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Fra forsædet

En ”rigtig” svæveflyver?
Jeg har en ven som er vild med flyvemaskiner; Hver gang vi drik- at lære at flyve og være en del af en
ker kaffe vil han vide mere om svæveflyvningen; Jeg beretter le- klub, men også et udtryk for en lidt bevende ud fra standardrepertoiret om at flyve højt, langt og skøn- kymrende attitude i forhold til en ny
heden ved flyve på naturens energi. Jeg har intet problem med at generation i sporten – og specielt i forsælge svæveflyvningen som livsstil og sport, for jeg er sikker på, hold til breddeidrætten / ”Gliding for everyone”, hvor vi sigter mod
at denne sofistikerede form for luftballet gør udøverne til bedre at justere flyvningen mod så mange som muligt. Klubkulturen i
mennesker.
vores sport er stærk, og gudskelov for det, for det er klubberne
”Du skal da besøge mig på flyvepladsen. Så fikser jeg en intro- som er den primære motor i flyvningen. Men vi må ikke som kulflyvning til dig”, foreslog jeg en dag.
tur blive så stærk og selvtilstrækkelig, at vi bliver ufleksible og
Som medlem af en svæveflyveklub er ”rekrutterings-mode” uforanderlige i vores omgang med verden.
nok aldrig langt borte, og jeg var 100 % sikker på, at svæveflyvHar vi som sport med vigende medlemstal og potentiel ”geneningen ville give mersmag for ham. Han er interesseret i kiteboar- rationsbombe” råd til at defakto afvise potentielle medlemmer,
ding, motorcykler og andre emner som indbefatter et mix af na- fordi vores klubstruktur og modus operandi er grundlagt i en anturoplevelse og fart. Så hvorfor ikke også svæveflyvning?
den tid, hvor folk havde tid til at være hele weekenden i klubben?
En dag var han med på flyvepladsen og fik lov at opleve vores
Naturligvis ikke. Men jeg forstår vanskelighederne i dette pasport. Ganske som forventet var han hooked og ikke længe efter radoks. Klubberne er frivilligt drevne foreninger - dette har manvar han en del af flyveklubben som
ge fordele, herunder ekstremt
elev. Han fik sine første rigtibillig flyvning når man tager
Jeg diskuterede årsagerne til dette med
ge flyvetimer med instruktøden høje standard af materen og viste(som jeg mistænkriel og instruktører i betragtflere af mine svæveflyve-kammerater.
te) talent for flyvningens ædle
Enkelte mente, at når man som elev ikke ning. Et PPL koster helt ankunst.
dre summer og motorflyvning
er ”karakter-stærk” nok til at stå på en
Et par måneder efter fik jeg et
er fx ikke længere nogen folflyveplads i mange timer, så er man nok kesport. I andre lande er svæoverraskende budskab. Han var
stoppet med flyvningen. Glæden
veflyvning kommercialiseret
ikke en ”rigtig svæveflyver” alligevel!
ved flyvningen var blevet til skufog i højere grad en rigmandsfelse (besvikelse, red.) Årsagerne var primært strukturelle. Han sport – flere steder i Sydamerika booker man fx et fly, og så fikorkede ikke ventetiden på flyvepladsen, og han oplevede ikke, at ser klubbens lønnede folk, at flyet står 100 % klart, når Direktør
den tidsmæssige investering kunne retfærdiggøres, når man som Pengestærk ankommer. Efter landing står samme folk klar, så pielev ”bare” flyver 2 x 10 minutter, men er væk fra familien en hel loten straks kan drikke GT’s med vennerne i klubben.
dag fra tidlig morgen til sen aften. Flyvningen elskede han dog.
I Norden er svæveflyvning (endnu) en folkedrevet sport, hvor
Har vi hørt denne historie før?
de fleste mennesker har økonomisk mulighed for at være med.
Jeg diskuterede årsagerne til dette med flere af mine svæve- Men en frivillig organisation er ikke 100 % strømlinet, og de bilflyve-kammerater. Enkelte mente, at når man som elev ikke er ligere priser betaler man for med lidt ventetid.
”karakter-stærk” nok til at stå på en flyveplads i mange timer, så
Det er en afvejning mellem folkelighed og elite. Men kan vi blier man nok ikke en ”rigtig svæveflyver” alligevel. Altså en slags ve endnu mere effektive i vores folkelighed, så vi ikke jager folk
beretning om ”The Right Stuff” – at svæveflyvere er specielle bort allerede i skolingsfasen?
mennesker, som kan tåle meget - og at der findes svæveflyvere
som ikke er ”rigtige”.
Flyv højt, langt, hurtigt og sikkert
Det i sig selv er korrekt, for det kræver udholdenhed og energi
Jens Trabolt, Redaktør

”
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Læs også:

Mine ambisjoner for sesongen er trene mye sammen
med gjengen i Stockholm, og å få min Std. Cirrus
over 100km/t i snitt, også på dager uten perfekt vær.
Jeg håper spesielt, at EM blir en gøy, trygg og positiv
opplevelse, som gir meg motivasjon til satsning i de
kommende sesongene.
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- Thomas Hansen, Stockholms SFK om sine ambitioner for sæsonen.
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Kontakt dit nationale flyveforbund

Udgiverselskab:

NORDIC GLIDING APS
Fasterholtvej 10
DK-7400 Herning,
Telefon +45 97 14 91 55

Uendelig energi. At kunne flyve non-stop så
længe solen skinner, har været missionen for
svæveflyverne Eric og Irena Raymond. Deres
Sunseeker Duo er verdens første 2-personers
soldrevne TMG.
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Tlf +45 25664615
Jenstrabolt@nordicgliding.com
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Layout
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Oplag: 5000 eksemplarer
Artikler optaget under eget navn står for
de enkelte skribenters egen regning og kan
ikke tages som udtryk for redaktionens,
udgiverselskabets eller forbundenes holdning. Redaktionen påtager sig intet ansvar
for materiale, der indsendes uopfordret.
Redaktionen forbeholder sig retten til at
forkorte eller redigere materiale, og med
mindre andet specifikt er aftalt at videreformidle materialet vederlagsfrit til andre
flyvemagasiner.
Kopiering af artikler og billeder er kun tilladt efter forudgående aftale.

Her flyves: Stockholms Segelflygklubb
Pulsen i en af Sveriges ældste og største svæveflyveklubber. NORDIC GLIDING har besøgt klubben, ca 70 km vest for
Stockholm.
SIDE 54

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

Deadline for artikler
Nr. 4 2017
1.7 juli 2017

Aerobatic, Starmoen (NO)
31. juli - 6. august

Aerobatic 2, Ålleberg (SVE)
21. august - 28. august
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Stratolaunchs første rollout af den specialbyggede hangar. Flyet har 117 meter spændvidde - og piloterne sidder forskudt for centerlinjen i det ene cockpit. Det kræver nok en time eller 2 i omskolingen. Konstruktøren Burt Rutan har
tidligere bygget fly med tvillingefuselager, til venstre Virgins White Knight 2 som også transporterer et rumskib op i
ca 45000 ft.

SK 10 er et FAI 20-meter fly som kommer i 3 varianter

LILLIUM: ELEKTRISK KORTDISTANCE TIL FOLKET

Markedet for elektriske kort-distance-fly eksploderer i øjeblikket. Lillium er
en tysk VTOL-konstruktion som er blevet testfløjet for nylig nær München.
En række ducted electro-fans i vingerne og i canard-vingen på næsen kan
tiltes og genere løft. Når flyet er i luften, vinkles motorerne fremad og flyet
accelereres indtil vingerne giver løft (som et konventionelt fly) - energieffektiviteten øges mange gange ved vingebåren flyvning end ved rotorflyvning. Derfor loves der 300 km rækkevidde.
Konstruktørerene bag Lillium understreger konceptets mekaniske simpelhed og sikkerhed. Med mange motorer er der overskudskapacitet, hvis 1 eller flere motorer skulle svigte under flyvning.

SIDE 6 NORDIC GLIDING 2017

Radioer fra:
• Dittle/TQ; KRT2
• ICOM; Icom 220E/ IC-A6E
• Garrecht Avionik; AC (dual
radio & Transponder)

MERE SPEED I KLUBKLASSEN OG EASA-CERT AF JONKER

DG Flugzeugbau har netop afsluttet flight testing af LS1-F Neo med
forbedringer som gerne skulle give nyt liv til ”oldtimeren” - heriblandt
winglets og vinge-fuselage-overgang (fillets).
DG har fløjet 10 flyvninger for at dokumentere, at konstruktionen kan
godkendes indenfor CS23-specifikationerne. De sidste to flyvninger
var med et forhøjet stress-niveau: I 3000 meters højde og med 300
km/t forsøgte DGs chefkonstruktør Jelmer Wassenaar at fremprovokere flutter. Det lykkedes - ikke! Nu går der 3-4 måneder før de tyske
luftfartsmyndigheder officielt godkender flyet.
I øvrigt ændres vægt og cockpitvægt ikke med de nye winglets, men
det er desværre ikke længere tilladt at flyve med vandballast.
Sydafrikanske Jonker Sailplanes har i øvrigt endelig modtaget deres
EASA-godkendelse på JS1. Det er den tyske partner M&D-flugzeugbau
som har stået for den langvarige process, og det betyder nu, at der
endelig kan komme JS1 på europæiske registre. JS1 fløj første gang i
2006, blev typecertificeret af de sydafrikanske myndigheder i marts
2010 og nu endeligt typecertificeret i Europa. EASA er den officielle
myndighed, men det er LBA, Luftbundesamt i Braunschweig, som
defakto har godkend konstruktionen, oplyser projektleder i M&D
Flugzeugbau Eckhard Sommer. Jonkers nye 15-m-fly JS3 er i øvrigt på
vej til Europa og kommer til Tyskland primo august.

Priser fra 10.600,- incl. moms
Slagelsetryk Marketing www.slagelsetryk.dk

Skulle man være ejer af et åbenklasse-fly kan den store spændvidde medføre lidt problemer i hangaren. Dette er dog ingenting mod den legendariske flykonstruktør Burt Rutans seneste design, Stratolaunch, som har verdens største spændvidde til dato (117 m) - større end Howard Hughes
Spruce Goose og større end AN 225-transportflyet.
Microsoft-grundlæggeren Paul Allen har skudt penge i det ganske ambitiøse projekt, som i sin enkelthed handler om at affyre rumraketter fra en
flyvende platform - deraf navnet Stratolaunch. Ideen er at billiggøre adgangen til rummet.
”Den farligste fase for raketter og besætning er altid i de første minutter i
lav højde. Kan vi transportere en raket op i den yderste del af atmosfære
og starte den der, kan vi reducere drivmiddel, øge payload og øge sikkerheden”, siger Burt Rutan om projektet, som i øvrigt minder om et andet Paul
Allen-financieret projekt, nemlig Virgins private rumprogram.
I øvrigt giver denne nye startmetode øget fleksibilitet, fordi det ikke kræver nogen særlig infrastruktur, ud over en stor lufthavn med + 3000 meter
startbane.
Maks startvægt bliver over ca 550 ton og flyet kan bære raketter på 275
ton. Understel, flight controls og avionics kommer fra B747 for at reducere
udviklingsomkostningerne.
Stratolaunch drives af 6 jumbojet-motorer og piloterne sidder i den ene fuselage. I det andet ”cockpit” sidder rakettens launch control.
Så må vi håbe på, at der ikke er sidevind!

RS SK 10 Elfin er barn af Dr. Reiner Stemme og er et fortsættelse af sucessen med Stemme S10. Det er et nyudviklet 2-personers 20-meter fly, som
kommer i 3 varianter - E-selvstart, Eturbo med 1 times flyvetid og variant
med Range Extender for op til 1000 km
hybridflyvning.
Der loves også lav indstigningshøjde til
cockpit - noget som altid har været en
sportslig præstation med den høje
Stemme S10/S12-fuselage.

Husk alle fly skal
have 8.33 radio
efter 31.12. 2017
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VERDENS STØRSTE FLY GIVER ADGANG TIL RUMMET

EN ELEKTRISK STEMME

Få svar
på tlf. 70201927

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

EB-Avionics tilbyder: Rabat ved fælles bestilling / klubrabat.
EB-Avionics er forhandler for:
• Sportine; LAK Svævefly (…MiniLAK-FESL…)
• FLARM tech., PowerFLARM, (General Agent & FSP)
• Naviter; Oudie-2 … -IGC
• LX Navigation; Variometre og Navigationsystemer
(HELIOS, FLARM, ZEUS, EOS, ERA, Colibri-X, m. f.)
EL-Variometre til ZEUS & EOS/ERA. Ring!

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

NYHED:
EB-Avionics markedefører nu det revolusionerende nye
styrbare faldskærme med super lille desend rate fra
PARATEC, samt de traditionelle skærme fra SPEKON
Se mere på www.eb-avionics.dk

Amager Landevej 119, 2770 Kastrup
+45 33 22 99, +45 28 12 06 07, postdk@eb-avionics.dk
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H Teknik
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Kabelbrüche, Endschalter
Kraftstoffleckagen (Benzingeruch!)

Der er masser af komponenter som kan fejle
på etZeitung
kon-Mai 2012
Bild: Badische
ventionelt turbo-installation: Drivremme, tændingsystemer, motorens interne komponenter osv.
Belgiske Jean-Marie Clement (også forfatter svæveflyBild: Badische Zeitung Mai 2012
vebogen ”Dancing with the Wind) til har produceret
en
detaljeret gennemgang af motorproblemer på svævefly. Den er tilgængelig på http://www.streckenflug.at/
download/motorprobleme.pdf
Bild: Badische Zeitung Mai 2012
Bild: Badische Zeitung Mai 2012

Mod et sikrere design?
- At bygge elektriske svævefly
80 % af alle nyproducerede svævefly er motoriserede. Turbo eller selvstart giver aktionsradius og autonomi – men bare hvis mekanikken fungerer som tænkt og piloten gør præcis som
manualen befaler. Elektriske drivsystemer er enklere at anvende men præsenterer helt andre problematikker. NORDIC GLIDING har fulgt udviklingen af det elektriske turbosystem på
ASG 32 EL. Åh, den komplicerede teknik!
Tekst Jens Trabolt

I perioden 2005 til 2012 er der i Tyskland i kategorien ”motoriserede svævefly” indrapporteret 103 alvorlige havarier med 36 døde
piloter og 15 alvorlige skadede. Den tyske havarikommission BFU,
Bundestelle für Flugunfalluntersuchung konkluderer, at i mindst
30 % af tilfældene skyldes havarierne ikke-fungerende motorsystemer eller pilotfejl i anvendelsen af systemerne.
Men der findes folk som arbejder på at ændre på denne negative trend: Professor Rainer Klein fra det tekniske universitet i Baden-Württemberg er en af verdens førende forskere i elektrificering af svæveflyvningen og en klar fortaler for elektriske systemer
i svævefly. Gennem de senere år har Klein arbejdet på teknisk udvikling af elektrosystemet i ASG 32 EL sammen med Schleicher og
det tekniske Universitet i Kassel. Rainer Klein er dog ikke bare teoretiker, men også praktisk svæveflyver og er oftest at finde i luften med sin Discus bT. Her har han gjort sine egne erfaringer med
turbokonceptets plusser og minusser.
”Hvert år har jeg problemer med turboen”, konkluderer Klein.
”Alt kan fejle. Sidste år var det værste og dyreste, da spindlen til
ind/udfældningsmekanismen svigtede mens propellen kørte for
fuldt kraft. Da blev det fuselagen som fungerede som en meget dyr
SIDE 8 NORDIC GLIDING 2017

propelbremse”, siger Klein og henviser til video fra den aktuelle
flyvning, hvor et Gopro-videokamera monteret i finnen dokumenterer propellen og motorsystemet som desintegrerer ved kontakten med fuselagen!
”Turbo eller selvstartssystemer til svævefly er temmelig komplekse mekaniske systemer”, siger Klein og producerer en nærmest
endeløs liste af komponenter som kan svigte:
”Vi har propellen, propelbremse, transmissions-bælte, selve motoren med alle dens mekaniske komponenter, udstødningssystem
(exhaust), kølesystem, tændingssystem med tændrør, kabler, magneter, fuelsystemet med pumper, filtre og slanger, propeltårn med
spindler og aktuator, den elektriske generator og kontroller, starter
og batteri og sidst, men ikke mindst, menneske-maskine-interfacet i form af motorkontrol-instrumenter.”
Svigter bare et af disse komponenter har man en inoperativ motor.
”Piloten kan glemme at åbne for fuel. Transmissions-bælter kan
svigte, og man bliver konstant overrasket (förvånad, red.) over hvilke konsekvenser motorens høje vibrationsniveau kan have for enkelt-komponenter, som ganske enkelt ikke klarer påvirkningerne

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

Italienske Alisport Silent Electro 2 er et selvstartende ultralet svævefly med FES-motor. Nu
Professor Rainer Klein fra det tekniske univer-præsenterede fabrikken en batteri-upgrade med
sitet i Baden-Württemberg har deltaget i ud- 4 ekstra kWh i vingerne, hvilket giver en teoreviklingen af ASG 32 EL-drivsystemet. (Foto: tisk rækkevidde på over 200 km. Men det betyJens Trabolt)
der også mere vægt som i forvejen er et tema
for den ultralette type.
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ELEKTRO-FLY (M. EMRAX-MOTOR)

Batterie
Prototyp im Testbetrieb

Apis EA2 - Emrax-grundlægger Roman Susniks første test-fly.

DG 1001 TE - elektrisk turboprototype (men
kunne faktisk selvstarte)

Pipistrel Taurus Electro - måske den el-SLG
som er produceret i størst antal eksemplarer.

EuroSport - portugisisk elektrisk / hybrid
prototype

Den slovenske Emrax 228-motor i ASG 32 EL, 25 kW / 34
hk. Motoren er rated til en Peak-power på op til 80 kW.
Vægten er bare 9,1 kg.

over tid.”, siger Rainer Klein.
”Tilsvarende er et elektrisk drivsystem betydeligt mindre mekanisk komplekst, i stedet ligger kompleksiteten i software og elektronikken. Men software og elektronik kan designes til høj pålidelighed”, siger Klein og påpeger endnu en bonus ved elektriske drivsystemer: Nemlig fraværet af vibrationer og betydeligt højere energieffektivitet; 2-takts-benzinmotorer er ca 30 % energieffektive
(højt estimat). Det betyder, at ca 70 % af den udviklede varme fra
benzinen ledes bort gennem udstødningsgasserne og gennem kølesystemet og derfor ikke anvendes til at producere effekt i motoren. Noget af energien tabes også på friktion, støj og på at operere
motor-add-ons som generatorer og vandpumper.
Rainer Klein har dokumenteret en totalenergieffektivitet på over
90 % på ASG 32 EL – hvilket inkluderer batteri, motor, power electronics og propellen, som i øvrigt er et andet design end ASG 32
Mi-propellen. EL-versionen har en ny propeltype som kører med
lavere rpm.
”Der er i øvrigt blevet stillet store og konfliktende krav til batteripakken på ASG 32 EL”, siger Klein.
”Man vil have en lille og let batteripakke, den skal være billig,
cellerne skal have høj energidensitet, og den skal være pålidelig

Binder EB 29 DE - prototype

SunSeeker Duo - slovensk/amerikansk prototype
bygget af Eric og Irena Raymond. (Test i dette NG)
SIDE 10 NORDIC GLIDING 2017

Teamet bag ASG 32 EL-prototypen - fra venstre Professor Rainer Klein,
Schleicher-ingeniørerne Paul Anklam og Joschka Schmeisl. Yderst til højre
den slovenske motorfabrikant Roman Susnik, grundlægger af Emrax (tidl.
Enstroj) (foto: Jens Trabolt)

Gennemsnitspriser på batterier i dramatisk fald, og der er mere i vente.

ASG 32: 1200 laptop-celler pakket ind i glasfiber giver 8 totalt kWh. Batteriet kan anvendes mellem - 30 - + 60 C. Men under test bliver batteriet
ikke varmere end max 54 C.

Batterie: Sicherheit

Worst Case : Kurzschluss auf Zellebene
Fragestellung:
Kann das „Durchgehen“ einer einzelnen Zelle (18650) im Zellverbund
eine „Kettenreaktion“ auslösen
Nageltest

Antwort: Nein
(Nagelest
einer
einzelnen
Zelle im Zellverbund
führt
nicht
zum Durchgehen
”Nageltest”
- test
af batteripakkens
robusthed
ved
at penetrere
en enkelt
weiterer
Zellen)
celle med
et metalsøm. Temperaturen kommer op på ca 500 C i den be31
skadige celle, men reaktionen spreder sig ikke til andre batterier. (foto:
Rainer Klein),

over tid. Men det er selvfølgelig et kompromis mellem de nævnte
egenskaber”.
Efter mange forsøg har man konstrueret en batteri-boks i glasfiber med totalt ca 1200 cylindriske celler på totalt 60 kg. Kulfiber
er fravalgt p.g.a. materialets elektrisk ledende egenskaber.
Batteriet er ca 8 kWh, hvilket rækker til ca 100 km savtaks-flyvning med turboen. Det forventes at have en levetid på mellem
2-3000 opladninger.
Forskerne har testet batteripakkens termiske egenskaber under
fuld power, og på intet tidspunkt kommer pakkens temperatur over
54 grader, hvilket er acceptabelt med tanke på glasfiberen. Dette
betyder også, at der ikke er krav til køling af batteriet. Cellerne er
såkaldte 18650-celler, som også er et velkendt format i fx Tesla-biler.
”Disse celler har to fordele – sikkerhed og tilgængelighed”, siger
Klein. ”Sikkerhedsmæssigt er det en stor fordel, at hver celle har
en integreret sikring og at der bare er en lille mængde energi ind-

kapslet i en metalcylinder.”
Når man flyver i en flyvemaskine højt oppe i luften interesserer
man sig selvfølgelig også for cellernes integritet og såkaldt Thermal Runaway, hvor en kortslutning af en enkelt celle resulterer i en
kædereaktion og en total energiudløsning af hele batteriets energimængde med gasser og ild.
”Vi har prøvet at fremprovokere et scenarie – fx under et havari,
hvor man tænker sig at batteriet penetreres af fx et metalobjekt. I
tests har vi gennemboret en enkel celle med et søm for at kontrollere, at de andre celler ikke påvirkes til en thermal runaway – og i
øvrigt er det helt urealistisk scenarie, for batteripakken er placeret
på det absolut strukturelt stærkeste sted midt i flyet – selv efter
voldsomme ulykker er midten af fuselagen som regel intakt. Der
er også en firewall mellem cockpit og motorsektion, så selv om en
celle skulle blive kompromitteret er der ingen virkelig risiko. Batteriboksen er i øvrigt ikke tætnet, så eventuelle gasser kan ventileres bort og kan derfor ikke bygge overtryk op”, konkluderer Klein.
En anden fordel er tilgængelighed af cellerne. Der findes mange
forskellige producenter – fx LG og Panasonic, og det er et industrielt højvolumen-produkt, som falder i pris kontinuerligt. Prisen er
nu ca. 220 USD/kWh. I 2010 var prisen ca. 1000 USD/kWh! Det
er ca 80 % reduktion på mindre end 10 år! Men det stopper ikke
her – priserne forventes at falde endnu mere – helt ned til ca 100
USD/kWh inden 2030. Men ironisk nok spiller indkøbsprisen på
cellerne ikke den store, afgørende rolle for den elektriske flyvning
– i eksemplet med ASG 32 EL er den rene celle-pris nok under
2000 euro for 8 kWh (NG estimat). Den virkelige omkostning ligger i det tidskrævende arbejde med at montere batteriet ved at forbinde det store antal celler mekanisk og elektrisk. Men kunne man
løse dette på et større industrielt niveau er det ikke urealistisk at
forestille sig batteripakker som kan byttes ud flere gange om dagen – til fx skoleflyvning eller flybugsering.
Men kommer vi til at se en fordobling i energien i batterierne i
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H Kalender 2015

Energitætheden i batterier øges med ca 5-8 % om
året, så vi taler ikke om Moores lov her, men det er en
eksponentiel udvikling så selv encifrede forbedringer
kan blive effektfulde over kort tid.

H
FLYREGISTERET
Svæve - og TMG-fly på svensk, dansk
og norsk register.
Informationer fra Trafikstyrelsen, Transportstyrelsen og Luftfartstilsynet i perioden 1.april - 1. juni 2017

Vejle SFKs nye LS8 inden den kom på dansk register.

Udviklingen i batteriteknologi drives også af mobil - og bilsektoren. Elbilen BMW i3 blev lanceret i 2014 med et 22 kWh-batteri, nu sælges samme
bil med et 33 kWh-batteri med samme fysiske dimensioner.

en nær fremtid? Sikkert ikke, men Rainer Klein ser dog lovende
tegn i horisonten:
”I dataverdenen taler man om Moores Lov – opkaldt efter computergiganten Intels grundlægger Gordon Moore. Ud fra Moores
Lov vil transistorer – den fundamentale byggeklods i mikroprocessoren falde i pris og stige i ydeevne med en eksponentiel rate,
altså en fordobling i andet år. Energitætheden i batterier øges med
ca 5-8 % om året, så vi taler ikke om Moores lov her, men det er
en eksponentiel udvikling så selv encifrede forbedringer kan blive
effektfulde over kort tid.”, siger Klein.
Ser man fx i bilverdenen som ud over mobiltelefon-industrien
er blandt de førende i batteriteknologi, så lancerede BMW deres
elektriske i3 i juni 2014 med et 22 kWh Li-on batteri. Fra modelåret 2017 leveres samme bil med et 33 kWh-batteri (50 % øgning)
uden at øge batteriets fysiske dimensioner. Det samme er muligt
for den elektriske flyvning.
Hos Schleicher i Poppenhausen, som i år fejrer 90 års jubilæum,
skal man også bygge et nyt mind-set omkring den elektriske flyvning, og en lang liste med problematikker præsenterer sig selv;
Hvordan håndterer man teknologien, hvordan certificerer man et
elektrisk fly, hvordan markedsfører man en ny flytype i et konservativt marked, og hvem er kunderne egentlig? I modsætning til
Schempp-Hirth som har adopteret en eksisterende teknologi (FES)
har Schleicher søgt en skræddersyet løsning til et stort to-sædet fly
som ASG 32. Fordelen ved en klassisk turbo-placering er et mere
rent design når turboen er indfældet samt en højere energieffektivitet fordi propellen ikke skaber turbulens over flyets fuselage. I
tilfældet FES opereres systemet mest energieffektivt ved lavere powersettings p.g.a. propellens næseplacering.
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DANMARK REGISTRERINGER
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE

ÅRGANG

EJER

REG.DATO

OY-SXH

Schempp-Hirth Discus-2a

2017

Discusgruppen D2, c/o Asbjørn Højmark, Kgs. Lyngby

11-04-2017

OY-XZC

Schempp-Hirth Ventus 2cT

2003

Michael Aksel Krogh, 2990 Nivå

1-4-2017

OY-CTX

Hoffman H36 Dimona

1984

Skive Svæveflyveklub, Ex SE-TUZ

1-4-2017

OY-XXO

Rolladen-Schneider LS8-18

1996

Vejle Svæveflyveklub, ex G-CHVL

8-5-2017

DANMARK AFREGISTRERINGER
Prototypen på ASG 32 EL under test på Schleichers egen flyveplads.

Ingeniør og projektansvarlig hos Schleicher er Paul Anklam. Han
forklarer til NORDIC GLIDING, at turbosystemet næsten er færdigcertificeret.
Hvem kunderne skal være, har han et bud på:
”Den nye ASG 32 EL er en meget sikker flytype til klubber. Elektroturboen er exceptionelt enkel og sikker at anvende”, siger han.
”Nutidens biler er fyldt med elektroniske hjælpemidler som gør
dem sikrere at anvende. Hvorfor skal vi ikke have samme udvikling i svæveflyvningen? Men vi må også fastholde, at flyvesikkerheden starter med piloten selv. Folk vælger selv et niveau for flyvesikkerhed, men det er klart, at turbosystemer som er enkle at
anvende i en stresssituation selvfølgelig er en positiv sikkerhedsfaktor.”, slutter han. H

REGISTRERING FABRIKANT/TYPE

ÅRGANG

EJER

ÅRSAG

AFREG.DATO

OY-XND

1984

Preben Bruhn Jensen, Gilleleje

Eksport til Eng-

24-04-2017

Grob 109 B

land
OY-XNP

Grob Astir CS

1976

Flyvestation Skrydstrup SFK

Eksport til Tjekki-

1-04-2017

et

SVERIGE REGISTRERINGER
REGISTRERING

FABRIKANT/TYPE

DATO

S/N

ÅRGANG

TIDL.REG

SE-VUC

Alisport Silent 2 Electro

2017-4-10

2073

2015

D-MEIO, bem. havari i Skövde 1. maj

NB: Ingen registreringer/afregistreringer på norsk register i perioden. Ingen afregistreringer på svensk register i perioden
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Bøger
G Dale
The Soaring Engine, vol 1 & 2

Radio Packages



from: 3,190€ + vat

GEAR & GADGET

I 2009 var jeg så priviligeret at kunne tage et bjergflyvningskursus i New Zealand.
Alt hvad en flyve-entusiast
Det var med udgangspunkt i det store svæveflyvecenter ved den lille by Omarama midt
behøver
på Sydøen. Og det blev en oplevelse for livet, som heldigvis kunne gentages i 2012, hvor
jeg så håbede at kunne få en 3000 eller 5000 meters højdevinding. Det mislykkedes desværre, da vejret på den dag, hvor jeg havde booket en Discus ikke duede til det projekt.
Dengang i 2009 havde jeg en fabelagtig instruktør i bagsædet på Duo Discussen, nemlig G Dale. Han hedder ganske vist Gerard til
fornavn, men kaldes altid blot G. G er egentlig englænder og er professionel svæveflyveinstruktør. I Europas vinterhalvår flyver han i
New Zealand om instruktør, og i vores sommerhalvår flyver han i Lasham i England.
Jeg mindes G´s briefinger som noget af det bedste, jeg har oplevet. Koncentreret tale og meget flotte tegninger på tavlen som illustrationer. Nu mener G så, at det er på tide at skrive lidt om sine erfaringer som svæveflyver, og det er han startet på med publiceringen af
de to første bøger. Der følger helt sikkert en tredje bog inden så længe om konkurrenceflyvning m.m..
Nogle af læserne kender sikkert bøger af Helmuth Reichmann, Leo Brigliadori, Bernard Eckey, Sebastian Kawa, Flavio Formosa og
andre. De bliver faktisk slået af G´s bøger, som i deres imponerende korte fremstillingsform rummer ufatteligt meget af G´s erfaringer
og visdom. På hver eneste side er der hans flotte illustrationer og meget koncentrerede og korte tekster.
Hans chef i New Zealand, Gavin Wills, Glide Omarama, skriver i sit forord til den første bog: ”G er en dygtig lærer. Han forbereder
til hver eneste lektion på samme måde som en kunstner - det hele skal passe. Hans hurtige, farverige whiteboard-skitser af atmosfærens dynamik og hans legemliggørelse af skytyper og andre fænomener efterlader altid
varige indtryk.”
The Soaring Engine, volume one, har fire hovedtemaer, hangflyvning, termikflyvning, flyvning over flade
landskaber og endelig bjergflyvning. I slutningen af denne første bog er der også et lidt mere teoretisk afsnit. I
alt 142 sider.
The Soaring Engine, volume two, har disse hovedtemaer: søbriser og konvergens og bølgeflyvning. Det sidste
er meget omfattende. Afslutningsvis er der også et appendiks med lidt teori. I alt 132 sider.
Bøgerne fås hos www.navboys.com og koster hver 33,- GBP. Køber man begge bøger samtidig koster de tilsammen 63,- GBP.
G Dale
/ Jørgen Korsgaard

NOTAMs

- manage them before and during ﬂight

Pris: 33,00 GBP / 2 bøger 63 GBP (excl. fragt)
Set på www.navboys.com

Høj ryg beskytter mod kulde
Integreret velcro-bælte sikrer
perfekt fit.
Lang ”zippper” til in-flight”drænering” uden stress

Front-lomme (ficka, red.)

Elastiske ben

Til de varme/kolde dage!
Schweiziske Milvus er klar med endnu en serie til den aktive svæveflyver. Denne gang er der tale om ganske lækre, men også kostbare 3/4-”multi”-bukser til de varme dage.
Bukserne kan bestilles i farverne ”Foggy-grey”, ”Nightblue (vist på
billedet til højre) og ”Base Blue”.
Det er muligt at bestille i 5 størrelser fra XS til XXL - for kvinder
er der også en ”Womens cut”.

www.nordicaviation4all.se
represents:

Pris: 139 euro (excl. fragt)
Set på www.milvus.aero/shop/
PS. Et betydeligt mere økonomisk forsvarligt alternativ kan være
den attraktive serie fra lokale Gliderbums (Sverige), som også sælger hatte og bukser. Hvad med fx en fleece-trøje til bare 275 SEK?
Set på http://gliderbums.jetshopmini.se

from: 495 Eur + vat
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H NG tester: SunSeeker Duo

På eventyr i SunSeeker Duo - low speed cabriolet style!

SunSeeker Duo

Flyv med lysets
kraft
Svæveflyverne Eric og Irena Raymond har dedikeret deres liv til
energieffektiv flyvning. Deres seneste kreation SunSeeker Duo er
verdens første 2-sædede soldrevne selvstartende svævefly.

TEKST: Aldo Cernezzi
FOTO: Solar Flight, Aldo Cernezzi

Flyvning på solens energi; Det kender alle
svæveflyvere som termik. Men det er også
flyvning på den kraft, som solen leverer i
form af synlig stråling, enten ved elektricitet direkte fra solcellerne til motoren eller
ved at oplade batterier som senere kan give
højere motoreffekt i kortere varighed. Det
er luftfartens fremtid, eller i det mindste
vuggen til en ny form for luftfart, der, selv
om den ikke erstatter den nuværende teknologi, åbner nye horisonter som evig flyvning i stor højde.
Men for at forstå den elektriske flyvning
er der personer, vi skal kende: Albrect Berblinger, den tyske skrædder, der udforskede svæveflyvning i Ulm tilbage i 1811 (Berblinger-prisen eksisterer nu i hans minde);
Paul MacCready, nok den mest berømte
aerodynamiker og luftfartsingeniør (multikunstner, men nok mest kendt for designet af rekordflyet Solar Challenger som fløj
fra England til Frankrig i 1981); Günter Rochelt, der designede og bygget Solair I, som
klarede en 5 timers flyvning over Alperne,
derefter rekordflyet Musculair I, et pedaldrevet fly og senere den stilfulde og innovative Solair II, der fløj i 1998; Rudolf VoitNitschmann, professor ved Stuttgart Universitet, leder af designteamet, der producerede det selvstartende soldrevne en-sæSIDE 16 NORDIC GLIDING 2017

dede svævefly Icaré II; Bertrand Piccard,
frontmanden for multi-million-projektet
Solar Impulse; Ivo Boscarol fra Pipistrel,
som tror på fremtiden for elektrisk GA-flyvning og allerede producerer det certificerede Alpha Electro træningsfly og Klaus Ohlmann, som regelmæssigt sætter verdensrekorder i elektriske fly som E-Genius.
Men fokus i denne artikel skal dog være
på Eric Scott Raymond og hans overraskende praktiske Sunseeker Duo. Eric har helt
viet sit liv til at flyve og til at udvikle den
elektriske og soldrevne flyvning. Som barn
eksperimenterede han med papirfly som,
når de var nøjagtigt designet og trimmet,
ville fanget termikken og forsvinde op i lufthavet. Som ung mand vandt han to aerobatic-verdensmesterskaber i hanggliders, og
var den første pilot til at udføre et negativt
(udvendigt) loop i en modificeret hangglider. Han har ført et eventyrligt liv og introduceret "sky camping" (man lander på toppen af et fjeld, overnatter og flyver længere
væk den følgende dag) til Europa, som nu
er en Red Bull airsport. I 1990 byggede han
sit solcelle-drevne svævefly, Sunseeker I og
fløj den tværs over USA.

Cockpit og fuselage er baseret på Stemmedesign

I hangaren i Vogherra. 23m-spændvidden kan reduceres til Cessna-niveau.

En hangar i Voghera
Som italiener kan jeg bare være fornøjet
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Vingestrukturen er stiv med meget begrænset fleksibilitet for at beskytte de dyre solpaneler, som ligger i
den øvre vingeoverflade.

Ikke bare lokalflyvning; SunSeeker Duo over Aletsch-gletscheren, ca 200 km
fra hjemmebasen.

Solcellerne på vingen giver 5 kW under optimale forhold. Nok til at flyve horisontalt og endda vinde
højde uden brug af batterierne.

On top i det strålende solskin. Tophøjde for flyet er endnu ukendt;
i FL150 er motor og propel upåvirket og har fuld performance.

med, at Eric og hans kone Irena, en slovensk
svæveflyvepilot, har valgt den lille norditalienske by Voghera Rivanazzano (ca 50 km
syd for Milano) som deres ”base”. De arbejder hver dag i hangaren med forbedringer
på SunSeeker Duo og er ofte at finde i luften. Her nyder de både vejret og landskabet
i regionen. De er meget interessante menneske med meget på hjerte, men deres tid
styres i en meget tight kalender, som det er
tilfældet med så motiverede og fokuserede
personer.
Efter krydsning af USA forbedrede Eric
singleseateren Sunseeker I med større batterier, større spændvidde og testede det under en ”europæisk tour”; Hans 2009-flyvning fra Zürich i Schweiz til Torino i Italien
var første gang et soldrevet fly krydsede Alperne. I mellemtiden har Eric arbejdet som
konsulent på mange projekter, hvoraf nog-

le er klassificeret. Han er nu en førende kompetence inden for solpanelinstallation i flyvinger, i vægtbesparende teknikker og i elektriske drivlinjer. Han har været partner i
Alan Cocconis 48 timers kontinuerlige flyvning udelukkende på solenergi i et ubemandet radiostyret fly. Og selvfølgelig har Eric
også været ansat af Solar Impulse-teamet.
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Duo’en

Eric og Irena Raymond elsker at udforske atmosfæren. SunSeeker Duo er det perfekte værktøj for deres ekspeditioner.

I dag arbejder han på mange fronter, men
hans mest synlige projekt er Sunseeker Duo,
som har vist, at soldreven flyvning er praktisk muligt for enhver pilot. Nå, kun nogle
få udvalgte personer har fløjet Sunseeker
Duo, og jeg kan sige, at jeg er meget glad
for at være en af dem. Denne TMG er fra
pilotens sæde ikke meget forskellig fra andre konstruktioner med spændvidde og motor. Den er designet til CS-22 standarder og

2 milepæle i den elektriske flyvning i luften. Nederst den originale single-seat
SunSeeker og øverst SunSeeker Duo.

virker meget stærk og holdbar. I modsætning hvad man skulle tro, så har Sunseeker
Duo faktisk evnen til at bære to personer,
en betydelig nyttelast, en faldskærm og har
fuldt affjedret understel med styrbart forhjul.
Vingen er håndbygget i samme forme som
Icaré II, bare med et reduceret spændvidde
på 23 meter i stedet for 25. Vingerne kan
foldes for at reducere spændvidden til Cessna/Piper-dimensioner i hangaren. Som et
konventionelt svævefly kan det demonteres
og transporteres i en trailer. Vingestrukturen er stiv med meget begrænset fleksibilitet for at beskytte de dyre solpaneler, som
ligger i den øvre vingeoverflade. Fuselagen
er bygget i Stemme S10-forme, stillet til rådighed af dr. Rainer Stemme selv, med tilføjelsen af et komposit-skelet, hvor Stemme
har en stålramme (i midten af flyet). Vægt-

Eric Raymond under montering af solcellerne på
SunSeeker Duo.

besparelser er synlige i alle detaljer. Strukturen anvender tyndt kulfiber på begge sider af et honeycomb-materiale for at få maksimal stivhed på trods af en meget let konstruktion. Det meste af kulfiberen er af preNORDIC GLIDING 2017 SIDE 19
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”
Artikelforfatteren Aldo, i øvrigt en forhærdet
svæveflyve-pilot giver ”thumbs up” til konceptet.

Solcellerne giver ikke bare mulighed for
horisontal flyvning, men faktisk at stige
med direkte power fra ren solenergi eller
alternativt at opbevare energien i batterierne, når de ikke er fuldt ladede.

”Vi har demonstreret, at vi kan operere året rundt i Sunseeker Duo med flyvninger på alle årets måneder. Det kraftige batteri giver mulighed for at stige til 2000 meter uden hjælp fra solen. I dag startede Irena og jeg og klatrede op gennem en 7/8-dækket himmel. ”On top” var solen klar og stærk og
giver nok power til at stige højere. De lave temperaturer øger faktisk performance på solpanelerne,
elektronik, propel og motor”, siger Eric Raymond. Der er monteret dobbelt-redundant Mountainhigh O2-system og oxygen-monitors. ”I forvejen kan den gamle SunSeeker II stige så højt, at det
kan dræbe mig, og jeg stoler ikke nok på mig selv, til at være deroppe helt ensom uden backups. Det
tager alt for lang tid at komme ned, hvis der er et problem, siger Eric Raymond.

ANDRE SOLDREVNE MILEPÆLE

1990 SUNSEEKER 2
Eric Raymond byggede dette soldrevne fly
I perioden 1986-1990 efter Paul MacCreadys erfaringer med langsom flyvning i det
soldrevne fly Gossamer Penguin (1979) og
Solar Challenger (1980). Flyet er selvstartende på eget batteri, og efter 90 minutters svæveflyvning er batterierne 100 %
opladede. I 1990 var Raymond med SunSeeker den første person til at krydse USA I
et soldrevent fly: “Det var ca 1 stat per dag.
Med min langsomme flyvehastighed fløj
jeg ofte I formation med andre fugle. Nær
Appalachian-bjergene fløj jeg med de samme 3 fugle to dage i træk - selv da jeg fløj
IMC op gennem skyerne og anvendte min
kunstige horisont, bemærkede jeg, at de
tre sorte fugle fortsatte deres formationsflyvning med mig hele vejen op. Jo tykkere
skyerne blev, jo nærmere fløj de”, mindes
Eric Raymond om flyvningen i SunSeeker.
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1996 ICARÉ 2
Icaré 2 er et soldrevet svævefly designet af
Stuttgart Universitet Institut für Flugzeugbau (som senere byggede e-Genius) Icare
2 er designet for mindst mulig synkehastighed med mindst mulig tomvægt og lav
cruisehastighed – præcis som en oldtimer.
Den elektriske motor med en effekt på 12
kW er monteret på finnen for højst mulig
effektivitet. Et batteri giver mulighed for
selvstart og gemmer den overskydende
solenergi. Icare 2 behøver bare 2 kW for horisontal flyvning (En Discus 2C FES = 4-5
kW). Solcellerne har et areal på mere end
20 m2 og giver under optimale forhold 3,5
kW (175 watt/m2). Grundet det specielle
design er Icare 2 meget egnet til flyvning I
svag termik. Derfor kan flyve I en combination af termik- og motorflyvning. Til dato
har Icare sat 4 officielle FAI-rekorder.

2014 SOLAR IMPULSE 2
Kongen af de soldrevne fly, men også noget som i dimension (72 m spændvidde) og
budget (est. 170 mio USD) er langt fra de
tidligere projekter. Solar Impulse 2 fløj i
2015-2016 verden rundt med længste enkeltflyvning fra Nagoya, Japan til Kalealoa,
Hawaii. En distance på 8924 km som André Borschberg klarede på 118 timer og dermed massivt slog alle rekorder for soldreven flyvning (i øvrigt også længste soloflyvning af nogen type nogensinde) og beviste med denne historiske milepæl, at evig
flyvning på solenergi er mulig i praksis. Solar Impulse har 270 m2 solceller som klarer
en peak power på 66 kW (245 watt/m2).
Et batteri sørger for energi til flyvning om
natten, men også flyets potentielle energi
anvendes som ”batteri” (som svævefly!)
Om dagen stiger Solar Impulse og taber
højde om natten.

preg-typen. Finnen er i øvrigt meget stærkere end strukturelt nødvendigt for motorkonstruktionen højt oppe på finnen: Selvom
propellen ville slide sig løs fra flyet, ville halebommen ikke blive skadet og kompromittere flyets integritet. Ikke desto mindre er
der installeret en BRS-redningsskærm. Indvendigt er cockpittet meget bredere end
Stemme på grund af de tyndere vægge. På
vingen og på højderoret er der i alt 1.500
ultratynde, meget effektive (23 %) solceller,
der er forbundet til det elektriske kredsløb,
som giver mulighed for at udnytte deres fulde performance. Solcellerne giver ikke bare
mulighed for horisontal flyvning, men faktisk at stige med direkte power fra ren solenergi eller alternativt at opbevare energien
i batterierne, når de ikke er i fuldt ladede.
Batterierne anvendes under start og eventuel motorflyvning - i alt 20 minutters endurance (uden solenergi). Motoren er specielt
designet og fremstillet af Roman Susnik
(EMRAX, leverer også til fx Schleicher og
Binder, red.) og den har en effekt på 20 kW
kontinuerligt med max. 25 kW i korte perioder. Den har også regenerativ funktion,
dvs. at den kan generere elektricitet under
nedstigning (fx i stedet for at anvende luftbremser).
Da SunSeeker Duo er designet som et

svævefly, kræves der bare vældig lidt effekt
for at holde højden eller for at stige. Det angivne glidetal er imponerende med ca 1:37
som bedste L / D, men dette tal er bare muligt ved lave hastigheder (ca 70 km/t) og afslører en speed-range som er meget langt
fra moderne topklasse-svævefly. Vingebelastningen varierer mellem 15 og 20 kg/m2,
hvilket gør Sunseeker Duo flyvende i selv
den svageste termik – præcis som et veteransvævefly, selv om den ydre form og pilotoplevelsen er markant mere moderne. Eric
Raymonds hjemmeside solar-flight.com beretter om samarbejdet med eksperter fra
Europa og USA og mindes også designmentoren Günter Rochelt, fra hvem han fik
opmuntring, inspiration og lærte lette konstruktionsteknikker.

hundrede kilometer hver dag. I det væsentlige er motivationen, at de gør som de gør,
bare fordi det er, hvad de vil have fra deres
liv. Selvfølgelig har Eric i mellemtiden konsolideret sit internationale image, ikke kun
som designer, men også som udvikler af flyprojekter og prototyper.
Finansiering af deres aktiviteter kommer
fra konsulentkontrakter, uafhængige teknologipriser og fra mange små private sponsorer.

Rekorder og sponsorer
Dette er et mere komplekst emne end jeg
først troede. Erics fly er "ensomme i verden", og Sunseeker Duo passer ikke rigtig
godt til de nuværende FAI-rekordkategorier, hvilket er mere eller mindre det indtryk,

Men hvorfor?
Dette er nok det første spørgsmål. Jeg var
dum nok til at stille det, men Irena og Eric
har et simpelt svar: de elsker begge at flyve
højt over skyerne i absolut stilhed og lege i
himlen, hvor de "føler sig som en fugl". Over
skyerne er solen stærkere, og de finder ofte
termik og bølger – selv ved uventede lejligheder. Når jeg skriver dette, planlægger de
en sight-seeingtur til Alperne med Sunseeker Duo med tænkt strækning på et par

Solar Flight SunSeeker Duo
Pris Prototype!
Spændvidde 23,0 m
Vingeareal 23,5 m²
Tomvægt ca. 270 kg
Max flyvevægt (MTOW) 470 kg
Vingebelastning ca. 15 – 20 kg/m²
Max fart (VNE) Ca 200 km/t
Motor Emrax 25 kW
Bedste glidetal 37
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Eric og Irena Raymond debuterede med SunSeeker Duo på Aero-messen i Friedrichshafen i
2014.

SunSeeker Duo stiger med ca 2,5 m/s,

jeg personligt har haft af geniet og hans
stærke kone. Deltagelse i konkurrencer som
Berblinger-prisen eller CAFÉ-Green Flight
Foundation er relativt ukomplicerede. Det
er dog ganske overraskende, at FAI, på trods
af at Raymond vandt guldmedaljen på World Air Games i Torino for "bedste eksperimentalfly", glemte at invitere ham til Dubai
World Air Games sidste år. Rekordjagt er
en økonomisk usikker tilværelse, medmindre du er i stand til at skabe en stor begivenhed med støtte fra en stor sponsor. Desværre bliver en stor sponsor ofte chef for
projektet og vil bestemme hvordan, hvornår, hvornår, og hvem der skal udføre "showet".

Det konventionelle næsehjuls-understel
giver mulighed for at operere flyet uden vingeholdere. Man styrer flyet ved et lille rat
(præcis som på store trafikfly), som overfører bevægelserne gennem tynde syntetiske reb. Hjulbremserne fungerer ved hjælp
af to separate hydrauliske håndtag monteret i midterkonsollen. Eric anvender sin venstre hånd på begge bremser og højre hånd
på ”rattet”; Det kan umiddelbart virke akavet, men det viste sig at være enkelt og effektivt. Pedalerne er produceret i kulfiber,
ligesom næsten alle andre komponenter i
Sunseeker. Sideroret styres af samme tynde
syntetiske liner for maksimal vægtreduktion. De strækker sig ikke under belastning,
så er en direkte ”flight-feel”. Imidlertid er
disse pedaler kilden til sandsynligvis den
eneste støj i cockpittet, da de knager og knirker under flyvning.
Vi kunne rotere og blive airborne efter en
hurtig acceleration til flyvehastighed. Understellet blev fældet ind elektrisk ved tryk
på en knap. Efter at have etableret en lille
øgning i stigehastigheden på LXNav-variometeret, slog Eric motoren fra, mens vi
etablerede SunSeeker Duo i en svag aftentermik. Det var en god dag, og Irena og han
havde lige landet efter en strækflyvning.
Han overlod mig straks kontrollen, som jeg
overtog med en vis ærefrygt ... men snart
opdagede jeg, hvor enkelt det var at tilpasse
flyvestilen til dette meget specielle svævefly. Jeg er bestemt ikke vant til de lave vin-

Flyvning i det banebrydende svævefly
Takket være mit fremragende fysiske bidrag
er Sunseeker Duo nu testet med piloten plus
en passager over 100 kg. Jeg sad så langt
bagud som muligt, så det var svært for mig
at nå rorpedalerne. Sædet er justerbart og
giver mulighed for at finde en meget behagelig position med fremragende støtte. Der
er masser af plads, og cockpit virker enormt.
Tyngdepunktet var langt fremme, men starten var helt uproblematisk. Den lange asfalt
rullebane gav masser af sikkerhed og muligheden for at afbryde starten og lande lige
frem. Motoren sidder højt oppe på finnen,
og den er godt vibrationsmæssigt dæmpet,
så vi kunne fortsætte konversationen uden
headsets under både taxi og start.
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gebelastninger eller til de deraf følgende
meget lave hastigheder; CG var bestemt meget længere fremme end optimalt, så det at
holde en stabil hastighed, mens vi svingede
rundt var vanskeligt for mig. Jeg accepterede til sidst 70 km/t - i stedet for Erics 60
km/t og snart steg vi stabilt, mens vi chattede om svæveflyvningen. Det lykkedes mig
at vende svingets retning uden at tabe for
meget af min tidligere centreringsindsats;
Flyets roll-rate er ikke imponerende, men
ror-kræfterne er så lave, at man automatisk
sætter pris på en afslappet flyvestil - jeg
glemte helt at tænke på +/- 45 °-hastigheder. Alt imens blev flaps sat til neutral, negative flaps anvendes bare ved højere hastigheder, og de positive indstillinger anbefales kun til landing. SunSeeker Duo er meget pitch-sensitiv (En effekt af min høje vægt
formoder jeg), men det er meget enkelt flyve og jeg følte mig straks hjemme. Luftventiler af NACA-typen ventilerer frisk luft med
minimal støj til fødderne og styres via tynder liner. Derefter demonstrerede Eric den
åbne cockpitoplevelse: Der er to side-vinduer, som glider frem og afslører en fantastisk udsigt over landskabet. Ved hjælp af
en plastik vindafviser (deflektor) forbliver
cockpittet næsten helt stille med et åbent
vindue. Min hånd direkte i airflowet var en
ny oplevelse. På disse hastigheder var det
næsten som at cykle om aftenen med en behagelig forfriskende brise. Total frihed! Vi
brugte et par minutters motortid på at bevæge os mod det lokale hang, som ikke leverede det forventede løft. Jeg forsøgte et
par glid lidt hurtigere end bedste L / D, og
nogle flere manøvrer. Hele tiden der bare
to fingre på styrepinden. Den maksimale
hastighed var 140 km/t. Nu nærmede vi os
tidspunktet, hvor vi skulle lande, og Eric
overtog kontrollen. Vi testede luftbremserne, et simpelt, men effektivt design styret af
endnu en kunststof-line, denne gang betjenes den med en finger direkte i en løkke,
intet klassisk luftbremse-design her! Kræfterne er beskedne, og linen kan justeres på
et stop for at låse luftbremserne på et bestemt niveau og give hånden fri til andre
opgaver. Understellet udfældes elektrisk på
bare få sekunder, og de klassiske 3 grønne
lys på panelet kvitterer for en vellykket operation. Eric trimmer Sunseeker til stabile
105 km/t, og snart efter flarer vi og derefter

Den lave vingebelastning og lave flyvehastighed gør, at flyet kan udnytte selv den svageste termik

touchdown med flere knirkende lyde. Styringen virker effektiv, men Eric har nok at
gøre to hænder på hjulbremser og næsehjulsstyring.

Konklusion
Sunseeker Duo er det mest avancerede soldrevne 2-sædede fly i verden og det første,
der kan være egnet til produktion. Det sigter mod at demonstrere muligheden for et

højtydende, praktisk sportsfly eller svævefly. Industrien udforsker i øjeblikket batteridrevne elektriske fly, hvoraf de eksperimentelle prototyper e-Fan og e-Genius, og
produktionen af Pipistrel Alpha Electro, Yuneec og Rui Xiang RX1E er bare nogle af
eksemplerne. Jeg har fløjet et batteridrevent
svævefly før, og det er fantastisk, men følelsen af et meget begrænset energi til disposition og risikoen for at beskadige batteri-

erne har begrænset min totale entusiasme.
I denne type soldrevne svævefly vidste jeg,
at solen ville booste min rækkevidde, og at
det er muligt at flyve med motor i mange
timer om dagen (faktisk op til 12 timer). De
lave hastigheder giver ny svæveflyve-oplevelse. Alt i alt blev jeg helt fortryllet af Eric
Raymonds skabning, og jeg kan kun udtrykke min beundring for Sunseeker Duos
enkle håndtering og solide byggekvalitet. H
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H Mennesker
Når isen kalderCamp

Internationale oplevelser? Hjemlig omskoling? Mere flyvetid? Fokus på venner i klubben? Strækflyvning? Nyt materiel? Jo, der er mange bud på, hvad sæsonen 2017 vil
bringe. Her er et udvalg af planer og argumenter fra en række nordiske piloter

Hvad skal du med
sæson-2017?
Navn: Johan Stormats
Klub: Siljansnäs Flygklubb
Antal timer: 1600 + 5500 motorflyg
Job: Trafikpilot

Som återbliven ordförande i Siljansnäs Flygklubb
är mina viktigaste förhoppningar att vi ska flyga
betydligt mer i år, få tidigare piloter att komma
tillbaka in i sporten och ha det väldigt trevligt på
fältet.
På individuell nivå hoppas jag hinna med några
riktigt fina sträckflygningar tillsammans med
mina vänner. Jag vill också försöka flyga riktigt
långa banor på sikt men vi får se om det finns
möjlighet den här säsongen, det är mycket roligt
man måste hinna med på sommaren med familjen!
Jag vill bli snabbt klar med uppgraderingen av instrumenteringen i klubbens Janus så att vi kan
använda den för lite mer effektiv sträckträning.
Det vore också fantastisk roligt att få prova några nya flygplanstyper under säsongen.
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Navn: Jens Trabolt
Klub: Nordsjællands SFK
Antal timer: ca 200
Redaktør
Sidste år var en fin sæson for mig, og med ca 40-50 timer (peanuts i forhold til hardcore-typerne, I know) kom jeg i acceptabel træningsform. Min ambition for 2017 er fortsat at forene
familieliv med flyvningen, og det kræver, at man flyver, når man har chancen for det.
Jeg håber, at jeg i år kan blive omskolet til klubbens Discus 2ct – med 18 meter-tipper og turbo smager den lidt mere af stræk. Jeg fløj ca 15 timer i St. Aubans 18-meter Discus sidste år, så jeg er ikke så nervøs for min
hjemlige omskoling. Men klubregler er klubregler! Og så har vi også en Nimbus 4DT og en ASW 24 som bare står i hangaren.
Hvilket også minder mig om, at jeg også ejer en part i en Grob 109B som jeg heller ikke er blevet omskolet til.
De voksne i min klub har efter 8-10 år endeligt forstået, at jeg ikke dur til praktisk arbejde. Derfor har de besluttet, trods at de
har bevidnet min kassable flyvestil og højst tvivlsomme karakter, at sende mig på instruktørkursus under sommeren. Oh dear!
En sidste ting. Jeg er meget interesseret i eksplorativ svæveflyvning, hvor man eksperimenterer sig frem til en destination.
Altså noget med at starte ud tidligt på dagen med et relativt ukendt destination og acceptere det faktum, at man ikke kommer hjem samme dag. I Nordsjælland er vi bare 35 km fra Skånes kyst, og jeg drømmer endnu om at flyve 6-800 km nordpå i
Sverige i vores Nimbus. Så må man lande sidst på dagen i en tilfældig klub og sove under vingen!

Navn: Per Carlin
Klub: Arboga FK
Antal timer: ca 1650h
Job: Metallurg/Förbättringsledare
inom gjuteriteknik.

Huvudmålet för 2017 är att deltaga och prestera så bra som möjligt
på WGC 2017 i Moravska Trebova, Tjeckien i månadsskiftet Juli/Augusti. Vägen dit är genom att flyga så mycket som familj, väder och
arbete tillåter. En ekvation som inte alltid är så enkel att lösa utan
förutsätter långsiktig planering. Ambitionen är att få ihop ca 100h
flygtimmar innan första tävlingsstarten, detta genom att deltaga
på olika tävlingar så som RST/OLC/SM och internationellt under våren och sommaren.
Ett annat delmål för säsongen är att fortsätta utveckla tävlingsformen Inter Hannover Safe Skies, under 2016 hade vi 31 flygande personer (om vi räknar alla i tvåsits) fördelat på 5 deltävlingar. Under
2017 har vi 6 deltävlingar och min förhoppning är att minst 45 piloter är med antingen som tävlande eller passagerare i 2-sitsare. En
del av mitt personliga mål med IH SS under 2017 är att coacha min
fru Camilla till att återuppta sträckflygande och kunna vara med på
minst en deltävling samt att flyga sträcka på egen hand i RST / OLC.
Även om tävling är en stor del av mitt segelflygande så är upplevelsen och gemenskapen i och runt segelflyget viktigt för mig. Därför
ser jag fram emot att under den kommande sommaren träffa alla
mina segelflygande kamrater på hemmafältet, på grannklubbarna
och på tävlingar. Att tillsammans med er få genomföra och uppleva segelflyg är den riktiga drivkraften för mig. Detta toppat med
långa sträckflygnignar över stora skogar och att få möta stora rovfåglar i deras egen domän är det jag verkligen ser fram emot under
2017.

Navn: Håvard Gangås
Klubb: Salangen Seilflyklubb/Sapmi and Artic Glider Club
Antal timer: 750 +
Job: Rådmann i Bardu kommune
I år skal min LS 7 få kjørt seg i midtnattsolen
rike. Sitter nå på toget til Sande, skal hente
fly og bil før 1600 km via Sverige til Elvenes
Airport/Salangen. Tror jeg skal svinge innom
våre venner I Älvsbyen Flyklubb, hadde tenkt
å ta en uke der i sommer.
Med transponder på plass, håper jeg også på
mye god flyging i Nord Norge også, og drømmen er å ringe etter bil og henger fra Kautokeino. Lykkes jeg i år? Vi er nå 3 eiere fra Salangen Seilflyklubb som er eiere av LN-GIM,
det kjennes godt.
Jeg har kommet i kontakt med 3 tidligere seilflygere, samt et par andre som er piloter i forsvaret, og målet er å få luftet alle i vår blå og hvite L23-Blanik denne sommeren.
De beste flyønsker for sommeren, fly safe!

Navn: Rikard Sohlberg
Klub: Segelflygarna, Uppsala Flygklubb och AAVA (Association Aeronautique Vinon Alpilles)
Antal timer: ca 800
Job: IT-projektleder
2016 flög jag 60 timmar, i år skall jag försöka slå det! Eftersom
jag är delägare i en Arcus M så har jag inget att skylla på! Det
skall väl vara vädret då!
Jag tog mitt Guld-C för några år sedan, det är hög tid att plocka en eller två diamanter till den! Skall försöka i år. Det tredje
har jag tänkt mig att ta i Vågå, men jag måste först övertyga
de andra delägarna att jag skall få ta Arcusen dit! Jag har varit
i Vågå 4 gånger, varit uppe på 6000m (i den Discus bT jag hade
då) men inte fått till diamanten (än!).
I övrigt skall jag flyga nere i Frankrike, i min andra klubb, men
Arcusen får stanna hemma i Sverige i år. Min franska klubb har
25 flygplan (www.vinon-soaring.fr) så det brukar lösa sig!
Vi har Uppsala Masters (SM i Open/Racing) i min klubb i år och
jag skall deltaga som funktionär. Det blir inga tävlingar för min
egen del i år. Egentligen borde jag ju försvara det SM-tecken
jag tog tillsammans med min vän Bosse i tvåsitsarklassen förra året. Men de andra måste ju få chansen också!
Ett besök på mässan Aero-Expo i Friedrichshafen har jag också redan klarat av. Kul att åka vartannat år!
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H DM 2017

1

< 30-generationen

The Comeback kid! Michael Mix havde lånt SG
70s Discus 2T til indsats i standardklassen.
27-årige Mix har fået fornyet tro på sig selv efter
sit havari sidste år: ”Jeg har modtaget meget positiv respons på min artikel hvor jeg gennemgik
havariet, og nogle af de piloters, som jeg respekterer allermest har givet fin feedback på min
åbenhed”, sagde han. Mix fløj denne gang en
mere defensiv stil.

Jeannette Hansen, 28 (Frederikssund-Frederiksværk) og Susanne Weidinger, 21, (Øst-sjælland)
var ansvarlige for SMS-info-tjeneste til piloterne
og startlister.

Et DM er ikke bare en dyst om at finde Danmarks bedste svæveflyvere. Danmarksmesterskabet er også en erfaringsudveksling
og træningslejr for nye talenter.
”DM skulle gerne være en god opvarmning
for sommerens EM og for-VM i Tjekkiet i
England”, sagde DM-chef Ulrik Eilert til forsamlingen under velkomsten på førstedagen.
”Og til de nye unge piloter som er med. I er
jo fremtiden for dansk svæveflyvning, og
vil være rollemodeller for jeres kammerater
hjemme i klubben. Her ved DM kan I helt
sikkert lære mere og udnyt nu chancen for
at ”fiske” noget erfaring hos de gamle rotter.”, lød rådgivningen fra DM-chefen.
Det var nu ikke nødvendigt, for flere dage
var der mange af de ”gamle rotter” som blev
udmanøvreret af de unge og på papiret uerfarne.

Intet DM uden vejr-jokes
Traditionen tro er et DM som at engagere
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Mesterskaber? Overvægt af ældre mænd? Det er dog en sandhed
med modifikationer. En strategisk satsning på ungdomsarbejdet giver nu resultater. Årets DM var beviset med en usædvanlig stor aldersspredning blandt deltagerne.
Tekst og foto Jens Trabolt

(Stort foto herunder) Må vi præsentere Amalie
og Jens - vældigt aktive hjælpere for Kevin og
Mathias på modsatte side. Amalie Smedsgaard
(17) er aktiv i Nordjysk SFK på 2. sæson - og
”hjælper for hyggens skyld”.
(Lille foto herover) På de DM-dage hvor luftmassen var stabil og træg fik Amalie nok samme
”airtime” som piloterne. Som sagt: vældigt aktive hjælpere!
Jens Andersen - også 17 år og fra Nordjysk SFK har fløjet sig til fine 158 timer på et par sæsoner
og planlægger at deltage i junior-DM næste år.
Som mange af de andre unge skal flyvningen
gerne blive en fremtidig karrierevej: ”Jeg vil gerne
være pilot i Flyvevåbenet eller flyveleder”, siger
Jens.

sig i et spil russisk roulette med vejrguderne - pragtåret 2016 er dog en undtagelse fra
denne regel, hvor vejrsystemerne stod linet
fuldstændigt perfekt op og leverede Afrikalignende gennemsnitshastigheder på over
150 km/t. Prædikatet ”Ugyldigt mesterskab” er altid DM-chefens værste mareridt,
og i 2013 blev mareridtet til virkelighed. Et
gyldigt DM kræver 3 dage med flyvning, og
i år måtte piloterne tolerere en noget svingende vejrprognose.
”Dårligt opvarmet havgus” var meteorologens strengt videnskabelige forklaring på
flere af dagene med aflysninger, men der
blev kæmpet, og det lykkedes til slut med 4
flyvbare dage (I standardklassen 5 dage).
De gamle rotter tog sig dog sammen til sidst
og leverede den velkendte vare; Stig Øye,
Jan W. Andersen, Tom Jørgensen, Arne
Boye-Møller og Poul Kim Andersen rejste
alle hjem med endnu et Danmarksmesterskab i bagagen. Men næste år!

”Jeg burde nok sidde og studere til min
studentereksamen nu”, indrømmede en
ikke specielt skyldbetynget Mathias Valentin (18) fra SG 70.
NORDIC GLIDING giver dog straks dispensation fra dette, især fordi Mathias flyver
DM som en for-træning til Junior-VM i Litauen i august.
Mathias fløj Standard Cirrus under DM.

The young guns: I cockpittet på DsVU’s LS8 sidder Kevin
Kjær Andersen (19) fra SG 70. 2016-studenten deltog i
standardklassen, ovenikøbet med flotte dagssejre over
erfarne piloter med tusindvis af timer - alt dette på
trods af relativt moderate 210 timer som han har akkumulereret på bare 3 fulde sæsoner.
”Jeg fløj junior-DM sidste år, og det er rigtig spændende
at flyve med i det ”hårde” selskab. Jeg tog PPL hen over
vinteren, fordi jeg gerne vil være pilot”.
Men Kevin, så er svæveflyvning er fint sted at starte!

9

NORDIC GLIDING 2017 SIDE 27

H DM 2017

Jan W. Andersen (Nordsjælland) stillede igen i år
op i klubklassen i ASW 20 for at levere et succesfuldt forsvar for sit Danmarksmesterskab. Jan
flyver normalt EB 29 som han karakteriserer som
”en Super-ASW 20”. Ligesom sidste år dystede
han mod Rasmus Ørskøv (Herning) i en i øvrigt
temmelig flot LS1 F (foto til venstre).

Tom Jørgensen fik endnu engang hidset sin Arcus T op til race-mode. Tom har 3 gange tidligere
vundet DM i flyet - og kunne i år tilføje endnu et
mesterskab til logbogen.

Når DM-klasserne skal i luften, er der brug for tung firepower - her manøvreres Polyteknisk Flyvegruppes Polyt V af en koncentreret Jesper Schmaltz-Jørgensen. Polyt V er bygget af ingeniørerne med
totalt fokus på flyslæb. Med overdimensionereret tvangskølet motor, vinger optimeret til langsom
flyvning, effektive luftbremser og potent højderor og et solidt understel er det enhver Championship
Directors drøm.

Klaus Vang fra Øst-Sjællands SFK viste visuelt mod og handlekraft på feltet med sin farvekoordinerede LS 6 18 WL .

Det er nogle år siden, at Bertel Knudsen og Erik
Døssing fra SG 70 har repræsenteret juniorligaen,
Det er nogle år siden, at Bertel Spejlborg og Erik
men til gengæld er klubbens Arcus T helt ny.
Døssing fra SG 70 har repræsenteret juniorliga”Den er fantastisk og har givet mange gamle
en, men til gengæld er klubben Arcus T helt ny.
”rustne” medlemmer flyveglæden tilbage”, kon”Den er fantastisk og har givet mange gamle
kluderede Bertel Spejlborg. SG 70 satser i øvrigt
”rustne” medlemmer flyveglæden tilbage”,
hårdt på topmoderne materiel og har planer om
konkluderede Bertel Spejlborg. SG 70 satser i
en Ventus 3.
øvrigt hårdt på topmoderne materiel og har planer om en Ventus 3.

SIDE 28 NORDIC GLIDING 2017

Frederik Nøddelund fra Vejle - som endnu er i
ungdoms-kategorien -fik sølv sidste år. I år stod
han igen til at vinde 2.pladsen, men en taktisk
fejl på sidstedagen degraderede ham til en 5.
plads og kostede ham medaljen. That’s racing!

Maksimal opladning inden start!
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Sidste års nummer 3 i 18-meterklassen Morten
Bennick fra Polyteknisk Flyvegruppe stillede op i
sin Ventus 2ct i 18-meterklassen. 2017-resultatet blev en 6.plads.

”ja, vi kom ikke så langt”. Mange dage blev der kæmpet hårdt for at få feltet i luften, men trods anstrengelserne blev der intet race. Her er Mathias Valentin (med telefon) og Kevin Andersen på vej til
landing.

Johnny R. Jensen (t.h.) - sidste år Danmarksmester i 15-meter-klassen - klarer de sidste justeringer inden start på mesterskabets første dag.

Henrik Breidahl fra Øst-Sjællands SFK stillede igen op i den populære Klubklasse med Cirrus og fløj
sig til en 4.plads.

Standardklasse
#

Pts

Pilot

Klub

Glider

1

2,987

Poul Kim Larsen

Midtsjællands SFK

Discus 2a

2

2,345

Uffe Edslev

Aarhus SFK

LS 8

3

2,307

Mogens Hoelgaard

Herning SFK

Discus 2a

15 M-klasse
#

Pts

Pilot

Klub

Glider

1

2,973

Stig Øye

Polyteknisk FG

Ventus 2cT

2

2,887

Jan Hald

Midtsjællands SFK

Ventus 2cT

3

2,769

Øjvind K. Frank

SG-70

Ventus cT

Intet mesterskab uden et team af dedikerede slæbepiloter. På dage med
marginalt vejr er det vigtigt at få piloterne i luften så effektivt som muligt,
og her spiller en vel-koreograferet kvartet af slæbefly en vigtig rolle.
Med en præsidentiel hilsen fra sin Pawnee repræsenterer Finn Øland fra
Nordsjællands SFK den solide kerne i teamet, og gestikken afslører vel det
vigtigste - dette er ikke et job, men en leg på højt niveau.

18 M-klasse
#

Pts

Pilot

Klub

Glider

1

3,060

Arne Boye-Møller

Herning SFK

Ventus
2cxT

2

2,976

Svend Andersen

Midtsjællands SFK

ASG 29e

3

2,828

Peter Eriksen

Øst-Sjællands FK

ASG 29e

2-sædet
#

Pts

Pilot

Klub

Glider

1

2,619

Jørgensen & SchmidtNielsen

Midtsjællands SFK

Arcus T

2

2,382

Andresen & Bill

Vestjysk SFK

Duo Discus

3

2264

Leander & Hoeck

Holstebro/Nordjysk

Arcus M

Klubklasse
#

Pts

Pilot

Klub

Glider

1

2,629

Jan W. Andersen

Nordsjællands SFK

ASW20 WL

2

2,446

Rasmus Ørskov

Herning SFK

LS 1 f

3

2,358

Sviatoslav Rublev

Fyns SFK

Discus CS
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En gratis Jonker JS1?
Sidste år vandt svenske Peter Issacsson NG’s store konkurrence om en flybillet sponsoreret af British
Airways og gratis JS1 i op til 2 uger takket være Jonker Sailplanes.
I år var det Jakob Degn Jensen fra Danmark som blev den heldige vinder! Her er hans rapport

Det var svært at tro det, da jeg blev ringet
op af Jens Trabolt i begyndelsen af december. Jeg havde vundet 14 dage i en JS-1 i
Sydafrika!
Jeg gik straks i gang med det praktiske.
Min største udfordring var at få ferie, og det
blev styrende for hvilken periode jeg kom
afsted. Perioden blev d. 15. til 29. Januar.
Dernæst skulle jeg beslutte mig for hvilken plads jeg ville flyve fra. Efter anbefaling
blev det ved Soaring Safaris i Bloemfontein.
Bloemfontein er den 6. Største by i Sydafrika, og ligger ca 400 km sydvest for Johannesburg.
SIDE 32 NORDIC GLIDING 2017

Fra Skandinavien flyver man normalt via
London, Paris eller Dubai og videre. Flyvningen til Johannesburg er en natflyvning
og man ankommer om morgenen eller tidlig formiddag. Man kan flyve videre med
indenrigsfly til Bloemfontein, eller køre de
knap 5 timer i bil på fine veje, og således
være fremme på pladsen midt på eftermiddagen. Der er kun 1 times tidsforskel til Sydafrika, og man slipper for problemerne med
jetlag.
Soaring Safaris opererer fra New Tempe
Airfield der ligger i den nordvestlige kant
af byen, med lufthavnen Bram Fischer på

den anden side af byen.
Pladsen er ukontrolleret, har 3 græsbaner
og 2 asfaltbaner, og livlig aktivitet af bl.a.
skoleflyvning, aerobatic og faldskærmsflyvning. Specielt i weekenderne. Det fungerer
dog fuldstændig problemfrit med gode trafikprocedurer, positionsrapporter og stor
forståelse for hinanden.
Svæveflyene starter oftest på bane 36, der
er udstyret med 300 m lang, men smal, asfaltstribe der hjælper med accelerationen
og reducerer støvet i startløbet. Pladsen ligger i 4500 fods højde, og sammenholdt med
den relativt høje temperatur og oftest tungt

lastede svævefly er der ikke meget overskud
til slæbeflyene. Der er masser af landbare
marker i nærområdet.
New Tempe airfield ligger i Bram Fischer
TMA og der bliver således åbnet en tragt
hver dag som svæveflyene kan bruge for at
komme ud af området. Den går fra ca. 5 km
syd for pladsen og åbner sig mod nord og
nordvest. Ca 20 km ude kan man dreje mod
syd eller fortsætte mod Nord og Nordvest.
Loftet er FL145 der stiger til FL195 længere
mod Nordvest.
Soaring Safaris er drevet af Dick Bradley,
og fungerer ganske fint. Han har 2 C-182

3

5

slæbefly og en 10-12 svævefly til udlejning
lige fra LS-4 til JS-1.
Mange af piloterne på pladsen er gengangere og flere har eget fly med.
Jeg ankom til pladsen en lørdag eftermiddag, og blev meget vel modtaget. Jeg fik en
briefing på JS-1’en og procedurerne med
tøjring, strøm, vand o.s.v.
Jeg var så heldig at der samme aften var
arrangeret Braai (grill) og fik således en fin
mulighed for at stifte bekendtskab med de
andre gæster på pladsen. De laver normalt
Braai 2 gange om ugen og stort set alle piloter deltager.
Næste morgen mødte jeg op som de andre ved 0830-tiden. Man klargør sit fly inden temperaturen bliver for høj. Når man
er færdig bliver den bugseret til startstedet
af personalet. Briefingen starter kl 10 og
man begynder med gennemgang af gårsdagens flyvninger.
Derefter følger en meget grundig vejrbriefing suppleret med TopMeteos syn på
vejrsituationen. Til sidst settes der tasks, alle

6

1. Christiana. Man kan se forskellen på rig og
fattig.
2. Termik til +4500 meter
3. Forskellen mellem landbart område og ikkelandbart terræn
4. Forfatteren i cockpittet
5. Dick Bradley ejer og driver Soaring Safaris
med Shawn Lapworth. Dick har fløjet svævefly
siden 1960 og har boet i Sydafrika siden 1969.
Dick har været Sydafrikansk mester 7 gange og
fløjet 6 VM for Sydafrika og er fortsat aktiv i alle
aspekter af sporten.
6. Eksempel på overnatningsstandarden på centeret.

varierende baseret på piloternes erfaringsog ambitionsniveau. Dick klarede at lægge
opgaverne ret fint i forhold til vejret, og de
kunne stort set altid gennemføres.
Før første flyvning fra pladsen følger der
en personlig briefing af de lokale procedurer. Det er stort set en gennemgang af den
briefing man har fået tilsendt inden anNORDIC GLIDING 2017 SIDE 33
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SOARING SAFARIS
New Tempe Airfield - S29’1.96 / E026’9.48
Elevation 4526 fod
www.soaring-safaris.com
FASTE GEBYRER
Facility fee: 300 EUR/uge (dækker brug af
alle klubbens faciliteter, såsom swimmingpool, klubhus, strøm, oxygen, internet, vejrbriefing)
Validering af certifikat: 550 Rand
Flyslæb: 54 Eur til 1600’ AGL derefter 4 Eur
pr 100’
Flyleje: Man kan leje LS-4, LS-6, LS-7, Ventus B, Discus, ASW-27, Nimbus 3, JS-1 18M,
JS-1 21M, Duo Discus, ASH-25.
Priser fra 900 Eur/uge for LS-4 til 1400 Eur
for JS-1C 21m

New Tempe Airfield

Briefing

Startopstilling RWY 36

”Braai” på flyvepladsen

komst, men det er meget nyttigt. Specielt
emner som udelandingsmuligheder, density altitude og klimaet generelt er godt at
få gennemgået.

På glid mærker man med det samme, at
den vil fremad. Glidetallet er opgivet til 53
med en fin polar. Flaps er let- betjente og
bevæger sig stort set selv til den optimale
position og der er generelt små ændringer
i trim.
Landingen er uproblematisk. Flyet har
gode luftbremser og sætter man flaps i landingsposition kan man flyve en stejl (brant,
red.) finale. Rorvirkningen med flaps i landingsposition er endnu så god, at en sidevindslanding er forholdsvis ukompliceret.
Resten af flyvningerne jeg havde, var med
vandballast. Jeg bemærkede dårligt nok, at
flyet var tungere i termikken, til gengæld
var det tydeligt på glid.
Komforten i cockpit var fin, alle håndtag
sad fornuftigt placeret og udsynet til alle sider fint.

ikke det store problem, da basehøjden normalt er høj og giver mulighed for at krydse
disse områder med god margin. De ligner
egentlig bare flade græsområder, men er
fyldt med termitboer på en halv til 1 meters
højde, og de er hårde som sten. Der findes
enkelte flyvepladser i området, men mange
er uegnede til svævefly. De anbefaler på det
kraftigste at man finder en egnet mark nær
en asfaltvej og gerne tæt på gården. Dels
fordi selv få km på en markvej kan tage timer og dels fordi det bliver tidligt og hurtigt mørkt. Mobildækningen er ret god i
stort set hele det område man flyver i, så det
er oftest ikke noget problem at transmittere
en position hurtigt hjem til flyvepladsen.
Farmerne er normalt meget flinke og gæstfrie, og de vil typisk invitere på mad. Man
kan dog være uheldig at gården ligger så
langt væk, at man ikke kan komme derhen
og i ekstreme tilfælde kan man blive nødsaget til at overnatte i flyet.
Normale basehøjder er 10-14.000 fod over
terræn. Termikken virker lidt anderledes
end det jeg er vant til hjemmefra, og det

Mit fly i Sydafrika
JS-1’en som jeg lånte er fabrikkens fly og har
serienummer 1. Den er således ikke helt
identisk med nyere produktionseksemplarer. Det er en 18m-version og den var netop blevet modificeret med de nye EVO tipper. Da jeg ikke har fløjet den før, kan jeg
ikke sige om den er blevet bedre, men flotte er de! Jeg havde jo hørt meget om JS-1 så
jeg havde skyhøje forventninger. De blev
også indfriet.
Min første flyvning var uden vand og en
task i nærområdet, dels for at vænne mig til
flyet, men også for at lære området at kende.
Flyslæbet var ukompliceret, da den ret
hurtigt har god virkning på rorene. Jeg stod
af i en boble og tog den i top. Den viste sig
at være dejligt let på rorene med fin rorharmoni.
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Flyvning i Sydafrika
Området man flyver i er temmelig fladt
(platt, red). Der er mange steder gode udelandingsmuligheder, men også større områder der er ulandbare. Det er dog oftest

krævede lidt tid at forstå det.
Vejrudsigten forudser oftest tiden for termikstart ganske nøjagtigt og den fortsætter
normalt til solnedgang.
Under normale omstændigheder er det
normalt muligt med opgaver på over 500
km og der bliver lavet flere 1000 km opgaver i området, men sæsonen 16/17 har ikke
været den bedste og præget af en del nedbør.
I ugen før jeg ankommet var der faldet
meget regn, og det påvirkede flyvevejret en
del. Vi havde fint flyvevejr, men det var slet
ikke det normale sydafrikanske vejr. Det
kunne dog sammenlignes med en god dansk
sommerdag, så absolut flyvbart. Vi havde
basehøjder fra 5-9.000 fod over terræn og
vinduet for flyvning var typisk fra ca. Kl 1218 med opgaver på 350-500 km. Flere dage
havde vi problemer med overudvikling og
CB-aktivitet, så det begrænsede flyveområdet en smule.
Det var en helt fantastisk oplevelse at vinde denne tur. Det blev til 40 timer på 10

Juliett Sierra som jeg lånte er en tidlig 18mversion og den var netop blevet modificeret
med de nye EVO tipper.

Fakta om JS-1
18M/21M

flyvninger og ca 3500 stræk kilometer.
Jeg vil gerne takke NORDIC GLIDING
magazine, British Airways / Sunair og Jonker Sailplanes for denne fantastiske gave.

Max vægt 600 kg / 720 Kg
Bedste glid 53 / 60
Mindste synk 0,5 m/s / 0,48 m/s
VNE 290 km/t / 270 km/t

Special-designade
segellygbyxor
som förenklar livet i cockpit.
Justerbar resår
i midjan

Benficka
på låret.

Motorer-Reservdelar-Tillbehör
Tel +46-(0)171-414039
E-mail info@lycon.se · www.lycon.se
Gylf,
enkel att öppna
sittandes i planet.

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

Härkeberga 16
SE-745 96 Enköping
Sverige
Auktoriserad distributör för Rotax Aircraft Engines i
Skandinavien och Baltikum
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LEDER:
Hot eller möjlighet?
Nu ska ni få något att fundera över!
På Riksidrottsmötet i maj beslöts bl a att könskvotera fördelningen i specialidrottsförbundens styrelser (Svenska Flygsportförbundet är ett specialidrottsförbund). Så här står det: ”Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor
och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen”. Fördelningen ska vara 40/60%. Senast
2025 ska detta vara infört, RFs nya stadgar som stadgar om detta, ska gälla från 2021. Jag gissar att det betyder att av Segelflygets styrelse, som består av åtta personer, ska könsfördelningen
vara 40/60 senast 2025, alltså minst fyra vara kvinnor. Om man
inte uppfyller dessa krav riskerar man att förlora anslag från RF
och kanske rentav åka ur idrottsrörelsen (?).
Låt mig konstatera ett odiskutabelt faktum utan att lägga någon värdering i det. Flyg är av ohejdad vana en sysselsättning som
passar för män!
Jag är personligen emot könskvotering. Jag vill ha kompetenta,
engagerade och dugliga medarbetare runt mig. Kön, religion, hudfärg och ursprung är ointressant. Men det är ju klart, så borde det
vara i en ideell värld, så viss förståelse för RIMs ”tilltag” kan jag
ha. Men det drabbar urskillningslöst.
Lite statistik. Enligt senaste årsrapporten finns det 205 kvinnor i segelflygklubbarna, det motsvarar ca 9% av medlemsantalet. 2016 deltog 19 kvinnor i RST vilket motsvarar 6% av totala
antalet deltagare.
I USA var 2010 5.15% av innehavarna av kommersiella flygcertifikat kvinnor. FAAs statistik visar att denna siffra varit mer eller mindre konstant sedan 1980. Vidare att fler kvinnor satsar på
flyg som yrke än som sport.
Antalet kvinnliga piloter i Lufthansa är 6% av det totala antalet. Lufthansa fick sin första kvinnliga kapten år 2000. Worldwide
är andelen kvinnliga piloter 3%.
Googla på ”women in aviation” och det kommer upp massor
med artiklar som handlar om duktiga kvinnor i flyget. Nästan uteslutande handlar det om kvinnor som slagit sig fram i en av män
dominerad verksamhet. Googla på ”men in aviation” och det är
en helt annan sorts artiklar.
Vi är alltså långtifrån sämst i klassen med våra 9%. Men varför
är det egentligen så här? I de flesta lagsporter och t ex fridirott
delar man upp manliga och kvinnliga lag/grenar. Och det är det
väl ingen som ifrågasätter. Kvinnor är ju fysiskt ”svagare” i dessa
sporter.
Men i flyg, i alla fall i segelflyg, finns det ingenting som säger
att män är bättre än kvinnor. Tvärtom. Min egen erfarenhet är att
SIDE 36 NORDIC GLIDING 2017

”

af Robert Danewid, Ordförande, Segelflyget

Nu är vi ju inte ensamma om dessa
problem. Ryttarförbundet har samma
problem, fast tvärtom. Av deras drygt
153 000 medlemmar är 90% kvinnor. I
deras styrelse sitter 13 personer, två
av dem är män.

kvinnor i allmänhet är bättre piloter än män. Varför är det då så
få kvinnor som segelflyger? Men handen på hjärtat, är det så konstigt? Hur ska vi få jämställdhet inom flyget så länge, som exempelvis, graviditet är ett hinder för att få certifikat och flyga, alltså
är graviditet i myndigheternas ögon en sjukdom(?). Och så länge
segelflygsporten är så mansdominerad med alla dess attribut tror
jag det är svårt att värva fler kvinnor. Alltså behövs det förändringar
– både i samhället och framförallt i vår egen värld!
Vi har separata damtävlingar i segelflyg samtidigt som våra
”vanliga” tävlingar är öppna för båda könen. Varför det? Jag har
ställt frågan internationellt flera gånger, senast när jag var chief
steward på Dam-VM 2015. Svaret jag får är att det är kvinnorna
själva som vill ha det med motivet att det gagnar deltagandet av
kvinnor i vår sport. Är det riktigt?
Nu är vi ju inte ensamma om dessa problem. Ryttarförbundet
har samma problem, fast tvärtom. Av deras drygt 153 000 medlemmar är 90% kvinnor. I deras styrelse sitter 13 personer, två av
dem är män.
Svenska Cheerleadingförbundet, som är ett grenförbund inom
Svenska Gymnastikförbundet har en styrelse bestående av nio
medlemmar, varav en är man. Vad jag kan förstå är cheerleading
en sport enbart för kvinnor. (Hur kan det vara tillåtet…….?)
Naturligtvis är kvoteringen ett hot och problem för oss. 9% av
våra medlemmar ska förse förbundsstyrelsen med 40% av dess
ledamöter. Och inte bara styrelsen, det gäller även valberedning
och chefstjänstemän. Vad är lösningen – om det finns någon?
Med kniven mot strupen måste vi ju se detta som en möjlighet,
ett incitament till att det måste bli fler kvinnor i segelflyget. Det
är klubbarna som väljer ledamöter i förbundsstyrelsen, det är inget jag som förbundsordförande kan påverka. Och då måste det
ju finnas duktiga, engagerade och kompetenta kvinnliga segelflygare i klubbarna, som coachas och förs fram av klubbarna. För
att sitta i förbundsstyrelsen innebär att man är just kompetent,
engagerad och jobbar ideellt. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten
2015 en nationell kvinnosamordnare och under detta året tar vi
fram en jämställdhetsplan, men det är på klubbnivå man rekryterar medlemmar.
Slæb af tunge fly som fx Duo Discus fra Bjorlis 800 meter
Ska vi ändra
och göra
attraktivt
för fornuft.
kvinnor, eller
baneoss
er mulig,
mensegelflyg
kræver aktivering
af sund
har vi det bra som det är i vår machobubbla?H

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

www.inter-hannover.se/contact/aviation/

+46 (0) 8 - 617 54 00

H Hvad jeg lærte om flyvning af dette

”

”Ufrivilligt midtpunkt i loop”
Aerobatic-flyvning er fin, men ikke når man bliver ufrivilligt deltager, skriver Henrik Rikard
Rasmussen om dette close call.
Tekst: Henrik Rikard Rasmussen (som lærte noget om flyvning af denne oplevelse)

Det var en smuk efterårsdag på den jyske hede med solskin, svag
vind fra nordvest, tørtermik til ca. 7-800 meter og god sigt.
Jeg havde taget tidligt fri fra jobbet i Århus, så jeg kunne nå at
køre til klubben, hvor jeg skulle klargøre klubbens Arcus M, inden
jeg kunne komme i luften til en forhåbentlig god eftermiddagsflyvning til den Jyske vestkyst. Jeg havde ikke fået kontakt med nogen, der var interesseret i et bagsæde, så jeg var solo på flyvepladsen og i cockpittet.
Efter montering af vingetipper, benzinpåfyldning, dagligt tilsyn
og cockpitcheck startede jeg motor og taxiede efter opvarmning
ud på bane 30 græs,hvorefter jeg hurtigt var i luften efter ca. 450
meter.
Jeg fik kontakt med tørtermikken lidt vest for pladsen og svingede mig op til ca. 700 meter, hvor jeg fældede motor ind og satte
kursen mod Vestkysten med vendepunkt Ulfborg plottet ind i
LX9000. Jeg forventede ikke nogen rekordflyvning, men bare en
hyggelig tur i det prægtige efterårsvejr, hvorfor jeg ikke koncentrerede mig om MacCready-teori, men bare om at holde mig flyvende, hvilket også viste sig at være svært nok i tørtermikken.
Ved Pårup kaldte jeg Karup Approach og fik klarering til at flyve i TMA med rapportering, når jeg vendte Ulfborg. Transponder
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blev sat på aktiv Mode S med squawk 7000 for VFR-flyvning, ligesom flyets FLARM var aktiv. Jeg havde ingen kontakter på Flarmen og visuelt var der ikke andre fly i luften, hvad jeg dog ikke
forventede en hverdags-eftermiddag, hvor de fleste svæveflyvere
nok enten var på job med tanke på, at vejret ikke var noget specielt. Fra Karup approach fik jeg oplyst, at der ingen trafikinformation var at tage hensyn til.
Lidt øst for Herning var jeg noget lavt ca. 450 meter, men det
gav ingen bekymring i cockpittet, fordi jeg var placeret på den forlængede centerlinie til Herning Svæveflyveklubs græsbane 27. Der
havde været bekymrende stabilt i luften et stykke tid, og derfor var
jeg meget fornøjet over Arcus’ens store glidetal, og senere løftede
mit humør sig, da jeg kunne se et svævefly svinge rundt i termikken lidt syd for banen i Herning. Det andet svævefly var ca. 100 m
højere end jeg, og min Flarm viste, at det steg og en afstand på ca
3,5 km. Jeg vurderede, at det var muligt for mig at ankomme i den
samme boble og plan B til endnu have højde til en sikker landing
på Hernings bane 27 græs, hvis jeg ikke fik fat i termikken. Motor,
vurderede jeg, var stadig en option på det tidspunkt, men ville sikkert ikke være det, når jeg ankom i boblen.
På vej over mod det andet fly øgede jeg hastigheden til ca. 160

Det andet fly var øjensynlig i gang
med et indvendigt loop med mig som
centerpunkt. Afstanden var så lille, at
jeg uden problemer kunne se ansigtet
på begge piloter i ASK21’eren. Da piloterne ikke orienterede sig i retning af
mig, var jeg klar over de endnu ikke
havde set mig.

km/t for at komme frem til termikken, inden den måske døde ud,
eller det andet fly fløj videre. Min afstand var nu ca. 2 km til det
andet fly, som endnu kurvede i termikken lidt over min højde, men
tilsyneladende ikke med noget særligt stig. Uden noget varsel rullede det andet fly voldsomt om i rygflyvning, for derefter at flyve
direkte mod mig inverted med stor hastighed, og bare med en smule større højde end min egen. Afstanden blev decimeret på ”nul
komma fem”, min FLARM skreg op, og jeg var sikker på, at den
anden pilot ikke havde set mig endnu, så jeg eksekverede det foreskrevne højresving for at undvige. Pyh – jeg åndede lettet op! Jeg
kan ikke udelukke, at jeg fik udtalt et par forbandelser i cockpittet
og tænkte mit om den anden pilot. Min puls havde været høj, og
nu var den var på vej ned igen, men bare for at stige kraftigt igen,
da det andet fly nu pludseligt fløj vertikalt ned lige foran næsen af
mig - så nært, at jeg troede vi ville kollidere i luften. Det andet fly
var øjensynlig i gang med et indvendigt loop med mig som centerpunkt. Afstanden var så lille, at jeg uden problemer kunne se
ansigtet på begge piloter i ASK21’eren. Da piloterne ikke orienterede sig i retning af mig, var jeg klar over de endnu ikke havde set
mig. Herefter mindes jeg ikke, hvilken manøvre jeg foretog mig
for at undvige, udover at jeg dykkede kraftigt for at øge hastighed
og komme væk, men ikke desto mindre blev jeg indviklet i en tredje aerobatics-manøvre, hvor det andet fly kom meget nær på min
højre vingetip, inde det endeligt var kommet lang bagud fra min
position.
Jeg var rystet, dybt chokeret, og kunne lige akkurat fatte mig til
at flyve mod græsbanen i Herning, hvor jeg ville lande for afstressning, da jeg ikke mere havde lyst til at flyve den planlagte tur. På
finalen valgte jeg dog i stedet at flyve hjem på motoren, så det kunne blive en problemfri returflyvning.
På vej hjem kontaktede jeg Karup Approach 2 gange, første gang
for at meddele, at jeg returnerede inden Ulfsborg, og anden gang
for at melde ud af TMA ved Pårup.
Vel landet og efter flyet var vasket og sat i hangar igen, satte jeg
mig i klubhuset og tænkte over det passerede. Jeg var ikke i tvivl
om, at dette på en eller anden måde skulle have et efterspil, men
ikke lige helt klar over hvilket.
Efter samtale med en af klubbens 1. instruktører, valgte jeg at
følge hans råd og kontaktede flyvechefen i den klub, det andet fly
tilhørte, for at få udleveret kontaktinfo på den relevante pilot. Jeg
kontaktede ham senere på dage telefonisk, hvor vi fik talt det pas-

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

serede igennem.
Den involverede pilot forklarede, at han intet havde bemærket
omkring min tilstedeværelse. Jeg spurgte ham, om han ikke havde
FLARM i deres ASK 21 og fik det svar, at det havde de da, og jo –
han havde hørt et par ”blip” da de svingede sig op i termikken, men
han tænkte, at det var en fejl ved FLARMEN. Han mente at havde
holdt godt udkig mens de kurvede op i boblen, og at det derfor var
sikkert at lave en rulning til rygflyvning ud af boblen. Han fortalte endvidere, at han var instruktør på et kunstflyvningskursus på
dagen med mange flyvninger og stor aktivitet i luften. Endvidere
anvendte det andet fly anden radiofrekvens end Svæveflyve Midt
og/eller Karup frekvensen, hvorfor de heller ikke havde hørt nogen kommunikation. Samtalen sluttede i en positiv ånd, og jeg fik
ham til at love mig, at han for fremtiden ville holde et meget bedre udsyn inden start af aerobatics-manøvrer.
Læring at tage med sig fra dette incident må være:
•
Det er ekstremt vigtigt at holde skarpt udsyn når man
flyve fra en boble, og sikre sig at andre fly kan regne ud, hvilken
retning man har tænkt sig at flyve i
•
Det burde være meldt ud, at der var et aerobatic-kursus
til Karup Approach, , så jeg kunne havde været informeret om aktiviteten ved min anmodning om klarering til at flyve i området
PS: Har du en oplevelse som du (med navn eller anonymt) vil
dele med andre piloter, så skriv! (det giver 3 x rødvin)! H

OM FORFATTEREN
Henrik Rikard Rasmussen
Flyveklub: Silkeborg Flyveklub
Alder: 56
Uddannelse: Politibetjent, Merkonom, IT uddannelse
Job: IT-konsulent
Fritidsinteresser: Svæveflyvning+ TMG, badminton, cykling.
NORDIC GLIDING 2017 SIDE 39

H Pionerer

Günther Groenhoff och Fafnir

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

1932, knappt 24 år gammal, gav Groenhoff ut
den självbiografiska boken ”Ich fliege mit und
ohne Motor”

Günther Groenhoff
Groenhoff var en av de stora pionjärerna, om inte den största, och var segelflygets största affischnamn i början av 30-talet. Hans betydelse för att göra segelflyg till en folksport, som det
faktisk var i Tyskland på 30-talet kan nog inte överskattas.
Tekst: Robert Danewid
Foto: Scalesoaring.uk, Bundesarchiv, m.fl.

Günther Groenhoff och hans segelflygplan A-diplom på stranddynerna i Rossitten i der hans ledning skolades Günther till seFafnir var världsberömda i hela Tyskland i dåvarande Ostpreussen 1926. Här huserade gelflygare.
1927 tog han motorcert vid Deutsche
början av 30-talet och Groenhoff förekom den kände Ferdinand Schulz (RRG Rhön
flitigt i den tyska pressen. Nästan varje må- Rossitten Gesellschaft hette skolan) och un- Verkehsfliegerschule Braunschweig (DFS)
och året efter flög han sin förnad hittade han på något sensatista aerobaticuppvisning.
onsartat och nytt. I maj 1931 startaDen 17 juli 1929 tog han sitt
de han med Fafnir i München och
C-diplom på Wasserkuppe. Stflög 272 km längs en kallfront inrax därefter havererade han på
nan han landade i TjeckoslovakiVästhanget. Flygplanet ”föll
en. Detta rekord stod sig i 3 år och
fritt” 80m men Günther klaraär onekligen en av segelflyghistode sig utan skador. Märkligt nog
riens mest meriterande flygningar.
hände haveriet på nästan sam1932 gav Groenhoff ut boken ”Ich
ma ställe där han förolyckades
fliege mit und ohne Motor”, som
tre år senare.
blev en succé. Den 23 juli 1932 omTre dagar efter han fått C-dikom han i sin Fafnir efter en misplomet, den 20 juli 1929, flög
slyckad gummirepsstart från Washan med en bondson som passerkuppe. Han blev bara 24 år.
sagerare i en tvåsitsig RhönadGroenhoff föddes den 7 april
ler 36 km, från Wasserkuppe till
1908 i Stade i Niedersachsen. 1923,
Nordheim. Detta rekord stod
15 år gammal, kom han första gån- Fafnir var det först segelflygplanet där piloten inte satt ”utomhus” och
sig till efter hans död.
gen till Wasserkuppe. Han tog sitt detta bidrog så klart till bättre prestanda. Bästa glidtal var 1:27.
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I sin FS3 slog Ferdinand Schulz 1924 på sanddynerna i Rossitten ett världsrekord i uthållighet
på 8 tim 42 min. Under hans ledning skolades
Groenhoff till segelflygare.

Fafnir var designad av Alexander Lippisch.

Samma år anställdes Groenhoff som flyglärare på Wasserkuppe.
Alexander Lippisch började arbetet med
segelflygplanet Fafnir 1929. Designen var
mycket avancerad för sin tid med sin fribärande vinge och det var svårt att bygga
flygplanet. Fafnir var färdig strax innan
Rhöntävlingen 1930. Fafnir var inte första
flygplanet med fribärande vinge, Darmstadt
Konsul hade byggts redan sju år tidigare.
Men ett flygplan med sidoförhållandet 20
var exceptionellt på den tiden. Som jämförelse har en modern ASG 29 ett sidoförhållande på 31 och en EB 29 51. Vingbalken
behövde vara tjock för att få erforderlig bärförmåga och Lippisch använde sig av vingprofilen Göttingen 652, som är tjock och
har stor välvning. Det är ju bra vid låga farter, och det var det man ville ha på den tiden. Övergången mellan vinge och kropp
är mjuk och jämn. Vingen är rak med el-

liptiska spetsar. Vingprofilen ändras längs
spännvidden via den mindre välvda Göttingen 535 till Clarke Y längst ut, vingen var
dessutom skränkt för att ge bättre stallegenskaper. Vingen är en måsvinge, något som
blev rätt vanligt på 30-talet. Men det finns
inga aerodynamiska fördelar med det. Men
visst är det vackert!
Torsionsnäsan var helplankad (plywood)
och intill kroppen var vingen klädd med
plywood för att göra den mer vridstyv.
Ursprungligen var ”huven” helt i trä med
hål på sidorna, senare ersattes den med en
normal inglasad huv. Fafnir var det första
segelflygplanet där piloten inte satt ”utomhus” och detta bidrog så klart till bättre prestanda. Bästa glidtal var 1:21.
Somliga bilder/teckningar visar att Fafnir
hade en ratt istället för sedvanlig spak.
Namnet Fafnir kommer från isländskan.
Fafnir var son till dvärgkungen Hreidmar

och bror till Regin, Lyngheiðr, Lofnheiðr
och Ótr. Han påverkades av Andvaris ring
och guld, blev en drake och dödades slutligen av Sigurd.
Fafnir var klar för flygning precis i tid till
Rhöntävlingen 1930. Man fann direkt att
det uppstod turbulens i vingroten som på-

Groenhoff begränsade inte sine ”stunts”” till
flygningen!
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H Pionerer

1931, Expedition med Fafnir i Jungfrau-regionen, Alperne.

Groenhoff i Fafnir på Wasserkuppe. En av de
vackraste segelflygbilder som finns

1931, Segelflygexpedition til Jungfraujoch. Man
drog flygplanet upp med handkraft - 4148 m!

Marginal gummirepstart på Jungfraujoch ...

verkade prestanda och detta åtgärdades
genom att man klistrade på formade balsaklotsar i vingframkanten intill kroppen. Efter denna modifiering slog Groenhoff och
Kronfeld ett nytt rekord den 17 augusti med
30 km distans på tur och retur. Man vände
vid Kreuzberg (där brygger och serverar
man f ö sällsynt god öl) .
Nästan varje månad under 1930 och 1931
var Groenhoff rubrikernas man. Han var bl
a provflygare för Alexander Lippsich stjärtlösa flygplansprojekt. Lippisch konstruerade sedermera världens första och enda operativa raketjaktplan, Messerschmitt 163.
1931 flög Groenhoff Fafnir i Alperna i
samband med en segelflygexpedition. Här
råkade han ut för flera incidenter. Han höll
nästan på att slå ihjäl sig och man upptäckte ett konstruktionsfel i Fafnir.
1931 blev det stora året för Günther Groenhoff och Fafnir. Han var med och utvecklade, eller snarare ”blev klok på”, termikflygningens hemligheter. Han var bland de
första att använda flygsläp, tillsammans med
gode vännen Peter Riedel, en annan av pionjärerna. Utvecklingen av flygsläp, bilstart
och vinsch medförde att man kunde lämna

hangen och det bidrog starkt till att segelflyg blev en folksport i den tidens Tyskland.
I april flög Groenhoff 138 km längs Bergstrasse efter start i flygsläp. Och i maj det
året flög han 272 km från München till Kaaden i dåvarande Tjeckoslovakien. Det var
ett världsrekord. Men eftersom Peter Riedel
hade bogserat upp honom i flygsläp blev det
inget rekord. På den tiden ansåg nämligen
FAI att flygsläp var ”fusk”. Groenhoff kopplade på 450 m och efter två timmars flygning fick han kontakt med en åskfront, som
han följde in i Tjeckoslovakien. Hans högsta
höjd var 2200 m (i moln och utan blindflyginstrument) och flygningen varade 8.5 timmar.
Denna flygning skulle stå sig som den
längsta sträckflygningen i tre år, men kunde alltså inte noteras som världsrekord.
Rhöntävlingen 1931 vanns av Groenhoff
före Wolf Hirth och Robert Kronfeld. En av
dagarna flög Groenhoff 220 km från Wasserkuppe längs en åskfront till Magdeburg
och den flygningen, eftersom startmetoden
var gummirep, noterades som världsrekord.
Den 15 april 1931 förlänades Groenhoff
med silver-C nr 3, efter Kronfeld och Hirth.
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1931 fick han ta emot Hindenburgpokalen. Hindenburgpokalen hade satts upp 1928
av rikspresidenten och gamle fältmarskalen
Paul Hindenburg. Den delades ut till den
som gjort årets främsta flygprestation i Tyskland.
Günther Groenhoff var nu en ”riktig”
flyghjälte och välkänd i Tyskland. Efter superinflationen i början av 20-talet hade
Tyskland precis repat sig när den stora depressionen bröt ut 1929. Tyskland plågades
svårt av villkoren i Versaillefreden. Vidare
var det politiskt kaos i landet (detta var ju
precis innan Hitler och hans hejdukar tog
makten). Så det är lätt att förstå att allmänheten behövde och tog åt sig ”hjältar”.
1932, knappt 24 år gammal, gav Groenhoff ut den självbiografiska boken ”Ich fliege mit und ohne Motor” (Jag flyger med och
utan motor). Boken kan förresten laddas
ner på nätet. Om Fafnir skriver han:”Das
Flugzeug war speziell für Segelflüge in Gewittern und für Forschungsflüge konstruiert, mir nach Maß angepasst, vollkommen
geschlossen und hatte an beiden Seiten je
ein kleines Fenster, aus dem ich hinauslugen konnte.”

Minnesstenen vid platsen där Günther Groenhoff förolyckade den 23 juli 1932

... Groenhoff slog sönder hälften af höjdrodret
under den misslyckade gummirepstart fra Jungfraujoch. Men klarede at få kontroll, flyga ner
og lande i dalen. Men ett år senere tog lyckan
slut under et fatalt havari på Wasserkuppe (bild
t.h.).

1931, Berlin Groenhoff som provflygare för Alexander Lippsich stjärtlösa flygplan .

Groenhoff med Fafnir

Tragedin tog sin början i mars 1932 när
Beate Riedel, Peter Riedels syster och som
troligen var Günthers flickvän, omkom i en
bilolycka i en öppen sportbil, som kördes
av Günther. Han fick därefter svåra depressioner och började dricka, han gjorde t o m
självmordsförsök. Hans bror har berättat att
han allvarligt funderade på att emigrera till
USA.
Men när Rhöntävlingen 1932 startade i
juli var Groenhoff på plats med Fafnir. Den
23 juli närmade sig en åskfront. Medtävlarna fick kontakt, men Groenhoff hade inte
hunnit i luften. Vinden svängde men trots
det valde han att starta i gummirepsstart i
medvind på Västhanget. Farten var för låg,
Fafniren rutschade ner för hanget, slog sönder stabben mot en sten och kom i luften
okontrollerbar. Groenhoff lämnade flygplanet, men höjden var för låg för ett fallskärmshopp och han omkom omedelbart vid nedslaget. Fafnir var bara lätt skadat och reparerades.
Så meningslöst, man kan undra varför
han, som var så erfaren, valde att göra något så dumdristigt som att starta i medvind
med gummirep. Var han påverkad av sin

depression?
Günther Groenhoff och Fafnir är för evigt
förknippade med varandra. Groenhoff var
en av de stora pionjärerna, om inte den största, och var segelflygets största affischnamn
i början av 30-talet. Hans betydelse för att
göra segelflyg till en folksport, som det faktisk var i Tyskland på 30-talet, kan nog inte
överskattas.
Enbart under 1939 utbildades 40 000 A,
B och C-diplom av 3 000 lärare på 450 olika flygfält inom det nazistiska NSFK. Under tidsperioden 1935 till 1944 byggdes
nästan 18 000 segelflygplan i Tyskland.
Och finns det något vackrare segelflygplan än Fafnir? H
REFERENSER
(1) Von Hangwind zur Thermik, Peter Riedel, Motorbuch Verlag 1984
(2) Handbuch des Segelfliegens, redaktör
Wolf Hirth , svenska upplagan 1943
(3) Sailplanes 1920-1945, Martin Simons,
Eqip 2001
(4) Diverse artiklar och bilder på Internet
DLR

Med konstruktören Alexander Lippisch på Berlin Tempelhof, 1931

Groenhoff og Alexander Schleicher

Fafnir på Wasserkuppe. Huvudbygnaden på
Wasserkupper är f.ö. i dag uppkallad efter Groenhoff (Groenhoff Haus).
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H Bucket List: New Zealand

Drømmebølgen
New Zealand

Noe av det som virkelig inspirerte meg da jeg begynte å fly seilfly var
å se Gladiators of the Sky, dokumentarfilmen fra seilfly Grand Prix i
Omarama i 2007. Jeg har siden den gang vært veldig fascinert av å fly
der, og lovt meg selv at en gang skulle jeg reise dit og fly.
Så da Arnulf Snekvik sist sommer kontaktet meg og spurte om jeg
ikke hadde lyst til å fly på New Zealand sammen med ham, så var det
et ”Bucket List-item” jeg umulig kunne si nei til!
Tekst og foto: Arne Martin Guettler, Drammen FK

Langt nede på hanget langs Mt Cook

Arnulf har nemlig de siste par sesonger hatt sommerjobb som instruktør for Auckland Gliding Club. Og denne gang hadde han
fått lov til å invitere med seg noen nordmenn for å fly med klubbens Duo Discus i Omarama. Så planer ble lagt, og i november, i
tide for den beste del av den New Zealandske vår, reiste jeg til andre siden av jordkloden for to ukers flyopplevelser.
Med over 30 timers reising og 12 timers tidsforskjell kan det fort
bli slitsomt å begynne å fly de første dager. Jeg hadde dog foreberdt meg godt, og lagt om døgnrytmen allerede i Norge, samt sovet godt på flyet ned, så allerede dagen etter ankomst var jeg utvilt
og kommet over kultursjokket med New Zealand. CoreoliseffekSIDE 44 NORDIC GLIDING 2017

ten har nemlig stor påvirkning: de kjører på feil side av veien, og
svinger motsatt vei i rundkjøringer og termikk! Men det var ikke
akkurat sommertermikk som ventet oss. Bakketemperaturen lå
på heller kjølige 5 grader, og himmelen var i stor del dekke av skyer med snøbyger. Likevel, første flydag skulle brukes til å bli litt
lokalkjent, så vi tok av og fikk fløyet noen timer de nærmeste milene fra flyplassen, og så vidt litt inn mot fjellene før vi ble stoppet
av snøbygene. Men uansett greit å starte litt forsiktig.
Neste dag lovte langt bedre forhold. Bra termikk opp til 10-11
000 fot (som de måler høyden i der), og gode forhold i omtrent
hele området. Det skulle faktisk vise seg å bli den beste termikk-

dagen. Vi ble tipset om å fly vest mot Mount Aspiring, siden det
er et høyt (3033 m) og dramatisk fjell, men også i et området hvor
det ikke så ofte er mulighet for å fly. Men oppe i luften syntes jeg
det så finere ut mot nord, og New Zealands høyeste fjell, Mt Cook
(3764 m), lå og fristet i det fjerne. Så ferden gikk den veien, så
kunne vi heller komme tilbake og fly vestover senere på dagen. Og
nordover gikk det, med bra og høy termikk hele veien inn i de New
Zealandske Alper. Mt Cook ble passerte med stil og vi fortsatt
langt videre nordover i Alpene. Til slutt var vi kommet så langt
nord at det ble vurdert at om vi utelandet nå så ville det ble en veldig dyr henting, så av økonomiske grunner bestemte vi oss derfor

for å snu. Dog ble det for sent til å fly vestover mot Mt Aspiring
senere, men uansett ble det en fantastisk dag tilbragt i fjellene.
Men vi var ikke de eneste som hadde utnyttet dagen. Gavin
Wills, som driver det kommersielle seilflysenteret i Omarama, hadde tatt med seg en elev på fjellflyskolen og flydd helt vest til New
Zealands mest kjente fjord (eller fiord som de feilstaver det), Milford Sound. Milford er en veldig spektakulær fjord, med bratte
fjellsider rett opp fra havet. Omtrent som fjordene jeg kjenner og
elsker fra Norge! Men å fly dit er en krevende flytur, og Gavin holdt
en debriefing for oss neste dag om denne turen. For å komme dit
må man krysse et flere høye fjellpartier, med ulandbart terreng
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Seilflyslep tar av fra Omarama

Landing like før regnskyllen kom

Alle var enige om hvor det så
best ut. Arnulf (t.h.) med et
par av de ansatte på Glide Omarama

villet oss inn i noen dumme, ulandbare daler. Glide Omarama følger også alle fly med Spot, og om noen ikke kommer tilbake så
sender de et slepefly for å hente deg om du har landet på en stripe,
eller skulle det ha gått verre så starter de redningsaksjon. Det er
en ekstra trygghet å vite at man blir passet på og ikke blir forlatt
om man skulle lande i ødemarken et sted.
Det ble så noen dager med dårligere vær, og regn. New Zealand

er et lite land, med store hav ikke langt unna på noen kant. Det
bringer inn mye fuktig sjøluft. Men akkurat Mackenzie Basin, hvor
Omarama ligger, er litt beskyttet. Med de høye New Zealandske
Alper mot vest som skjermer for det generelle vestlige været, og
også en fjellfjede i øst som skjermer mot dårlig vær fra øst. Så mens
det langs vestkysten er mye skyer og regn, og er veldig frodig og
grønt, så er det nesten ørkenforhold i Omarama, hvor alt som ikke

Keith Essex, nr 2 i verden på
OLC de siste to sesonger

mellom. Kommer man fram til Milford så finnes det en flyplass
der, men den kan man også fort få bruk for. Det er oftest lite eller
ingen termikk i sjøluften der, og det kreves mye høyde for å komme seg sikkert tilbake over fjellene. Så med den briefing hadde vi
et mål, vi måtte prøve å fly til Milford en dag! Eller i det minste til
Mt Aspiring. Så fikk det heller bare være om vi utelandet og måtte bli hentet hjem igjen. Opplevelsen ville være verdt den høye prisen.
Vi fløy uten mannskap til å hente oss, og som mange andre fjellområder så er det begrenset med landbare steder når man flyr fra
Omarama. Men veldig mange av de landbare stedene er flystriper
som er lette å lande på, og hvor man kan få transportslep hjem igjen (bare regn med at det kan bli dyrt). Noen av disse ligger til og
med steder hvor det ikke finnes telefondekning eller en gang bilvei, så fly er eneste måte å komme ut om man vil ha med seg flyet!
Og alle disse flystripene er beskrevet i utelandingskatalogen, og
ligger i vendepunktslistene. Så om man flyr så man alltid har en
av disse stripene innen rekkevidde så er det overkommelig fjellflyging. Jeg hadde naturligvis også god hjelp i å ha med meg Arnulf
som kunne hjelpe med navigasjon og med å passe på at vi ikke forSIDE 46 NORDIC GLIDING 2017

Skybas dropper brutalt langs sjøbrisfronten

Omarama er på New Zealands syd-ø, ca 340
km sydvest for Christchuch. Rejsetid fra
Christchurch Intl Airport er ca 4 timer.

er dyrket er i nøyanser av brunt. Langs de lange nord-sør gående
fjellkjedene blir det også veldig ofte meget bra bølgeforhold fra de
vestlige vinder. Bølger som kan strekke seg hundrevis av kilometer.
Den neste flybare dagen fikk vi oppleve et annet fenomen den
New Zealandske geografien bringer. Denne gang var det lange
energilinjer av konvergens hvor sjøbrisen fra øst møtte fjellene og
den tørrere luften i Mackenzie Basin. Fascinerende å ligge i skybas på vestsiden i 10-11 000 fot, mens skyene like øst nådde ned
til 4-5000 fot. Vi holdt oss klokelig på den høye siden og kunne
cruise i behagelig vis.
Dagen etter var det igjen meldt dårlig vær med overskyet og regn.
Men det var mulig å henge litt lokalt, så vi ga det et forsøk. Vi var
der tross alt for å fly. Og etter å ha rotet litt rundt lokalt, så plutselig fant vi bølgen! Den var ikke kraftig. Men ut fra at vi ikke hadde noen forventinger, så var vi strålende fornøyd med å ta tiden til
hjelp. Og til slutt kom vi oss helt til Mt Cook, og fikk tittet ned på
den majestetisk topp mellom skyene.
Det forsatte med flere bra termikkdager, før det slo om. 8. november kom vestavinden og det var bølgeforhold som ventet. Oksygentanken var fyllt, og vi var klare for de legendariske New Zealand-bølgene! Vi fikk tak i bølgen nesten umiddelbart, og satte
kursen nordover mot Mt Cook. Det gikk fort både fremover og
oppover langs noen utrolige lenticularisskyer som strakte seg i lanNORDIC GLIDING 2017 SIDE 47

H Bucket List: New Zealand

Omarama flyplass

New Zealands høyeste fjell, Mount Cook

Bølgeforhold: 10 000 fot, 100 knop og 10 knop stig

ge linjer. Like før Mt Cook vendte vi nesten sørover igjen for å gå
for hastighet. Her kunne vi cruise i 10 000 fot på max hastighet,
og likevel sto variometer rett opp! I løpet av dagen fallt vi ut av
bølgen noen strekker og rotet litt med å finne tilbake, så det gikk
langt fra like fort hele dagen. Likefullt ble det over 700 km på OLC
på en flytur som varte under 5 timer. Effektiv flyging!
Når vi kom til den siste flydag hadde vi gjort flere forsøk på å
komme vestover til Mt Aspiring, men forholdene hadde aldri helt
sammarbeidet, og det ble for vanskelig å nå fram dit. Men vi hadde heller ikke hatt noen utelandinger, og budsjettet vårt for utelanSIDE 48 NORDIC GLIDING 2017

dinger var inntakt. Så med ingenting å tape siste dag fikk vi gjøre
et siste forsøk, og heller utelande om det ikke gikk.
Siste dag startet lovende, de første som tok av løste ut i 300 m,
og klatret opp på termikk derfra. Dette blir lett! Men det skulle
det absolutt ikke bli. Med svak termikk så steg vi aldri så mye før
vi fortsatt videre på jakt etter noe bedre. Og til slutt havnet vi etter noen mil lavt på et hang hvor vi ble liggende og kjempe i en
halv time. Eneste lyspunktet, bortsett fra at vi ikke stod på bakken
enda, var da det kom et annet seilfly inn under oss med motoren
i gang. Vi var ikke de eneste som slet.
Vi kjempet oss til slutt opp, og kunne fortsette. Vi kom oss etterhvert til Makarora, hvor en dal leder inn mot Mt Aspiring. Da
kom Keith Essex ut av dalen under oss. Keith er en av toppilotene
som flyr strekk i Omarama, i tillegg til i Minden i USA, og har de
siste par sesonger blitt nummer to i verden på OLC. Han hadde
også den lengste flyging i verden i 2016 (2674 km). Han kunne
rapportere at hanget i dalen fungerte såvidt til å holde høyden, om
man klarte å holde seg over toppene. Så med de oppmuntrende
ord, og et utelandingsbudsjett å bruke opp, så fortsatte vi. Og ankom etter få minutter under de samme toppene vi måtte holde oss
over.
Derfra gikk det videre nedover inn i dalen. Men vi er jo seilflygere så vi var optmister og fortsatte. Litt lenger fremme svingte
dalen og vind og sol ville stå mer gunstig, mente vi. Vi rundet svingen uten at det bedret situasjonen nevneverdig. Men noen kiloe-

meter lenger frem, der sto en fin fjellknaus med dal som ledet vind
rett mot. Der må det da være hang. Og den fjellknausen snudde
dagen for oss. Straks vi ankom fikk vi et skikkelig spark i baken,
og etter første sirkel var vi allerede over toppen, og etter tre var
toppen forsvunnet langt under oss, og varioen viste et gjennomsnittstig på 13.5 knop!
Deretter avtok stiget, men luften ble også utrolig rolig. Vi turte
knapt tenke tanken, men kan det være... bølge? Og med litt videre søken mot vinden viste det seg at det var det. Veldig svak riktig
nok, men etter et slikt slit av en dag, var det bare deillig å ha jevnt
stig. Det gjorde ingenting at det gikk sakte, for tid hadde vi. Vi
bare lå der og nøt den fantastiske utsikten langs vestkysten mens
vi sakte steg opp til 12 000 fot. Deretter kunne vi glide inn til det
så vanskelig mål Mt Aspiring. Herfra planla vi å glide hjem til Omarama, men vi fant en ny bølge, og så da ble vi værende der en halvtime til bare for å nyte utsikten og opplevelsen på det som var min
siste flytur. Utrolig hvordan dagen hadde snudd fra å virke håpløs
til å kunne ligge i bølgen og kose seg i fantastisk ettermiddagsol.
De 90 km tilbake til Omarama ble ingen utfordring med 12 000
fot og 40 knop medvind, men utfordringer hadde vi uansett hatt
nok av. Totalt fikk vi flydd omtrent 50 timer og 3700 km i løpet av
10 flyturer på 14 dager. Og utelandingsbudsjettet vårt forble inntakt!
For de som skulle bli fristet til å fly fra Omarama også når Arnulf ikke inviterer, så finnes det en kommersiell seilflyskole, Glide
Omarama, med veldig dyktige instrukører i fjellflyging. De driver

Bølge i le av Mt Aspiring. Endelig nådde vi dit!

hver dag, hele sesongen. Det er riktignok ikke billig, de driver tross
alt kommersielt. I tillegg er New Zealand langt å reise og mange
tidssoner, så det krever et bra budsjett og planlegging. Men flyging her er også noe helt spesielt, så det kan anbefales å hvertfall
prøve én gang i livet, om man har mulighet.
Etter at jeg reiste hjem så fløy Arnulf også med Jo Inge Bjørø og
Vidar Ingebretsen. Jo Inge fikk en bølgedag fløyet over 1000 km,
og fikk endelig oppnådd dette målet sitt! Mens Vidar fløy sin 1000
km hjemme i Norge litt tidligere på året. Gratulerer til begge!H
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H Kebnekaise Wave Camp

KEBNELÄGRET 2017
Sedan 1962 har Segelflygklubben Kiruna arrangerat ett vågflygläger vid foten av
Sveriges högsta berg, Kebnekaise. Rapport från det 56:e Kebnelägret
Tekst Crister Björk
Foto Tom Arppe

Utsikt från Vuopphevardu 950möh mot Kebnekaise

Sedan 1962 har Segelflygklubben Kiruna
arrangerat ett vågflygläger vid foten av Sveriges högsta berg, Kebnekaise. Redan från
början skedde planering och flygning tillsammans med segelflygare från flera finska
klubbar, främst Rovaniemi, Kemi, Vasa, Cumulus och PIK från Helsingfors. I Kiruna
bogserade vi från början med en Tiger Moth
medan de finska klubbarna hade en Zlin
Trainer och en specialkonstruerad bogsermaskin, Hinu, med mycket bra prestanda.
Även de finska segelflygplanen var ofta modernare och bättre än våra Bergfalkar och
Baby Falkar. Den första diamanthöjden togs
till exempel redan första lägret av Paavo
Kyrömies i en Jaskolka, en mycket vacker
polsk ensitsare med fanérklädd vinge. Redan under sin första start kom Paavo upp
till drygt 7000m och succen var given. Intresset växte och i slutet av 80-talet gästades
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lägret av mer än 100 piloter och ett fyrtiotal flygplan. De senaste åren har deltagarantalet legat runt 15-20 segelflygplan och
ett fyrtiotal piloter. Flera motorflygare med
gyrokoptrar och ultralätta flygplan har tillkommit som gäster. Idag bor deltagarna i
Kirunaklubbens enkla stugby med fyrtio
bäddar eller i ett femtontal husvagnar som
ställs upp på isen. I Nikkaluokta, 10km västerut, finns en stugby med servering där
den vanliga påskfesten brukar hållas.
Hela älvdalen lämpar sig ovanligt bra för
vågflygning eftersom den har stor bredd,
bra vågor vid alla vindar utom ostliga och
dessutom ligger vid foten av Sveriges högsta
berg. Vyerna är fantastiska när vädret är
vackert och när inte segelflygning är möjlig
finns den orörda fjällnaturen alldeles inpå
knutarna för skid- och skoteråkare. Vi ser
ofta älgar, ripor, ugglor och snösparvar. Vid

ett flertal tillfällen har vi kunnat roteflyga
med både havsörn och kungsörn. De svenska höjdrekorden i damklass och tvåsitsarklass är satta på Kebnelägret. Flera gånger
har Fornanders höjdrekord tangerats, bland
annat av Bertil Ivert och Åke Svensson, men
det har inte räckt för en ny registrering. Åtskilliga diamanthöjder har skördats under
åren (1974 t.ex. 60st) och det är få läger där
inte någon diamanthöjd registrerats.

Det 56:e Kebnelägret.
Ovanligt sen påsk brukar innebära risk för
smältvatten på Paittasjärvis is. Därför började Kirunaklubbens eldsjälar ploga banorna redan i januari. Att det sedan blev mer
än 7 plusgrader i februari och snön sjönk
ihop till ett stenhårt skartäcke och vatten
flödade på isen kändes inte så välkommet.
Men till lägerstarten den 8 april var allt fi-

xat, banor, flygplansparkering och husvagnsplatser och temperaturen var åter under
nollstrecket.
Redan första lägerlördagen fanns Björn
Köhnke från Tyskland med sin ASW20 på
plats och lyckades hålla sig i luften mer än
tre timmar i den svaga vågen. Även Hans
Folkesson hann bekanta sig med kvällsvågen under nästan en timme.
Natten och söndagsmorgonen bjöd på
nysnö och ostlig vind men Cumulusklubben monterade sin Twin Astir och hann
med tre korta flygningar innan solen gick
ner.
Under hela första lägerveckan dominerade den ostliga vinden och det fanns nysnö på banan varje morgon. Dock visade det
sig möjligt att flyga alla dagar utom måndag. Det bildades svag våg vid ”Vindrutan”
och hang på ”Kattskallarna” som tidvis bar

Dagliga älgbesök.

Marja Mielonen provar syrgasen i Cumulus
Twin III.

Matti Kajola, Cumulusklubben.

Pelle Lönnbergs Buick 1948 klarar fortfarande
drygt 1100km från Helsingfors till Kebne.

Björn Köhnkes ASW20 med kamera på vingspetsen.

Vistasvagge norrut från 2000m höjd.

upp till 2000m. På lördag 15 april gav till
exempel 33 starter en sammanlagd flygtid
på 30 timmar. Lägret hade besök av 12 Young
Pilots som fick känna på både motor- och
segelflygning i fjällterräng.
Andra lägerveckan började vinden vrida
mot väst och på tisdagen gjordes 25 flygningar i bra våg. Björn Köhnke noterade
maxhöjden 6600m och fick därmed lägrets
första diamanthöjd. Tre guldhöjder och flera
flygningar till över 3000m blev också dagens skörd. Ytterligare en guldhöjd noterades på torsdag men sedan var ostvädret tillbaka och de 11 segelplanen packades in i
sina vagnar och tre bogserplanen återgick
till sina baser.
Vi kunde summera 181 segelflygningar
med en sammanlagd flygtid på 147 timmar
och drygt 47 timmars bogsering. Nytt för i
år var att Tom Arppe från Cumulusklubben

monterade upp sin webkamera utanför flygledarkuren så att vi kunde följa verksamheten via lägrets hemsida. Dessutom länkades
”Spot the gliders” till Flightradar så att vi
kunde följa de flarmutrustade segelflygplanen. Som vanligt trevlig stämning och många mysiga kvällar i grillkåtan. På långfredagen gick den sedvanliga påskfesten av stapeln i Nikkaluokta med god mat och högtidliga tal. Vi ses nästa år!
PS
Titta på Kirunaklubbens facebook-hemsida (Kebenekaise Wave Soaring Camp)
Tom Arppe och Björn Köhnke har publicerat fantastiska bilder.s/ H
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H Mennesker
Hvad
skal du med
sæson-2017?
Navn: Johan Van Buren
Klub: Sønderjysk SFK
Antal timer: ca 160
Job: Tømrer

Jeg må nok desværre erkende, at sæsonen 2016 for mit vedkommende
var mest favorabel for min arbejdsgiver med færre dage på flyvepladsen end forventet, og det har jeg en hel klar ambition om ikke skal gentages i 2017. Det rygtes at
man skal nå at blive FI (Førsteinstruktør) inden udgangen af 2017, så det er da et helt klart mål på
dagsordenen.
Men inden sæsonen for alvor går i gang, så starter projekt “værksteds renovering” i juni - for på
baggrund af et sponsorat på 12.000kr fra Davidsen i Rødekro, har klubben besluttet at sætte vores værksted i stand, så det forhåbentligt kan blive godkendt når Trafikstyrelsen banker på døren
sidst på sæsonen!
Med lidt held bliver der plads til en omskoling eller to, for nu står der da både en nyanskaffet Dimona og en selvstartende Janus CM bag hangar porten, som jeg endnu kun har fløjet enkelte starter på tilsammen. Nu var jeg også ude at rejse fra efteråret sidste år, og sprang derfor let og elegant vintervedligeholdet over - så man kunne forestille sig de andre materielkontrollanter mente
det var min tur til at syne fly til efteråret?
Hvad der sker kan jeg nok næppe forudse, men en god sæson, det er jeg sikker på det bliver!

Navn: Magnus Schön
Klub: Feringe SFK
Antal timer: ca 700
Job: Elkraftsingenjör

Navn Mats Stålhammar
Klub Ljungbyheds Flygklubb
Antal timer: ca 100
JobTillverkar kök
Även om flyget har funnits i mitt liv ända sedan födseln (farsan både segel- och motorflög under
min uppväxt) dröjde det ända till 2013 innan jag tog mitt segelflygcertifikat. Å andra sidan tog jag mig an flyget med besked när
jag väl gjorde det. Certet erövrades på en säsong och hela 2014 gick åt till att finslipa termikflygning och träna sträckflygning.
Säsongen 2015 likaså.. jag var försiktig i överkant och vågade mig riktigt aldrig ut ur ”tratten”. Men så 2016 släppte det och jag
fick verkligen luft under vingarna. Jag flög min första 100-km RST-bana i en otankad LS3 och fick faktiskt ganska hyggliga poäng.
Lite senare samma säsong gjorde jag min första utelandning i en skogsdunge med ett stukat huvudställ som resultat.
Tyvärr fick jag problem med axlarna och kunde inte medverka i klubbaktiviteterna i samma utsträckning som tidigare. Jag tog
en paus från segelflyget (typiskt när jag precis hade kommit igång på allvar) och tillfredställde mitt flygbehov med UL-flygning
(jag erövrade ULB-cert april 2016). Jag tilltalas väldigt mycket av enkelheten i just att flyga ultralätt. Jag drar ut kärran själv och
är luften inom en kvart utan hjälp från markpersonal, ”vinggubbe” eller bogserare.
Hösten 2016 började jag läsa PPL-teori i syfte att ta LAPL(A)-certifikat och ser mig gärna som en segelflygbogsör kanske redan
i slutet på den här säsongen. Den stora frågan är då: Har jag övergivit segelflyget? Absolut inte! Inte en chans! Jag saknar det
mycket och avser ta upp det igen snarast möjligt. Förhoppningsvis redan i år.
Segelflyg och motorflyg går inte att jämföra. Bägge delarna har sin speciella tjusning och användningsområde. När det gäller
att få den där smått religiösa upplevelsen, är det absolut inget som slår segelflyg! Jag kommer tillbaka. Jag ska flyga fler banor
och jag kommer att landa ute fler gånger. Räkna med det!
Så mina planer för 2017? Bli klar med mitt LAPL(A), återuppta segelflyget och snegla på möjligheten att flyga bogserkärra.

Navn: Morten Bennick
Klub: Polyteknisk Flyvegruppe
Antal timer: ca 2500
Job: Ingeniør

Under 2016 och även inledningsvis under 2017 har jag
brottats med en del motivationsproblem att flyga,
utan att riktigt kunna sätta fingret på orsaken.
Så under 2017 så kommer jag att försöka fokusera
på att hitta på kul grejer med flygningen för att se
var glädjen kan finnas. Några grejer är inplanerade
som jag hoppas ska hjälpa till med motivationen.
Jag ska vara tävlingsledare för vår deltävling ”Feringesträcket” i Inter Hannover Safe Skies. Det kan bli
spännande då det är en ganska brokig skara anmälda, med stor spridning i erfarenhet och flygplansprestanda. Jag ska själv testa att flyga Inter Hannover
Safe Skies på Ödestugu helgen efter.
Efter det väntar SM i klubbklassen i Arboga.
Därefter blir det äventyr i Tjeckien som ground crew
åt Gunnar och Per på EM. Ingen flygning, men det
blir den första internationella tävlingen jag besöker.
Avslutning blir det förhoppningsvis i Hemavan. Får
se om det blir någon våg där i år.
Hittar jag en lucka mitt i allt det här ska jag försöka
ta mig en tur till Dala-Järna och flyga med.
Vi ses under molnen!
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2016 var en dejlig sæson med masser af gode flyveoplevelse, 120
timer blev det til i alt fordelt på primært en-sædet og to-sædet svævefly. Den nok største oplevelse var at jeg i Ventus 2ct sammen
med Felipe Cvitanich i and ASH-26 fik gennemført en 700 km termik liga opgave på Sjælland. Det nok mest utrolige var at vi hverken fløj med vand eller udnyttede dagen helt, så jeg helt sikker på
at der kan flyves meget længere med Kaldred som udgangspunkt.
Andre flotte oplevelser var en tur fra Arnborg til Råbjerg Mile og retur og sidst men ikke mindst et helt fantastisk DM, hvor der blev
fløjet næsten alle dage.
Selv om lange flyvninger altid er sjovt, så det nu altid en fornøjelse
at flyve et sted hen hvor man ikke har været før ved hjælp af Termik. De fleste steder på Sjælland har været prøvet, men endnu har
det ikke være muligt at få vendt Odden Færgehavn.
Sidste på sæsonen købte jeg mig en anpart i et motorsvævefly IS28M2 også kaldet Rumæneren. Flyet er en anderledes fugl end de
fleste andre svævefly, i det der både er flaps og optrækkeligt understel, endvidere har det den lille finurlighed at det muligt at åbne
hooden lidt under flyvningen. Flyet er noget sidevindsfølsomt, så
der skal arbejdes en del når der startes i sidevind.
Selv om jeg hver andet år tager til Sisteron sammen med klubben,
så blev det udskudt i 2017 grundet førstegangs deltagelse i EM i
18m klassen i Lasham. Det er første gang jeg deltager i et EM og jeg
glæder mig meget til flyve med i konkurrencen.

Navn: Thomas Hansen
Klub: NTNU / Stockholms SFK
Antal timer: 1250
Job: Forsker
Navn: Gustav Salminen
Klub: Jönköpings SFK
Antal timer: ~500h, segel, TMG och
motorflyg
Job: Heltid på en flygverkstad och
flygskola och deltid som musiklärare och grävmaskinist.

Säsongen kom igång i början av april och jag har sedan dess hunnit
med att flyga en del. Det har mestadels blivit i Foxen men även några skoltimmar.
Man känner att de där 100+ starterna i Fox man gjorde förra året
lämnade avtryck när man ska komma igång nu på våren igen, man
behöver inte börja ifrån ’’scratch’’.
Förra året slutade med att jag blev svensk mästare i Glider Aerobatics och en 8:e plats i totalen på VM och mitt mål är att inte göra
sämre ifrån mig i år! Jag siktar på att tävla i SM, NM och VM och
eventuellt något mer, t.ex Ungerska eller Polska mästerskapen, beror på hur mycket pengar man lyckas skrapa ihop från sponsorer.
Utöver min egna aerobaticflygning i år så kommer jag att träna några nybörjare i sporten med målet att de ska flyga sitt första SM i
år, det är många som fått upp ögonen för aerobatics och vill prova
på den tävlingsformen trots att det inte alltid ses som ’’riktigt segelflyg’’. Förhoppningsvis så har vi fler kandidater till våra VM-satsningar framöver!

Etter noen år med ett større fokus på studier enn
på seilfly, ser jeg nå frem imot en skikkelig seilflysesong. I 2017 skal jeg fly ‘RST-veckan’ til SSFK,
delta på SM i Arboga og representer Norge ved
EM i Tsjekkia. Mine ambisjoner for sesongen er
trene mye sammen med gjengen i Stockholm, og
å få min Std. Cirrus over 100km/t i snitt, også på
dager uten perfekt vær. Jeg håper spesielt at EM
blir en gøy, trygg og positiv opplevelse, som gir
meg motivasjon til satsning i de kommende sesongene. Men mest av alt gleder jeg meg til å teste min ny-innkjøpte, 40 år gamle Badin type 100
vario, som jeg håper vil gi en bedre forståelse av
luftens bevegelser slik at jeg endelig kan lære
meg å fly termikk.
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HER FLYVES ...
I serien ”Her flyves” portrætterer
NORDIC GLIDING de klubber og
mennesker som driver svæveflyvningen i Norden.

Stockholms Segelflygklubb
Grundlagt: 1935
Medlemmer: Ca 150
Bane: 07/25 og 12/30 græs, 720 meter

1.

2.

Himlen over Långtora

Stockholms Segelflygklubb er en af de største og ældste svenske svæveflyveklubber
Klubmedlem Thomas Hansen (som i øvrigt er norsk, ikke svensk) er
ofte at finde i lufthavet over Långtora med sin LN-registrerede Standard Cirrus. Thomas og kæresten Gloria Stenfelt (som også er vældig
aktiv pilot i klubben) er begge forskere med speciale i aerodynamik.

Tekst og Foto Jens Trabolt

3.

Der er noget med navnet. Stockholms Segelflygklubb. Hovedstaden! Kongen! Regeringen! Stockholm er blandt de mest attraktive
og stolte hovedstader i verden med stor kulturel, arkitektonisk og
naturmæssig herlighed. En sand syndflod af turister resulterer i 11
mio. årlige overnatninger – og så har vi ikke engang omtalt Stockholms største attraktion: Svæveflyveklubben!
Ganske vist er selve klubben beliggende en vis distance fra selve
Stockholm – ca 70 km vest for Stockholm centrum, og selv de mest
forhærdede og løgnagtige ejendomsmæglere ville få ganske svært
ved at sælge klubben som beliggende i selve Stockholm.
Men det er stockholmere som flyver i klubben – derfor er navnet ganske berettiget.
”Vi har forsøgt at rekruttere de lokale, men det virker som om,
at det mest er stockholmere som flyver i klubben”, konstaterer SeSIDE 54 NORDIC GLIDING 2017

geflygchef Peder Ek, da NORDIC GLIDING besøger klubben to
dage i pinsen.
Men Stockholms SFK er i øvrigt ikke den eneste klub i regionen.
Der er ganske mange klubber rundt om Stockholm og den store
sø, Mäleren, som strækker sig fra kysten og vestpå ind i landet. Her
ligger Östra Sörmlands SFK syd for Stockholm, Eskilstuna sydvest, Arboga i vest og en time i bil nord for Stockholm ligger Uppsala FK.
Stockholms SFK er en klub med stolte traditioner som går langt
tilbage. Klubben startede på initiativ af Bertil Florman (senere flyvepladschef på Arlanda, ordførende i Flygsportsforbundet osv) i
1935 med base på den nu store flyveplads i Stockholm, Bromma,
og i 1939 fik klubben sit første rigtige fly, en Grunau Baby. Under
krigen i 1942 gik alle svæveflyvere i Stockholm sammen og Stock-

holms Segelflygklubb blev etableret på den militære flyveplads i
Skärpneck, ca 8 km syd for Stockholm centrum. Det blev tiden for
store fremskridt. I 1946 købte klubben sit første slæbefly, en Klemm
25, og i 1953 kunne eleverne for første gang nyde at have en instruktør med under flyvningen (!) i den DFS Kranich, som klubben fik af det svenske flyvevåben. Tidligere havde alle flyvninger
været solo (EK) – dvs uden instruktør. Det var nok også en tid,
hvor klubbens medlemmer blev ganske rutinerede i at reparere
skader. I 1959 fik klubben sin første Scheibe Bergfalke – en type
som fortsat findes i klubben. Den er dog ikke luftdygtig, men kan
gøres klar på kort tid, skulle man få den lyst!
Men som med alle centrums-nære flyvepladser resulterede en
stigende urbanisering i behovet for at bygge flere lejligheder og
huse. Stockholms SFK kunne derfor se, at fremtiden ikke var sik-

1. Stockholm SFK hører hjemme på Långtora - ca 70 km vest for Stockholm
centrum.
2. Ingen klub uden legender. Åke Pettersson er en af Stockholms SFK stolte sønnner og har et stort ansvar for klubbens udvikling gennem tiden: Han
har deltaget i 16 VM, har 14 SM guld, 7000 svæveflyvetimer hvoraf 2000 timer i skoling og mindst et par hundrede elever kan takke ham for certifikatet. Han har været svensk repræsentant i International Gliding Commission
i 20 år, chief steward under VM og ordførende i Segelflyget. Et stroke i 2010
siden satte en stopper for skolingen, men Åke er endnu stort aktiv for
klubben og findes ofte i luften.
3. Jan Rehn i et ubevogtet øjeblik med klubbens DG 1000. Jan er en af klubbens trofaste soldater og har fløjet siden 1971. Min favoritaktivitet? ”Det
giver mig stor glæde at flyve prøvelektioner med gæster - i øvrigt noget
som klubben tjener penge på. Der er utrolig stor variation i gæsterne og deres ønsker og robusthed overfor luftsyge. At kunne give dem oplevelsen at
flyve lydløst rundt i luften giver mig stor tilfredsstillelse”, siger han.
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H Her flyves: Stockholms SFK

700 meter over Wasserkuppe i en Ka 2b!
Samtidig er vi 1650 meter over havets overflade.

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

STOCKHOLM SEGELFLYGKLUBB FLÅDE
2 x ASK21
Duo Discus T
DG 1000
2 x Discus b
LS6 C
K8 B

Klubbens segelflygchef er Peder Ek: ”Det er et kontinuerligt arbejde at holde klubbens rutiner strømlinede, så vi holder en god sikkerhed”.

Marcus Lindquist, ex. hangglider-pilot, tilhører en ny generation af piloter i klubben. Han flyver meget og bidrager til at skabe aktivitet på Långtora.

”Og så gør du præcis som vi har aftalt!” (bemærk pegefingeren!)
Skolechef Oluf Karlström (gul jakke) i skarp indsats i bagsædet på
klubbens ene ASK 21. Danielo Schulman (blå trøje), 31, er elev fra
Stockholm og er 100 % afklaret med sine prioriteringer her i livet;
”Jeg skulle vælge mellem kørekort eller svæveflyve-certifikat. Det blev
flyvning, så jeg er afhængig af andre klubkammerater som kører i bil
fra Stockholm til Långtora”, siger han.
Oluf Karlström fejrer næste år sit 40-års jubilæum som svæveflyver.

ker i det centrale Stockholm. Klubben startede operationerne på
Långtora i 1967, og i 1980 fløj man for sidste gang i det centrale
Stockholm.
Flytningen var nu ikke nogen dårlig beslutning ud fra et flyveperspektiv. I dag rummer den naturskønt beliggende flyveplads på
Långtora alt det som en aktiv svæveflyveklub kunne ønske sig. Store byggelokaler, tidssvarende hangarer, 4 baner og en varieret og
fint opdateret flåde af klubfly. Det omkringliggende terræn er som
skabt til udelandinger – så længe man holder sig fra de skovklædSIDE 56 NORDIC GLIDING 2017

”
te kuller. Der er masser af fine marker. Som en kuriositet har man
nogle hundrede meters afstand mellem den aktive flyveplads/hangarer og selve klubhuset. Det skyldes, at man benyttede en anden
landingsbane, da man byggede klubbens infrastruktur. Nu anvender man banerne 07/25 og 12/30 – den længste er 12/30 med 720
meter græs, alle baner med frie udflyvningsforhold uden forhindringer. Det fungerer aldeles udmærket med klubbens slæbefly, en
Supercub og en Pawnee. Som en parentes har klubben også en Rotax 914-motoriseret Super Dimona som også kan slæbe. ”Det fungerer fint med ASK 21 og vores en-sædede fly, men vi slæber ikke
Duo Discus og DG1000”, siger klubmedlem Ola Öbom. ”Der er
vores baner trods alt for korte”. Klubben slæber i øvrigt fra 9-19.
Det er en selv-valgt begrænsning af hensyn til naboerne (grannarna, red.)

Antallet af moderne klubfly er flot – 2 x ASK 21, 2 x Discus B,
LS 6, Duo Discus og DG 1000 - dog næsten for mange i forhold til
klubbens nuværende medlemstal; Jan Rehn som er klubbens guide
overfor NORDIC GLIDING bemærker - halvt i spøg, halvt i alvor,
at skulle man få et havari er det ikke sikkert, at man vælger at erstatte flyet. Årsagen er desværre ikke unik. Som med mange andre
klubber har Stockholms SFK også bemærket den stigende alder på
medlemmerne og nedgang i aktivitet – glem ikke, at det er menneskerne som er en flyveklubs absolut vigtigste aktiv,
”Men det virker dog som om, at vi har en fin aktivitet nu for tiden”, bemærker Segelflygchef Peder Ek, som er en af de erfarne
ildsjæle som holder klubben på benene. ”Vi har et aktivt team af
piloter som flyver RST (Rikssegelflygtävlingen, red) og så har vi
faktisk også mange gamle hang- og paraglidingpiloter. De er væl-

Ola Öbom prøver kræfter med klubbens Dimona. ”Man kommer omkring i landskabet - det er attraktionen”, forklarer han.
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Næste stop ”Termik-city”! Klubbens velpatinerede bus fungerer som et
udmærket refugium når CB’erne skyder med hagl. Her Jeremy Lamb, Jonas
Nörgaard og i baggrunden Staffan Sandberg.

Andreas Jansen på kort finale i Pawnee til Långtoras bane 25. Af helt
åbenbare årsager er minuslanding ikke ønskværdig.

Alle klubber har deres ”troubadurer” som portrætterer livet i luften.
Stockholm SFK er ingen undtagelse. En af klubbens tro tjenere og
tusindkunstnere Lars-Åke Gustafsson, som herover beredvilligt demonstrerer skønheden i at bugsere en DG 1000 baglæns, har forfattet denne store lyrik: ”Nødlandning vid Långtora kyrka”. En klassiker? Lars-Åke er i øvrigt en erfaren pilot med første logbog fra 1959!

Slæbepilot, nordmanden Andreas Jansen, 25, har egentlig fået job i SAS,
men venter på linetraining. I ventetiden flyver han klubbens Pawnee.

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

Klubhuset på Långtora ligger separeret fra hangarområdet. Her findes
logi til ca 30 personer, køkken, toilet og dusch. En institution som
NORDIC GLIDING desværre ikke prøvede, er efter sigende ”lyvebænken (Ljugarbänken) på verandaen - den skulle nemlig være både behagelig og lærerig.

Dennis Erikson gør klar til en EK-start.
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dig robuste og flyver mange timer”.
Marcus Lindquist er en af disse ”konvertitter” som på bare tre
år har fløjet 300 timer i svævefly og som skaber vældig meget aktivitet på pladsen. Han har gennem flere år fløjet hangglidere, men
har i grunden altid været draget mod svæveflyvningen: ”Der er en
enorm performance i svævefly i forhold til hanggliders”, konstaterer han.
En anden ”konvertit” er Dennis Eriksson. Dennis har boet i USA
gennem flere år og fløj tidligere motorflyvning. ”Jeg sejler meget,
og jeg opdagede, at der er mange fascinationselementer, som deles
mellem sejlsporten og svæveflyvningen”, siger han. ”Derefter var
det bare at holde på”, og med succes for Dennis fik sin første EK
(solo)-start d. 27.maj.
Segelflygchefen Peder Ek var i øvrigt ikke i klubben for at flyve.
Men for at kontrollere, at alt fungerede.
”At drive virksomheden sikkert og principfast er et ”work in progress”, for der kommer hele tiden nye mennesker, som ikke kender
til de gamle rutiner. Svæveflyve-operationen ser ud til at gå rigtigt
til. Men vi må konstant sikre os, at vi er opdaterede og gør tingene
på efter bogen. Får vi et havari, så må det ikke være på grund af for
dårlig standard på rutinerne”, sagde han.

De to dage hvor NORDIC GLIDING var på Långtora var der
fuld aktivitet. Ikke med strækflyvning for vejret var med 700 meter base ikke fantastisk, men med skolingen – og skolingen er jo
klubbens livsnerve. Uden skoling producerer man ikke nye piloter
og dermed fornyer man ikke klubbens DNA.
Klubbens 2 ASK 21 var kommet i tjeneste med hver sin tilhørende instruktør og et antal elever – nogle mere voksne end andre
– sprang omkring for at holde hjulene i gang. Alt sammen for at
opleve det fantastiske ved flyve lydløst rundt på himlen. H
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Hvem er den bedste pilot, du nogensinde har fløjet med?

FLYVESTAFETTEN ...
20 ”kvikke” til en svæveflyvepilot.
FLYVESTAFETTEN portrætterer de
personligheder, der udgør svæveflyvningen i Norden.

Første solo
stabil dag med svak blåtermikk. Vi jobbet oss sakte, men sikkert og
som oftest godt under fjelltoppene til Makarora hvor vi møtte Keith
Essex (se profilen hans på olc). Han snudde og sa at det var dårlige
forhold foran oss. Vi fløy vidre allikavel og fant
bølge innerst i dalen! Plutselig var vi i 4000 m og kunne se ifra kyst til
kyst og se ifra bunnen til toppen av de sørlige alper. Nok høyde til å

Jeg har vært heldig å få fly med mange veldig gode piloter opp igjennom. Jo Inge Bjørø, min far, Maurice Honey, Arne Martin Guettler,
Erlend Sørbye og Vidar Ingebretsen. Men den desidert beste blir nok
Justin Wills. Når man har to sølv ifra VM og over 20 000 timer i boka
opererer man på et helt annet nivå. Jeg fløy en tur med han ut ifra
Omarama i mars 2016 og da fikk jeg et helt annet forhold til hva dvs
å være en god seilflyger. Vi fløy en 400km ut og retur i blåbølge ifra
Omarama til Springfield og tilbake. Måten han fant stig på var som
magi, og jeg lærte utrolig masse om bølge og hangflyging.

Stafet til Arnulf Snekvik overrakt af svenske David Gustavsson (foto) : ”Jag
hoppas Arnulf från Norge vill överta staffettpinnen och att han kan delge sin
känsla för segelflyg och erfarenheterna som instruktör i Nya Zeeland!”

Hvad sysler du med, når du ikke flyver?
De siste årene har jeg levd for å fly seilfly og har enten jobbet for å få
råd til å fly mer eller flydd seilfly. Så jeg gjør generelt veldig lite utenom å fly.

Navn: Arnulf Snekvik

Hvor er du med flyvning om 10 år?
Om ti år regner jeg med å fortsatt være aktiv pilot. Satser på å instruere mindre fordi jeg forhåpentligvis har råd til å fly når jeg kan. Jeg
håper å kunne ha spart opp nok til at jeg kan kjøpe meg en selflaunch
slik at jeg har max frihet til å fly når jeg vil.

Nationalitet: Norsk
Klub: NTNU Flyklubb

Utelanding med kompis

Alder: 23 år

skli medvinds hjem hadde vi også. Perfekt! Smiler enda når jeg tenker
på det. (læs om denne flyvning side 44!, red)

Hvorfor blev du svæveflyver?

Værste oplevelse flyvning nogensinde?

Jeg arvet seilflyging ifra min Far (Arent Arntzen, red.) og kan trygt si
at jeg nok aldri hadde startet å fly hvis det ikke haddde vært for ham.

Under Jr Nordisk i fjor, den andre dagen overutviklet Cumulusene seg
og det begynnte å regne kraftig. Jeg var på finaleglide med stor margin trodde jeg, men når regnet startet forsvant alt av sikkerhetsmargin og jeg var reelt bekymret for å ikke nå fram og ende opp på golfbanen eller enda verre i skogen! Heldigvis kom jeg meg trygt hjem,
men med liten margin. Jeg hadde også en litt uggen opplevelse i Australia i 2015, under en konkurransedag hvor det ikke så ut til at vi kunne
komme oss hjem. Men i distansen var det en stor brann som produserte en enorm støvsky. Det var åpenbart at den eneste måten man
kunne komme seg hjem var å fly inn over brannen inni røylen. Inni
røyken steg det som bare pokker. Men sikten var veldig dårlig
og jeg viste at det var 30 fly som sirklet en eller annen plass inni skyen. Det var ikke spesielt trygt.

Hvor, hvornår og i hvilket fly lærte du at svæveflyve?
Jeg begynte å fly høsten 2009 når jeg var 15 år og gjorde mesteparten
av min trening i NTNUF sin ASK 13. Jeg fløy solo neste vinter rett før
jeg ble 16 år. I akkurat det samme flyet som min far hadde flydd første
solo på tilbake i 1975. Det er det ikke mange som kan si !

Hvad er den mest mindeværdige oplevelse i forbindelse
med din træning?
Helt klart den første gangen jeg flarte å holde meg opp i luften solo. Jeg
fløy min andre tur i LS 4 og klarte å finne bølgen. Det var helt blått og jeg
kunne se hele Dovrefjell og Sunnmørealpene. Jeg holdt meg oppe til jeg
måtte ned for å gå på do etter en to timers tid.

Hvilket fly flyver du nu?
Jeg har akkurat godt til anskaffelse av en ASW 15 og håper å få flydd
den mye fremover.

Hvilke fly ville stå i din drømmehangar?
I min drømmehangar står det tre ASW 15 en til meg og to til de jeg
skal fly med. En Arcus M hadde også gjort seg.

Det har vært så mange opplevelser at jeg syns det er vansklig å velge.
Fjorårets tur under NM hvor vi fløy til Fjærland ifra Voss henger høyt,
selvsagt 1000 km i New Zealand sammen med Jo Inge Bjørø, men den
villeste turen jeg har hatt var nok sammen med Arne Martin Guettler
i fjor. Vi fløy ut ifra Omarama (i New Zeland), en veldig

I AUstralien

Jeg har 1400 timer i loggboken

Har du nogensinde skadet et fly?
Jeg har skrapt opp fly på utelanding et par ganger i tillegg til å ha
buklandet en DG 1000 - (ikke mitt stolteste øyeblikk)

Hvis du kunne skifte livsbane eller karriere, hvad ville du så
gerne være?
Dette har jeg ikke tenkt mye på. Jeg kunne dog sett for meg at det å
studere meteorologi. Men det kan man ikke gjøre i Trondheim og
det betyr mye for meg å kunne bo i nærheten av familie og venner
jeg har her i Trøndelag.

Kan du reparere et fly?
Hvis det ikke kan repareres med strips eller teip så har jeg ikke noe å
bidra med.

Har du en favoritrute
Å fly Trollheimen rundt, altså Oppdal, Meldal, Surnadalen så krysse
inn i Sunndal for så å fly hjem igjen. Denne ruten er har det meste
ifra flotte fjell til fjordkryssninger. Melkeruten ifra Omarama til Mt
Cook via Hunter, Huxley og Hopson Valley er også en favoritt. Da
selvsagt med obligatorisk hangflyging på Mt Cook.

Har du nogensinde fået kritik for din flyvning?
Ja, en gang fløy jeg ifra Elverum Oppdal ut og retur, men utelandet på
vei hjem. Nesten 150 km Nord for Starmoen. Det var under Nm og
dagen etter fikk jeg veldig mange kommentarer om at jeg ikke kunne
drive på med sånt under Nm. ”Man skal ikke fly så langt unna plassen uten turbo”, ”under Nm skal de som ikke deltar holde seg lokalt
slik at de kan hente Nm deltakere som utelander” og ”det er slik flyging som ødelegger nm for oss alle. Jeg fikk også en solid dose kritikk
for å utelande med en kompis av meg fordi jeg ikke fulgte med og fløy
oss inn i bølgesynken medvinds. Vi var kun 2 km ifra plassen, men
med 60 km/h motvind med 6 m/s synk kom vi oss ikke hjem i Twin
Astiren. Velfortjent kritikk!
Er der en ting omkring det at flyve, du ville ønske du havde indset
noget tidligere?
Jeg skulle gjerne innsett fordelene ved å ha eget fly tidligere. Da kunne jeg kanskje deltatt på flere konkurranser og vært litt mindre bekymret for å utelande og utvide horisonten min.

Bedste flyvning nogensinde?
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Har du ideer til at holde på medlemmerne i sporten?
Det eneste jeg vet sikkert er at de som fortsetter å fly er folk som har
erfaring eller har lyst til å begynne å fly strekk. Jeg synes vi har mye
å hente på å fly mer strekk med elever og gi generelt strekkflyging mer
prioritet i klubbhverdagen vår. Jeg synes også at vi bør fokusere mindre på å følge igc-reglene, kalibreing av loggere og krav til å være med
på konkurranser. I Norge er det så ille at det rett og slett gjør at folk
ikke er med og flyr. Det er blant annet krav til å ha sølv c for å være
med på sportsklasse nm, men det å få tak i sølv c er en så stor papirprosess at ingen gidder lengre. Vi må bare møtes og fly så enkelt er
det istedenfor å henge oss i regler og annet tull.

Hvor mange timer har du totalt?

Far og sønn
Hvilken flyvepersonlighed beundrer du mest - og hvorfor?
Jeg beundrer definitivt Jo Inge Bjørø. Han er utrolig hjelpsom og
flink til å lære bort og pushe folk til å fly strekk. For å ikke snakke
om mengde folk han har lånt ut sine private folk til. Han er en person jeg har lært veldig mye av og har mye igjen å lære av. Dessuten
var han den første til å virkelig fly strekk ifra Ulven og på Vestlandet. Han har klart å forandre OAK ifra en klubb som driver med lokalflyging til en klubb som produserer strekkpilot
etter strekkpilot på høyt nivå.

Hvilken dansk eller norsk juniorpilot skal have ”Pilotstaffen” næste gang - og hvorfor?
jeg foreslår Thomas Leander Jeg er veldig imponert av den jobben
som han og Thomas Grove gjør med de danske Juniorene. H
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deration. Disse revideres hvert fjerde år. Disse reglene er svært presise. Internasjonal seilflyging har ingen tilsvarende regler. Denne
problemstillingen egner seg for en egen artikkel. Jeg skal likevel
forlate denne problemstillingen her, men kun konstatere at det er
slik og derfor har jeg satt opp noen regler som programmet kontrollerer mot.
Kontroll mot luftromsbrudd gjør programmet ikke. Dette tar
SeeYou seg utmerket av.

IGC-filformat

Accepterer vi farlig flyvning?
Under VM i Benalla var der 2 mid-airs. Kan vi acceptere denne høje risiko i sporten? Nej, mener norske
Øyvind Moe, som her skitserer SafeFlight, en software som kan analysere logfiler og afsløre potentielt
farlige situationer.
Tekst Øyvind Moe, Elverum Flyklubb
Foto: Jens Trabolt

kurranse. Men slik analyse er svært regnekrevende og det er først
i de senere årene at vi har datamaskiner tilgjengelig som kan gjøre
en slik analyse.

Bakgrunn

Øyvind Moe

Programmet leser inn en eller flere loggfiler, gjerne alle loggfilene
for en konkurransedag. En IGC-fil består i utgangspunktet av mange loggpunkter. Et loggpunkt må minst inneholde:
•
Tidspunkt
•
Geografisk koordinat (lengde og bredde)
•
Trykkhøyde
Loggpunktet kan i tillegg inneholde gps-høyde, flyets hastighet
(TAS), bakkehastighet (SOG), sann kurs, variometerverdi, temperatur, motorstøy og en rekke fler. Moderne loggere har flere av disse verdiene ut over minstekravet. I tillegg har også loggfilen opplysning om loggeren; fabrikat, serienummer og softwareversjon.
Loggfilen kan også inneholde informasjon om flyet; type, registrering og konkurransenummer og om piloten; navn og klubb. For
analysen trengs både hastighet og kurs. Dersom disse ikke finnes,
blir de beregnet ut fra koordinatene.

Les loggfiler
Når en loggfil blir lest inn, gjøres det en analyse av loggfilen. En
flukt blir delt opp i cruise og sirkling. Ved sirkling blir sirkelretning, sirkelradius og geografisk koordinat for sirkelsentrum bestemt og lagret. Metodikken er komplisert. Programmet må gå
gjennom loggfilene mange ganger for å fastslå om det er en sirkling og ikke kun en kurskorreksjon. Når man sentrerer en termikkboble så kan man gjøre betydelig korreksjon uten at man slutter
å sirkle. Dette må også tas hensyn til.

Fig 2 Kartfunksjon

Fig 3 Kartfunksjon med detaljinformation

nerfunksjonalitet og innebygget nettleserfunksjon:
Dersom man klikker på sporet, vil detaljinformasjon om flukten
på dette punktet vises:

Mitt utgangspunkt var at jeg allerede hadde laget et program som
beregnet avstander og retning ut fra to par geografiske koordinater (bredde og lengde) i et Google-kart (http://nug.4d.no/enhs),
men det manglet likevel svært mye. Jeg hadde tatt fritidsskipperkurs hvor radarplotting var en del av pensum. Det ville komme
godt med.
Fig 4 Analyse med seks regler

Regelverk
SafeFlight er et analyseprogram av loggene til seilfly som deltar i
en konkurranse for å avdekke uforsvarlig flyging. Vi opplever igjen kollisjon mellom seilfly i konkurranse på høyt internasjonalt
nivå. Senest under VM i Benalla i Australia var det to kollisjoner;
den ene med to vellykkede fallskjermutspring og den andre med
fungerende fly som kunne lande etterpå. Risikoen ved fallskjermutspring er svært høy. Det viser analyser. Etter min mening er
det helt uakseptabelt at vi godtar flyging under konkurranse med
så høy ulykkesrisiko. Etter at vi begynte med GPS-logging på
1990-tallet har vi i prinsippet data som kan analyseres etter en konSIDE 62 NORDIC GLIDING 2017

Da jeg begynte å se på dette, kom jeg fort til at regelverket vi opererer under er svært mangelfullt. Vi har kjøreregler definert i BSL
F § 2-13. Vikeplikt, men hva er betryggende avstand? Under konkurranser kan vi ha nasjonale regler. Og vi praktiserer enkelte regler som ikke står beskrevet noen steder. Et eksempel på dette er at
når man entrer en gaggel, så skal man følge samme svingeretning
som de andre som allerede har en etablert sving.
For meg er det nærliggende å trekke sammenligning med regattaseiling med seilbåter. Der har man kappseilingsregler (International Yacht Racing Rules) som utgis av International Sailing Fe-

Fig 1 Loggerfunktion

Analyse

Vis logger

Dette er hovedpoenget med programmet. Jeg har satt opp seks regler som det kontrolleres mot:

Denne funksjonen viser grafisk hver enkelt logg; hastigheter, høyde og kurs:

Regel 1

Kart
Programmet har også en innebygget kartfunksjon basert på Google-kartbibliotek. Det innebærer at programmet også har web-tje-

Kun venstresvinger innenfor 10 km fra start. Dette var nasjonale
regler i Norge, men er i den senere tid opphevet. Det gjøres likevel
en kontroll, men for logikkens skyld. Man kan kontrollere en og
en flukt på de seks reglene. Er alt OK, blir det en grønn hake. Dersom det avdekkes en farlig situasjon, kommer denne opp med rødt
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Fig 5. Dersom det avdekkes en farlig situasjon, kommer denne opp med
rødt kryss, kart og eventuelt med flyet som man er i konflikt med.

som sirkler. Det tas hensyn til avstander og høydeforskjellene slik at
de som er utenfor energiavtrykket ikke opptrer som konfliktfylt.

Regel 4
Når et fly kommer inn i en gaggel, blir kurveretning kontrollert. Den
bør samsvare med de flyene som allerede er etablert i gaggelen.
Hovedfunksjonene i programmet

kryss, kart og eventuelt med flyet som man er i konflikt med:
Slik jeg forestiller meg, vil den vanlige bruken av systemet være at
alle dagens logger markeres og så trykker man på knappen ”Analysér alle markerte logger”. Da starter programmet den regnekrevende prosessen som kan ta flere 10-talls minutter og avslutte med
en rapport. Deretter kan man gå inn på den enkelte flygning og
regel og kontrollere den særskilt. Programmet er ikke kategorisk i
sine analyser, så derfor blir situasjonen presentert og man gjør en
kvalitativ vurdering av situasjonen. Ut fra denne vurdering (av
dommerpanelet eller konkurranseledelsen) kan man ilegge gult eller rødt kort (straffepoeng eller diskvalifikasjon).

Regel 2
Dette er den eneste regelen som er hjemlet i offentlig regelverk, men
”forsvarlig avstand” er ikke definert. Dette er en svært regnekrevende prosess. Jeg har brukt radarplotting som utgangspunkt og tatt
hensyn til tre dimensjoner. Radarplotting for skip er i kun to dimensjoner. Det var vanskelig å finne formler for dette på Internett,
så dette måtte jeg utvikle selv. Det er mye trigonometri. Den beregner CPA (closest point of approach) og TCPA (time to closest point
of approach) for hvert eneste loggpunkt som kan være så ofte som
hvert sekund (normalt 4 sekunder). Logikken må se etter andre fly
i nærheten og beregne disse verdiene fortløpende. Det var også nødvendig med interpolering for å få de rette koordinatene for andre
fly på eksakt samme tidspunkt.

Regel 3
Vi praktiserer, selv om dette ikke er hjemlet i noen skrevne regler,
en forståelse av at man skal ikke entre en gaggel innenfor det fotavtrykk som andre fly som sirkler har. Her kontrollerer programmet
om fartsvektoren til flyet ikke er innenfor sirkelfotavtrykket til fly
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Regel 5
Det hender at noen piloter tar en innersving i gaggelen, dersom de
ser at svingene flater ut og man beveger seg lenger unna kjernen
til boblen. Dette er imidlertid en svært farlig øvelse, siden man
bryter et etablert mønster og kan komme i blindsonen til andre fly.
Dette er også en svært regnekrevende operasjon. Hver loggpunkt
blir kontrollert mot andre fly i nærheten.

Regel 6
Dette er en regel som bruker samme metodikk som Flarm. Man
skal tåle svært tett flyging uten at det i seg selv er en farlig situasjon.
Det er endringer og avvik som er farlig. Også her blir hvert loggpunkt kontrollert mot andre fly, så denne regelen tar også noe tid
for hvert fly å gjennomgå.

Konklusjon
Dette programmet er et forsøk på å gjøre konkurranseflyging sikrere ved å granske maskinelt hver deltagers logg. Programmet er
ikke kategorisk, men kan avdekke farlige situasjoner. Det kan også
være farlige situasjoner som programmet ikke oppdager. Hvis vi
tar i bruk dette programmet på konkurranser i fremtiden så kan
det i seg selv gjøre konkurransen tryggere ved at deltagerne vet at
loggen blir kontrollert. Slik det har vært, kan deltagerne komme
seg uforhindret videre uten sanksjoner på svært farlige flygninger
siden disse ikke oppdages av konkurranseledelsen. Dette håper jeg
det kan bli en slutt på.
Programmet kan lastes ned fra:
Mac-versjon:
http://4d.no/SafeFlightMac.zip
Windows-versjon: http://4d.no/SafeFlightWin.zip
(Det er et lisensproblem knyttet til web-serverfunksjonaliteten, slik
at denne virker ikke uten å utvide med en lisens)H

Hvad skal du med
sæson-2017?

Namn: Emil Björk
Klubb: Ljungbyheds SFK
Antal timmar: ca 550
Jobb: Meteorolog, SMHI

”

Mina flygambitioner för 2017 är ganska små och handlar för det mesta bara om att komma i luften. 2016 flögs det inte alls då småbarnslivet och en del annat tog upp för mycket
tid. I år ser det något ljusare ut vad gäller möjligheter till segelflyg.
Även om jag fortfarande är medlem i klubben som uppfostrade mig, Ljungbyhed, bor
jag i Norrköping och flyger med Norrköpings Segelflygklubbs DG-500M som har gett
mig många fina flygningar - till NSFK:s förtret dock loggade i RST för Ljungbyhed (ledsen, grabbar).
Det är svårt att hitta tid när vädret samarbetar men förhoppningsvis får jag till åtminstone en 30-mila under sommaren. Jag ska verka som meteorolog på Uppsala Masters och får då även agera ”sniffer” och testa vädret innan startfältet skickas upp. Förhoppningsvis blir det även då möjligheter till några utflykter i Upplandsterrängen.
De riktigt långa flygningarna finns det nog inte tid för i år men på min hinklista (”bucket
list”, eller vad blir det på svenska?) för de riktigt stora ambitionerna finns en tjusig 100mila FAI: Norrköping - Elverum - Ljusdal - Norrköping. Men den får bli ett annat år.

WE BRING YOU UP FRONT

Hvis du vil flyve professionelt,
skal du træne professionelt!
Bliv en del af Skandinaviens
største SIDE
netværk
af GLIDING 2017
66 NORDIC
professionelle piloter hos
Center Air Pilot Academy.

Lufthavnsvej 44
DK-4000 Roskilde
www.centerair.dk
centerair@centerair.dk
Phone +4546 19 19 19
Mobile +45 22 88 20 83

Unionen er i gang med at strukturere
forløbet efter S-certifikatet. Vi skal
blive bedre til at udnytte denne fase
positivt og sætte mål, der skal opnås.
Til det formål kunne man jo fokusere
på det næsten glemte Sølv-C, vi behandler meget få ansøgninger til SølvC, som jo ellers skulle være det naturlige og ganske opnåelige mål efter certifikatet.

af Peter Eriksen, Formand, DSVU

LEDER:

Har alle medlemmer været ude at
flyve?
Vi er i juni måned, og sæsonen er godt i gang. Vejrmæssigt har
det været et hæderligt forår, men vi venter endnu på de helt store svæveflyveoplevelser.
Det er nu, klubberne skal tage medlemslisten frem og se, om alle
har fået PFT. Det er en god ide at ringe til de, der endnu ikke har
vist sig og foreslå dem at komme ud i klubben. Aftal en dag, hvor
de kan komme forbi klubben og komme i gang igen. Vi mister de
medlemmer, der stille og roligt siver væk uden nogen grund, hvis
vi ikke aktivt gør noget for at holde fast i dem. Det hul skulle vi
helst have stoppet, og jeg tror, det er rart at blive ringet op af sine
venner fra flyveklubben.
Flere klubber har henvendt sig om materiale til strækflyvningskurser, og en del materiale er blevet delt. Det er en glædelig udvikling, at der er øget fokus på at komme videre med svæveflyvning, når man har fået sit certifikat. Unionen er i gang med at
strukturere forløbet efter S-certifikatet. Vi skal blive bedre til at
udnytte denne fase positivt og sætte mål, der skal opnås. Til det
formål kunne man jo fokusere på det næsten glemte Sølv-C, vi
behandler meget få ansøgninger til Sølv-C, som jo ellers skulle
være det naturlige og ganske opnåelige mål efter certifikatet.
Der holdes Åbent hus ”kun for kvinder” i Herning og Slaglille d. 2

september. Det er et af de første tiltag i processen med at øge
diversiteten i svæveflyvning. Vi skal have flere unge mennesker
og flere kvinder ind i sporten. Det er vigtigt, at der er mange kvindelige medlemmer til stede i de to klubber den dag. Kvinder fra
andre klubber inviteres hermed til at hjælpe de to arrangerende
klubber. Kontakt DSvU, og vi etablerer kontakt til de to klubber. I
2018 vil vi gerne have 10 klubber til at medvirke.
Samtidigt fortsætter vi med at prøve at forstå, hvorfor der er så
få kvinder i sporten, og hvad er de barrierer, der gør, at de enten
ikke kommer, eller ofte forsvinder alt for hurtigt igen?
Kvinde-VM afvikles i Tjekkiet mens dette skrives. Cristin Nielsen
fra Herning er eneste danske deltager, og noget tyder på, at hun
er havnet i den stærkeste klasse, 18-Meter, blandt de store landes stjerner. Det bliver en lærerig oplevelse. Stor respekt for, at
du deltager, Kristin.
I september vil vi også samle alle medlemmer af DSvU´s udvalg
på Arnborg. Hovedbestyrelsen har et oplæg til en ændret udvalgsstruktur, og vil i øvrigt gerne diskutere mål og opgaver med alle
udvalg. Udvalgene yder en kæmpe indsats for DSvU, og vi synes
derfor også, at de skal være med til at beslutte, hvis noget i strukturen skal laves om. Den nye opgave bliver implementering af
perspektivplanen og de strategiske akser, der er aftalt med DIF Fastholdelse, Breddeidræt og Talentarbejde.
DIF kæmper i øvrigt med at forstå, hvordan de nye former for esport kan organiseres og integreres med de eksisterende sportsgrene. Man er helt klar over, at meget kan tabes, hvis ikke det
lykkes at få en eller anden integration. På et e-sport seminar arrangeret af DIF viser DSvU, hvordan det kan gøres. Vi afvikler en
afdeling af Condor DM i svæveflyvning med nogle af deltagerne
sidende i Idrættens Hus under DIF´s seminar. Vi er en af de få
sportsgrene, som har formået at skabe en meningsfyldt integration af e-sport, både til glæde for e-sport og de, der foretrækker
at være i luften.H
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H NM på Notodden

Herover/til højre: Nu fungerer den! Danske Morten Habekost fra Dan-Glide måtte rejse med kort
varsel til Notodden for at reparere Henning Larsens Ventus-motor. Det lønnede sig, for Henning blev norgesmester!

Denne gang deltog Arne Martin Güettler ikke i
NM, men han fungerede alligevel som ”sniffer”.
Her sendes han i luften af Jarle. B. Mathisen på
konkurrencens førstedag.

Notodden - ca 85 km sydvest for Oslo - er hjemmebase for Sandefjord SFK. Specielt for pladsen
er, at asfaltbanen gennemskæres af en større
kommunevej komplet med automatiske bomme
og standby brandvæsen når rute-fly lander.

Men in yellow: Fra venstre Vidar Tørre, Vidar Stener Ingebretsen og den erfarne konkurrenceleder Leif
Jørgen Ulvatne.

Life is easy!
Det norske mesterskab i svæveflyveflyvning på Notodden bød på
mange gode flyvetimer, fin stemning og usædvanligt flot vejr.
Tekst og foto Jens Trabolt

S
Rune Hovda (stort foto) fra Os Aero Klubb
virkede til at være fornøjet med at være til
NM på Notodden med sin ASW 28 -18E. Flere
af deltagerne kørte i øvrigt Tesla Model X,
som er den første elbil som kan bugsere flytrailere.
Oyvind Moe (lille foto) funderede på at teste
autostart med sin Tesla X: ”Der er flere flyvepladser i Norge uden tilgang til slæbefly, så
autostart kunne være et alternativ. Tost sælger en autostarts-kobling til biler, og med ca
700 hk og 4x4 burde det være en enkel sag at
starte selv tunge fly”, filosoferede han.
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andefjord Seilflyklub inviterede i
samarbejde med Seilflysektionen
til NM på Notodden (ENNO) i perioden 20-27.maj. 17 piloter valgte
at deltage i 2 handikappede klasser; Åben
klasse og klubklasse – eventet blev en stor
social succes og gav store flyveoplevelser
for deltagerne – og producerede naturligvis også 2 nye norgesmestre, Kato Kvitne i
ASW 20 og Henning Larsen i Ventus.
”Vi har virkelig en optimal setting til konkurrencer her på Notodden”, siger arrangør
Vidar Stener Ingebretsen. Det er svært at
være uenig i vurderingen, for kombinationen af flyveterræn og udelandingsmuligheder er helt fantastisk. Når snifferen (Arne
Martin Güettler) startes, rapporterer fin
termik og derefter som den enkleste sag i
verden flyver nordvest til Jotunheimens
isklare fjeldverden, så kan man være sikker
på, at man er kommet til rette sted.

Men hvad med den øvrige rutetrafik på
pladsen? Hver dag lander og starter et antal turboprop-rutefly. Dette harmonerer
som regel dårligt med svævefly-aktivitet.
”Samarbejdet med Notodden som flyveplads var uproblematisk”, siger Vidar Ingebretsen og fortsætter: ”men det er klart, at
dialogen går smidigt når både rute-piloter
og AFIS-betjentene besøger os om aftenen
ved klubbens sædvanlige grill-arrangement!”.
Der var bare 2 udelandinger – og i øvrigt
fantastisk vejr i hovedparten af konkurrencen. Bare en dag, 25. maj blev kancelleret
p.g.a. vejret. Task setterne udskrev flere dage
Area Assigned Tasks (AAT), som har den
fordel, at piloten selv kan vælge at flyve over
områder, som man føler sig tryg ved, og
man kan holde sig nær udelandingsmuligheder og flyvepladser, og i øvrigt hvor vejret er lovende. (Læs i øvrigt mere om AAT
i artiklen ”AAT for dummies”, NG feb 2017).
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Morten Harr er ny styreleder i Drammen FK og
var blandt de ”usual suspects” på Notodden.
Der er svært at sige Notodden uden at sige ”Ingrid og Vidar Ingebretsen”. Vidar er engageret
formand i Sandefjord SFK, som arrangerede NM
og Ingrid er den trofaste hustru som stiller op
med vafler og holder skik på de ustyrlige svæveflyve-piloter med sikker autoritet. Til højre er
Ingrids værktøj kommet i tjeneste hos Dan-Glide. Man glemmer ikke at levere det tilbage!

Briefing med fokus på sikkerhed. Før NM er der
produceret et katalog over udelandingsmuligheder, som gennemgås inden start.

Venstre: Jarle Mathisen siddende i
LS 6 får de sidste ”tips” fra Ole
John Aske inden start. Jan Erik
Arendal til venstre virker dog ikke
overbevist om instruktionens kvalitet.
I det hele taget er der langt fra NM
til VM-mentaliteten. NM er selvfølgelig en sportslig begivenhed,
men vægten er på det sociale og at
det skal være morsomt og inspirerende at deltage. Derfor hjælper
deltagerne hinanden.

Der er tale om erfarne ”typer”; Slæbe-Cub’en
LN-KCH fejrede sin 50-års fødselsdag under NM
og har mere end 50.000 landinger i logbogen.

Svenske Glenn Löfgren og Mats Henriksson fra Karlstad SFK gav konkurrencen internationalt præg.
Som man kan se på det store billede, var der desuden en klar rollefordeling mellem kortlæser/navigatør og pilotl

Notodden er ikke det værste udgangspunkt, når
meteorologien ikke vil samarbejde. Her har
Rune Hovda, Ole John Aske, Jan Erik Arendal og
Jo Inge Bjørø klatret op på Gaustatoppen under
en aflyst dag. (foto Rune Hovda).

De glade vindere fotograferet af Jan Erik Arud. Foto til venstre viser klubklassens Jo-Inge Bjorø (2), Kato Kvitne (1) og Kristoffer D. Samuelsen (3).
Foto til højre er Åben Klassens Per Morten Løvsland (2), Henning Lassen
(1) og Vidar Stener Ingebretsen (3).

NM Fai Klubklasse
#

Pts

Pilot

Klubb

Glider

1

3675

Kvitne Kato

Os Aero Klubb

ASW 20

2

3560

Bjørø Jo Inge

Os Aeroklubb

ASW15 B

3

3300

Samuelsen Kristoffer D.

Os Aero Klubb

LS1-f

4

2810

Bjørnebekk Martin

Jeløy SFK

Mosquito

5

2577

Snekvik Arnulf

Gauldal SFK

ASW 1

6

2308

Mjøs Christer Ervik

Os Aero Klubb

ASW15b

7

0

Maillet Jean-Jacques

JSFK

LS7-WL

En fokuseret Kato Kvitne under start i ASW 20. Hans
vurdering af eventet? ”Et perfekt arrangement både
sportsligt og socialt 8 af 8 flyvedage, 30 timer, ca
2000 km - alt i fantastiske omgivelser.”

NM FAI Open HC

Med en 2.plads demonstrerede Jo inge Bjorø fra
Os Aeroklubb, at prisbillige ”golden oldies” som
ASW 15 B endnu giver flyveglæde og vinderchancer i klubklassen.
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#

Pts

Pilot

Klubb

Glider

1

3818

Lassen Henning

OSFK

Ventus2CM

2

3753

Løvsland Per Morten

Sandefjord SFK

LS6

3

3426

Ingebretsen Vidar Stener

Sandefjord SFK

ASH 31 Mi 18 meter

4

2901

Moe Øyvind

EFK/S

ASH 31 Mi / 21m

5

2899

Aske Ole John

NTNU Flyklubb

Ls8t

6

2788

Hovda Rune

Os Aero Klubb

ASW 28-18E

7

2682

Mathisen Jarle

Sandefjord SFK

LS6a

8

2588

Karlsen Kenneth

Sandefjord SFK

Ventus 2Cxt

9

2262

Löfgren Glenn

SFK I Karlstad

Duo Discus T

10

2032

Arendal Jan Erik

NTNUF

LS 8-18

Your tax-dollars at work! Fagchef i
seilflysektionen Steinar Øksenholt
på utrætteligt arbejde for medlemmerne!
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H Flight Story - Østrig

Det er toppen!

Rundt om det højeste bjerg i Slovenien (Triglav, 2864 m), det højeste bjerg i Østrig
(Grossglockner, 3798 m) og det flotte bjerg Drei Zinnen (2999 m) i Dolomitterne i Italien
på bare en dag i et nordisk svævefly.

TIP: Man kan i øvrigt se en video af
hele flyvningen på
https://svaeveflyvning.larslyn.dk/

Svæveflyvevejrudsigten for Østtirol d. 23. juni
2016. Base i 4000 meter og pæne stigeværdier.

For hele det vestlige Østrig blev der meldt
om særdeles gode forhold.

Tekst og foto: Lars Brodersen, AVIATOR – Aalborg Svæveflyveklub

Julische Alpen er smukt og dramatisk. Nationalpark i
Slovenien. Højeste bjerg er Triglav med 2864 m.

Triglav ret forude. Pinden frem
og fart på, så jeg kunne komme
under skyen og rundt om toppen
(2864 m).
Forfatteren med Grossglockner i baggrunden
efter at have fløjet rundt om toppen.

Flugplatz Nötsch i det sydlige Østrig. Italien
og Slovenien er ikke langt borte.

FLUGPLATZ FELDKIRCHEN OG FLUGPLATZ NÖTSCH
Der er meget venlige og hjælpsomme mennesker begge steder, og det hele foregår på tysk. Skriv gerne til
flyvepladsen på forhånd med en ”Voranmeldung”, men det er ikke et krav. Begge steder kræver de, at man
får en checkstart med en lokal instruktør, inden man sætter sig op i sit eget svævefly og trykker på startknappen eller hægter sig på slæbeflyet. Man skal have ELT i svæveflyet (lovkrav), men ellers er der ingen
særlige, østrigske, formelle krav. FLARM er forventet. Selvstartere er velkomne, og ellers er der semi-professionel flyslæb til rådighed med 30 minutters varsel alle ugens syv dage. Flyslæb koster ca 50-80 Euro
plus gæstemedlemskab á 50 Euro. Leje af fly er ikke muligt. I Feldkirchen kan man leje hangarplads. I
Nötsch er flyet i trailer eller parkeret med cover. Masser af ferielejligheder, campingpladser og hoteller på
egnen. Overnatning kan snildt klares for 25 Euro pr. nat (og opefter).
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orsdag d. 23. juni 2016 oprandt
endelig den dag, jeg har trænet til
i syv sæsoner i de østrigske alper.
Den dag lykkedes det i et svævefly med overskud og fuld kontrol i en flyvning samme dag at runde toppen på det højeste bjerg i Slovenien, Triglav 2864 m, runde toppen på det højeste bjerg i Østrig, Grossglockner 3798 m samt Drei Zinnen med
2999 m i Dolomitterne i Italien.
Svæveflyvevejrudsigten for hele det vestlige Østrig var særdeles god for den dag.
”Sehr gut” over det hele. Termik til 4000
måske endda 4200 meter allerede fra formiddagen, med særdeles pænt stig om eftermiddagen og 2/8 Cu.
Afgang kl. 11 fra Flugplatz Nötsch i Kärnten (420 m). Der er ikke noget sted omkring
Nötsch, hvor man lige kan sunde sig ovenpå starten, slappe lidt af, trække vejret og
vinde i højde uforstyrret. Det er ”game on”,
når man starter svæveflyveet fra Nötsch.
Terrænet er højt og stejlt overalt omkring

”

Det er ”game on”, når man starter
svæveflyveet fra Nötsch. Terrænet er
højt og stejlt overalt omkring Nötsch.
Enten er der bid med det samme, eller
også er det ned på flyvepladsen igen

Nötsch. Enten er der bid med det samme,
eller også er det ned på flyvepladsen igen.
Fordelen er, at man så ikke efter start og
højdevinding skal spilde tid med at bevæge
sig fra en flyveplads i mere bakkede omgivelser hen til de rigtige bjerge, hvor det er
flot og storslået, Man er i gang med det samme, når man flyver fra Nötsch.
Nötsch ligger blot 15 km fra det lille bjerg
”Dreiländereck”, hvor Slovenien, Østrig og
Italien mødes. Dreiländereck, som det laveste bjerg i omegnen af Nötsch, er 1508 m.

Der er næsten altid en stabil termikboble
derover, så det er ofte et godt sted at vinde
højde lige efter starten. Alle andre bjerge
rundt om er højere og stejlere. Det store,
flotte bjerg lige ovenover Nötsch, Dobratsch,
er 2166 meter højt, og man kan også starte
på Dobratsch’ meget stejle sydflanke.
Jeg lagde ud over Dreiländereck, fordi der
på tidspunkt så ud til at være gang i termikken. Det gik også vældig fint med at fange
dagens første termik op til godt 2000 m.
Derfra direkte ind i de Julische Alper, hvor
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Triglav ligger. Cumulusserne var allerede
ved at danne sig over toppen af Triglav, så
det er bare af sted deropad, tænkte jeg. De
Julische Alper er ekstremt stejle og smukke,
men pga. stejlheden og så meget vanskelige
at svæveflyve over. Der er ikke noget fladt
sted at kurve over, alt synes ”lodret”.
Men den dag gik det forholdsvis nemt
med at finde termik, og næsten inden jeg
vidste af det, lå jeg med 60 graders krængning i en 4-m-boble op til skybasen i 3200
og kun 2 km til Triglav. Derfra var det jo så

Triglav 2864 meter højt. Sloveniens højeste
bjerg. Bjergbestigerne vinkede venligt.

bare at skubbe pinden frem og suse lige ned
mod toppen. Der var lige 150 meters højdeoverskud til at dreje rundt om og over
Toppen på Triglav. Bjergbestigerne vinkede
fra toppen, og jeg vinkede igen.
Nå, hvad så nu, tænkte jeg. Triglav var
toppen af svæveflyvekarrieren sidste år, og
det har jeg allerede nået igen inden kl. 12.
Jeg kunne jo flyve en tur hen til Grossglockner (fugleflugtslinje 116 km) og så tage både
Sloveniens og Østrigs højeste bjerge på en
dag i samme flyvning.

Kurs mod vest hen over bjergkammene.
Bjergflyvning fokuserer på bjergkamme,
toppe og kanter. Det er der, der er størst
chance for at finde termik. Det er kombinationen af sol og vind, som ofte brydes
mod hinanden ved bjergkamme og kanter.
Det er yderst sjældent, der er termik over
dalene. Når man flyver hen over kamme og
bjergtoppe hele tiden, betyder det også, at
man det meste af tiden flyver ganske tæt på
terrænet.
At man det meste af tiden er ganske tæt
på terrænet, har den afledte effekt, at en motor m. propel, som der er i en DG400, faktisk ikke er til megen nytte. Enten er der en
bjergkam et par fundrede fod lige under en,
eller også er der en bjergside lige ved siden
af. Når jeg svæveflyver i bjergene er reglen
stadig minimum 1500 fod over terræn, hvis
der skal startes motor. Det kan som oftest
kun lade sig gøre, hvis jeg flyver ud over en
fladbundet dal og dér indlede normal udelandingsprocedure. Og ellers, nej, ingen motorbrug. Meget af tiden flyver man jo også
over de højder, hvor motoren overhovedet
kan få flyet til at stige.
Men tilbage til turen hen mod Grossglockner. Det gik fint deruda’ med god ter-

mik over bjergkammene og endnu bedre
humør. Men pludselig var det som at flyve
ind i en bisværm. Overalt var der paraglidere i luften. De fløj mod øst og jeg mod
vest langs den samme bjergkam. Der var
langt over hundrede af dem, og de blev ved
med at myldre frem bag næste hjørne. Jeg
fandt senere ud af, at det var 215 tyske paraglidere, der holdt tyske mesterskaber der
på egnen. Det var selvfølgelig umuligt at
flyve i, så jeg måtte lægge kursen om og finde min egen bjergkæde lidt mod syd. Det
gik nu også fint nok. Men luftrummet bliver pludselig trangt, når 215 paraglidere og
et svævefly kæmper om den samme plads
over en bjergkam.
Når man flyver mod Grossglockner fra
øst-sydøst, kommer man hen over byen Lienz. Der er ingen anden rimelig vej at flyve
mod Grossglockner. Og lige nord for Lienz
ligger et stort, bredt og vanskeligt bjerg, som
man bare skal finde ud af at komme omkring for at komme ind i dalen ind mod
Grossglockner. Bjerget er 2900 m, så der
skal kæmpes – hver gang. Der er ikke nogen muligheder i nærheden for at finde termik, der går så højt op, at man kan flyve hen
over bjerget. Rundt langs kanten, som er

SIKKERHED UNDER FJELDFLYVNING
Den beskrevne tur lykkedes, fordi jeg gennem syv svæveflyveferier i Kärnten har
trænet hårdt og oplevet både skuffende nedture og vidunderlige opture. Første
gang, jeg fløj i de østrigske alper, var i 2010 under kyndig vejledning af Frank Sandeløv (klubkammerat og instruktør med vældig mange timers erfaring som svæveflyvepilot i de østrigske alper). Siden 2010 har jeg hvert år tilbragt 1-2 uger med svæveflyvning i Kärnten, hvor jeg hvert år blev lidt dygtigere. Det tager tid at aflure
bjergterrænnets muligheder i forhold til termik.
I bjergene flyver man - om noget sted - i allerhøjeste grad efter terrænet. Man skal
finde brydningszonerne mellem sol og vind langs bjergkamme og bjergtoppe. Vinden kommer måske fra nord og solen fra syd, og så foregår det gode lige over bjergkammen. Man skal undgå de voldsomme faldvinde, som der jo er lige så mange af
som de gode opvinde, og derfor skal man aldrig tro på, at man kan opretholde et
fornuftigt glidetal. Vejret kan være voldsomt i bjergene, så det skal man også lige
have styr på. Man skal have styr på de særlige, lokale vejrfænomener som fx forskellen på formiddag og aften, hvor sol og bjergsider danne forskellige strømninger
på forskellige tidspunkter. Forskellen på bølger og termik skal man også have styr
på.
Man skal ALTID have en nødudgang klar, når man flyver i bjerge, dvs. en fladbundet
dal indenfor sikker og komfortabel glideafstand. Man skal nogen gangemeget tæt
på bjergsiden (50-100 meter) med svæveflyet for at fange opvinden, og når man
gør det, skal man huske på, at man ALDRIG drejer ind mod bjergsiden. Og så er der
lige paragliderne og de andre svævefly, som også flyver tæt på bjerget – lige rundt
om hjørnet. Blandt andet derfor skal også lære at holde et særdeles forhøjet udkigsniveau. Og man skal lade være med at komme ned under vandskellet (bjergkammen) på den forkerte side, for så kommer man næppe op, over og tilbage igen.
Men når man har lært alt det så godt, at det ligger på rygraden, kan man flyve fantastiske tur i bjergene.

Flugplatz Nötsch, vue mod vest.

På vej mod vest mødte jeg feltet af paraglidere i det tyske mesterskab, som blev afviklet i Kärnten, Østrig.
215 deltagere som fløj mod øst, mens jeg fløj mod vest
over den samme bjergkam.

Grossglockner, 3,798 m / 12,461 ft. Det højeste bjerg i Østrig og
det højeste bjerg i Alperne øst for Brennerpasset.
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meget stejl, har også vist sig at være yderst
vanskeligt, der er næsten ingen termik. Så
hvad gør man? Mange gange har jeg ligget
og kæmpet for at komme forbi dette knudepunkt, og hver gang brugt lang tid på at
komme forbi.
Jeg havde været der før både i 2013 og
2015, hvor det lykkedes mig at komme i
nærheden af Grossglockner. Men denne
gang i 2016 havde jeg læst Henry Blums
”Meteorologie für Segelflieger”, hvor man
får genopfrisket teorien om, at fugtig luft er

lettere end tør luft. På siden af dette 2900-meter-knudepunktsbjerg der et skisportssted,
hvor der er bygget en kunstig sø som vandforsyningsreservoir. Jeg havde ikke højde
nok til at omgå bjerget, men så måtte Henry Blums teori stå sin prøve. Ind over reservoirsøen (60-70 meter over søen), og BANG
stod termikken der. Vupti, op til 3000 m og
rundt om bjerget. Jeg kom forbi stedet fem
gange i alt i løbet af de 14 dage, jeg fløj der,
og termikken var sikker, stabil og effektiv,
hver gang over den reservoirsø. Tak til Hen-

ry Blum. De lokale svæveflyvere fra Lienz
havde ikke fanget fidusen og kunne ikke
holde højden. Rundt om knudepunktsbjerget og ind mod Grossglockner.
Hen over sne og gletscher, hvor der ofte
er god termik, og uden de store anstrengelser befandt jeg mig snart i 4200 m og med
få kilometer hen til Grossglockner (3798
m). God fart på, hen og ned til toppen, og
så flyve tre gange rundt om toppen. Jubiii!
Der var en lang række af bjergbestigere på
vej op til toppen, men de vinkede ikke. Må-

ske de var mere udmattede end deres kammerater på Triglav.
Nå, hvad så, tænkte jeg. Der er endnu
halvanden til to timer med termik. Måske
jeg lige skulle se, om jeg kan runde bjerget
Drei Zinnen (2999 m) i Dolomitterne (60
km fugleflugtslinje). Termikken var stadig
meget venligt stemt og basen høj, så af sted
mod syd og Dolomitterne.
Jeg ankom til området ved Drei Zinnen i
god højde. Fløj et par gange rundt om bjerget. Kiggede lidt på den flotte natur i om-
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Jeg kom forbi stedet fem gange i alt i løbet af
de 14 dage, jeg fløj der, og termikken var sikker, stabil og effektiv, hver gang over den reservoir-sø. Tak til Henry Blum. De lokale svæveflyvere fra Lienz havde ikke fanget fidusen
og kunne ikke holde højden.

Grossglockner (3798 m), Østrigs højeste bjerg. Bjergbestigerne var vist for udmattede til at vinke.

Vandreservoir til skisportssted i 2099 m. En sikker kilde til god termik i et område, hvor det ellers er svært. Fugtig luft er lettere end tør luft,
som Henry Blum påpeger i "Meteorologie für
Segelflieger".

egnen. Smukt og dramatisk er der i Dolomitterne. Termikken holdt ved med god stig
og op til 3500 m.
Men så var det også tid til at vende næsen hjemad. 105 km slutglid i ren smørluft.
Ikke en eneste lille boble mødte jeg på vejen hjem. Men højden rakte til at komme
sikkert retur til Nötsch. En fantastisk dag
med flere timer, hvor jeg befandt mig i højder mellem 3000 og 4200 meter. Få, dekorative og hjælpsomme Cumulus og god termik. I selskab med ørne og musvåger. Flyve
rundt og kigge på de smukkeste bjerge i Alperne. Bedre bliver det ikke.H

Drei Zinnen ret forude. Smukt og majestætisk rejser de sig mod himlen.

Drei Zinnen (2999 m) er et flot bjergmassiv i de italienske Dolomitter bestående af tre mindre bjerge.
Kendt for skisport, vandring og bjergbestigning
Slutglid mod Nötsch (helt ude i baggrunden) efter en
særdeles vellykket svæveflyvedag i smukke bjerge.
Ingen termik under de ellers fine Cu, men højden rakte alligevel til at komme hjem.

SIDE 76 NORDIC GLIDING 2017

NORDIC GLIDING 2017 SIDE 77

LEDER

af Arne Wangsholm, Leder S/NLF

Investering i fremtiden
også må bidra som slepeflyger.
Rekruttering av nye medlemmer og beholde dem vi har, er viktig
Det samme vil gjerne inntreffe ved bruk av TMG, men fordi TMG
for at vi skal vokse videre. Vokser vi videre, får vi gjort mer med
faller inn under EASA reglene er det likevel mulig å samle timer
samme prisnivået vi har i dag. Miljø og tilbud i den enkelte klubb
for timesankere. TMG er også egnet til turflyging, navigasjonog i seksjonen sentralt, er viktige faktorer for rekruttering og opstrening, utelandingstrening og til grunnutdannelse av seilflygeprettholdelse av medlemsmassen. Dagens måte å utdanne nye
re. Følgelig bør en TMG kunne gå flere timer enn et spesialisert
medlemmer på kan oppleves meget ressurs- og tidskrevende.
slepefly. Flere timer gir lavere kostnader pr time da det blir flere
Det er spesielt gjeldende i forhold til grunnskolingen, men også
timer å dele de faste kostandene på. En annen fordel med bruk
på videregående skoling har vi et forbedringspotensial.
av TMG som slepefly er at seilfly kan slepes saktere ved TMG enn
Noen nasjoner (eksempelvis Nederland og Danmark) har et
ved et vanlig slepefly (ref flygehåndboken til DuoDiscus). En bo«Fast track» på utdannelsen. De benytter TMG på de 5 første tinus er da at støyproblematikken ved sleping reduseres vesentlig.
mene og deretter vinsj eller flyslep. Resultatet er at medlemmeVed å få til en raskere og mindre ressurskrevende grunnutdanne raskere opplever mestringsfølelse, fordi grunnleggende flyferning, kan vi frigjøre ressurser til videregående utdanning. Det kan
dighetene er på plass før en går over til vinsj eller flyslep og fineksemplifiseres ved at en kan gå
pusser ferdighetene før solo. Fast
track har den fordelen at en kan
De ivrigste slepeflygerne vi har er gjer- fra Pawnee og K-21 til Rotax Falke og DuoDiscus, som er en mer
redusere utdanningskostnadene
ne
timesankere
på
vei
til
flygeryrket.
hensiktsmessig flypark for rekrutog gjennomføringstiden, samt
Blir det for få slep, kan tilgang på sle- tering og å holde på medlemmeredusere nøkkelpersonsinnsatsen
peflygere bli et problem. Det ser vi fra ne.
i forhold til hver enkelt elev.
Medlemmene trenger fly til vanEndringer i et innarbeidet operfaringene fra de land som bruker
lig flyging/opprettholde egne ferplegg er ikke enkelt, da det kan
mikrofly som slepefly
digheter og videre trening. Utvikpåvirke andre medlemmer og tillingen går rimelig fort fremover,
budet deres. Kostandene med
og da spesielt på instrumentsidrift av et slepefly blir gjerne forden. En oppgradering av instrumentparken kan være en gunstidelt på antall budsjetterte starter/slep. Jo flere slep, dess rimegere investering enn å skifte ut fly, men hvis en skifter ut fly, kan
ligere slepepris. Brukere enn TMG i grunnskolingen vil det gå
fly med FES være det som skal til for å lette overgangen fra lokal
utover antall slep, i alle fall i en startfase.
flyging til strekkflyging.
De ivrigste slepeflygerne vi har er gjerne timesankere på vei til
Skal en klubb videreutvikle seg må en tilpasse materiell og akflygeryrket. Blir det for få slep, kan tilgang på slepeflygere bli et
tivitet etter dagens forventninger og krav. En må ha en plan som
problem. Det ser vi fra erfaringene fra de land som bruker mikroklarlegger veien videre og følge den opp. Det vil være en investefly som slepefly. De baserer seg stort sett på å utdanne egne slering for fremtiden.H
peflygere. Da blir det lett instruktørene som, i tillegg til instruksjon,

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

Nytt fra Starmoen

Seilflysektionen
informerer
Junioruka
Fra 1. til 6. august arrangeres junioruka på Starmoen. Leiren er
åpen for medlemmer i aldersgruppen 13-25 år i alle faser av sin
seilflyutdanning. Intensjonen er å tilby både grunnopplæring og
introduksjon til acro og strekkflyging. Invitasjon og påmelding
til arrangementet legges ut på S/NLFs websider i juni. Leiren er
sterkt subsidiert for kost, logi og seilflyleie og kun slepekostnader har ordinære satser. Vi håper å se mange ungdommer på senteret denne uken.

Henning Lassen er ny pilotrepresentant i Uttaks og konkurransekomiteen (Foto: Jens Trabolt)

egne seilfly og slepefly. Invitasjon vil sendes til klubbene i juni
og det vil her fremkomme hvilke muligheter som er. Prosjektet
er tenkt å videreføres i 2018.

Fra 15. mai var sesongens slepeflyger i drift på Starmoen. PerMartin Myrvoll (30) er under utdanning til trafikkflyger. Per-Martin vil bemanne primært Pawnee LN-EIC og sekundert Cub LNKCH under fulldrift frem til og med utgangen av august. Han vil
også inngå i teamet på ORS og avhjelpe med oppgaver i driften
av senteret.
Sanitærbygget er nå ferdig rehabilitert og fremstår nå på en helt
annen måte. Bygget var av de først oppførte ved oppstarten av
seilflysenteret i 85-86 og bar preg av tidens tann. Nå fremstår
denne delen av anlegget friskt og innbydende. Kapasiteten er
den samme med dame og herreside, men HC-avdeling har fått
dusj. Prosjektet er spillemiddelfinansiert og utført av hovedentreprenør Vålerbygg.
Spise og oppholdsrommet i admin.bygget er også vært gjennom
en facelift. De gamle møblene fra 80 og 90-talllet er byttet ut.
Vår vertinne Marlies har virkelig fått satt sitt preg på senteret
med dette. Nye møbler håper vi vil skape god trivsel for våre
gjester.H

Svedanorkurs
S/NLFs strekkleir på Starmoen arrangeres fra 19.-23. juni som
Svedanorkurs. Det er fortsatt ledige kursplasser og våre dyktige
og erfarne instruktører, Ole Baartvedt og Ingar Pedersen, ønsker
seg flere med på kurset. For godt utbytte av kurset er det en stor
fordel at du kan disponere et fly enten alene eller sammen med
en annen deltaker.
Fra 31. juli til 6. august er det acro kurs på Starmoen, også dette
som Svedanorkurs. Mikael Roslund stiller også i år som instruktør og tilbyr instruksjon til både positive øvelser (A1) og full acro
(A) i denne perioden.
Påmelding og informasjon om alle Svedanorkurs finnes her:
http://www.svedanor.com/

Mikael Roslund stiller også i år som instruktør på acrokurs på
Starmoen (Foto: Jens Trabolt)

går inn i vervet og erstatter Erlen Sørbye som har vært pilotrepresentant i mange år. Vi takker Erlend for hans bidrag i UKK i
denne runden.

Norgescup

Ferieavvikling

NC1 ble vunnet av Øyvind Moe, Elverum FK/s. Konkurransen fikk
tre gyldige dager av tre mulige med utgangspunkt fra Starmoen
1. maihelga. 8 deltakere stilte til start og konkurransen ble ledet
av UKKs leder Lars Rune Bjørnevik.
NC-serien fortsetter videre med NC 2 på Oppdal i pinsen, NC3 på
Voss 15.-18. juni, NC 4 fra 20.-23. juli i Lunde og NC 5 fra 11.-13.
august på Klanten. Påmelding og resultater finner du her: http://
booking.seilfly.no/

I store deler av juli vil det avvikles ferie i NLFs sekretariat inkludert seilflyseksjonen. Det opprettholdes bemanning og beredskap i daglige posisjoner, men i flere perioder ved ikke fast ansatt
personell. Vi anbefaler blant annet at du vurderer å fornye dine
papirer før fellesferien inntreffer om du ikke skal bli stående på
bakken noen dager.

Ny pilotrepresentant i UKK
Under pilotmøte på NM FAI fra Notodden ble Henning Lassen
valgt til ny pilotrepresentant i Uttaks og konkurransekomiteen.
Henning har lang konkurranseerfaring på nasjonalt og internasjonalt nivå. De siste 10 årene har han ikke vært så aktiv, men på
Notodden imponerte han og erfaringen over mange år ledet han
til NM-gull i åpenklassen med sin Ventus 2CM «AK». Henning
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Klubbleir på Starmoen
Det nye seksjonsstyret ønsker å tilrettelegge for mer bruk av Ole
Reistad Senter som seilflysenter. En del av dette består i å tilby
klubbpakker for leir på Elverum. Senteret har i mange perioder
veldig god kapasitet. I disse periodene håper vi å kunne tiltrekke
oss bredden i norsk seilflyging gjennom klubbene. Her skal det
være mulig å benytte senteres tjenester men også å medbringe
eget materiell. Nome Flyklubb som eksempel benyttet Starmoen til årets påskeleir. De overnattet i hytter og hadde selv med

S8/80 vario
från 1 452€

Från 4 738€ (inkl Eos)

Från 4 870€

S3 57mm basic vario
Kostar inte mer än en Winter,
men så mycket mer.
658 €
Nya Nano4
3.5” pekskärm.
750 €

Era vario 80 mm
med logger
2 020€

LX Zeus 5.5

LX9000 + V8

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

Nya Colibri X
3.5” pekskärm
Kommer i sommar
840 €

8.33 radio KRT2
1 390€

Oudie IGC
1 030 €

LX Sweden

Anton & Robert Danewid
web: lxsweden.se
alla priser inkl moms och frakt, reservation för prisändringar
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DSVU INFORMERER
Generalsekretær Lars Agesen-Pagh
informerer forbundets medlemmer

SEGELFLYGET INFORMERAR
Segelflyget informerar forbundets
medlemmer

Segelflyget informerar
C-diplom
Även i år så utgår det bidrag för de som tar C-diplom under året.
Bidraget är på 1500 kr och betalas ut till klubben när de rapporterat att du är klar med C-diplomet. Pengarna skall du använda
till din certutbildning.
Se även till att klubben ordnar så du får ett C-diplommärke. Märken beställs hos Mayas shop.

Dansk Svæveflyver Union
informerer

Årets kursverksamhet på Ålleberg
Hittills har några kurser genomförts, dels TMG kurs 1, AVA 1 och
IMC 1, molnflygkursen hade 9 deltagare och samtliga elever blev
klara med sin behörighet. Tyvärr fick grundkursen för instruktörer ställas in pga. för få deltagare. Fortsättningskurs 1 har genomförts med 7 elever. Resterande flygkurser under sommaren har i
skrivande stund få bokningar vilket kan leda till fler inställda
kurser. Vi ser en trend i att anmälningar kommer i ett sent skede, så vill gärna påminna om anmälningar till höstens olika teknikerutbildningar.

Fortsättningskurs 1 Segelflyglärare Från vänster: Henrik Svensson, kurschef och lärare; Patrick Hasling, Borås SFK, Daniel Öberg, Linköpings SFK;
Gerth Eriksson, Borås SFK; Odd Magnusson, Göteborg SFK; Torleif Hiort,
lärare; Ingemar Wararak, Borlänge FK; Magnus Dejeby, Sunne FK och Marcin Pluta, Örebro SFK.

Kommende konkurrencer/arrangementer
•
•
•
•
•

FlyInverted, Arnborg, 24. juni – 2. juli 2017 - Kurset er desværre AFLYST
SAC / Junior DM, 10. juli – 20. juli 2017
EM, Tjekkiet, (Std. Klub og 2-sædet) 20. juli – 6. august 2017
Junior VM, Litauen, 27. juli – 13. august 2017
EM, Lasham, England (15m, 18m, Åben) 10. august – 26.
august 2017
Nordisk Svæveflyvedag 2017, 19. August 2017

Flygsäkerhet och störningsrapportering

•

Segelflyget kommer även under detta året att hantera störningsrapportering s k ASR, rapportering görs som tidigare företrädesvis via Segelflygets hemsida.

Sun AIR CUP 2017

Flygsäkerhetsprogram flyg säkert 2
Under våren har ett antal klubbar genomfört flygsäkerhetsprogram – flyg säkert 2. Varje besök genomförs av en eller två flygsäkerhetsmän. Varje klubb ska ta del av några obligatoriska moduler men kan även beroende på verksamhet välja till egna moduler. Till hösten fortsätter vi med besök i flera klubbar, kontakta undertecknad för bokning.

IMC-kurs 1 Svedanor Från vänster: Henrik Svensson, kurschef och lärare;
Richard Jonsson, lärare; Kristian Ahlin, Motala FK; Mathias Johansson, Örebro SFK; Jonas Larsson, Västerdalarnas FK; Anders Eng, Motala F; Jan
Lundberg, Ljungbyheds FK; Dag Idoff, Ljungbyheds FK; Anders Boldrup,
Älvsby FK; Sven Thornander, Ljungbyheds FK; Olof Karlström, Stockholm
SFK och Torleif Hiort, lärare.

Verksamhetskontroller 2017
Segelflygets flygsäkerhetsmän kommer även detta år att genomföra ett antal besök i några utvalda klubbar, verksamhetskontrollerna genomförs som ett uppdrag i Transportstyrelsens Allmänflygsäkerhetsråd, vi kommer att kontakta de klubbar som
blir aktuella för klubbesök.

AVA-kurs 1 Svedanor Från vänster: Henrik Svensson, kurschef och lärare;
Anders Sahlberg, Stockholm SFK; Jens Wetterlind, Falbygdens FK; Viktor
Johansson, Falbygdens Flygklubb och Mikael Roslund, lärare.

Segelflygets dag 19 augusti
Segelflygets dag genomförs den 19 augusti i år, många klubbar
har även söndagen som en extra dag. Segelflyget kommer även
i år att aktivera segelflygetsdag hemsidan och alla klubbar som
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Klubbesøg fra DSVU
Som led i at opretholde et godt samarbejde med klubberne i
DSVU gennemføres klubbesøg løbende gennem året. I 2017 er
igangsat forsøg med udviklingsforløb i enkelte klubber. Det er
forventningen at de planlagte klubudviklingsforløb munder ud i
et mere fast forløb som vil kunne komme alle klubber til gavn.
Skulle man i klubberne have et ønske om gennemførelse af klubbesøg på et bestemt tidspunkt, eller i forbindelse med et planlagt klubmøde eller arrangement i øvrigt, kan man med fordel
kontakte Generalsekretær Lars Agesen-Pagh på lap@dsvu.dk og
aftale nærmere.

Billingehus 2017
Årets segelflygkonferens blir traditionsenligt i Skövde på Billingehus den 17–19 november.

Tilmelding skal ske via konkurrencens hjemmeside www.sunaircup.dk. Tilmelding senest den 25. juni 2017. Du kan læse hele
indbydelse og mere praktisk information i unionsmeddelelse nr.
15 i 2017.

är med och genomför dagen är välkomna att anmäla sitt deltagande på denna hemsida. H

SveDaNor-kurser

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

Nye tilskud i 2017
Hovedbestyrelsen har på årets budgetmøde besluttet at indføre ”aktivitetsfremmende tilskud”, naturligvis under behørig hensyntagen til unionens generelle økonomiske stilling.
Indledningsvist er det besluttet at klubberne belønnes for hvert
nye S-certifikat der udstedes til klubbens nye piloter. Der kan
læses mere om klub-tilskuddet i unionsmeddelelse nr. 16 i 2017

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 KDA. På www.kda.dk kan man se hvordan man skal forholde
sig.

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

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

SORTERET MAGASINPOST SMP

DAN
GLIDE
ApS
Behöver
Du en
tankstation
Vilket miljöbränsle använder du?
för
flygbränsle?
Speciale i reparation og vedligeholdelse af kompositfly og er
Certificeret I henhold til EASA Part M: DK.MF.0001samt Part G/I: DK.MG.1011.

autoriseret service
center
for:för
Hjelmco
har

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

Vedligehold samt reparation af følgende motorer:
•
•
•
•

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

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

Foto: Anders Nilsson.

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

AL HENVENDELSE TIL:

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

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

DAN-GLIDE

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

