliding 2019

”

Det viser sig dog, at Twin Astiren vejer cirka 2 000
kg, for den er fuld med vandballast som aldrig før,
og demontering af vingerne er et stort job i sig selv,
for alt er skævt. Forkanterne på vingerne er deformerede helt ind til hovedbjælken

Ebbe. Det viser sig dog, at Twin Astiren vejer cirka 2 000 kg, for den er fuld med vandballast som aldrig før, og demontering af
vingerne er et stort job i sig selv, for alt er
skævt. Forkanterne på vingerne er deformerede helt ind til hovedbjælken.
Da adrenalin-niveauet er sunket, er det
tid til at spekulere over, hvad der mon hændte med den motor? Det viser sig, at Murphy
har været på spil. Klubben benytter sig af
en transportabel benzintrailer og henter

Shell Vpower-benzin til slæbeflyet. Efter demontering af Rotax-motoren og mange teorier bliver det dog opdaget, at der er diesel
i tanken. Ved en simpel fejl har man tanket
Vpower-diesel på den store trailertank, og
dette er blevet videretanket på Eurofoxen.
Flyvningen er fortsat med dette diesel-benzin-mix indtil et tankniveau hvor Rotaxmotoren sandsynligvis har suget diesel ind
i motoren. Dette forklarer også, hvorfor Ejner oplevede, at han havde svært ved at sty-

re gassen.
”VI har nu monteret en rustfri blokering
i trailer-tanken, så det for fremtiden er fysisk umuligt at tanke med en diesel-tankpistol i vores benzintrailer”, siger Ejner, som
beskriver det hele som en frygtelig forskrækkelse, som andre klubber skal lære af.
Men hvad nu? Klubbens primære 2-sædede fly og Eurofoxen er out-of-service midt
i højsæsonen, og kalenderen er fyldt med
PR-events og gæsteflyvningsdage med cirka 100 pre-bookede flyvninger plus vanlig
skoling i weekends Det er et dårligt udgangspunkt. Men som Beatles synger på albummet ”Yellow Submarine”: With a little help
from my friends”, så er hjælpen aldrig langt
bort med gode kammerater. Dette gælder
også for svæveflyvemiljøet, som træder til
med stor hjælp og lån af svævefly og slævefly, så sæsonen kan reddes: Skive SFK stil-

ler op med en Twin Astir, DSvU med en
Puchacz, Kolding SFK udlåner en ASK 21
og Super Dimona, Søren Grum en Super
Cub, Holstebro SFK udlåner sit Fox-slæbefly og endelig Polyteknisk som kommer med
Polyt 5-slæbeflyet.
”I alt flyves der næsten 300 flyvninger på
lånt materiel, og det har virkelig været en
uvurderlig hjælp og goodwill fra miljøet”,
konkluderer formand Finn Brøndum.
Selv om havariet har været en ubehagelig
oplevelse, har det også resulteret i flere positive elementer for klubben, bemærker Finn
Brøndum. Blandt andet har man haft klubmøder, hvor de implicerede har haft mulighed for at berette og diskutere deres oplevelser: ”En god metode at komme videre
på”, siger Finn som også fremhæver, at klubben nu har en forbedret rutine omkring
operation og vedligehold af Rotax-motoren,

som for fremtiden skal køres mere skånsomt
på varme sommerdage, evt. med begrænsninger på høje slæb på de allervarmeste
dage: ”Læringen er også, at Rotax-kurser
betaler sig, og man skal holde fast i, at det
bare er en enkelt fag-person som håndterer
vedligehold. Vi har tidligere haft tendens
til, at der har været for mange personer som
i bedste mening har ville reparere og diagnosticere med hver deres konklusioner”, siger Finn Brøndum.
Endelig har klubben ansøgt Viborg Kommune om en forlængelse af bane 11/29, som
vil sikre, at det vil være muligt at lande direkte frem.
Klubben ser nu frem til at mange gode
flyvninger i den nye Twin Astir II, hentet i
Tyskland. Med årgang 1980 og 1100 starter
er der potentiale for mange flere oplevelser.
H
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Barbeque on ice
Der regnede ikke med diamant-højder ned fra
himlen på årets Vågå Wavecamp, men hvad gør
det, når man har fast is under støvlerne, høj sol og
masser af grillpølser?
”Det er en dårlig dag at være svæveflyver, men godt at være menneske”, konkluderede Robert Danewid fra sin faste plads i solen på
Vågå-isen, 400 moh. Der var ingen termik og fraværet af vind resulterede også i absolut ingen bølger eller hang på de mægtige fjelde. Det var i øvrigt 19. gang, han besøgte Vågå som instruktør på
Svedanor-kurset i fjeldflyvning.
Hver år valfarter svæveflyvere fra hele Norden – og hele verden
i øvrigt – til den lille by Vågå, cirka 200 km nordvest for Oslo. Vejinfrastrukturen bliver bedre og bedre år for år, så det er absolut intet problem at komme frem. De moderne tider har dog ikke ændret på fjeldterrænet som endnu er blandt Nordeuropas højeste
tinder, hvoraf 80 er over 2000 meter. Det var udgangspunktet for
Drammen Flyklubb, som har organiseret lejren på Vågå-vattnet siden 1989.
2019-versionen af Vågå Wavecamp vil nok ikke gå over i rekordbøgerne for sin voldsomhed. Den plads har 2002-lejren med 60
diamanthøjder og Christer Lies højderekord på 10349 meter. Næh,
denne gang handlede det mere om flyve-historier, bål på isen, grillpølser, varm chokolade og den sociale omgang med folk fra hele
Norden. Jo, svæveflyvere er et omstillings-parat folk, som trods alt
var fornøjede.
Højderekorden på årets lejr blev 3500 meter. Det var i en meget
høj og meget dyr bugsering, og for fremtiden hedder et slæb til
denne højde ”1 Hoch” efter pilotens efternavn. Så hvis man ønsker
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Wavecamp-deltagere i sol og vindstille vejr: Fra
venstre Bernt Olav Smedal, Kjetil Nordheim, Lars
Thorenfeldt, Jostein Tangen, Svein Larssen, Eirik
Brenner Marthins, John Eirik Laupsa. Robert Danewid (stol) og Steinar Øksenholt (liggende!).

Den svenske delegation på Vågå: Fra Fra Feringe SFK deltog David Kos,
venstre Håkon Schweizer og Ulf
Per Bursell og Ulf Andersson som
Jonsson (inklusiv bølge-sniffende
kursister på fjeldflyvningskurset.
hund) debuterede på Vågå med Ljusdal FKs nye DG 1001 M.

Der var ingen højderekorder i år
trods Christer Lie som bugserpilot.
(men der blev slæbt til 3500 meter!)

at udødeliggøre sig selv, så er det på med oxygenudstyret, frem med
kreditkortet og bestil et slæb til 4000 meter!
Den traditionsrige Ottsjö Fjällflygläger i Sverige var også fuldt
operationsklar i samme periode, men som på Vågå var vejret heller ikke på piloternes side. Her var det dog mange snebyger og (for)
kraftig vind som irriterede deltagerne. Men næste år! H
Tor Erik Moens hjemmmebryggede ”Vågå Wave
ale” - serveres med højt skum EFTER flyvning.
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h Simulator som skolingsværktøj
Tekst: DSvU’s simulatorgruppe

Simulatorer som
skolingsværktøj

Idegrundlag for nytænkning indenfor uddannelse og ikke mindst en øjenåbner for brug af flysimulator
indenfor svæveflyvning. Denne artikel er tænkt som et forslag til, hvordan simulatoren kan anvendes
som skolingsværktøj og ”keeping members”.
Simulator bruges i den kommercielle flyvning – formentligt af 2
årsager – økonomien og træning af sikkerhedsprocedurer.
Hvorfor er brug af simulator ikke langt mere udbredt til træning
af svæveflyvepiloter?
Den primære årsag er måske, at der ikke er en økonomisk gevinst for klubberne her og nu, og det er dyrt at købe en god simulator og endelig usikkerhed om, hvilke behov simulatoren reelt kan
dække..
Spørgsmålet er måske, om vi ikke kan se skoven for bare træer?
Dansk Svæveflyve Union besluttede at gøre noget ved den manglende brug af flysimulator. Første etape var at bygge en simulator,
som var transportabel. (Det kan du læse mere om på næste side.)
Nu er simulatoren bygget og klar til brug,
Næste fase er nu implementering af brugen af simulator.
De første 3 måneder har simulatoren været i Herning Svæveflyveklub for at teste simulatoren og ikke mindst at komme med inspiration til introduktionsflyvninger.
Den 16. februar 2019 afholdt DSvU en workshop i Herning Svæveflyveklub med deltagelse af medlemmer fra Jylland. Det er planen at en tilsvarende workshop skal afholdes på Sjælland.
Hovedkonklusionen fra workshoppen var, at den fremtidige uddannelse til svæveflyvepilot og ikke mindst fastholdelse af medlemmers flyvetræning også bør indeholde både brug af simulator
og E-learning..
E-learing skal være den teoretiske tilgang både ved brug af simulator og den praktiske flyvning. F.eks. er der ønske om træning
i strækflyvning. Forudsætningen for god læring er, at piloten har
kendskab og forståelse for meteorologi og kan planlægge en strækSIDE 44 Nordic Gliding 2019

tur. Dette skal beskrives, og hvorfor ikke bruge den person i Danmark som er allerbedst til dette, og at alle piloter kan gøre brug af
dette. Vi sparer resurser ude i klubberne og ikke mindst, vi sikrer
en læring, som kan bruges som springbræt til den praktiske uddannelse og reelt set også som forudsætningen for stræktræning i
klubben eller deltagelse i mindre konkurrencer.
Når du skal uddannes som svævepilot, starter du med en grunduddannelse og herefter træning som solopilot, som reelt er den
operationelle træning. Indtil nu er f.eks. strækflyvning reduceret
til norm B6, men dette ændres i den nye uddannelsesreform –
DTO. Her vægtes strækuddannelse mere.
Den operationelle uddannelse kan suppleres med brug af simulator. B6 normen kan udvides væsentligt.

Det unikke ved brug af simulator er, at efter grunduddannelsen
kan vi udvide en operationel læring betydeligt.
Brug af simulator er identisk med de synsindtryk og den læring,
vi får fra den virkelige flyvning. Altså piloten kan lære at manøvrere som syns- og opfattelsesmæssigt er identisk med den praktiske flyvning. Og det unikke ved brug af simulator er, at manøvren
kan gentages og gentages, indtil det er lært.
Prøv at opdele en strækflyvning i faser – der er rigtig mange.
Hvordan lærer vi dem i dag? Ved en flyvning hvor vi reelt skal kunne beherske alle manøvrer på samme flyvning? Det kan vi ikke, og
derfor skal der mange flyvninger til, før det lykkes. Og lykkes det
for rigtigt mange svæveflyvere? Desværre nej, så hvis vi udelukkende bruger den praktiske vej, mister vi en del piloter.
Forslag til en udvidet B6 fremgår af nedenstående. Bemærk de
enkelte normer er langt fra endelige, de kan erstattes af andre normer.
Ved at bruge E-learning og simulator, kan normerne bruges til
uddannelse, men også til S-piloter, som ønsker at vedligeholde de
opnåede kompetencer. En stor sidegevinst er, at de normer og Elearings trin, der bruges ved uddannelsen, herefter kan bruges til
at fastholde pilotens færdigheder. F.eks. kan alle normerne blive
gennemgået og fløjet i simulator af eleven – derved opnår vi kontinuitet fra uddannelse til operationel træning.

På workshoppen blev det besluttet at arbejde videre med følgende kategorier af flyvning i simulator:

Grundskoling
Uddannelsen kan foregå over hele året. Kombineres med teoriundervisning, og hvis der under den praktiske flyvning opstår ting,
som eleven har svært ved, kan det øves igen og igen i simulatoren.
Og endelig kan samtlige normer øves før den praktiske flyvning.
Simulatoren kan bruges til alle uddannelsesnormer. Der bliver
nu sammenhæng mellem teori og praksis.
Der kan indøves proaktiv flyvning, altså øvelser, som ikke kan
øves i virkeligheden uden risiko, men hvor det er væsentlig for piloten at erkende disse situationer.
Ved spindøvelser kan der indøves teori og udretning i simulator.
Det betyder, at eleven har trænet udretningsprocedurer og får meget mere ud af de praktiske øvelser i spind.
Ovennævnte er kun eksempler.

Strækflyvning

kan trænes individuelt i en simulator. F.eks. en stræktur fra Arnborg til Rødekro i Sønderjylland. Her kan øves navigation, træning
i kommunikation med Billund – herunder restriktionerne i luftrummet, instrumentlære og udelanding. Hvis piloten behersker
disse situationer, er der kun at flyve termik og hurtigt, idet resten
er på rygmarven.
Øvelser i Speed to fly – McCready, slutglid, energiruter, strækinstrumenter læring og forståelse, og udelandinger er oplagte i simulatoren.

Kunstflyvning
Primært for visuelt at kunne bruge rorene under forskellige forhold.
Tilvænning/ rorvirkning ved forskellige manøvrer. Øve spind,
rygflyvning mv., og piloten opnår kendskab til, hvordan rorene skal
betjenes før den praktiske flyvning. Og her er et stort økonomisk
gevinst, hvis der anvendes flyslæb i klubberne. Det koster en del at
blive slæbt op i 1200 meter.

Vigtigt
Konkret skal deltagerne fra workshoppen udarbejde simulatornormer for grunduddannelse, strækflyvning og kunstflyvning. På sigt
er målet, at nogle af normerne kan bruges som uddannelsesnormer, som kan godskrives som uddannelsestimer. Dette forudsætter, at normerne bliver beskrevet efter et standardkoncept og her
har vi fået hjælp af Jimmy Roelsgaard. Han er på vej med forslag
til simulatornormer, der i sidste ende skal anerkendes af TBBS.
Men det er vigtigt at fastslå, at vi kun er på begyndestadiet, da
der ligger et stort arbejde forude med at udarbejde og implementere normerne til brug for simulator samtidigt med, at alt det tekniske skal anskaffes.
Ovenstående bud på er en ny måde at tænke uddannelse på og
den skal selvfølgelig lige bundfælde sig.
Men brugen af simulator, hvor der arbejdes målrettet videre med
udarbejdelse af normer, som vi håber på, at klubber, der allerede
har simulator vil bruge. Og ikke mindst en stor opfordring til at
bruge DSvU´s simulator for at for forståelse for brug af simulator.
Det kan blive en gevinst for klubberne, men det kræver ikke bare
det rent tekniske og praktiske arbejde, men så sandelig en stor ændring af holdningen til simulatorens muligheder i klubberne på
alle niveauer, især blandt instruktører, klubtrænere og i bestyrelserne!
Fastholdelse er en stor udfordring for klubberne. Ved at bruge
simulatoren i uddannelsesøjemed og fastholdelsesøjemed, vil en
investering i flysimulator godt nok i starten være lidt dyr, men på
sigt vil det være med til at sikre fastholdelse og dermed en langt
bedre udnyttelse af klubbens fly og her kommer indtægten løbende.
Desværre for svæveflyvningen skal der først investeres for at
kunne høste gevinsten over flere år.
PS. På DSvUs hjemmeside kan man finde et link til booking af
simulatoren. H

Næsten alle de faser, der skal kunne beherskes ved strækflyvning,
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h Simulator som skolingsværktøj

At bygge en
simulator ...
En transportabel og robust simulator med fuldt funktionsdygtige ror-forbindelser? Ja, tak. Postkort fra et DSvU-projekt.
Tekst: Ove Sørensen

Den 28. februar 2018 hentede jeg en trailer
i Brørup, der var så stor som muligt, uden
at være så stor, at der kræves trailerkørekort. Pladsen i traileren var meget bestemmende for størrelsen på det fly cockpit der
skulle bruges, samtidig med, at det helst
skulle være et fly med rørkonstruktion, da
det er meget enklere at lave ændringer i et
sådan frem for med glasfiber. DASK kunne
supplere med en krop fra en K8.
Vi fik så strippet cockpittet for alt, så der
kun var styregrejer tilbage. Derefter gik
planlægningen i gang, så vi kunne få plads
til alt elektronik og mekanik. En del rør i
kroppen blev flyttet og tilpasset. Rorforbindelserne skulle jo laves, så de virker så realistiske som overhovedet muligt. F.eks. skal
luftbremserne jo kunne låses, når de er inde
og med noget fjeder påvirkning på et par
nylon hjul lykkedes dette også. Siderorslinerne skulle samles, så der kunne bygges
et potentiometer på disse, som sender
Der skulle laves et solidt stativ i vognen,
til både cockpit og skærme, hvor vi sikrede
os, at der var plads på begge sider, til ind
og udstigning, samt alt det øvrige udstyr.
Et stort emne i byggeriet var det visuelle.
Der var 4 muligheder. Den første var 2-3
projektorer og så bruge de hvide vægge i
vognen som lærred. En prøveopstilling viste desværre, at der ikke var plads nok til
denne løsning i vognen. En løsning med en
projektion på en dome var perfekt, men det
ville koste 2/3 af hele budgettet, så det duede så heller ikke. Et tredje emne til billede
var så Virtual reality-briller (VR). På daværende tidspunkt var VR-support ikke indbygget i Condor og samtidig understøtter
dette princip ikke ideen med at anvende
styregrejerne som i virkeligheden, da man
jo i sagens natur ikke kan se disse, når man
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LEDER

Fra venstre: Ove Sørensen, Søren Schmidt , Henrik Carlsen og Jonas Wad. Jens Otkær og Frederik
Hounsvad er fraværende på billedet.

af Arne Wangsholm, Leder S/NLF

Et godt tilbud tiltrekker medlemmer, et godt
miljø holder på dem
Instrumentbordet er klar til indbygning i simulatoren. Endnu en gang et pænt bundt ledninger.

K8-cockpit med fuldt fungerende ror samt luftbremser koblet til Condor. Computeren som kører Condor er i øvrigt vandkølet (!)

sidder med VR-briller på. Et andet kendt
problem med VR er også, at det ikke er alle
der fysisk kan klare at anvende VR uden at
blive syge. Tilbage var så kun de almindelige skærme. Det optimale ville være 5 skærme, men pladsen i vognen gav ikke lov til
mere end 3 store skærme.
Lyden var vi fra starten enige om skulle
være Dolby Surround, da det er med til at
give en større oplevelse af flyvningen.
Vi brugte et per weekender til at finde ud
af hvilke typer potentiometre der skulle
bruges, for at få det fornødne signal til Computeren, når man ”flyver”. Vi opstillede flere mock-ups, inden det lykkedes at få teknologien til at virke som ønsket.
Sideløbende med dette gik elektrikeren i
gang med det store stykke arbejde der var
med montering af el anlæg i vognen samt
lys og lydsystem.
Instrumentpanelet var et kapitel for sig.
Det skulle se autentisk ud, og der skulle
være plads til den lille 15 tommer skærm,
som skulle simulere instrumenterne via Pa-

nel Builder-programmet, som er koblet op
på Condor. Knapper skulle tilpasses og ledninger loddes på. Vores programmør har
gjort en kæmpe indsats med at fremstille
et stykke software, som kan konvertere impulserne fra diverse knapper og potentiometre til noget Condor programmet kan
”forstå”.
I slutningen af sommeren havde vi - takket være mange, mange timers arbejde - en
simulator der stort set virkede som vi gerne ville have den til. Der er selvfølgelig ting
der kunne være bedre, men nu er vi i gang.
Lad os nu hjælpe hinanden med at få dette
instrument ind i svæveflyvningen. Det er
jo kun fantasien der sætter grænser for hvad
vi kan bruge den til med hensyn til grundskoling (også på dage med dårligt vejr); videregående strækflyvning, med træning i
at bruge GPS (Oudie), så det sidder på rygraden, den dag elevener flyver på stræk første gang.
Går I med tanker om selv at bygge, har
vi flere billeder og opgørelse over de dele
vi har brugt.
Tusind tak til alle der har brugt rigtigt
mange timer gennem sidste forår og sommer på projektet. Ingen nævnt, ingen glemt,
men uden jer ingen simulator. H

For noen år siden oversatte jeg en artikkel fra det kanadiske seilflymagasinet «Free Flight» 6/01. http://www.sac.ca/index.php/en/
free-flight-magazine-2/2000s/2001/218-ff2001-06
Artikkelen beskriver karakteristiske egenskaper i seilflyklubber
og er skrevet av Dan Dawson. Han fokuserte på hva som karakteriserte veldrevne klubber samt hva som karakteriserte klubber
i nedgang. Det er mange gode poeng som fortsatt er gyldig.
Viktige poeng er sunne forretningsmessige prinsipper, rotasjon
i posisjonene, klare retningslinjer, åpent sinn i styret til å lytte til
ønsker fra medlemsmassen, utviklingsplan som gir langsiktig retning og som revideres, godt vedlikehold av materiellet, en god
sikkerhetskultur, oppfølging/videreutvikling av pilotene etter
solo/sertifikat og positiv tilbakemelding målene pilotene oppnår.
Aktivt klubbmiljø også utenfor flyplassen kjennetegner klubber
som er veldrevet.
Karakteristikker for klubber i nedgang er gjerne mangel på effektiv ledelse (svak ledelse eller ledelse som har vært i posisjon
for lenge), dårlig flysikkerhet/følger ikke operasjonsprosedyrer/
manglende begrensinger i forhold til erfaringsnivå, og sist men
kanskje det med størst ødeleggende virkning; feil på startutsyret (slepefly/vinsj)/manglende back up.
Fastholdelse av medlemmer har våre danske venner sett viktigheten av og de har et breddeutvalg som fokuserer på dette
området. Det er kanskje ikke en tilfeldighet at de har dobbelt så
mange medlemmer i forhold til folketallet som det svensker og
nordmenn har. I en oversikt på «Fastholdelse af medlemmerne»
har de listet opp 11 viktige punkter i forhold til å holde på medlemmene. Det er omgangskrets med gode verdier, gode rollemodeller, godt klubbmiljø, sosiale aktiviteter, samarbeid mellom forbundene, fleksibilitet i klubben & forbundet, godt fellesskap, lederkontinuitet (stabilitet i forbundet og klubben), tenke ut av
boksen (annerledes aktiviteter), forståelse og gjensidig respekt.

”

Ole Reistad senter på Starmoen er et
fantastisk fint anlegg vi har opparbeidet over år. Det er viktig at vi tar vare
på det og utvikler det videre. Først
der vi kan samles og trene sammen,
kan vi utvikle oss videre og på ORS
ligger forholdene til rette for det.

Overordnet strategi ved fastholdelse er at aktiviteter trekker,
men relasjoner fastholder. Sosiale aktiviteter er en fin og viktig
måte å skape relasjoner.
Dette er det vi har hatt i tankene når vi gjennomfører sentrale
kurs og leirer. Det samme gjelder for SVEDANOR kursene og i
praksis gjelder det for alle kurs/samlinger/leire enten de er kun
for klubbens egne medlemmer, i samarbeid med andre klubber
eller åpen for deltagelse fra interesserte piloter.
En ny sesong er på trappene. Klare mål samt plan for å nå målene er viktig for å utvikle seg videre. Det gjelder både for den
enkelte pilot, klubben og forbundet. Årsmøtene skal ha vært avholdt og utskiftninger/fornyelser både lokalt og sentralt er foretatt. Slik sett er nye og friske krefter kommet til. Det er viktig
at alle reflekterer over hva en har oppnådd og hva en ønsker å oppnå videre, blir enig og arbeider felles mot målene en har satt seg.
Jeg vil benytte anledningen til å takke for meg og ønske nye krefter lykke til med å føre organisasjonen videre. Ole Reistad senter på Starmoen er et fantastisk fint anlegg vi har opparbeidet
over år. Det er viktig at vi tar vare på det og utvikler det videre.
Først der vi kan samles og trene sammen, kan vi utvikle oss videre og på ORS ligger forholdene til rette for det.
Ses på flyplassen eller i luften. Lykke til med sesongen.H
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h István Wlassics

Minnesord

István Wlassics
1934-2019
Då har ännu en legendar och hedersman gått ur tiden. Vi i Eskilstuna Flygklubb och många andra i
segelflyget Sverige har förlorat en god vän, kompis, mentor och läromästare.

István på ”grid” med sin Mosquito vid SM
1979 i Västerås.
Montering av Libelle SE-TFS. I
början av sommaren 1971 fanns
en annons i lokaltidningen under födda ” SE-TFS har fått en ny
pilot han ska heta Peter”

Text: Lars Jonsson, Eskilstuna Flygklubb

István var en medmänniska av bästa märke och uppskattad var- tagsledare, ingenjör och konstruktör. Behövde du veta något om
helst han dök upp, naturligtvis oftast som deltagare på någon se- elektronik, mekanik eller bara hade något allmänt tekniskt problem så hjälpte han gärna till. István var dessutom en stor humagelflygtävling.
Att besöka en segelflygtävling utan att tävla var mot hans prin- nist med ett gediget intresse för litteratur och klassisk musik.
Som tur är för oss så skrev István ett antal böcker under sina siciper. Han lämnade ingen oberörd med sitt vänliga sätt, humor och
stora sociala förmåga. Alltid tydlig med vad han tyckte och tänkte. sta år i livet.
2015 utkom ”Kom så leker vi med himmelen” en bok med seOm något var fel eller någon blivit illa behandlad kunde han dundra som det värsta åskmoln men det gick för det mesta snabbt över. gelflyg som tema, boken belönades med Stig Kernells minnespris
István tävlade på VM, SM och många andra tävlingar under en av Flyglitteraturgruppen. Därefter kom ”Fan var lös-Fan var röd”
lång karriär och var för oss unga i klubben den riktige sträckflyga- om Ungernrevolten1956. Detta var hans egna upplevelser som till
ren med ständigt nya planer på långa flygningar. István var också slut innebar flykt från hemlandet. Bland de sista längre pratstununder ett antal år ordförande i föreningen och bidrog starkt till derna vi hade kom att bli vid vår stuga på Ekeby, och då pratade
klubbens framgångsrika år på 1980-talet med b.la. inköp av en han om tiden i Ungern som fortfarande berörde honom starkt.
ASH25.
Sonen Peter tyckte vid tillMed stora öron lyssnade vi på
István
tävlade
på
VM,
SM
och
många
fälle att István måste skriva ythur han planerade flygningar bl.a.
andra tävlingar under en lång karriär
terligare en bok utan gamla ro100 milen, en rakbana till Kiruna
från Eskilstuna, och med en utoch var för oss unga i klubben den rikti- stiga anekdoter för nu var dessa historier förbrukade och
flyttad start skulle det räcka.
ge sträckflygaren med ständigt nya
samtliga hade berättats minst
Eller hur du flyger den i EFK
planer på långa flygningar.
ett hundratals gånger. Det blev
så klassiska Ekeby-Torsby- Dåytterligare en bok med titeln ”
dran, en 550km FAI triangel två
dagar i rad om det behövs. István gjorde det med träflygplan, det Du kan flyga utan vind”.
Bara så du vet István, dina historier kommer aldrig att bli förskapar legender. Molnflygning var också en av hans grenar, uppenbarade det sig något större moln på himlen som glimmade likt en brukade.
Vi kommer att berätta alla historierna om och om igen, på vediamant var han snabbt i luften.
Den första Torsby-Dådran flygningen slutade bokstavligen på randan, i klubbstugan, på fältet och framför grillen så länge vi kan
målsnöret med en landning precis utanför fältgränsen. István fick och minns.
Detta fortsätter vi med för att nya generationer av segelflygare
gå några hundra meter och behövde bara passera järnvägen vid
ska kunna känna samma glädje, skratt och entusiasm som du gav
fältkanten för att nå kompisarna i klubbstugan.
Men inga problem var väl det och absolut inget att sura för. Nästa oss. Vilka ska annars berätta om omstarter efter utelandningar,
dag flög han samma bana igen och kom i mål med marginal. Nå- brickspel, sotade barografer och vändpunktslakan.
Våra tankar går också i denna stund till hustru Elisabeth samt
gon Kiruna flygning blev det inte, men eftersom vi inte vet stig,
Peter med familj som förlorat en älskad make, far och farfar.
höjd och position idag, så är han säkert på väg.
Så ”A3 Good Start”. H
István var inte bara segelflygare utan också en framgångsrik före-

”
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István fyller 80 år och har självklart
en fest på Ekeby (2014)
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h Back to basics
Tekst og foto: Jens Trabolt

Piloteleverne Victor Wikander, 22 og Niklas Lönnerfors, 29. I midten instruktøren Mikael Roslund.
Skolen har 6 Cirrus SR 20-træningsfly, som eleverne logger ca 70 timer i under træningen.

Træningssession i B737-simulatoren. Her håndteres en pludselig fuel leak-situation.

”Fly the aircraft”
20 kommercielle piloter får årligt deres grundtræning i svenske Ljungbyhed på statens Trafikflyghögskola. ”Stick’n’rudder”-skills og ”good airmanship”er endnu på programmet. Ikke mindst når svæveflyveren Mikael Roslund er instruktør.

”NORDIC GLIDING testpilot”, ”tidligere
SAS-kaptajn” og ”Jagerpilot” står der i forvejen på visitkortet, men nu kan Mikael
Roslund også kalde sig for ”universitetsadjunkt”; Det hedder man, når man er instruktør på statens Trafikflyghögskola I Ljungbyhed. Det er Lunds Universitet som driver
skolen, i øvrigt som en af de få universiteter
i Europa, som udbyder en højere uddannelse i flyvning. Roslund, 62, er ingen newbie
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i Ljungbyhed-sammenhæng: Han har gennem årene oplevet den store flyveplads
Ljungbyhed fra snart alle tænkelige flyvestillinger og air speeds. Først som pilotelev
i 1979 på den militære Krigsflygskolen, dernæst som pilot og instruktør i den fine svæveflyveklub på Ljungbyhed og nu også på
den anden side af den store asfaltbane som
instruktør på Trafikflyghögskolan, hvor han
sikrer kvaliteten i fremtidens piloter. NOR-

DIC GLIDING besøger Mikael på Trafikflyghögskolan en kold januardag, hvor det
bestemt er IMC-forhold, og hvor skolens 6
Cirrus SR20-skolefly er demonterede for
vedligehold i den opvarmede hangar. Vi møder også skolens leder, prefekten Mikael Johansson: ”Vi tager træningen her på skolen
meget alvorligt”, forklarer Johansson under
rundvisningen på skolen, som huses i gamle militære faciliteter: ”Når eleverne er fær-

dige her efter 2 år og 6 måneder, kommer
de direkte ud i linjeflyvningen hos de store
selskaber som fx SAS eller Norwegian. Her
bliver de næstkommanderende efter kort
tid”, siger han. Som noget nyt har Trafikflyghögskolan også en drone-operatør-uddannelse, som givetvis har en lovende fremtid. Kvaliteten af eleverne på Trafikflyghögskolan er også meget høj. Sorteringen er
hård, for med et meget højt ansøger-antal

Prefekt på Trafikflyghögskolan, Mikael Johansson

kan skolen tillade sig at vælge, hvad man
tror er de bedste kandidater. Hver år søger
200 personer, og før man søger skal man
have en godkendt medical og en basisuddannelse på gymnasieniveau. Som noget
temmelig unikt er skolen gratis for eleverne, og man får også økonomisk støtte un-

Trafikflyghögskolan er en del af Lunds Universitet og ligger på den store Ljungbyhed-flyveplads, ca 40 km øst for Helsingborg. Flyvepladsen huser også Ljungbyheds Segelflygklubb.

der opholdet på skolen. Mange drømmer
om at blive kommercielle piloter, og den
drøm er ofte forbundet med store udgifter
til private pilotskoler og en gæld på halve
og hele millioner kroner. Men det er ikke
tilfældet her, og det giver selvfølgelig en
enormt stor søgning af potentielle elever.
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h Back to basics

Virkelighedens havarier finder vej til træningen.
Her simuleres, at pitot-systemerne er overisede
og derfor falder fartvisningen bort. En faktor i
AF447-havariet hvor en A330 totalhavarerede
efter start fra Rio. Eleverne skal nu flyve ved at
konsultere en tabel over powersetting, pitch og
flapsettings. Det kræver høj koncentration.

Skolens Cirrus SR 20-fly er kendetegnet ved en meget avanceret instrumentering og autopilot, som
i filosofi minder om store trafikfly. Dette gør, at pilot-eleverne vænner sig til at flyve med glas-cockpits.

Pre-flight-briefing før simulator-session: MIkael Roslund giver 45 års erfaring, tips og tricks
videre til eleverne. Ingen dårlig deal for dem.

milien, og med nutidens super-optimerede
planlægning er billedet af en jet-set-livsstil
med lay-overs på fremmede strande med
palmer ikke helt så realistisk som det engang var. Det er nok mere tidligt op og sent
hjem, men det hindrer dog ikke en stor søgning til jobbet, som fortsat opleves af mange som ”højstatus”.

pittet, som er en fuldstændig replika i funktion og design. Inden eleverne er færdige
kommer de til at logge 170 timer i simulatoren og 70 timer ”rigtigt oppe i luften” i
skolens Cirrus SR 20. ”I dag er der nogen,
som kommer til at dø”, lover Mikael Roslund eleverne under pre-flight-briefingen.
Ideen er at træne inkapacitation under flyvningen. ”På et tidspunkt vil jeg prikke til en
af jer og så er i inkapaciterede for resten af
flyvningen. Så er det op til den anden pilot
at håndtere nødsituationen og få kontrol
over flyet. Det er selvklart det første man
gør. I dagens scenarie kommer vi også ud
for en række nødsituationer og fejl på flyet.
Flyv flyet som det første. I har masser af fuel,
og så længe der er mindst 1 motor som fungerer, så er der ingen panik. Vurdér situationen og få et helhedsbillede, før I ændrer
på parametre. Vi skal ikke have nogen supersoniske fingre som flyver rundt i cockpittet og vrider på kontroller og knapper.
Giv jer selv tid og request fx 20 mils approach, hvis I flyver single pilot”, lyder det
fra den erfarne instruktør, som under den

Eleverne som slipper gennem selekteringsprocessen har mulighed for at bo på skolen
i internat under hele træningen. Det giver
et fokuseret miljø, hvor træningen er intens.
Kandidaterne er gennem et forløb hvor de
sorteres fra 200 til 60, fra 60 til 40 og endelig fra 40 til 20. Her indgår elementer som
skriftlige prøver, psykomotoriske tests, psykologsamtaler, gruppeøvelser og endelig
vurderer de store selskaber og fremtidige
arbejdsgivere som SAS og Norwegian også
kandidaterne, når de endelige 20 elever skal
plukkes frem, oplyser Mikael Johansson.
”Så det er en meget krævede proces, kandidaterne skal igennem, og det er et kæmpe
ego-boost for mange af eleverne at uddanne sig som pilot. Så nogle gange skal være
lære dem lidt ydmyghed efterfølgende”, siger prefekten Mikael. Med en vækstprognose 3-4 % årligt er der i øvrigt ingen udsigt
til at piloterhvervet stagnerer: ”SAS kommer til at kræve masser af piloter i fremtiden”, siger Mikael Johansson. Men det er
ikke bare guld og party det hele. Pilotjobbet
giver i mange tilfælde svære forhold for faSIDE 52 Nordic Gliding 2019

Fly the aircraft
Mikael Roslund er dagens instruktør på et
B737-simulatorpas med eleverne Niklas
Lönnerfors, 29 og Victor Wikander, 22. Niklas har noget svæveflyveerfaring gennem sit
medlemskab af Ljungbyheds og Göteborg
SFK og har fløjet solo (EK) på svævefly, og
Victor har spritnyt PPL fra Varberg. De har
efterhånden cirka 100 timer hver i skolens
fixed base-simulator, som er et fantastisk
træningsværktøj. Her kan eleverne få rutine i procedurer, crew ressource management og nødsituationer. I modsætning til
de helt dyre full-motion-simulatorer bevæger simulatoren sig overhovedet ikke. Det
glemmer man dog, når man sidder i cock-

4 timer lange simulator-session sidder bag
piloterne og agerer ATC. Han kan desuden
også simulere små og store fejl på flyet for
at stresse piloterne i et realistisk scenarie.
Nogle af fejlene er små, men kan have alvorlige konsekvenser, hvis de fejlhåndteres
og situationen ”snowballer” ud af kontrol.

Stick ’n’ rudder
Det er også vigtigt, at man ret faktisk kan
flyve flyet – altså stick’n’rudder-skills, og det
er også en af instruktørens personlige topagendaer:
Mikael opmuntrer eleverne til – når det
er muligt – at koble autopiloten fra og flyve
selv: ”Det giver en god træning i basic flying. Selv en Airbus med motorerne på tomgang er et svævefly med et glidetal som en
gammel Bergfalke, og kommer man for højt
ind, så man man jo anvende luftbremserne.
Svæveflyvning er altså et udmærket instrument, hvis man vil være dygtig til ”basic flying” - faktisk har flere af instruktørerne her
på skolen startet deres karriere med svæveflyvning”, siger Mikael under en lille pause

i simulator-sessionen
Det er fint, at man kan flyve maskinen
via autopiloten, men den dag hvor computeren ikke længere fungerer, er det af afgørende betydning, at man har begreb om
hvordan en flyvemaskine grundlæggende
håndteres.
Det reflekteres i det følgende. Da vi er undervejs i sessionen og har klaret de første
2-3 inkapacitations-event, hvor af mindst 1
af dem er ”pilot flying” under starten er det
tid til noget andet. Efter start på en flyvning
fra Billund til Malmø Sturup svigter piloternes fartvisning i ca 10 000 ft. Det er en
meget desorienterende situation, og er klart
inspireret af Air France AF 447-havariet i
2009, hvor en A330 fra Rio de Janeiro til Paris fik overisning af pitotsystemerne og styrtede i Atlanten som følge af et pilot-induceret dybt stall med høj næsestilling og motorerne på fuld gas. I denne situation skal
der ikke ændres på power-settings eller andre parametre, som kan forårsage at situationen kommer ud af kontrol. ”Flyet fløj jo
ganske udmærket før”, som Mikael Roslund

pointerede i pre-flight briefingen. Her er
det tid til at konsultere tabellen, for piloterne kender cirka-højden, flyets vægt, flapsog powersetting. Kender man det kan man
sætte power og flyve med en bestemt indfaldsvinkel og forvente en safe airspeed. Det
kræver stor koncentration og metodik af
eleverne, for pitch og power ændrer sig med
højden og flyvefase, men de klarer det, og
vi overlever alle flyvninger. Et fint eksempel på, hvordan skoler og industrien inkorporerer virkelige hændelser i træningen.
Eleverne trænes også i at håndtere elektriske fejl og fuel-leaks. Jo, det er heftige sager,
og jeg har aldrig set et fly som er så dårligt
vedligeholdt som dette! Men det er skønt at
se, at nødprocedurerne fungerer i praksis,
og at der i mange tilfælde er godt med tid
til at løse problemerne, og det nedsætter
stresspåvirkningen. Dette er dog ikke helt
tilfælde, da redaktøren til slut får lov at prøve et par starter og landinger fra venstre
sæde på bane 22L med B737 i Kastrup. Selvtilliden vokser med 3 vellykkede visuelle
approaches. Her mærker man, at svæveflyvningens forståelse af basic flying også fungerer fint i heavy-weight-udgaven, men
energy management er noget helt, helt andet. I 4 forsøg bliver landingen til et havari,
da Mikael øger sidevinden til 35 kt gusting
40. Venstre vinge rammer banen før hjulene, og så er det game over for amatøren.
Efter 4 super-koncentrerede timer og en
rotation af styrmand og pilot er det forbi.
Trods mit korte indslag som pauseklovn er
dette ingen leg, og eleverne tager simulatorflyvningerne meget alvorligt. De passagerer
som til næste år skal flyve med de ferske
styrmænd kan føle sig helt trygge. Men de
har jo også haft en svæveflyver som instruktør … H
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Nyt fra IGC
Årets IGC-møde blev afholdt 8-9/3 i Istanbul. Tyrkiet har ingen svæveflyvning af betydning, men landet er valgt som hjemsted for det
næste WAG (FAI World Air Games).
Derfor var det naturligt at afholde mødet i
Tyrkiet. WAG kan også kaldes flyvningens
olympiade, og oprindeligt var det planen,
at WAG skulle afholdes i 2020, men det er
nu rykket til 2022. Samtidigt med IGC-mødet afholdte FAI Executive Board møde.
Dette gav en god lejlighed til at snakke med
såvel medlemmerne som generalsekretæren - flere af dem har baggrund i svæveflyvning.
Årets møde var præget af mange forslag
til ændringer – over 50 – hvilket gjorde dagsordenen meget presset. Det lykkedes dog
for formand Eric Mozer sammen med sekretær Vladimir Foltin at styre mødet igennem på en god og effektiv måde. Det svære
var dog, at de forslag, der blev fremlagt, gik
i mange forskellige retninger. Fremadrettet
bør der ses på, hvorledes der kan blive en
bedre beslutningsproces, så tiden mellem
møderne kan bruges bedre. Der bør arbejdes på, at tiden mellem møderne kan bruges bedre til at konsolidere forslagene, således at der ikke er forslag, som trækker i
mange forskellige retninger.
WWGC 2022 (Kvinde VM) gik til Fuentemilanos i Spanien
VM 2022 i Klub, Standard og 15m gik til
Narromine i Australien
Fra NORDIC GLIDINGs læserlande deltog:
•
Reno Filla : IGC-delegeret for Sverige, Medlem af SC3 Annex A Committee, Formand for SC3 Annex D
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Committee, IGC Ranking List Manager
•
Lars Rune Bjørnevik: IGC-delegeret
for Norge, IGC Ranking List Administrator
•
Peter Eriksen, Bid manager og formand for CMC og æressekretær for
IGC
•
Mogens Hansen, IGC-delegeret for
Danmark
•
Øjvind K. Frank, IGC-alternate delegate for Danmark, og blev nyt medlem af SC3 Annex A Committee på
mødet
Nedenfor er indlæg fra ovenstående på
forskellige områder, der blev behandlet på
mødet.

FLARM og Tracking
Af Øjvind K. Frank

På IGC-mødet blev der fremsat mange forslag til regler vedr. antikollision (FLARM)
og online tracking (OGN). Der blev diskuteret meget omkring det at gøre svæveflyvning publikums-venlig ved at have online
tracking – og det at undgå de uheldige bivirkninger ved online tracking.
Lidt baggrund:
FLARM så første gang dagens lys i 2005,
og i dag er der solgt over 50.000 enheder.
FLARM er dermed et meget udbredt antikollisions system. FLARM har udover antikollision også givet mulighed for at se fly,
der er i nærheden af én. Der er blevet ud-

Tekst: Øjvind K. Frank

Hvad er IGC-mødet egentlig?
IGC-mødet er den årlige ”generalforsamling” for svæveflyve-sporten på
internationalt niveau. Det er her regelændringer vedtages, steder for afholdelse af EM og VM vælges, og bureauet, der skal drive IGC mellem IGC-møderne, vælges. (IGC’s bestyrelse)

viklet navigationssystemer, som gør det muligt for piloter at se f.eks. hvor meget flyene,
der er umiddelbart foran, stiger i termikken.
I 2014 udviklede en gruppe af svæveflyver entusiaster OGN (Open Glider Network). OGN software er “OPEN Source” og
tilgængelig for alle. OGN er blevet meget
populært, og siden 2014 er der etableret over
1000 jordstationer. Der er flere websites,
hvor man kan følge svævefly, og de mest populære har over 1.000.000 hits og mere end
5.000 besøgende om dagen.
OGN er begyndt at blive brugt ved svæveflyve konkurrencer som online tracking.
Ved VM i Ostrow i 2018 var det et krav, at
man var registreret, og der blev givet advarsler til piloter, der ikke var synlige på
FLARM (OGN).
Med den udvidede brug af OGN live tracking udløste nogle konflikter:
•
Nogle piloter afbrød deres FLARM
for ikke at blive set af konkurrenter.
•
Jordhold begyndte at oplyse deres
piloter om konkurrenters position
og hvilke vejrforhold, der er på ru-

ten ud fra de oplysninger, der kan
ses på OGN (jordholdet bliver dermed en slags OGN-operatør).
•
Gaggles bliver større og dermed et
alvorligere problem.
•
Toppiloter føler, at de øvrige bare følger efter.
Det har medført klager af piloter og holdkaptajner, og sikkerhed bliver et stort problem.
Hvilke løsninger kan vi så få i fremtiden?
Den vision, der fandt opbakning på IGC
mødet, var at skille antikollision og tracking. FLARM giver ganske vist mulighed for
at sætte NOTRACK op, og dette respekterer OGN. I praksis betyder det, at man ikke
kan følge de fly på OGN, der har sat NOTRACK til. Men andre kan udvikle OGN lignende systemer, som ikke respekterer NOTRACK. Der skal derfor udvikles et system,
hvor IGC ejer data, og dermed kan lave et
tracking system, som forsikrer visning af
flyenes position.

Udvikling af nyt logger system
IGC logger blev introduceret i 1995, og i
dag er der 72 forskellig IGC godkendte loggere fra 20 forskellige leverandører. Det har
været en mangeårig udviklingsproces, og
dokumentet, der specificerer en IGC logger, består i dag af 52 sider. FAI er gået i
gang med at udvikle næste generation af
loggere, og IGC vil gå med på den vogn.

Kommande ändringar i Sporting Code
Af Reno Filla

På IGC:s årliga plenarmöte har det som vanligt diskuterats ett antal förslag till ändring
av reglerna i Sporting Code – fast denna
gång ovanligt mycket. Hela bunten finns på
https://www.fai.org/page/igc-meetings under Meetings/2019/Plenary/Agenda.
Som skydd mot alltför snabba förändringar
har man sedan ett antal år tillbaka ett tvåstegsförfarande där en föreslagen regeländring måste passera två IGC-möten
för godkännande. Först föreslås det som ett
”Year 1 proposal” där man diskuterar självaste grundidén och motiveringen och sedan, förutsatt att den blev antagen som ”Year
1” så läggs det året därpå fram ett ”Year 2
proposal” som innehåller ett så konkret förslag som möjligt för hur regeltexten i Sporting Code ska ändras i detalj. Efter godkän-

nande tar sedan berörd kommitté vid för
att införa förslaget i vår officiella regler,
ibland behövs det endast en finputsning av
texten, ibland en tolkning av förslaget i form
av ekvationer och procedurer.
Ett bra exempel för denna process och
hur den kan utökas vid behov är USA:s förslag på ett nytt sätt för att beräkna poäng
för tävlingsresultat. Idén lades fram redan
2017 som ett ”Year 1 proposal” (http://
tinyurl.com/y26sjv7k) och fick då stort bifall. På IGC-mötet 2018 skulle den därför
ha lagts fram som ett ”Year 2 proposal” men
eftersom en hel del detaljer var nya valde
USA att lägga fram ett signifikant uppdaterat förslag återigen bara som ”Year 1” (http://
tinyurl.com/y3645fd3) – som fick stort bifall det med. Nu i år var det alltså dags att
lägga fram ett konkret förslag som ”Year 2
proposal” (http://tinyurl.com/y5ucpede)
som innehöll några modifikationer kring
beräkningssättet samt förtydligandet att detta till en början ska vara ett komplementärt
sätt att beräkna poäng på, att testas på några stora tävlingar innan vi tar ett beslut om
eventuell skrotning av det nuvarande sättet.
Förslaget blev antagen med stor majoritet
och kommer att tas med i 2019 års utgåvan
av Sporting Code 3 Annex A som släpps
den 1 oktober. Se artikeln i denna utgåva av
NG där jag beskriver i detalj vad som ändras.
Ibland, särskilt när det rör flygsäkerheten, kan ett framlagt förslag också accepteras med omedelbar verkan. Ett exempel på
det var Storbritanniens förslag på att live
tracking på stora internationella tävlingar
framöver ska ske från en ”säker källa” som
tillåter att en tidsfördröjning kan läggas på
(http://tinyurl.com/y3w9q84v).
Detta hänger också ihop med Tysklands
framgångsrika förslag på ”Flaxit” (= ”FLArm
EXit” – ett begrepp som undertecknade lanserade till viss (fejkad) konsternation av den
brittiska delegationen) (http://tinyurl.com/
y2p3gwjg).
Bakgrunden till båda förslagen är att Flarm
som var tänkt att öka flygsäkerheten används alltför mycket som ”radar” i luften av
piloten själv men även på marken av lagmedlemmar som hänger över OGN hela
tävlingen och rapporterar till piloten i luften hur det går för alla konkurrenter. Vissa
piloter valde då att sätta sina Flarm på ”don’t

track”, vilket i sin tur tävlingsorganisatörer
förbjöd eftersom det där med live tracking
via OGN var egentligen tänkt som åtgärd
för höja båda publikvänligheten av våra tävlingar och flygsäkerheten när väl något tråkigt har inträffat någonstans ute på banan.
Som motåtgärd valde då vissa piloter att
stänga av Flarm helt eller sabotera räckvidden på olika sätt.
Tysklands förslag innebar nu att skilja på
Flarm för flygsäkerheten och online tracking. Piloterna tillåts återigen att sätta sina
Flarm på ”don’t track”. På det viset kan piloterna använda Flarm utan att riskera bli
sedda på OGN (eftersom OGN tar hänsyn
till ”don’t track” – inte så om man placerar
ut egna mottagare längs med banan, förstås). Online tracking ska inte längre tillgodoses med Flarm (därav ”Flaxit”) utan genom en särskilt utvecklat IGC tracker som
kan överföra all möjlig data krypterat, vilket ger organisatörerna möjlighet att presentera trackingen med valbar tidsfördröjning.
Andra för piloter intressanta ändringar i
Sporting Code:
•
Landningscertifikatet ska inte längre krävas vid märkes/rekordflygning
(http://tinyurl.com/y5hcyrsn) – vilket ju knappast är relevant heller i
vår GPS-värld
•
Krav på att rapportera starttid på tävling tas bort (http://tinyurl.com/
y6pw6zyp)
•
Flygplan i 13.5m-klassen begränsas
numera i tävling inte längre av en
max vinglast på 35kg/m2 utan
MTOW=350kg (http://tinyurl.com/
y48yugqs)
Den sistnämnda punkten kan också kopplas till att IGC gärna vill se att det nya ”Econcept” blir en succé. I år ska idén testas
för första gång i en stor tävling i Pavullo,
Italien parallellt till pågående VM (http://
www.wgc2019.it).
Det diskuterades och beslutades en del
andra förslag – och förkastades ännu fler,
men att redogöra för allt detta skulle nog
spränga det tillgängliga utrymmet i tidningen (min rapport till Segelflygets styrelse är
på 28 sidor). IGC kommer att publicera en
sammanfattning av besluten på https://www.
fai.org/page/igc-meetings under Meetings/2019/Plenary/Minutes.
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1000. Här ingår alltså de klassiska villkoren för ”1000 poäng dag”:
dagssegraren måste ha varit ute på banan i minst 3 timmar och
längsta distansen måste ha varit minst 250km. Fast sedan förra
IGC-mötet är ju distansen klassberoende, förstås (bilden få väl uppdateras om man nu vill komplicera det ytterligare):

Nyt fra IGC - fortsat
Ny poängberäkning på tävlingar
Af Reno Filla

Efter förra årets IGC-möte skrev jag i NG om nuvarande sättet att
beräkna tävlingsresultat och varslade också om det som kanske ska
bli av om USA:s förslag går igenom. Nu har det alltså gått igenom,
fast i modifierad form och då är det dags att skriva en ny artikel.
Jag vill inte trötta ut läsaren med att berätta igen hur dagens sätt
fungerar utan hänvisar till gamla artikeln i vilken jag formaterade
om ekvationerna från Sporting Code 3 Annex A och presenterade
dessa på ett likvärdigt dock (förhoppningsvis) mer lättförståeligt
sätt.
I övre halvan av bilden nedan visas dagens system och i nedre
halvan hur det ska bli med det nya, alternativa sättet (det gamla
sättet finns också kvar i reglerna, än så länge).

ur relation av ens egen prestation i förhållandet till dagssegrarens.
Andras utelandningar påverkar alltså inte ens egna poäng.
(Eller, nja. Det gör de ändå fast inte lika direkt som tidigare. Vi
kommer till det snart.)
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Dm

Distans för 1000p dag

13.5m och Klubb

100 km

250 km

Standard, 15m och
20m

120 km

300 km

18m och Open

140 km

350 km

Den gamla dagsfaktorn som tog hänsyn till hur många piloter
klarade minst Dm (tidigare 100km, sedan förra året klassberoende enligt tabellen ovan) kastas alltså överbord och ersätts med den
nya dagsfaktorn som i princip är samma som gamla maximala
dagspoäng. Något rörigt kanske, men allt detta görs med intentionen att andras prestationer inte ska påverka hur mycket poäng man
själv får.
Men helt slipper man inte det, kvar finns nämligen definitionen
av tävlingsdag (fler än 25% måste ha flugit minst Dm) samt devalvering via Completion Ratio (när för få gå runt med minst 2/3 av
dagssegrarens fart). Dessa kan kombineras i ett diagram som i bilden nedan.

Nytt verktøy for konkurranseledere
Af Lars Rune Bjørnevik

Poängen från det nya systemet multipliceras med en ny dagsfaktor som i bilden nedan ser misstänkt bekant ut:

I dagens system får man båda hastighets- och distanspoäng. Hur
många precis beror på ens egen prestation i förhållandet till dagssegrarens men tyvärr även i relation till hur det har gått för alla andra. Har för många landat ute så är ens egen prestation plötsligen
inte värt lika mycket.
I det nya systemet får man antingen hastighetspoäng eller distanspoäng, beroende på vad som är högre. Båda delar beräknas

FAI-klass

Rick Sheppe och John Chochrane som formulerade USA:s förslag har gått igenom ett antal tävlingar och funnit att spridningen
mellan dagssegrarens poäng och medianpilotens är typiskt 140
poäng eller mer på dagar då det har blivit tydligt att mer tur än
skicklighet har varit involverad. Därför har man utformat ”score
compression”-faktor så att den begränsar denna spridning till max
200. Efter beräkning av allas preliminära poäng tas alltså denna
kompressionsfaktor fram och multipliceras för att ge slutliga poäng.
Man kan konstatera att hela det nya sättet inte är mindre komplicerat än det nuvarande/gamla. Om det är mera rättvist och får
folk att sluta med klungflygning får tiden utvisa.
PS: Jag har precis sett Rick Sheppe’s utkast av texten för den nya
utgåvan av SC3 Annex A och ser att han har i beräkningen av Completion Ratio-faktor F_CR bytt ut parametern n2 (= antal piloter
som har gått i mål och har minst 2/3 av vinnarens fart) mot en ny
parameter n3 (= antal piloter som har gått i mål, oavsett fart). Detta hade tydligen glömts att nämnas i USA:s förslag och införs nu
som “editorial change”. Det är ju korrekt att 2/3-kriteriet inte längre uppfyller någon funktion. Varför den användes för F_CR i det
gamla/nuvarande systemet är för att n2 redan fanns till hands för
beräkning av Maximum Day Score och då var det praktiskt att använda även till F_CR. Men nu har vi alltså chansen att införa n3,
eftersom korrigering för hur många som har gått runt banan (oavsett fart) är det som F_CR egentligen går ut på (inte hur många
som har gjort det med en viss fart).

Och nu ska man stanna upp och andas lugnt. I enstaka fall kan
ovanstående ”spåra ur” och ger extremt mycket poäng till den enda
eller några få som gick runt. För att förhindra det och hålla tävlingen spännande har man hittat på ”score compression” som fungerar så här: Man beräknar allas poäng preliminärt med det som
har presenterats hittills (allt som i första bilden finns inom parentesen). Sedan tittar multiplicerar man allas preliminära poäng med
en faktor som beräknas utifrån den spridningen som finns.

Det ble vedtatt å få på plass et verktøy kalt ”Proximity Analysis”, til
bruk for konkurranseledere.
Metoden er utviklet av John Wharington, med hjelp av Matt
Gage, begge aktive australske piloter.
Kort sagt er dette en analyse av alle flyginger for en dag, der en
ser på hvem som har vært nær hverandre. Antall meter ”inntrengning” i en boble med 25 m radius omkring flyet logges: hvilke fly
og antall meter inn i boblen.
Fra analysen får en så to grafer: en med antall hendelser pr fly
og en med sum antall meter inn i boblen - også pr fly..

Det borde den också vara eftersom det är exakt samma som i
nuvarande system kallas för ”Maximum Day Score” fast delad med
Nordic Gliding 2019 SIDE 57

h International Gliding Commission

Bemærk, at graferne er af-identificerede til denne artikel.

Via grafene vil en så kunne se om det er noen piloter som ”peker seg ut”, enten i antall hendelser og / eller antall meter inntrenging
Konkurranseleder og andre i konkurranseledelsen kan via grafene se om det er noen piloter som utmerker seg - og som en bør
ta en prat med. Vi har forskjellig komforsone for å fly nær andre
og det er ikke alltid at de involverte pilotene har samme oppfatting
av nærhet og eventuell risiko.
Ved å prate med de pilotene kan de bli oppmerksom på at de flyr
nærmere andre fly enn det de fleste av oss finner innenfor akseptabel risiko.
Erfaringene så langt er at piloter som ”utmerker seg” i analysen
gir uttrykk for at de ikke opplever å være for nær andre, men at de
tar dette «ad notam» og ofte endrer oppførsel.
Analysen ble første gang benyttet i Benalla under VM. Ved presentasjonen var reaksjonen relativt unison, dette kjenner vi igjen
fra flyingen. Det er også gjort analyser under VM i 2018, både i
Ostrow og Hosin, med godt brukbare indikasjoner på hvilke piloter som utmerker seg.
Verktøyet kan bli et godt hjelpemiddel i arbeidet med å øke sikkerheten og gjøre piloter oppmerksom på hvilken risiko de tar,
sammenlignet med ande på samme oppgave.
Det jobbes nå med å få verktøyet opp på en server i FAI / IGC
systemet og så gjøre den tilgjengelig for årets konkurranser. Planen er at alle konkurranseledere som ønsker, skal kunne benytte
analysen. Det er i dag en integrasjon mot Soaring Spot, men det
jobbes med å gjøre den tilgjengelig også for direkte opplastinger
va IGC filer.
Link til presentasjon gitt av Terry Cubley på IGC møtet: https://
www.fai.org/sites/default/files/documents/8_2_2_1a_y1_sc3a_1.4.2_
aus_2019_proximity_analysis.pdf

Mogens Hansen stopper som IGC delegeret
Af Peter Eriksen

Efter 40 år som dansk delegeret, deltog Mogens Hansen i marts
måned i sit sidste IGC møde for Danmark. Mogens var som IGCdelegeret for Danmark dermed den mest erfarne delegerede i IGC.
IGC er en international organisation med mange komplicerede
processer og en lang række mere eller mindre synlige dagsordener.
Det tager nogle år, før man føler sig hjemme i miljøet og kan udrette noget. Fra dansk side har vi derfor altid ønsket at have en fast
ankermand, med et stærkt netværk i IGC, for at sikre den maksimale indflydelse, formelt såvel som uformelt, på de beslutninger
der træffes. Danmark har gennem IGCs historie kun haft 2 deleSIDE 58 Nordic Gliding 2019

Mogens Hansen (foto: Peter Eriksen)

Fra venstre er det: Bob Henderson, tidligere IGC-præsident nu FAI-præsident, Bernald Smith, 94 år gammel men stadig frisk og aktiv i IGC, Mogens Hansen, Wolfgang Weinreich, tidligere Europe Air Sports-præsident
og FAI-præsident, Tor Johannessen, tidligere IGC-præsident, Erik Mozer,
nuværende IGC-præsident. (foto: Peter Eriksen)

gerede, den første var Per Weishaupt.
Mogens har til møderne været støttet af en repræsentant fra Elite- og Talent Udvalget, for på den måde at have direkte tilknytning
til udvalget under møderne. Det har betydet, at Danmark har været i stand til at agere fleksibelt under møderne, og tilslutte sig ideer og forslag som dukkede op, og har ofte været involveret i formulering af ændringsforslag.
Grundet sin lange karriere i IGC har Mogens ofte været den delegerede, som huskede hvorfor vi ændrede noget for mange år siden, og derfor ikke behøvede at lave den samme fejl igen, hvilket
har været meget værdsat. Samtidigt har Mogens baggrund som
konkurrencepilot og konkurrenceleder været af stor værdi for IGC.
På mødet i Istanbul meddelte Mogens sin beslutning om at stoppe ved afslutningen af mødet, og modtog herefter en lang stående
applaus fra alle tilstedeværende.
DSvU var vært ved en lille reception efter mødet, en reception
som tiltrak en lang række af svæveflyvningens internationale koryfæer, herunder nuværende og tidligere præsidenter for FAI og
IGC.
Ny delegeret for Danmark bliver Peter Eriksen, som tidligere var
IGCs sekretær.H
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Paradigmeskifte i norsk
seilflyging – trussel eller
muligheter?

Hvordan har det gått så langt?
”Oppmøtene har vært upåklagelige.

Fra og med april 2020 banker et nytt regime på døren for norsk
seilflysport: Vi skal gå fra å være lisensinnehavere til sertifikatinnehavere.
Vi må føye oss etter EASA (Europeisk flysikkerhetsbyrå) sine nye regler
som berører seilfly og ballong i hele Europa, og Norge er ikke noe unntak.
Santiago Amengual
(foto: T. Sætervadet)

Av Rebecca Hansen,
Nestleder i Seilflyseksjonen & Klubbleder i
Gardermoen Seilflyklubb

Undertegnede sitter med Santiago Amengual (Elverum seilflyklubb) på Ole Reistad
Senter etter en innholdsrik kursdag med
over 25 deltakere fra flere klubber. Santiago
har nylig flydd opp til sertifikat og var en
av de første som fikk utstedt sitt seilflysertifikat. Til vanlig jobber han som PPL-instruktør og er kontrollant for Luftfartstilsynet. I vår sammenheng denne helgen veksler han mellom en «tilsynshatt» og en «forbundshatt». Det er mange spørsmål som
svirrer i luften rundt endringene som kommer sigende inn.

Hvordan berører dette nye regimet
en norsk seilflyger med lisens, Santiago?
”Korter
sagt
dette hvor
at allevimå
Norge
en så
avinnbefatter
få land i verden
har
konvertere
dagens
lisenser
til hvor
et sertifiNorge
er en av
få land
i verden
vi har
kat. Iå forbindelse
med
konvertering
evnet
forene mange
ulike
luftsporterfra
i en
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lisens til sertifikat innebærer dette tre
nye fag som alle må bestå. Disse fagene
er: Lover og bestemmelser (FCL), Menneskelig ytelser og begrensinger (MYB)
samt radiotelefoni (RTL). Sistnevnte eksamen er todelt med en teoretisk del og
en en praktisk del som avlegges for en
godkjent kontrollant. I tillegg må alle ha
en ny «legelapp». Man må ha et EASA
godkjent LAPL legelapp eller høyere
(klasse II eller klasse I).”

Hvorfor må dette skje?
”Dette er ikke noe NLF har bestemt
men noe som det gjennom mange år
har blitt jobbet med hos EASA og som
må har blitt innført som en bestemmelse.
Som ett av svært få land har allmennleger i Norge allerede i dag anledning til
å utføre undersøkelse for LAPL-legeattest, dette er noe NLF har jobbet svært
aktivt med. Men selv om vi i dag har muligheten er den allikevel mer teoretisk
enn praktisk, både praktisk og økonomisk er det ikke en ordning som i praksis vil bli benyttet. NLF har imidlertid
tatt opp saken på nytt og håper å kunne

Notodden i øst til Salangen i nord med mål
om å tilby norske seilflygere muligheten til
å ta kurs og eksamen i alle tre fagene. Når
vi nå har kommet til mars 2019 har ca 120
piloter vært gjennom kursmodulen og gjort
seg klar for konverteringen som kommer.
Mange har allerede konvertert og flere søk
nader strømmer til. På Starmoen denne helgen har programmet bydd på en dose intensiv teori med påfølgende eksamen, god
mat og mye hyggelig sosialt samvær. Det er
ikke hver dag man har mulighet til å få tatt
tre eksamener på to dager og kjenne på godfølelsen av å være i forkant av det som skal
tre i kraft i april 2020.

oppnå løsninger som faktisk vil kunne
bli benyttet.”

Hvordan møter så S/NLF dette nye regimet?
Seilflynorge må tilpasse seg til DTO -regelverket (Declared Training Organization) og
tilpasse utdanningsvirksomheten deretter.
Det er for tiden en stor aktivitet med konvertering av våre gamle seilflylisenser til
EASA-sertifikat. I Norge utstedes sertifikater av Norsk Luftsportstilsyn (NLT). Dette
tilsynet rapporterer faglig rett til Samferdselsdepartementet, mens Norges Luftsportforbund er ansvarlig for å stille nødvendige
ressurser for at NLT kan drives på en god
måte.
En annen ting er hvordan vi praktisk hjelper våre medlemmer med selve konverteringen. Et kreativt innspill fra naboklubben
Elverum Seilflyklubb til undertegnedes klubb
Gardermoen Seilflyklubb, en vinterdag før
jul i Erlend Sørbyes vedlikeholdshangar ble
til det nasjonale fødselshjelp /konverteringshjelpkurset «Fly Trygt 3» sponset av HDI
(tidligere Inter Hannover) med Santiago i
spissen. S/NLF Fagsjef Steinar Øksenholt
og Santiago lagde en ambisiøs turnéplan fra

Masse ivrige seilflypiloter møter opp
for en fire timers seanse der vi går
gjennom disse fagene. Jeg tror og føler
at modellen vi har lagt opp fungerer
veldig bra siden vi klarer å putte elementer inn som passer en seilflyger.
Ikke minst blir det en utveksling av opplevelser og en god dialog på tvers av
alle oppmøtte. Eksamensresultatene er
det heller ikke noe å klage på.”

Det er jo en del fordeler med å gå
over i et nytt regime. Hvilke positive ting kan den norske seilflyger
oppleve med å være innehaver av
et sertifikat og ikke en lisens?
”Det viktigste elementet føler jeg selv
hvor enkelt det er å fly i utlandet. Når
du møter opp i en ny klubb i utlandet
og du viser at du har et sertifikat så er
alt veldig enkelt. Dagens seilflybevis
sier ikke stort og setter nok noen begrensinger og skaper litt arbeid, før det
som oftest løser seg. Det er ikke mange
land som har gode systemer for hvordan de skal forholde seg til lisenser
som ikke er utstedt av en luftfartsmyndighet. Dagens ordinære seilflylisenser
som NLF utsteder har altså ikke status
som et sertifikat som kan benyttes
utenfor Norge. Vi har riktignok
«gentlemens agreements» i Norden,
men derfra er det langt vanskeligere. ”

Det er jo ingen hemmelighet at det
medfører noen utfordringer også,
spesielt for S/NLF som har ansvaret for å drifte og utvikle norsk
seilflysport på vegne av Norges
Luftsportforbund. Hva er utfordringene med å bytte regime?
”Utfordringen kan nok enkelt beskrives med to ord. Gebyrer og kostnader.
Det er ikke noe hemmelighet at ting
koster penger og et tilsyn har sine kostnader. Heldigvis så ligger gebyrene i
dag på et fornuftig nivå og er ikke
avskrekkende. Heldigvis har vi fått tilsynet i eget hus, og det gjør ting litt
enklere for oss. La oss håpe at NLF
fortsatt klarer å jobbe for å holde gebyrene på et praktisk nivå og finne praktiske og gode løsninger. Dette tror jeg
ikke vil by på store problemer. ”

Hva bør han/hun som seilflyger
gjøre i tiden som kommer?
”Planlegg når du skal få papirer i orden. Sjekk hva du trenger å gjøre (er du
kommende sertifikatpilot eller gammel
pilot). Reflekter over verdien med å tilhøre et felleskap og en flyfamilie. Den
summen du betaler i medlemskontingenter, fornyelsesgebyr eller legger igjen av penger i sentral drift på Ole
Reistad Center går tilbake til service og
drift og utvikling av norsk seilflysport
– som igjen går tilbake til den enkelte
seilflyger i klubb. ”

Norge er en av få land i verden hvor vi har
evnet å forene mange ulike luftsporter i en
paraply og en «flyfamilie». Med det nye
regimet åpner det opp for å være med i
felleskapet er et spleiselag hvor alle må bidra til felleskassen. Man kan jo stille seg
det spørsmålet i disse tider, hva er verdien
med et felleskap? Er det mer lønnsomt for
meg som pilot å forsøke å være «gratispassasjer» og operere utenom klubb og
ikke betale en nøktern medlemskontingent til seksjonen eller forbundet?
I skrivende stund tenker jeg et rungende
NEI til det spørsmålet. Når vi står sammen
som en stor enhet har vi helt andre kort å
spille med for hånden i møte med våre pre-

missgivere i samfunnet som påvirker vår
virksomhet. Ingen vil høre på enkeltklubbers agendaer eller meninger. En annen ting
er den store belastningen det vil være for en
klubb uten tilknytning til S/NLF å måtte
holde seg oppdatert og innenfor alle regler
og krav til oss som luftfartsaktør for å få lov
til å operere. Argumentene er mange for
fordelene med å være knyttet til et felleskap.
Men det aller viktigste som sitter igjen, er
det flysikkerhetsmessige grunnlaget som
styrkes og kultiveres i et kollektivt flymiljø
som stadig setter flysikkerhet på agendaen.
Verdien av felleskapet må vi sentralt i seksjonen og forbundet være flinke til å kommunisere fremover.

Hva vil du si at dette regimet er for
norsk seilflysport – trussel eller
mest muligheter?
”Jeg velger å se på dette med øyne fullt
av muligheter og et nytt handlingsrom.
Men vi skal ikke glemme det arbeidet
som seksjonen må legge ned av en omfattende konverteringsjobb som er
langt fra ferdig. Eksempelvis når flyskolene skal omorganiseres og ny skolehåndbok må på plass. Personlig
gleder jeg meg selv til fortsettelsen og
utviklingen av vår kjære hobby. ”

I dag synes den eneste konstanten å være
«endring». Man får knapt trukket pusten
før man skal omstille seg atter en gang. Den
brutale sannheten er at vi har ikke noe valg
enn å ta «tyren ved hornene». Vi har mange av oss fått se konsekvensene av å bli stående igjen på perrongen. Eksempelvis i næringslivet med Kodak og andre aktørers
skjebne fordi de ikke satte seg i førersetet
og tok regien proaktivt når symptomene
gjorde seg gjeldene av nye krav og impulser
fra forbrukermarkedet.
Det nye EASA-regimet åpner for å få et
livslangt sertifikat med lovlig bruksrett i
Europa og muligheter til å operere på egenhånd uten å måtte være tilknyttet et felleskap.
Da tenker jeg; dette er den perfekte tiden at verdien i felleskapet skal reise seg og frimodig ta sin plass på ny. Vi trenger hverandre. Vi er bedre, opererer og flyr sikrere
sammen. H
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Her flyves der rigtigt højt, over 5000 meter. I
den højde gælder det om at have god kontrol
med oxygenforsyningen.

Om Forfattren
Dr. Daniel Johnson, amerikansk flyvelæge gennem 32 år, gennemsnitlig svæveflyvepilot, ejer en Ventus
Cm. Netop pensioneret og har været i Argentina 6 måneder i 2018 for
at hjælpe Perlan-teamet.
Dans artikel er også publiceret i seneste ”Soaring”, og er venligst udlånt til NG.

Hypoxi, den lydløse
dræber
Hypoxi er ikke bare et tema som er isoleret til wave-camp-piloterne. Det kan sætte ind i selv moderate højder. I denne artikel skriver Perlan-projektets ”cheflæge” om hvordan kroppen fungerer og
hvad den kræver for at holde en høj flyvesikkerhed med oxygenudstyr. Alle over 40 år er specielt
eksponerede, så læs bare videre, kære svæveflyvere …
Tekst Dr.Daniel Johnson med tak til Jean-Marie
Clément, Patrick McLaughlin og Dr. Heini
Schaffner
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”Utilstrækkelig oxygen svækker dømmekraften, nedsætter den kognitive kapacitet, skader reaktionsevnen og nedsætter muskelkraften. Jo højere man flyver, jo mere alvorlige er
disse effekter. Alt for mange mennesker glemmer dette på præcis det tidspunkt, hvor man
burde være mest observant på dette. Jo mindre oxygen, jo mindre opmærksomhed”.
Citat Dr. Charles Houston, amerikansk pioner i højdesyge-forskning.
Ideen med denne artikel er at forstå vores
behov for oxygen. Det første som kan gå
galt(fel) er vores forståelse af problemet. Mange piloter ved ikke, hvordan de kan skal anvende oxygen, og forstår egentlig heller ikke,
at supplerende low-level oxygen kan forebygge træthed og gør man ikke begår så mange
dumme pilotfejl. Nummer 2 problem er, at
mange piloter ikke tester effektiviteten af deres oxygenudstyr med et oximeter.
Vi ønsker ikke bare at undgå inkapacitation

(som i single seaters kan være fatale), men
også funktionsnedsættelse. Vi er sikrest
og skarpest som piloter, hvis vi ikke har
hypoxi-betinget funktionsnedsættelser
som ofte er diskrete og umærkbare, men
langvarige.
Myndighedskrav til oxygen er baseret
på ca 70 år gammel videnskab og ældgammel praksis fra amerikanske flyselskaber,
og kravene er lave. Vi kan blive sikrere
endnu.
Problemet er også, at selv mild hypoxi
skaber symptomer som træthed, uopmærksomhed, demotivering og hovedsmerter
som kan hænge ved i lang tid, på trods af
at man anvender supplerende oxygen efter symptomerne manifesterer sig under
flyvningen. I op til 24 timer senere kan
man opleve søvnproblemer, træthed og
svaghed. Hypoxi er ikke som en bil uden
benzin. Det er som en bil med forurenet

benzin. Vi anbefaler (rekommenderar) en
”0-hypoxi”-strategi for at give en så komfortabel og sikker flyvning som muligt.
Hvis man ønsker peak performance gør
klogt at anvende supplerende oxygen i højder, som er meget lavere end hvad reglerne
dikterer (planlæg nøje din forsyning). Mange piloter har rapporteret, at supplerende
oxygen reducerer flyvesyge, træthed og øger
koncentrationen, selv i lave højder. En god
og sikker praksis er at tænde for oxygen før
start, uanset højde.
Folk som ryger (på grund af carbonmonooxids negative indvirkning på oxygentransporten i kroppen), alle som er ældre
end 40 og alle som er overvægtige (dvs de
fleste!) og alle som har en lungesygdom,
burde anvende oxygen fra 5-7000 ft msl.
Det vil sige, at mange piloter som starter fra
højtliggende flyvepladser burde flyve med
oxygen. Piloter som flyve bølgeflyvning
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(Wave) over 6 km/20 000 ft, burde også have
et redundant system, fordi de har meget kort
tid til at opdage en fejl på oxygen-udstyret,
inden det bliver et problem.
På trods af, at denne artikel ikke er nogen
test af oxygenudstyr, vil vi nævne et produkt, nemlig Mountain High (MH) EDSsystemet, fordi dets effektivitet (reducerer
oxygenforbruget med op til 75 % i forhold
til et constant flow-system) og brugbarhed
gør det meget populært for svæveflyvere.
Men med 7 settings, variabelt flow med højden og forøget puls-betinget flow når det
anvendes med en maske, er det også svært
at beregne en præcis varighed af oxygenforsyningen. Dertil kommer, at MH er et komplekst apparat og ikke svært at misbruge eller fejl-operere. MH-systemet kan anvendes
med forsigtighed, og det kræver, at man ved,
hvordan kroppen fungerer og hvordan MHsystemet er designet.
I 2008 undersøgte Jean-Marie Clément
og Dr.Heini Schaffner effektiviteten af deres egne MH-systemer. Dette resulterede i
et videnskabeligt bachelor-projekt på det
tekniske universitet i Winterthur. Projektet
afslørede det faktiske oxygen-output af deres EDS-02D1, både i laboratoriet og i det
hypobariske kammer. Resultaterne er angivet i stor detalje i Cléments bog ”Dancing
with the wind”.
Disse studier er vigtige, for de giver mulighed for at forstå apparatets faktiske performance versus dets designede performance. Clement og Schaffner fortsatte fra laboratorier til en serie af høje bølgeflyvninger,
hvor de målte oxygensaturering i en højde
op til 9 km, hvor de afslørede adskillige vigtige begrænsninger i EDS-performance (EDS
= Electronic Delivery System). MH fortsætter dog med at lancere firmware-opdateringer på baggrund af erfaringerne, så disse
resultater kan have ændret sig.

Flyvning i stor højde
Som mange nok er klar over, så er det ikke
mængden af oxygen i luften som er vigtig,
men trykket. Det er specielt trykket i lungernes alveoler, som driver gas-flowet. Alveoler er de mindste luftrum i lungerne. De
har form som små sække. Det er i alveolerne, at ilten transporteres fra lungerne ud i
blodet, og at kuldioxiden transporteres fra
blodet ind i lungerne. Atmosfæren er 21 %
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BESTEMMELSER FOR HØYDEFLYGING MED SEILFLY
Uddrag fra Seilflyhåndboken, NLF
Høydeflygning med seilfly medfører høyere risiko for fly og pilot. En bestemmelse
for høydeflygning kan ikke ta ta for seg alle farene med høydeflygningen. Bestemmelsene kan kun sette noen rammebetingelser som må være oppfylt for å opprettholde en akseptabel risiko. Seilflygeren må ha gode kunnskaper om høydeflygning
slik at han/hun tar de rette valgene under flygningen ut i fra de aktuelle forholdene.
Oksygen og oksygenutstyr
Oksygenutstyret skal være godkjent av produsenten for bruk opp til aktuell flyhøyde. Utstyret skal være vedlikeholdt etter fabrikantens vedlikeholdsinstruks. Alle
batterier skal være fulladet før turen starter. Oksygenutstyret skal være tilpasset
og testet for den aktuelle pilot. Funksjonstest av oksygenutstyret skal utføres før
flygningen. Tilgjengelig oksygen for flyturen skal beregnes. Flygingen skal planlegges slik at det er oksygen for minst 30 minutters forbruk når 3000 m passeres på
vei ned.
Oksygen og oksygenutstyr under 3500 m
QNH Piloten skal ha kunnskaper om oksygenmangel ved lavere høyder enn 3500m
QNH. Ved flyging under 3500 meter kreves det ikke oksygen. Det anbefales alikevel
at det tilføres litt oksygen ved flyging mellom 1500 og 3500 meter for å opprettholde oksygenmetningen i blodet.
Oksygen og oksygenutstyr mellom 3500 m og 7000 m QNH
Det er krav til bruk av oksygenutstyr. Pusting av oksygen bør påbegynnes ved bakkenivå og senest ved 1500 m. Alle om bord skal ha grundige kunnskaper om oksygenmangel og trykkfallsyke, og kjenne de fysiologiske begrensningene for flyging i
store høyder.
Oksygen og oksygenutstyr over 7000m QNH
Det skal brukes et dobbelt oksygensystem som er fastmontert. Svikter det ene systemet skal det andre kunne ta over automatisk. Pusting av oksygen skal påbegynnes ved bakkenivå og avsluttes ved bakkenivå. Alle om bord skal ha grundige kunnskaper om oksygenmangel og trykkfallsyke, og kjenne de fysiologiske begrensningene for flyging i store høyder. Alle om bord skal ha gjennomgått trening i lavtrykkskammer for å kjenne sine personlige reaksjoner på oksygenmangel.

merne kan være skræmmende i sig selv, og
dette øger bare den negative spiral.

Ventilation
Vi udånder kuldioxid som produceres gennem metabolisering af glukose og oxygen,
og vi inhalerer oxygen (med nitrogen). Både
dybde og frekvens af indåndingen er vigtig.
Såkaldt respiration og lufthunger reguleres
af kuldioxid-indholdet og syrlighed (acidity) i blodet.

Problemer?
oxygen i alle højder, men oxygentrykket reduceres med højden, og dermed også muligheden for de røde blodceller til at absorbere dette.
Det er vigtigt at forstå, at hver gas udøver
hvert sit tryk på alveolerne i direkte proportion til indholdet. Så oxygen trykker med
21 % af det totale atmosfæriske tryk ( og nitrogen 78%). Dette kaldes for ”partialtrykket”. Så det er partialtrykket (pp02) af oxygen i lungernes alveoler som holder dig i
live.
Kuldioxid er også vigtigt, og her skal man
forstå, at partialtrykket af Co2 i lungerne

reduceres med højden. Det bidrager til et
underskud af co2 i større højder, og det kan
skabe ”lufthunger” og andre symptomer
som kan opleves som hypoxi.
Det medicinske udtryk for Co2-underskud kaldes for ”hyperventilation” – det er
ganske enkelt over-ventilering med dybere
og hurtigere åndedræt end nødvendigt for
en korrekt Co2-tryk i kroppen. Ventilering
(åndedræt) udskiller Co2 fra kroppen som
en nødvendig syre (acid)/base-balance og
muskel-nerve-funktion. Øget åndedræt kan
også være resultatet af en emotionel reaktion på glæde, frygt, angst, men sympto-

Selv om åndedrættet reguleres automatisk,
har det tendens til at ”gå på pause” i et kortere tidsrum, hvis vi distraheres (Interessant
nok så deler opmærksomhed og åndedræt
det samme center i hjernen). En pause i åndedrættet kan tippe os over i hypoxi, hvis
vi er borderline i oxygenforsyningen.
Mellem 8-18000 ft (2500 – 5500 m) reagerer vi på reduceret oxygen-partialtryk ved
at over-ånde; Dette reducerer CO2 i blodet,
og det ”trigger” vores åndedrætscenter til
momentant at stoppe åndedrættet. Dette
kan også tippe os over i en hypoxi-cyklus,
hvor vi med ca. et halvt minuts intervaller

enten over- eller underkompenserer med
åndedrætsfrekvens. Dette kaldes ”periodisk
respiration”.
Over 18000 ft, 5500 meter stimulerer der
lave oxygenpartialtryk et mere kraftigt åndedræt. Derved ingen periodisk respiration, men vi har fortsat tendens til at sætte
åndedrættet på pause, når vi koncentrerer
os og øge frekvensen, når vi bliver stressede.
EDS-oxygensystemet giver bare oxygen i
hver andet åndedræt, hvis det detekterer en
høj åndedrætsfrekvens. Dette er et tegn til
piloten om, at man over-ventilerer, og man
bør herefter med vilje nedsætte åndedrætsfrekvensen ved at tælle (räkna, red.) højt
mellem åndedrættene til fx 5 eller 6. Dette
er effektivt, hvis vi bemærker en tendens til
mild hyperventilation. Det gode gamle trick
med at ånde ind og ud i en pose, fungerer
ikke rigtigt i cockpittet.

CO2 – en gas på vej ud
Ekvationen ser nogenlunde sådan her ud:
Optimal ventilation = normal forsyning af
oxygen + normalt CO2-niveau i blodet. Partialtrykket af CO2 i lungernes alveoler er

præcist så vigtigt som oxygentrykket. Et reduceret CO2-tryk resulterer i, at blodbanerne i hjernen reduceres i diameter, og det
kan skabe hypoxi i hjernen, på trods af dit
finger-oximeter viser acceptable værdier.
Abrupt overventilering, som reducerer det
normale Co2-tryk fra 40 mm Hg til 20 mm
Hg (enkelt at gøre på få minutter), vil resultere i en 60 % reduktion af blod-flow til hjernen. Det tager mere end 20 minutter at komme sig over dette. En bivirkning er også, at
blodets pH bliver alkalint (basisk) og det
giver ”fejl-meldinger” i nervesystemet med
følelsesløshed (känsellöshet) og stikkende
oplevelser, specielt omkring munden og
fingrene. Fortsætter dette forløb, kan det
resultere i ukontrollable kramper i både
hænder og fødder.
Når du stabiliserer dit åndedræt og tæller til 5 eller 6 for at nedsætte frekvensen,
hjælper det med at etablere en naturligt syre/
base-niveau i blodet – og det kan vare op til
20 minutter inden blod-flowet til hjernen
er normalt. Men hvorfor så længe? Der er
cirka 120 liter CO2 i kroppen (og med en
kompleks dynamik). Er vi kommet i ”CO2minus”, skal vi selv producere det via kropNordic Gliding 2019 SIDE 65
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Skal jeg anvende oximeter?
Ja, bestemt. Der er ingen anden metode som tester effektiviteten af dit EDS-system.
Hvis dit system fungerer fint, kan det være at du tænker, at du faktisk overhovedet ikke
trænger noget EDS-system. Hvis det IKKE fungerer, bliver du hurtigt så mentalt påvirket, at du får problemer med at diagnosticere situationen. Muligheder for havarier er
mange.
Et oximeter er et smart stykke værktøj, som når man er opmærksom på fejlkilderne, kan
anvendes til at checke, at EDS flow-hastighederne stemmer overens med kroppens behov i højden, og om dit EDS-system er konfigureret korrekt. Et oximeter med loggerfunktion kan afsløre om der har været perioder med uidentificeret hypoxi under flyvningen.
Puls-oximetre fungerer ved at belyse huden med to farver. De måler hudens refleksionen / absorption som funktion af oxygenmættet blod i vævet. Billigere oximetre er hverken pålidelige eller retvisende. Nonin var blandt de første og sætter endnu standarden.
Masimo virker også til at være et fint produkt. Producenterne hævder, at apparaterne
viser +/-2% eller +/-3% indenfor en spændvidde på 70-100 % saturering. Det vil sige, at
når oximeteret viser 87 %, så er det din faktiske saturering sandsynligvis indenfor 8490 %, hvis du måler med et billigt instrument, og 85-90 % med de mest nøjagtige. Dette er dog ”i det bedste laboratorie-miljøer”, som dit cockpit bestemt ikke er. Vi anbefaler, at man anvender et håndleds-oximeter med en finger-probe. Det viser både aktuel
puls og saturering. Men det kan være svært at aflæse displayet i direkte sollys.
Fejlkilder?
•
Kraftigt sollys kan dominere oximetrets egen spektrofotometriske lyskilde. Nogle
modeller har bedre afskærmning end andre.
•
Pigmenteret hud giver lavere målinger, når de faktiske værdier er i 80%-klassen.
•
Kontinuerlige bevægelser af oximeteret kan give falske værdier med en misvisning
på mellem 5 – 20 %. Det vil sige, at med en faktuel saturering på 95 %, kan man få
en visning på 75-90%
•
Glem ikke, at oximeteret måler niveauet af satureret blod i fingerspidsen. Men det
er meget vigtigere, at niveauet af oxygensatureret blod som passerer gennem din
hjerne. Hyperventilation reducerer diameteren på dine arterier i hjernen, men IKKE
i dine fingre.
•
Kolde fingre giver lavere værdier. Ja, dette er et problem med høje og kolde flyvninger. Det kan være værd at anvende en vante, som giver bedre varme på hånden med
fingerproben.
•
Kulmonooxid, kære rygere, viser fejlagtige høje oxygensatureringer takket være farven på karboxyhæmoglobin, som findes i blodet som resultat af rygning.

SIDE 66 Nordic Gliding 2019

pens metabolisme (vi har ingen CO2-maskiner som kan erstatte det hurtigt), og det
tager tid. Vi kan hurtigt nulstille os fra alvorlig hypoxi på cirka 2 minutter, men kroppens tid på at nulstille fra CO2-minus (såkaldt hypocarbia) kan være mere end 20
minutter, og helt op til flere timer.
Det er god praksis at afbryde flyvningen
øjeblikkeligt og sikkert, hvis du oplever hyperventilation.

at bære oxygenet (som er et protein som
findes inde i de røde blodceller. )Dette resulterer i fx hypoxi i hjernen på trods af normal oxygenforsyning. Der kan også som
tidligere nævnt opstå problemer med syre/
base-niveauet i blodet som konsekvens af
hyperventilation, kraftig motion, infektion,
og dette kan give problemer med oxygenoptagelse og -frigivelse i kroppen.

Hvad sker i blodet?

Cirkulation: Blodets vej rundt i kroppen

De røde blodceller opsamler oxygen i lungernes alveoler og frigiver det på vejen rundt
i blodbanen. Denne ganske elementære proces har mange interessante kompleksiteter,
som vi ikke skal gå i detaljer med her. Men
varierende lungesygdomme kan hindre oxygen i at diffundere ind i blodbanen. Denne
kapacitet kan man måle i et lungelaboratorium af en specialist.
Anæmi er en fejl i ”transportsystemet”,
det vil sige, at der er for lidt hæmoglobin til

Den militære flyvemedicin kategoriserer
alle over 40 som ”gamle”. Det er dårligt nyt
for hovedparten af os. Den mest ”populære” sygdom er aterosklerose (forkalkning),
hvilket resulterer i fedt, kolesterol og kalkaflejringer i væggen på arterierne. Dette giver reduceret blodforsyning. I benet øger
det risikoen for smerter, forfrysning, og i
hjernen giver det risiko for dårligere oxygen-forsyning og ultimativt stroke (slagtilfælde, apopleksi). Rygning forårsager for-

”

Konklusionen på deres tests er, at det er absolut
vigtigt at teste hvilket som helst oxygen-system
med et oximeter. Oxygen er ikke plug-and-play. Køb
bogen og læs kapitlet.

kalkning og nedsætter blodforsyningen.
Dehydrering reducerer blodvolumen, og
derfor også G-tolereance, som reducerer
blod-flow til hjernen. Hjerte- og blodtryksmedicin påvirker også cirkulation og G-tolerance (Din læge har sikkert ikke noget
klart svar, men det kan være værd at høre
om hvert enkelt præparat). Worst case er,
at man bliver inkapaciteret under G-påvirkning i et kraftigt sving eller i turbulens.

EDS-oxygensystemet
Der kan være store variationer i effekt, når
man anvender oxygenmaske vs næse-cannula. Clément og Schaffner dokumenterede

under både laboratorie – og in-flight-tests,
at MH-masken performer dårligere end næse-cannula, med mindre F-indstillingen på
EDS anvendes. Det reducerer til gengæld
oxygentankens operationstid. De anbefaler
(rekommenderar,red.) stærk, at man ikke
anvendes masken. Men hvis din næse er tæt,
så skal man anvende maske, og flyv ikke højere end 6 km. Forvent kortere tid på oxygentanken. Konklusionen på deres tests er,
at det er absolut vigtigt at teste hvilket som
helst oxygen-system med et oximeter. Oxygen er ikke plug-and-play. Køb bogen og
læs kapitlet.
EDS-systemet er effektivt op til ca 20 000
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Konklusioner
1. Det er vigtigt at forstå, at flyvning over 6 km er absolut livsfarligt territorium og inkluderer stor fare for både uvarslet hypoxi og hypotermi.
2. Flyv altid med back-up-systemer som checkes før start.
3. Flyv bare med en oxygen-tank som er mindre end 100 % fuld, hvis du er sikker på, at
flyvningen ikke kræver oxygen.
4. Hyperventilation er vigtigt, for det skaber hypoxi lokalt i vævet. Forvent hyperventilation over 3 km, øgede med højden.
5. Hvis du oplever luft-hunger, er det troligt pga hyperventilation. Det kan bekæmpes
ved at tælle til 5 eller 6 mellem hver åndedræt, indtil lufthungeren forsvinder.
6. Anvend oxygen over 5000 ft for at sikre topperformance og minimere dumhed.
7. Køb et kvalitets-oximeter. LÆS MANUALEN.
8. Hvis der er uklare elementer i manualen, så ring til producenten for at være helt sikker.
9. LÆS MANUALEN en gang til efter en vinterpause
10. Afprøv dit system før start – og anvend friske batterier
11. Anvend dit nye oximeter for at sikre EDS-systemets effekt på din fysiologi. Bemærk
fejlkilder som kolde fingre, sollys osv.
12. Hold dit oxygen-manometer inden for synsvidde.
13. Hvis du oplever, at du bliver mentalt uklar, har du sikkert hypoxi.

skal tænke selv.
Essensen er, at et constant-flow-system
bortkaster størstedelen af oxygenen. EDSsystemet ”pulserer” når vi inhalerer. EDS
detekterer det lille trykfald i næsen, når vi
ånder ind og giver en lille ”skud” af oxygen
med 15 l/min med en varighed på op til et
halvt sekund. (Se fx fig 1)
Ideen er ganske simpel, men som i virkeligheden involverer det også detaljer og nuancer, som kan give et helt andet resultat.

Oxygen-forsyningen
Hvis tanken er tom, fungerer selv det bedste system ikke. Mange piloter har prøvet at
stille flyet i hangar med en åben oxygenventil. Med en tank som er mindre end fuld
kan man ikke forvente andet end low-level
oxygen-support. (se fig 2 for eksempler på
ændringer oxygen-flow med reduceret tryk
i oxygen-tanken. EDS-systemet producerer
sub-optimalt flow når tanken er under 600
psi.

I virkelighedens verden
Clément og Schaffner har logget oxygen-saturering under wave-flyvning, og de opdagede, at mange typiske pilot-tasks har tendens til afbryde åndedrættet og skabe
midlertidig hypoxi med o2-saturering som reduceres til ca 70 %. Andre episoider
inkluderede også irregulære og korte inhaleringer som forvirrer EDS-systemet og
derfor også bidrager til hypoxi. Episodisk åndedræt har været observeret i alle de
undersøgte flyvninger over 2500 meter. Her veksler det mellem hyperventilation,
afløst af fravær af åndedræt eller korte åndedræt. Post-flight-undersøgelser af logfiler viser variationer af O2-saturering under flyvning på o til 12 %. Endnu et godt
argument for at anvende et kvalitets-oxymeter (som sidder på håndleddet) og downloade logfilen efter flyvning for at se om man – uden at vide det- har haft episoder
med hypoxi. I en af case-beretninger blev en af piloterne ramt (drabbad) af et langvarigt hosteanfald i 25000 ft, og det resulterede i, at EDS ikke blev trigget, og han
derfor ikke fik noget oxygen. Han ændrede EDS-settingen til ”N”, men det var hans
intention at ændre setting til ”F” for at give max. flow. Hypoxi resulterede, at han
fik tunnelsyn og han blev betydeligt mentalt påvirket. Han bevarede dog hørelsen.
Hans co-piloter identicerede problemerne og overtog kontrollen med flyvningen.
Han stoppede med hoste-anfaldet (Det er muligt, at hypoxien satte hoste-refleksen ud af funktion, og han fik igen kontrol over åndedrættet). Andre ”små” moderate hypoxier er loggede når piloter urinerer, spiser mad, konverserer med co-piloten
eller kommunikerer med ATC.

Elektricitet

ft. Hvis du vil flyve højere, så er det nødvendigt med et alternativt back-up-system,
og du skal have en solid forståelse af din
krops behov og mekanismer ved flyvning i
stor højde. Du skal være meget forsigtig.
EDS-systemet har et smart design, men er
ikke nogen modgift mod dumhed, og det
er nødvendigt at forstå systemet, hvis du
skal anvende det med høj grad af sikkerhed.
Alle oxygen-apparater er maskiner, og de
skal anvendes med respekt og vedligeholdes ordentligt for at være pålidelige. Ingen
maskiner tilpasser sig til din unikke fysiologi.

Monitorering
Højdeflyvning er farligt, for vores krop har
ingen oxygen-sensor (så længe vi kan balancere vores C02-niveau ved ind – og udånding er kroppen fornøjet, og vi mærker
ikke hypoxi, red.) Men resultatet er klart:
Vi bliver langsomt dummere og dummere,
så det er absolut nødvendigt at monitorere
vores oxygen status.
I over 6 km højde SKAL du kunne monitorere oxygentankens manometer. Hvis du
ikke kan læse tankens tryk pga placering,
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skal du have proxy-manometer med sikker
margin.
Du skal også monitorere EDS-funktionen. ”Puff ”-lyden ved hvert åndedræt giver en vis sikkerhed, men det garanterer
ikke, at hver længde eller flow rate er tilstrækkelig for hvad du i virkeligheden trænger.
Der er også 3 metoder, hvorpå du kan
sikre dig, at oxygen-forsyningen er effektiv
for dig. Den første er hjernefunktionen, som
du selv kan teste ved at afprøve varierende
mentale opgaver som reciprokale baneretninger (rwy 04 / 22 osv), radiofrekvenser,
icao-forkortelser osv. Du vil ikke opdage
reduktion i kapacitet med mindre du virkelig tester dig selv.
Det kan være en fin ide over radio at kommunikere med folk, som kender dig godt.
De kan fange, hvis du bliver irrationel eller
svarer unormalt eller langsomt. Der findes
flere eksempler på piloter, som var påvirkede af hypoxi, som er blevet beordret til
landing over radioen.
Finger-oximetre anvendes ofte af wavepiloter. Som med alle andre måle-instrumenter kan de være upålidelige og give fejl-

agtige værdier: kolde fingre, bevægelser,
sollys og andre faktorer kan give falsk information. Bare fordi et ciffer vises på displayet, er det ikke nødvendigvis korrekt, og
bare fordi din finger har en god oxygenforsyning er det ikke sikkert, at din hjerne har
det pga af den naturlige højde-inducerede
hyperventilation. For en sikkerheds skyld
bør du tænke, at oximeteret viser mindst 2
cifre for højt. Man skal også være klar over,
at de bedste og dyreste oximetre viser ”nul”
hvis en pålidelig måling/puls ikke kan detekteres. De billige oximetre viser en ”standard-værdi” uden at afsløre, at de faktisk er
i vente-mode. Risiker ikke livet med et billigt oximeter. Køb et Nonim, Masimo eller
et relevant kvalitets-alternativ.

EDS-håndtering i detaljer
Resten af denne artikel kommer til at handle om Mountain High Electronic Delivery
System, som blev opfundet i 1991 af Patrick
McLaughlin, som både er udvikler og pilot.
MH er et godt værktøj til friske, trimmede
piloter, men det kender ikke din medicinske ”status”, og kan hverken tænke selv eller
læse dine tanker. Det er dig som pilot, som

Single-pilot EDS kører på 2 stk AA-batterier (3 batterier i Duo-systemerne). Det giver
en levetid på cirka 100 timer på friske batterier (Duracell Ultra Alkaline) under normal anvendelse. Batterierne skal byttes ud
mindst 1 gang årligt. De nyere EDS
O2D2-2G-version har ekstern strømforsyning –passer til fx en standard USB-port og
kræver 5 V / 2,4A.

Problemer?
Ligesom en tom tank giver problemer, er
det også en fin ide med nye batterier. Svage
batterier er farligere end døde batterier, for
svage batterier giver som regel op midt under en flyvning. Der er 3 batteri-low-levelindikationer: En enkelt rød flash hvert sekund viser, at det er ca. 4 timer tilbage. 2
flashes hvert sekund indikerer mindre end
en time – så er det aktuelt at komme under
4 km højde. Batteri-detektoren er kalibreret for alkaline-batterier. Lithium-batterier
har et mere abrupt drop i spænding, så her
fungerer disse advarsler ikke. I øvrigt skal
man også være varsom med alkaline batterier. Svage batterier, som får en kort pause,
kan fejlagtigt give ok performance, men i
meget kort tid.
Hvis du skal flyve meget højt (fx wave),

er det fint at vide, at alkaline-batterier fungerer dårligt under minus 20 C. Lithiumbatterier klarer sig lidt bedre helt ned til minus 40 C. Optimalt er det at købe et system,
som kan plugges ind i flyets interne strømforsyning med USB.
Vær i øvrigt opmærksom på, at det er en
dårlig ide at demontere slanger osv og hænge dem frit i hangar eller værksted. Før eller siden vil sand, støv (damm), fugt og insekter finde vej derind, og når man monterer slangerne på EDS-systemet vil disse
fremmede objekter så fortsætte ind i MHsystemet og evt blokere det. Ikke klogt!
Mountain High sælger slanger fremstillet
af korrekt materiale, længde og diameter.
Dette er vigtigt. Når 2 piloter er koblet på
et 02D1-EDS som føder oxygen fra samme
tank er det nødvendigt, at slangerne har
præcis samme længde og diameter. Ellers
vil den pilot som har den korteste slange
”hi-jacke” flow, hvis begge piloter inhalerer
på samme tid. Varierende diameter vil også
give problemer.
Man skal anvende en 6 mm diameter slange med O2D2 på en afstand på op til 1 meter – de større slanger har mindre tendens
til at blive blokeret, og en evt- delvis bloke-

ring er helt sikkert mindre dramatisk i 6
mm diameter end i 4 mm diameter. Det er
også vigtigt, at man bare anvender cannula
og slanger i korrekt stift materiale. EDS-systemets ”puls” fungerer via trykfald, når
man inhalerer. Anvender man forkert og
fleksibelt materiale, er det ikke sikkert, at
EDS detekterer inhaleringen. Ændrer man
på længde, diameter og materiale ændrer
man også på flowet.
Clément og Schaffner opdagede også, at
en høj pilot havde problemer med næsecannulaen. Han skulle klemme på næsen for at
få et korrekt respons fra EDS, fordi hans
næsebor var store og producerede ikke et
tilstrækkeligt stor reduktion i tryk under
inhalering. Som resultat heraf producerer
MH nu 2 typer af cannulas, 1 med ”medium” og 1 med ”XL”-dimensionering. Det
kan være værd at prøve for at se, hvilken af
de 2 som trigger EDS-systemet med størst
pålidelighed. Man skal i øvrigt ikke anvende en Oxymizer-cannula på din EDS i håbet om at den reducerer oxygenforbruget
endnu mere. Det gør den ikke, og i stedet
risikerer man, at dens specielle reservoir
forvirrer EDS-systemets inhalerings-sensor.
H
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Det nye Vario/Nav-instrument

Vario/Nav-instrument m. IGC logger og ekstrem brugervenlig.
Opgrader ældre E-vario (f.eks. LX 5000 eller LX 166 til priser fra:

18.581,63 incl. moms
LX Colibri X
LX ERA80

LX EOS80
LX FLARM EAGLE
(PowerFLARM)

EB-Avionics er forhandler for:
• LX Navigation: Vario & Navigation • FLARM tech.; PowerFLARM
• Sportine: LAK Svævefly
• Naviter; Oudie-2… -IGC & tilbehør
• SoaringXX: Ground handling
• SPEKON & PARATEC (fald-skærme)
Se mere på www.eb-avionics.dk

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

27/4-1/5

HDI Safe Skies Dala-Järna

1-5/5

Norges Cup, Elverum GP, Starmoen

10 – 12/5

Norges Cup, Notodden GP

17-19/5

HDI Safe Skies Vängsö

11-25/5

EGC Open, 18-m & 20m Turbia Polen

25/5 – 1/6

NM, Klub-og Åbenklasse, Starmoen

30/5-2/6

HDI Safe Skies Feringesträcket Feringe

30/5 - 9/6

DM i svæveflyvning, Arnborg

25/5-1/6

Hahnweide 15-m, 18-m, Std, Open & Tvåsits, Tyskland

7-10/6

Norges Cup, Voss GP, Bømoen

8-15/6

Uppsala Masters SM Open-Handicap & Racing

22/29/6

NM Sportsklasse, Starmoen

28-30/6

HDI Polar Safe Skies, Älvsbyn

3-6/7

Junior SM, Arboga

12-14/7

HDI Safe Skies Bergslagsträffen, Örebro

13-19/7

DM Västra regionen, Lidköping

6-14/7

Sun Air Cup + Junior DM, Arnborg

7-20/7

EGC Club, Std & 15- meter, Prewidsa Slovakien

8-20/7

För-VM Open, 18-m & 20-m, Stendal Tyskland

18-21/7

Norges Cup, Kanal Glide, Lunde

27/7-3/8

SM Klubb, 18-m, 20-m & 2-sits JSM, Skövde

8-11/8

Norges Cup, Halling Task, Klanten

9-11/8

HDI Safe Skies, Ödestugu

8/7-10/8

Junior VM Std & Club, Szeged Ungern

6-8/9

NM Acro, Notodden

28-29/9

USM, Borås

S3

700 €

57 mm vario
Inte dyrare än
en Winter

S10/S100

Kursus

Lokalitet

Dato

Afgift

Kommentarer

Cloud flying 1

Ålleberg

14-20/6

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

XC-course

Starmoen 15–21/6

TMG-flying 1

Ålleberg

1000 NOK

Rating

Tilmelding

X

15/5

Food and lodging not included.

1/6

25-28/6 1000 SEK

Flying fees, food and lodging not included.

15/5

Aerobatic.Unlimited
and basic.

Starmoen 20-26/7 1700 NOK

Flying fees, food and lodging not included.

Cloud flying 2.

Aerobatics 1 Unlimited
and basic

X

1/7

Ålleberg

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

1/7

Ålleberg

12-16/8

1/8

1500 SEK

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

57 1850 €
80 1970 €

Tekniske kurser

628 €

1030 €

Flyvekurser

Vario, Navigation,
IGC logger

miniloggern

storsäljaren

Vil du blive bedre til stræk-, aerobatic, IMC, fjeld- eller TMG-flyvning? Så klik ind på den 2019-opdaterede liste over nordiske flyvekurser på www.svedanor.com

57/80 mm

Nano3

Oudie IGC

Nye SVEDANOR-kurser: Her kan du
udvikle dig som pilot i 2019

Nano4

”Oudie junior”

750 €

LX Sweden

Anton & Robert Danewid
web: lxsweden.se

Kursus

Lokalitet

Dato

Afgift

Kommentarer

Rating

Tilmelding

Glider Technician, Engineer

Ålleberg

16-20/9

7000 SEK

Food and lodging included

X

1/9

Technician, Practical

Ålleberg

23/94/10

17000 SEK

Food and lodging included

X

1/9

TMG Engine maintenance

Ålleberg

12-13/10

5300 SEK

Food and lodging included

X

1/10

SSG/SLG Engine maintenance

Ålleberg

12-13/10

5300 SEK

Food and lodging included

X

1/10

Pilot Owner Maint.

Ålleberg

19-20/10

5300 SEK

Food and lodging included

1/10

alla priser inkl moms och frakt, reservation för prisändringar
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lead the pack…

af Peter Eriksen, Formand, DSvU

LEDER:

Fastholdelse af medlemmer

SIDE 72 Nordic Gliding 2019

”

Det er først og fremmest vigtigt at forstå, hvorfor nogle medlemmer forlader
os. Vi kender nogle af årsagerne, men
for at få en mere deltaljeret forståelse, vil DSvU i løbet af de næste måneder lancere en undersøgelse blandt
tidligere medlemmer.

konkurrence. Det er også klubtræneren, der kan spotte det nye
talent, og få det registreret hos DSvU.
Unionen tilbyder derfor udvikling og uddannelse af klubtrænere. Det foregår gennem en række af seminarer, hvor vi arbejder
med målsætning og motivation gennem vidensdeling, men hvor
vi også vil involvere eksterne kræfter til at hjælpe med at udvikle klubtrænerne. Samtidigt håber vi at kunne skabe et stærkt
netværk mellem klubtrænerne, så de kan arrangere fælles aktiviteter.
DSvU ligger inde med materiale til mange af de læringsprocesser, der skal til, og arbejder i øjeblikket på at gøre dette materiale lettere tilgængeligt for alle gennem hjemmesiden.
Vi håber, at alle klubber vil deltage i disse seminarer og i den
fælles udvikling af klubtrænere, men også at klubberne vil arrangere de tiltag, der skal til for at få alle piloter op og hænge i termikken. Flyvetid er den bedste måde at fastholde medlemmer
på. En ide som blev fremført på det nyligt afholdte klubtrænerseminar var at etablere små grupper af medlemmer, som deler
deres målsætning om f.eks. at få Sølv-C. H

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

Your contact partners in Europe and U.S.:

www.hph.cz

USA: sales@wingsandwheels.com / www.wingsandwheels.com

Czech Republic: 304TS@hph.cz or info@hph.cz
Germany: Matthias Fischer, info@hphgliders.de
Austria: Gustav Remschnig, gustav@304shark.info
Switzerland: Joerg Spichtig, JSpichtig@aerofem.com
Italy: Pietro Silveri, pietrosilveri@me.com
GB: John Gilbert, JohnGilbert@hph.cz www.hphuk.co.uk
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I samarbejde med Danmarks Idrætsforbund fokuserer DSvU på
tre strategiske områder, Talentudvikling, Rekruttering og Fastholdelse. Specielt det sidste område har min personlige interesse. Det er ærgerligt, når vi ikke formår at fastholde vore medlemmer.
Det er først og fremmest vigtigt at forstå, hvorfor nogle medlemmer forlader os. Vi kender nogle af årsagerne, men for at få
en mere deltaljeret forståelse, vil DSvU i løbet af de næste måneder lancere en undersøgelse blandt tidligere medlemmer.
Vi er overbeviste om, at en af de ting vi kan gøre for at fastholde medlemmer er at arbejde med målsætninger. Mange klubber
gør det uformelt gennem væddemålsfester og lignende, hvor man
opildner hinanden til at sætte mere eller mere realistiske mål for
den kommende sæson.
Vi vil gerne fremme en mere struktureret tilgang til individuelle målsætninger, efterfulgt af den nødvendige læring for at nå
målene, for eksempel gennem termikkurser eller strækflyvningskurser og regionale konkurrencer. Målet er ikke at få alle til at flyve strækflyvning eller konkurrencer, men at få alle piloter op på
et niveau, hvor de mestrer termikken så godt, at de kan få nogle
gode flyveoplevelser. Hvis man ikke hurtigt lærer at flyve termik,
får man aldrig så meget flyvning, at glæden ved at flyve overskygger slæbet og med vinterarbejde, spilvagter osv.
Klubtræneren er nøglen i denne proces. Det er klubtræneren,
som skal vide, hvem der trænger til en målsætning for at komme
videre, og som kan hjælpe med at finde de rigtige tilbud om læring. Det kan være alt fra instruktion i, hvordan variometeret virker, hvad en IGC fil er, til træning i termikflyvning, og hvordan man
finder den næste boble, 50 km strækflyvning eller den regionale

h Bucket list

Surfing
the morning glory

Den brasiliansk-konstruerede Ximango på Morning Glory-jagt

Tekst og foto:
Wayne Hare,
Gliding Australia

”Morning Glory” er et meget specielt meteorologisk fænomen. De unikke sky-formationer optræder
bare i Gulf of Carpentaria på den øde australske nordkyst i yderst sjældne tilfælde. I september lykkedes
det for den australske svæveflyver Wayne Hare og 3 andre kammerater fra Sydney at rejse den lange
vej for at surfe på disse formationer med 2 Ximago TMG’er. Her er beretningen, som nok må kategoriseres som et svært-tilgængeligt og ikke helt ufarligt ”Bucket-list-item”.

V

i, d.v.s min far Robert og jeg, Barry Bowerman og hans
datter Sharon, var enroute til den lille ø Sweers Island,
cirka 25 minutters TMG-flyvning nord for Burketown,
som trods en population på bare 4500 mennesker, er den største
by i en radius på 500 km.
Vi landede på en ”dirt strip” på Sweers island og bookede os ind
for 2 overnatninger. Vi havde hørt fra andre australske svæveflyvere, at der skulle være gode chancer for at opleve fænomenet i
disse september-dage, selv om prognoserne på Morning-Gloryskyerne ikke er fuldstændigt skudsikre (fordi man egentlig ikke
forstår de meteorologiske mekanismer fuldt ud).
Næste dag var Morning Glory-formationerne tydelige på radaren kl 4 om morgenen, og min far Robert og jeg måtte vække Barry: ”Kom så, der er NU!” Vi kørte til flyvepladsen og pre-flight’ede
flyene. Over vores hoveder kunne vi se den første Morning Glory
rulle mod fastlandet i en sydvestlig retning. Da det blev lyst nok til
VFR-flyvning startede vi i vores 2 Ximagoer, og nu kunne vi jagte
den berømte sky. Vi kunne se skyen bliver genereret foran vores
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Fra venstre: Artikelforfatteren Wayne Hare, Sharon Bowerman, Robert
Hare og Barry Bowerman gør klar til endnu en flyvning i jagten på Morning glory-fænomenet.

øjne, og vi kuperede motor, kantstillede propellen og surfede på
bølgen i mere end en time.
Om aftenen i pubben var der dug på vores øl-glas; Et lokalt tegn
på en høj luftfugtighed, og dermed indikation på ”Morning Glories” næste dag.
Og ganske rigtigt, næste morgen da vi tjekkede radaren, var der
masser af ”Morning Glories” på vej, og vingerne på flyene var dækket af dug: ”Kom så Barry, det er NU!” Klokken 0530 observerede
vi de første 3 rader af skyformationer passere over os. Vi startede
fra Sweers Island og klatrede op bag primær-bølgen i 4500 ft. Vi
var åndeløse, da vi konstaterede 6 formationer som virkede til at
være endeløse i øst-vestlig retning.

me på vingerne og flyve med os på kongen over alle skyer.
Vi besluttede os for at flyve vestpå og surfe på skyen mod grænsen til Northern Territory. Efter cirka 120 km, som vi fløj med 165
km/t i TMG’en med kuperet motor, vendte vi om og fløj den anden vej over den lille by Doomadgee. Her konstaterede vi, at Morning-Glory-skyen var fortsat cirka 77 km ind over fastlandet – i
alt 2 timer som ”surfer”. Da vi kom til Adels Grove, trængte vi
egentlig til kaffe og mad, så vi hoppede af skyens lift-zone, startede motoren og landede. Her overnattede vi. Næste morgen fløj vi
tilbage til vores ”Morning-Glory-basecamp” på Sweers Island på
1 time og 20 minutter (207 km).

Tåget fordel

Den næste morgen, d. 26.september, vågnede vi klokken 0500. Vi
checkede først radaren, som viste endnu en Morning Glory under
opmarch. Vi pakkede vores grej og var hurtigt klar, så vi kunne
fange den sidste Morning Glory på vores ekspedition. Efter start
fløj vi til den primære rulle-sky, som var orienteret i en nord/syd-

Vi havde bemærket, at flyvepladsen i Burketown var IMC, d.v.s.
kraftig tåge, hvilket var usædvanligt. Vi havde derfor privilegiet at
have Morning Glory-skyerne for os selv. Vi fløj rundt uden motor
i cirka 90 minutter før de lokale piloter fra Burketown kunne kom-

Den endelige ”Glory”

”Morning Glory” er et produkt af en kollision mellem
søbrise fra Gulf of Capentaria og Koralhavet. Det er
muligt at surfe i timevis på disse skyer, men man
skal være forsigtig, for både stig og synk er voldsomme, og udelandingsmulighederne er stærkt begrænsede i det rå terræn.

retning med 4 andre formationer bag sig. Skyen over havet var
større og højere end de skyer, som var rullet ind over fastlandet.
Basen startede i cirka 1000 ft, og dette var bestemt også en endeløs sky, der rakte så langt vi kunne se. I de næste 2 timer fortsatte
vi med at surfe på dette skysystem og vi steg til næsten 5 900 ft
over havet. Vi besluttede os for at flyve hjem mod syd på det samme skysystem. Men da vi kom ind over land, var skyen bare cirka
2500 ft høj og med 1000 ft base. Vi fortsatte herefter mod syd og
fløj 130 km i 2500 fods højde med bedste glidetal og cirka 110
km/t. Det var nu muligt at bypasse et fuel-pitstop, så vi kunne flyve hele vejen mod vores endelige destination Lightning Ridge, med
dagens totale flyvetid på næsten 9 timer og lidt over 1500 km.
Samlet set fløj vi 42 timer fra Sydney og retur, hvoraf de 7 timers
flyvetid var uden motor på ”Morning Glory”. En stor, stor oplevelse.H
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h Bucket list

Surfing
the morning glory
-Det flyvetekniske

”

Kan man give en detaljeret beskrivelse
af Himalaya til folk, som aldrig har været der? Nej, man må opleve det selv,
og dette gælder også Morning Glory

citat Russel White i The Cloudspotter's Guide: The Science, History, and Culture of Clouds af Gavin Pretor-Pinney

Australske Russel White hører med sikkerhed til Morning Glory-pionererne, og var
med Rob Thomson en af de første til at flyve på skysystemerne i 1989 med en
Grob 109 og videreformidle oplevelsen til de primært australske piloter, som i de
senere år flyver pilgrimsflyvninger til Burketown for at få ”Morning Glory”-oplevelsen. Her er Russel Whites erfaringer med denne specielle type flyvning:

Tekst og foto: Russel White

I 1991 oplevede Rob Thompson og jeg meget stærkt stig over en
distance på 60 km eller derover i mellem 2000 og 2500 fod. G109's
polar giver en synkehastighed på 6 m/s ved 200 km/t. Men ved
denne fart steg vi med 2 m/s, så det steg med 8 m/s. Dette var
det stærkeste løft indtil nu, og det varede 2 dage. Men når det
stiger så kraftig er stigeområdet meget smalt, 200 til 300 meter, måske mindre. Vi var helt sikkert til tider meget tæt på skyen.
Morning Glories med denne styrke er ganske særprægede, fordi
de har en vertikal væg på flere tusinde meter, og ofte strækker
en strøm af meget lav tåge sig nogle nogle kilometer frem fra
bunden af skyen. Stiget har en tendens til at ligge på ca. 1 til 2
m/s på omkring 5 til 6000 ft. På denne højde kan ”stigebåndet”
være meget bredt, varierende fra 400 meter i svage områder til
5 km eller mere, der strækker sig godt ud foran forkanten. På efterfølgende flyvninger har jeg oplevet stig over 7 m/s over distanSIDE 76 Nordic Gliding 2019

cer på 50 km eller mere og over 4 m/s over 2- 300 km. Skyer af
denne styrke er sjældne og er normalt bedst over Golfen mellem
Point Parker (Abeam Mornington Island) og Groote Eylandt på
vestsiden. I 1994 surfede jeg på en Morning Glory fra Burketown
til Groote og derefter tilbage til Borroloola, cirka 700 km på fire
og en halv time (+ 150 km/t gns ). Ikke dårligt uden motor i en
G109.
Et øvre system af stratuslignende cumulus, der ofte ledsager Morning Glory varierer betydeligt i højde. Ved en lejlighed steg vi op
til over 9000 ft foran en ret ydmyg sky og klatrede støt i 1 m/s fra
5000 ft tusind et godt stykke foran skyen lige før systemet døde.
På andre tidspunkter er de små lenticularis, der undertiden produceres foran toppen, dog meget højere, og jeg tror, +20.000 ft
ville være et godt estimat nogle dage..
Bølgerne flytter sig med hastigheder op til ca. 60-65 km/t, gennemsnitlig omkring 45 (en hastighed som langsomt sænkes som

”Majestætisk” er et ord man skal anvende med forsigtighed, men her
stemmer det. Her flyver vi syd for øen Groote Eylandt i Gulf of Carpentaria
i ca 6000 ft. Vi har stoppet motoren, kantstillet propellen og cruiser med
ca 150-160 km/t - en ganske respektabel hastighed i en Grob 109B. Bag
ved dette system er der en sekundær-bølge som går til over 10 000 ft. Bemærk lenticularis øverst.

Ofte bevæger systemerne sig ind over land fra Gulf of Carpentaria. Det giver mulighed for meget spændende flyvninger, men udelandingsmulighederne er meget dårlige i det rå terræn.

systemet dør). De fleste af de stærke rulleskyer har meget lave
baser, ofte 400-500 ft eller lavere. Svagere skyer har højere baser. Toppe varierer fra 2000 til 6000 fod, med de sjældne monsterbølger som går meget højere. Stiget starter som regel meget
nær terrænet, ofte så lavt som 400 ft og så langt som 2 km foran forkanten. Området med stig er ofte ekstremt bredt, og op til
10 km i højden, men er undertiden meget smalt og frenetisk (og
fantastisk morsomt). Stiget kan variere, og der er ingen regler for
størrelse og dimensioner.
Nogle gange vil der være et stort ”kink” i systemet, hvor en sektion slutter, og den næste starter måske flere kilometer længere
mod nordvest. Der er ofte en stor masse med død eller synkende
luft mellem de 2. Det er muligt at krydse tilbage til den sekundære (som nogle gange fungerer bedre end den primære), og derfra søge efter en rute til næste sektion. Der er ingen quick-anddirty-regler, da der er mange variabler i hvert skysystem. Sjældent
er den ene som den anden. Man må dog som udgangspunkt forvente en utrolig turbulens i lav højde i disse områder. Jeg har selv
prøvet det i '94, hvor jeg fløj med motor under en af disse og forventede et godt stig. Da jeg kom ud under sektion nummer 2, som
så ganske perfekt ud, fløj jeg ind i moderat til svær rotor. Jeg klarede det, men frisuren var ikke intakt.

at systemet dør 25 km inde i landet, med modvind og flere områder med synk mellem ham og de eneste landbare spots ved kysten. Landet vest for Point Parker er brutalt og ugæstfrit med tusindvis af kvadratkilometer af vejløst ørken-lignende terræn med
lav vegetation. Selv (Även) i tilfælde af, at man udelander uden
havari, vil hjemhentningen blive et mareridt, da der ikke er veje
og meget få spor.
Morning Glory-flyvning skal håndteres som fjeldflyvning med bølger. Det er ikke ufarligt. Synket på læsiden kan være massivt, og
hvis du er i lav højde bag stiget og forsøger at flyve frem mod forkaten, mens skyen bevæger sig med 60 km/t kan du meget hurtigt komme i meget alvorlig turbulens. En base på 500 ft er et ret
dårligt udgangspunkt for en recovery fra unormal flyvestilling.I
en sådan situation er det bedst at fortsætte til bølgens bagside
på bedste glid. Under en flyvning i 1995 opdagede jeg også, at
synk ikke nødvendigvis bliver til løft på læ-siden, da John Levett
og jeg faldt til næsten-havniveau på mindre end ti minutter efter at systemet kollapsede (på trods af gennemflyvning med over
160 km/t. Jeg var både selvsikker og eventyrlysten den dag, og
himlens guder gav mig en uforglemmelig lektion. Af årsager, der
endnu ikke er forstået af denne forfatter, kan det til tider være
sådan, at synket bevares, selv om skysystemet er dødt.
Så flyv ikke over ”ryggen” på bølgen i lav højde. Det er ikke nogen
god ide: Forvent meget høje synkehastigheder, som kan fortsætte som et microburst eller rotor, helt ned til havniveau. Flyver man
med motor overstiger synkehastigheden selv de kraftigste propelflys climb-performance.
Når bølgerne er døde, vil luften sædvanligvis være død, det er faktisk en havbrise, og det kan vare en time eller mere, før der opstår en termisk aktivitet.

1750 KM fai-trekanter?
Satellitbilleder viser rulleskyer på langt over 1000 km. Fra Kangaroo Point til Borroloola er 400 km, og det er ret enkelt i et racy
svævefly, hvor forholdene tillader det. En rigtig potent Morning
Glory-sky kan give dig et første vendepunkt ved Groote Eylandt.
Med 2 vendepunkt ved Isa vil give dig den stærkeste del af dagen
for det sidste ben. Dette ville give en trekant på over 1500 km.
Brug af Tennant Creek som det andet vendepunkt ville give en
FAI-trekant omkring 1750 km.
Men der findes også problemer: Det ville ganske enkelt for en idiot at blive fanget på en bølge, der er så stærk, at man ville kunne
svæve til Darwin og tilbage (1000 km hver vej), og så konstatere

Tip: På den australske hjemmeside http://dropbears.com/australia/morning-glory/ findes en skattekiste af relevant information
omkring Morning Glories og den specielle flyvestil, man skal anlægge sig. H
Nordic Gliding 2019
2017 SIDE 77

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

TAK
”Ingen Arbejdernes Landsbank uden jer!”

af Robert Danewid, Ordförande, Segelflyget

LEDER:

”Flygskam”
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”

dagens segelflygplan med vingbelastningar upp till 60 kg/
kvm är det farligt med motorsvaga bogserflygplan. Och
det är sant. Jaha, men då får vi väl sluta flyga med så höga
vingbelastningar! För att klara flygsäkerheten får vi helt
enkelt anpassa oss till bogserflygplanen. Sätta en max
vingbelastning på t ex 45 kg/kvm.
•
El drivna bogserflygplan finns redan i koncept. Te x Extra
330LE. Än är inte batterikapaciteten tillräcklig för en hel
dags verksamhet. Men om man har flera batterier och byter (men det blir ju dyrt och…. vadådå…..) så funkar det.
Och framtiden är en Dynamics med el motor! Precis som
när det gäller bilar är el framtiden även för flyget (se artikel i NG 04, 2018 och 01, 2019)
•
SLG och FES med elmotorer. Antares har funnits i mer än
10 år (se NG 01, 2019). Och FES konceptet finns här och nu.
Mer än 400 segelflygplan flyger redan med FES. Det nyaste tillskottet med FES är LS 8. Schleicher har sin ASG 32
El där turbon är en el-motor.
•
Elektrisk vinsch. Vinsch, även med en Otto-motor är avsevärt miljövänligare än en Pawnee. En el-vinsch är dessutom
riktigt ekonomisk om man köper starkström.
Men, en förutsättning för att vi ska klara miljön, och det gäller
även jämställdhetsfrågan
och
att vi800
slutar
Slæb af tunge fly som
fx rekrytering,
Duo Discus fraär
Bjorlis
meterleva
efter 11:e bane
budet
har
vi aldrig
ochafdet
(”så har vi
er (”så
mulig,
men
kræver gjort”)
aktivering
sund12:e
fornuft.
alltid gjort”). ”Think outside the box”! H

Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 48 48
eller besøg www.al-bank.dk/bedstebank

Voxmeter, januar 201

Begreppet ”flygskam” är nytt i Sverige, men har, tack var medierna, på kort tid blivit ett nytt begrepp i klimatdebatten.
Numera är det ju flyget som är den stora boven i miljödramat.
Inrikesflyget gick förra månaden ned med 8% på vissa flygplatser. I och för sig kan det ju innebära att vi får bättre tillgång till
luftrummet. Enligt media är nedgången ett resultat av ”flygskam”. Sedan kan man ju fundera på hur regeringen får ekvationen med flygresandet att gå ihop. Samtidigt som deras policy är at Arlanda ska bli den största flygplatsen i Skandinavien
(idag är både Kastrup och Gardermoen större) så ska vi alltså
flyga mindre. Hmmm…
Det kan man tycka vad man vill om, men jag är övertygad om
att ”flygskam” är något även vi segelflygare måste förhålla oss
till. När kommer flygskammen i fatt segelflyget?
En Pawnee är relativt sett en värre miljöbov än en Airbus 320
neo. 30-talsteknik mot modern teknik. Ett modernt segelflygplan är byggt i plast och kolfiber. Knappast miljövänliga material. Visst, själva utövandet av sporten, när vi väl kopplat ur eller stängt ner motorn, är riktigt miljövänligt. Sol- och vindenergi och allt det där. Det kan ingen invända mot.
Jag menar att vi på allvar måste planera för och jobba för att
minimera vår miljöpåverkan, det värsta som kan hända är om
miljöaktivister, politiker och media börjar ställa krav på oss. För
det är en strid vi utan tvekan inte kan vinna! Det ger oss bara
”bad will”.
Vad kan vi då göra?
•
Börja bogsera med UL, t e x Dynamics eller Euro-Fox, eller
TMG. I november var jag i norska Oppdal på ”nisseflygning”.
Vi bogserade efter en Dynamics som var utrustad med det
norska Edge Performance kitet. Det gör att man får ut 126
hk av den ordinarie 100 hk Rotax motorn. Vi drog 12 släp
till 800 m med ASK 21, DG-1000 och ASK-13. Efteråt tankade vi 36 l, d v s förbrukningen var 3 l/släp till 800 m med
en tvåsitsare. Now we are talking! Många menar att med

Ett modernt segelflygplan är byggt i
plast och kolfiber. Knappast miljövänliga material. Visst, själva utövandet
av sporten, när vi väl kopplat ur eller
stängt ner motorn, är riktigt miljövänligt. Sol- och vindenergi och allt det
där. Det kan ingen invända mot.

Vi er kåret som danskernes
foretrukne bank 10 år i træk.

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

Seilflysektionen
informerer
Fly Trygt 3
S/NLF ved Santiago har nå gjennomført programmet i Trondheim, Hokksund, Oslo, Starmoen, Fagernes og Bergen. Totalt har
nå 173 gjennomført programmet og avlagt konverteringseksamen i MYB og FCL. Ca 35 piloter har vært gjennom RTL utdanning med teori og trening samt teoretisk og praktisk eksamen.
27.-28. april går turen til Salangen før neste runde på Østlandet
vil bli i forbindelse med Luftsportsuka på Starmoen i august.
S/NLF er godt fornøyd med gjennomføringen og oppmøte så
langt. Tilbakemeldingene har vært gode også selv om nok noen
nok opplever at vi kun tar i overflaten temaene i MYB og at det
fort er lett å bli litt forvirret i FCL på hva som gjelder nå og om
ett år.

Konvertering
Med gjennomføringen av Fly Trygt 3 har også mengden konverterings aker til Norsk Luftsportstilsyn (NLT) økt. Det strømmer
på med spørsmål i denne forbindelse og vi lager her en enkel sjekkliste for deg.
1. Du må fylle ut konverteringsskjema. Dette finner du på NLTs
hjemmeside http://www.luftsportstilsynet.no/
2. Vedlegge legeattest av typen LAPL-medical alternativt ordinær flymedisinsk undersøkelse kl 2 (PPL) eller utvidet flymedisinsk undersøkelse kl 1. LAPL-medical vil greie seg for
de aller fleste, men i dag må du til en godkjent flylege for å
få denne da få eller ingen allmennleger/fastleger har denne
godkjenning selv om det er åpnet for det. Godkjente flyleger er listet her: https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flymedisin/godkjente-flyleger/
3. Når det kommer til rettigheter får du overført alle dine eksisterende rettigheter aktive og passive fra flygebevis til
LAPL S. Dette forutsetter at utdannelsen er ihht S/NLFs
gjeldene skoleprogram. Du må legge med dokumentasjon
på gjennomført strekkflyging med min 50km solo eller 100km
instruksjon.
4. Du må kunne dokumentere radiotelefoni ved en av følgende to muligheter. 1) Kopi av gyldig RTL-sertifikat utstedte
av Luftfartstilsynet eller 2) Gjennomført teoretisk og praktisk opplæring samt teoretisk og praktisk eksamen i faget
«Communication» (Tilsvarende som ved RTL i Fly trygt 3).
5. Avlagt eksamen i menneskelige ytelser og begrensinger
(MYB) og sertifikatregler til LAPL S (FCL). Har du overordnet sertifikat ustedet av luftfartsmyndighet tilsvarende
LAPL A og PPL A (motorfly) eller kommersielle papirer er
dette kravet dekket.
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6.

7.

Ved konvertering av instruktørrettighet (IK1, IK2 og IK3) må
det i tillegg fylles ut ytterligere ett skjema «Konvertering av
IK-rettighet til EASA FI (instruktør) og FE (eksaminator) som
du også finner fra NLTs hjemmeside http://www.luftsportstilsynet.no. IK4 rettighet er ikke mulig å konvertere til noen
EASA rettighet
S/NLF anbefaler alle våre medlemmer å begynne konverteringen nå i 2019 slik at vi innen april 2020 har konvertert
brorparten av våre flygebevis. Absolutt siste frist er 8. april
2021.

IK1/Skolesjefsamlingen
Helgen 23.-24. mars var våre IK-1-ere og skolesjefer samlet til seminar på Starmoen. Samlingen hadde hovedfokus på omstillingsåret 2019 hvor vi i løpet av året og inne begynnelsen av april
i 2020 skal være over i ny organisering og kvalifisert for utdanning til Sailplane Pilot License (SPL) i en deklarert treningsorganisasjon (DTO).
Flere viktige og gode veivalg ble tatt etter diskusjoner og analyser. Følgende anbefalinger ble gitt fra klubbene. 1) Ta frem og legge til rette for en sentral DTO med klubbene linket til. 2) FI (instruktører) og FE (kontrollanter) skal fortsatt ha klubb og seksjonstilhørighet. 3) Instruktørkurset i 2020 blir første kurs i ny DTO.
4) Etablere en database/nettsted for deling av undervisningsmateriell 5) Tilrettelegge for WEB-kurs i seilflyteori i samarbeid
med klubbene. 6) Ny teoribok skrives nå og inntil denne er ferdig
forsøker vi å frigi

også nytt godt av hans frivillige arbeid fra sist på 80-tallet og
frem til i dag. I dag er Svein pensjonist, men bruker mye av sin
erfaring og kunnskap i sikkerhetsarbeidet og nedlegge veldig mye
fritid i ubetalt arbeid for seksjonen. Vi håper hederstegnet inspirerer til ytterligere innsats for norsk seilflyging og gratulerer med
et vel fortjent hederstegn.

Sailplane Rule Book fra EASA
25. mars publiserte EASA den første utgavene Sailplane Rule
Book som skal bli det samlede regelverk for seilflyging. Når alle
delementer er ferdig og innført vil den inneholde 1) Air Operations, 2) Licensing, 3) Continuing Airworthiness 4) Initial airworthiness. Boken skal være lett tilgjengelig i online utgave og regelmessig oppdatert slik at den ordinære seilflyger har alt regelverk
samlet på ett sted. Foreløpig mangler kapittel 2 og 3 som er underveis i behandling og innføring i EU.
Del 1 som omhandler Sailplane Air Operations innføres i EU fra
9. juli 2019. Det er foreløpig uklart når denne blir gyldig i Norge
og hvordan den vil bli publisert. S/NLF avventer og vil informere
når dette er klart.

Ole Reistad Senter
Ny sesong står for døren og helgen før påske blir det oppstart
med seilflyaktivitet. Gjennom påsken vil det være aktivitet hver
dag med besøk fra ungdommen i Drammen FK samt våre faste
brukere i Gardermoen SFK og Elverum FK. Også i år er aktivitetslista lang og arrangementene mange. Du kan holde deg oppdatert fra terminlisten her: http://nlf.no/seilfly/aktivitetskalenderors-ensm
Erik Brendstuen tar nok ett år som ansvarlig slepeflyger og vil
være stasjonert fra 27. april til 31. august. ORS-teamet vil således i 2019 bestå av Steinar (daglig leder), Marlies (vertinne), Eva
(renhold) og Erik (slep). Ved arrangementer tilknytter vi oss ellers ekstrahjelper og for sleping har vi en 8-10 piloter å spille på
også i år.
I 2019 ønsker vi å markedsføre ORS og Starmoen som en arena
for klubbleir. Vi vil derfor sende klubben en invitasjon til dette
hvor vi gjør rede for de muligheter som er og tilbud vi kan gi både
for bruk av anlegget med klubbens materiell, tilgjengelige flymateriell for leie på Starmoen samt overnatting med og uten bevertning. Vi håper at noen vil finne dette attraktivt og besøke oss
i 2019.H

WE BRING YOU UP FRONT

NLF generalsekretær John Eirik Laupsa med Svein Larssen, t.h.)

Hederstegn til Svein Larssen
Svein Larssen ble tildelt Seilflyseksjonens hederstegn under IK1/
Skolesjefsamlingen på Starmoen den 23. mars. Svein har over
flere tiår bidratt i ulike komiteer og utvalg hvor han i dag er leder
av Sikkerhet og utdanningsutvalget. Alle våre nåværende håndbøker har blitt revidert under Sveins ledelse. Mange klubber har

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
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Segelflyget INFORMERar
Segelflyget informerar forbundets
medlemmer

DSVU INFORMEREr
Generalsekretær Lars Agesen-Pagh
informerer forbundets medlemmer

Dansk Svæveflyver Union
informerer
Segelflyget informerar
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.

Konvertering av S-cert
Påminner alla som inte konverterat sina nationella S-certifikat
att göra det under 2019. Då allt tyder på att de nya reglerna endast kommer att ha SPL certifikat, rekommenderas att alla väljer
SPL. Vi kommer senare under året informera hur innehavare av
LAPL(S) kan byta ut sina certifikat till SPL.
Maila gärna FCL ärenden separat till fcl@segelflyget.se

Nya operativa regler för segelflyg
Under 2019 (9 juli) kommer all segelflygning med EASA godkända segelflygplan/motorsegelflygplan inom EU följa nya operativa regler för segelflygning, s k Sailplane Air Operations. De segelflygplan/motorseglare som är undantagna som EASA luftfartyg (Tex. veteran, experiment, UL etc.) benämns annex-1 luftfartyg (tidigare annex-2) hanteras nationellt, Transportstyrelsens
och Segelflygets inriktning är att dessa luftfartyg ska följa de
nya EU operativa reglerna, dock med vissa undantag, dessa undantag kommer att hanteras i en nationell föreskrift.
EASA har även publicerat Sailplane Rule Book. Inriktningen är
att alla regler som finns för segelflyg samlas i ett dokument,
EASA använder en s k e-plattform, som även används för detta.
De nya operativa reglerna finns nu med i boken samt konstruktionsnormer CS-22. Senare tillkommer certifikatregler i SFCL. I
boken finns även AMC/GM för reglerna.

Flygsäkerhet och störningsrapportering
Segelflyget kommer även under 2019 att hantera störningsrapSIDE 82 Nordic Gliding 2019

Kommende arrangementer

Segelflygets dag 2019 - 24 augusti

•
Juniorlejr. Hammer. 18. 22. april 2019
•
FI-kursus, Arnborg, 11. maj – 18. maj 2019.
•
Fly-Girl, 25. maj 2019. Vejle, ØSF og Viborg
•
DM 2019. 30. maj – 9. juni 2019
•
Fi-kursus 2, Arnborg – ved behov – 15. juni – 22. juni 2019.
•
SAC og junior DM 2019. 6. – 14. juli 2019.
•
FI(S)-kursus, Arnborg. 9. august – 18. august 2019.
•
S-teori. 1. juni og 17. august
I øvrigt henvises til kalenderen på medlem.dsvu.dk

Segelflygets dag genomförs den 24 augusti i år, många klubbar
har även söndagen som en extra dag.

Unionsmeddelelser

portering via ASR inrapporteringen på Segelflygets hemsida.
Störningsrapporter (ASR) hittas under verksamhet och flygsäkerhet.

Billingehus 2019
Årets segelflygkonferens blir traditionsenligt i Skövde på Billingehus den 15–17 november.

Flyglärarseminarium
Segelflyglärare som behöver ett flyglärarseminarium för sin FCL
förnyelse av FI(S) kan deltaga på seminarium som genomförs på
Ålleberg 11-12 maj. Seminariet är godkänt av Transportstyrelsen
och är förnyelsegrundande för FI(S). Det kommer senare att arrangeras fler seminarier, prel. senare under sommaren samt hösten.

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

Unionsmedlemskab og medlemsdatabasen
Ind- og udmeldelse af DSvU skal foregå direkte i medlemsdatabasen/Foreningsadministration. Klubbernes administratorer af
Foreningsadministration kan hjælpe hermed.

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

Åbningstider i administrationen
Telefontiden er man-tors. 10:00-14:00. H

Brugerlogin til Foreningsadministration kan foretages via adressen; medlemslogin.dsvu.dk

Årets kurs är planerad till 16-20 augusti och inget annat. Det
fanns tidigare annan information på hemsidan för svedanor. Anmälan finns på Segelflygets hemsida under förbundskurser.

Det er vigtigt at klubberne/administratorerne sikrer at der er korrekte e-mailadresser og adresseoplysninger på samtlige DSvUmedlemmer. Ligeledes skal vi henstille til klubberne at de sikre
at listen over ”tillidsposter” i klubberne vedligeholdes i Foreningsadministration.

Ny arrendator restaurangen Ålleberg

Adresseændringer:

Segelflyget välkomnar nya arrendatorer av restaurangen på Ålleberg, Ulrika Bondesson och Veronika Fogelberg. De öppnar till
påsk och vi önskar dem lycka till.

Hvis du flytter eller skifter E-mailadresse, så husk at informere
din klub hvis du ikke har modtaget et bruger-login. Har du ikke
modtaget et log in, vil klubben kunne opdatere dine stamdata
DSvUs medlemsdatabase.

/Henrik Svensson H

Klubbesøg fra DSVU:

Svedanorkurs AVA 1 på Ålleberg

Skulle man i klubberne have et ønske om gennemførelse af klubbesøg på et bestemt tidspunkt, eller i forbindelse med et planlagt klubmøde eller arrangement i øvrigt, kan man med fordel
kontakte Udviklingskonsulent Marie-Louise Portefee Hansen på
mph@dsvu.dk og aftale nærmere.

Som led i at opretholde et godt samarbejde med klubberne i
DSVU gennemføres klubbesøg løbende gennem året.
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Trosa Flygklubb:
April 2018. Ny motordriven tank om 3 m3 med Hjelmco AVGAS 91/96 UL

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

OMSLAG
Hjelmco

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

Svensk/t
Svensk/t

Svenska
Svenska

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

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

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

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

Runskogsvägen 4 B • 192 48 SOLLENTUNA
Runskogsvägen 4 B • 192 48 SOLLENTUNA
46 16
20
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TELEFON 08-626 93 86 • FAX 08-626 94 16
ORDERTELEFON 021-12 31 76
ORDERTELEFON 021-12 31 76

Al henvendelse til:

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

