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Fra forsædet

De gode marginer
Svæveflyvningen er en fantastisk sport med en utrolig variation
af oplevelser og muligheder. Men det er også en høj-energi-sport
hvor fejlvurderinger kan få alvorlige konsekvenser.
Det som jeg tænker på næsten hver eneste gang jeg skal flyve
er balancen mellem to potentielt konfliktende parametre, nemlig ”sikkerhed” på den ene side og ”udvikling” på den anden side.
Det er klart, at ønsker vi en absolut sikkerhed, så skal vi blive i 0
meter agl på flyvepladsen og ikke bevæge os op i luftrummet.
Så det er klart, at ønsker vi at flyve, må vi acceptere en vis risiko. Ønsker vi at udvikle os som piloter ved at flyve længere og
hurtigere, er det også kendt, at det medfører større stresspåvirkning af os som piloter i en udviklingsfase. Kunsten er dog at balancere flyvningens ambitioner med en fod i de sikre gode rutiner
og en næsetip i de ukendte og eventyrprægede. Alle som har satset marginalt på at komme frem til næste CU, har sikkert oplevet et let forøget stressniveau. Vice versa ville en hel dag i kredsløb om den sikre og kendte også være en ustimulerende oplevelse for mange piloter. Men hvordan håndterer vi denne risiko så
den bliver acceptabel?
Der er heldigvis langt mellem de alvorlige eller fatale havarier,
men er det fordi vi er dygtige piloter, har en velprøvet organisering af virksomheden eller fordi vi er heldige (har tur, red.)? Måske en kombination, men for mit eget vedkommende er det soleklart, at jeg selv har hovedansvaret for, hvor sikker flyvningen
skal være; Jeg bestemmer selv når jeg vil flyve, i hvilke fly jeg flyver, i hvilket terræn og hvilke minima til højder, pre-flight check,
forberedelser og faremomenter, jeg opererer med.
Specielt fordi jeg er fejlbarlig, skal jeg være ekstra forsigtig. Det
her med human factors er ingen nyhed i flyvningen, men problematikken er en evergreen, for havarier skyldes meget sjældent
materiel-fejl; Det er stort set altid piloten som fejler. British Gliding Association studerede sidste år, en serie af havarier og konkluderede, at mindst 33 % af havarierne var et resultat af glemsomhed, dovenskab (låthed) – ”det går nok”-attitude, forkerte
vurderinger og ”ønsketænkning”.
Ingen kommer igennem en flyvekarriere uden aha-oplevelser
– de fleste er ”gratis” – dvs ingen personskader eller materielle
skader, men tjener ofte som lysende illustrationer af den kompleksitet vi opererer under.
Jeg havde eksempelvis en oplevelse sidste år, som bestemt ikke
var farlig, men som i sin komiske natur, illustrerede de strukturer
vi læner os op ad. Jeg skulle flyve med en ven og satte mig og i
instruktørsædet på klubbens ASK 21. Et andet klubmedlem assisterede gæsten med sikkerhedsbriefing og med hjælp til at spænde sig fast. Et cockpitcheck sikrede mig, at canopy var låst, vi var

Jens Trabolt, Redaktør
(Her i ASK 21 B-model, læs test s.24)

”

Det er soleklart, at jeg selv har hovedansvaret for, hvor sikker flyvningen skal
være; Jeg bestemmer selv når jeg vil flyve, i hvilke fly jeg flyver, i hvilket terræn
og hvilke minima til højder, pre-flight
check, forberedelser og faremomenter,
jeg opererer med.

fastspændte, bremserne var inde og flyets kontroller var frie. Klar
til at flyve. Da jeg rettede min opmærksomhed ud af flyet, stod
klubmedlemmet og var klar med vingen. Ok, vi er klar til flyve, og
jeg kaldte Pawneen for at den kunne starte med at ”hale tot”
(strække linen). Men stor var min overraskelse, da enden af linen
forsvandt væk i horisonten. Vi var ikke koblede! Nu var det ikke
nogen farlig fejl, for vi var absolut stationære. Men fejlen var opstået fordi klubmedlemmet i stedet for at stå klar ved cockpittet
for at koble flyet, var gået ud for at holde vingen. Da jeg var færdig med mit cockpitcheck, og rettede opmærksomheden mod
omverdenen opdagede jeg klubmedlemmet ved vingen, og kom
mentalt i ”launch mode”, for når folk står klar med løftet vinge,
er man normalt koblet og klar til start. Det siger noget om, hvordan vi reducerer faser af flyvningen til kognitive informationspakker, som vi kan håndtere. Det kaldes for ”Chunking”, at man inddeler virkeligheden i faser, som gør dem enklere at håndtere. Skipper man et led i den sekventielle process, kan store dele af informationen falde bort. Fejlen var selvfølgelig mit ansvar, og det
gav ikke det mest professionelle indtryk overfor gæsten. Men oplevelsen gav alligevel stof til eftertanke: Hvis jeg kunne misse
dette, hvilke andre fejl kunne jeg potentielt begå? Det er en tanke som gør en ydmyg, og mulighederne for fejlvurderinger eller
forglemmelser under flyvning er nærmest uendelige.
Som regel er det ikke en enkelt dårlig beslutning som fører til
havariet, men en række af flere dårlige beslutninger. Derfor er det
vigtigt at have gode og store marginer i flyvningen, så man kan
komme afsted med at begå en enkelt fejl og have mulighed for
at lære af den. For fejle, det gør man med 100 % sikkerhed. Det
er marginerne, der afgør konsekvenserne.
Keep it safe
Jens Trabolt, redaktør
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”Inställningen verkar vara: antingen krockar man eller så
krockar man inte. Krockar man slår man ihjäl sig och då kan
man inte bekymra sig, krockar man inte är det ju inget att
bekymra sig över. ”

Læs også:

- VM Chief Steward Robert Danewid om enkelte VM-piloters problematiske
forhold til flight safety
SIDE 18
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Pawnee version 2?
Pipistrel Alpha Electro er fuldstændig tyst men stiger heftigt
på elektro-power. Norge er første land i Norden til at teste
konceptet.
SIDE 36

Deadline for artikler
Nr. 5, 2018
1. oktober 2018

Et hot VM
Skal man absolut have sig en EB 29 med R-vinge? (Ja.....)
SIDE 14

TEST: ASK 21 B-model
Verdens mest populære skolefly har fået en regulært facelift. Fungerer
det? NORDIC GLIDING fløj prototypen et par dage efter jomfruflyvningen.
SIDE 24
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h Internationalt

www.hph.cz

Morgan Sandercocks billeder fra bagsædet af Perlan 2, d. 26. august. 62.000 ft and climbning” Ny verdensrekord sikret.

Perlan 2 NY rekord
Perlans bugserfly extraordinaire: En 750 hestes turboprop
Grob G-520 Egrett klarer nu en megahøj bugsering til
10.000 meter på ca 35 minutter. Det giver mere tid i den
øvre part af atmosfæren. Før var tiden 1 time til 3.000
meter! Grob G520 har i øvrigt flere verdensrekorder for
propelfly- bl.a. 40 minutter til 15.000 meter.

Det er mindre end et år siden, at det stratosfæriske researchfly Airbus Perlan 2 slog den
gamle verdensrekord i højdeflyvning på 52 211 ft i El Calafate, Argentina. Men d. 26.
august var teamet og det enorme svævefly på plads på den ensomt beliggende flyveplads i ”Wave City” - El Calafate - over 2.000 km fra Buenos Aires og efter 5,5 times
flyvning lykkedes det for chefpilot Jim Payne og Morgan Sandercock at stige til 62 473
ft . (ca. 20.000 meter .!) efter en bugsering til over 40.000 ft! Det er over 10.000 ft over
den gamle rekord og samtidig over den såkaldte Armstrong-grænse, hvor fri kropsvæsker (fx i lungerne) koger uden trykkabine. Perlan 2 var egentlig fortsat i 2 m/s stig, da
crewet valgte af afbryde flyvningen. Da alle Perlan 2-flyvninger i praksis er testflyvninger ,skal projektets ingeniører først analysere flyvningen (flutter osv) før man frigiver
flyet til større højder.
I cockpittet anvender piloterne et rebreather-system som er ekstremt økonomisk med
oxygenforsyiningen, hvilket tillader meget lange flyvninger og minimerer kondensering
af vand på indersiden af fuselagen.
I øvrigt var dette den første Perlan-flyvning med det nye bugserfly, en 750 hk Grob
G-520 Egrett, et fly specielt designet til flyvning i stratosfære, operationel tophøjde er
over 55.000ft. Med 33 meters spændvidde flyver den langsomt, men stiger med 5-6
m/s hele vejen op til 30.000 ft. Jim Payne kunne dog rapportere en underlig oplevelse:
Over 25.000 ft forsvinder slæbelinen ind i bugserflyets contrail!
Perlan projektets initiativtager Einar Enevoldsson var i øvrigt testpilot for Grob under
udviklingen af dette fly i slutningen 1980’erme.

Tjekkisk Elektro-TMG nærmere virkelighed

I dette NG flyver vi den slovenske Pipistrel Alpha Trainer med et 20 kWhbatteri, og det er helt klart, at man skal fokusere på det sydøstlige europa
for at se epicentret for teknisk udvikling af elektroflyvning.
Fra Prag kan flykonstruktør Martin Stephanek rapportere, at den elektrificerede version af TMG’en Phoenix - nu Onix, som debuterede på årets Aero-messe nu ikke er langt fra første flyvning: ”De gode folk fra MGM Compro har for kort tide siden afsluttet installation af motor, power electronics
og batterier, og de statiske tests er meget lovende”, siger Martin Stephanek - ”nu er det bare dokumentation og papirer, som vi skal have på plads
før første flyvning.”
Onix har en 60 kW-elektromotor og 34 kW batterier, hvilket vil give den
velflyvende TMG en anvendelig rækkevidde på mindst 90 minutter.

Isn’t this exciting?

Fly the Shark and Twin Shark!

Contact for a test flight or for more info:
Europe: info@hph.cz / www.hph.cz
UK: JohnGilbert@hph.cz / www.hphUK.co.uk
USA: SeanFranke@hph.cz / www.wingsandwheels.com
Australia: RobIzatt@hph.cz / www.boonahgliding.com.au

De første testflyvninger af bugserflyet var med en Grob
Twin Astir, da teamet gerne ville teste powersettings
under take-off.

Herover: B13 i luften, til venstre den komplekse propelinstallation som
bevirker, at propellen kan indfældes fuldstændigt ”clean” i næsen.

Skulle det være en winglet?

DG Flugzeugbau i Bruchsal fortsætter deres opgradering af eksisterende konstruktioner. Udviklingen af
den nye NEO-winglet til det populære standardklasse
klubfly LS 4 startede primo august, oplyser Stefan
Göldner fra DG. ”Vi er undervejs med aerodynamiske
beregninger og stukturel analyse. Jeg tror, at vi kan
producere forme i september, så vi kan starte med
testflyvninger i det nye år”, siger han.
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Junior Nordiskmesterskab

De svenske juniorpiloter var fraværende, da Norge, Finland og Danmark dystede om titlen
som Nordisk Juniormester 2018 i perioden 7-14. juli på Räyskälä i Finland.
Norge stillede med op Martin Martin Bjørnebekk Christer Mjøs, Arnulf Snekvik og Sondre
Bjerø i Duo Discus og DG 1000. Fra Danmark kom Emil Dalboe-Pedersen (LS8), Jens Andersen (LS6b ) og Oskar Minds (DG 300) - og det var Oskar som kunne rejse hjem med mesterskabet. En præstation som Aarhus-piloten Oskar tydeligvis var fornøjet med på dette
foto af Jens Chr. Pedersen.
Nordic Gliding 2018 SIDE 7

h Farvel
Gear &til
Gadget
ASH

ASH 31 Mi er et succesfuldt Heide-design i den lille åbne klasse. Der er produceret over 180 eksemplarer til dato
(foto J. Trabolt)

Martin Heide blev hædret af sine kollegaer og chefer på Schleicher ved sin pensionering; Fra venstre
Edgar Kremer (tidl. direktør), Uli Kremer (direktør), Joschka Schmeisl (teknisk leder), Martin Heide
og Peter Kremer (direktør)

Martin Heide

3 x AS-konstruktører Michael Greiner (ASG), ASH 26, første selvstartskoncept med wankel som vi kender det i dag.
Martin Heide (ASH) og Gerhard Waibel
(ASW)

Farvel til ASH!

Efter 37 år med design af fly hos Alexander Schleicher er Martin Heide gået på pension
Tekst og foto: Jens Trabolt

Da Martin Heide kom til Alexander Schleicher Segelflugzeugbau i 1981, var typebetegnelserne ASK og ASW velkendte i svæveflyve-verden. Den ny unge konstruktør
og svæveflyver fra Akaflieg Stuttgart blev
placeret i designafdelingen med legenderne
bag ASK og ASW; Rudolf Kaiser og Gerhard Waibel.
Afprøvningen af Gerhards færdige ASW
22-projekt og efterfølgende afhandling/disputat gav Martin Heide en mulighed for at
afslutte sine studier ved Institut für Flugzeugbau på Stuttgarts universitet. Heides
samarbejde med Rudolf Kaiser skulle vare
SIDE 8 Nordic Gliding 2018

yderligere 4 år indtil Rudolfs pensionering.
Derefter ledede han og Gerhard Waibel
Schleichers designteam i yderligere 18 år,
indtil i 2003, hvor Waibel og ”ASW” blev
pensionerede

Fundamentet til ASH 25
Kort tid efter starten af sit arbejde og efter
et meget kort ”trainee-forløb” startede Martin sit første store projekt. Han udviklede
sit drømmekoncept, den 2-sædede AS 22-2
som ”special ordre” til kunden Erwin Müller med fuselage fra FS 31. I øvrigt var FS
31 et projekt som Heide kendte vældig godt

fra sin tid i Akaflieg Stuttgart. Højderor, finne og 24-meter vingerne fra ASW 22 kompletterede super-svæveflyet.
Edgar Kremer fløj jomfruflyvningen med
AS 22-2 på Wasserkuppe allerede i slutningen af oktober 1984. På det tidspunkt forstod ingen, at med dette fly var fundamentet lagt til fremtidens ASH 25. Med den
enorme interesse for AS 22-2 var det ikke
nogen vanskelig beslutning for Schleicher
at beordre Martin Heide til at videreudvikle denne prototype til et serieproduceret fly,
ASH 25.
Åbenklasse-typen ASH 25 blev fremstil-

Martin Heide som pilot på AS 22-2, en one-ofprototype som banede vejen for ASH 25

ASH 25 blev produceret i 266 eksemplarer (foto:
O.S. Hansen

Jomfruflyvning på ASH 30 Mi.

let af Schleicher i en række versioner i næsten 20 år, indtil produktionen blev stoppet
i 2004 med serienummer 266. Med denne
lange produktionsperiode blev ASH 25 det
mest byggede åbenklassefly nogensinde.
En yderligere milepæl blev sat med selvstartende 18 meter fly, ASH 26 E. Martin Heide
var ikke bare hovedansvarlig for udviklingen af et helt nyt fly, men han konstruerede
også en ny drivlinje baseret på en Wankelmotor (MidWest Engines, senere udviklet
til Austro AE 50R), der siden er blevet anvendt i alle Schleicher-selvstartmaskiner.
Til dato har fabrikken produceret 258 eksemplarer af ASH 26.
ASH 30 Mi var et andet helt nyt åbenklasse-design og omfattede udviklingen af en

helt ny 2-sædet fuselage, der blev designet
ud fra til den nyeste viden i crash-sikkerhed. En lidt forkortet version af denne fuselage plus en anden finne og højderor blev
efterfølgende anvendt i konstruktionen af
ASG 32; Schleichers bud på et fly i den populære 20-meter klasse, hvor SchemppHirth hidtil havde domineret med Arcus.
ASH 31 Mi var et andet meget vellykket fly
designet af Martin Heide. Selvstartskapacitet og ”Open-Class-Feeling” på trods af det
kompakte span på 21m, giver ASH 31 Mi
mange fans verden over. De 180 eksempler,
der er bygget til dato, gør det til den mest
fremstillede type i den såkaldte ”lille” Åbne
klasse.
Design og konstruktion af nye fly var ikke

den eneste del af hans opgaver. Udvikling
og forskning inden for fiberteknologi samt
kontinuerlig teknisk support til sine forgængers design, såsom at give ekspertrådgivning til de ofte komplicerede tekniske forespørgsler fra kunder, har også været en del
af hans ansvar.
Men hvad gør en fly-konstruktør, nu pensioneret og med god tid? Jo, man gør som
Martin Heide og fortsætter med at flyve sin
ASH 26 E fra klubben på Wasserkuppe, hvilket under alle omstændigheder ikke kan karakteriseres som andet end et vellykket udgangspunkt for et pensionistliv.
Det er nu op til ingeniørerne Paul Anklam,
Mannfred Münch og den tekniske leder Joschka Schmeisl at føre denne arv videre.
Nordic Gliding 2018 SIDE 9

h Prototype

Den ”gamle” ASG 29 (her fløjet af Marcus Ganev, Uppsala under VM i 2014) var en videreudvikling af ASW 27. Typecertifikatet bærer navnet ASW 27-18. Schleicher fortsætter denne modus operandi, og præsenterer nu den nye AS 33, som hvilker på erfaringerne fra
ASG 29.
Schleichers egen computer-rendering af det endelige design på den kommende AS 33

Schleicher-entusiasterne får ny ammunition i 15/18-meter klassen, når AS 33 flyver til næste år i Poppenhausen. Traditionen tro bliver vingebelastningen øget.

Ny ”Super-ASG 29” fra
Schleicher
Det er 13 år siden, at ASG 29 fløj for første
gang. Det Michael Greiner-designede
15/18-meter fly har siden hen dokumenteret sin racing-pedigree med et stort antal
førstepladser i konkurrencer verden over.
Schleicher har undervejs vedligeholdt succesen ved aktivt at udvikle på det harmoniske og letfløjne koncept, blandt andet med
en turbo med elektrisk starter med betegnelsen ASG 29 ES.

Dobbeltsejr til Schleicher
Selvfølgelig står tiden ikke stille, og siden
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da har flere nyere konstruktioner har set
dagens lys, hvilket har givet energi til endeløse diskussioner i miljøet om hvilket der
er det bedste fly: ASG 29, Ventus 3 eller Jonker JS3? Men den diskussion kan gøres vældig kort: Det bedste fly er naturligvis det fly,
som Sebastian Kawa befinder sig i, hvilket
sensationelt understreges af 2 verdensmesterskaber hen over sommeren for Schleicher. Kawa vandt sommerens første verdensmesterskab i Ostrow med den ”gamle”
15-meter ASG 29, som tilsyneladende ikke
er så gammel og pensions-klar endda. Det

var egentlig meningen, at Kawa skulle have
fløjet den polske GP 15 Jeta, men kvalitetsproblemer med prototypen resulterede i, at
Kawa deltog med en lånt ASG 29. Senere
vandt han i Hosin i 20-meter-klassen i en
ASG 32 Mi.
Denne succes for ASG 29 har dog ikke afskrækket de gode folk hos Schleicher i at
annoncere ASG 29 version 2, nemlig AS 33.

Slut med konstruktør-bogstav
Typebetegnelsen AS 33 indikerer dog en
fravigelse af det klassiske Schleicher-kon-

”

Typebetegnelsen AS 33 indikerer dog en fravigelse
af det klassiske Schleicher-koncept med konstruktørens bogstav i modellen

Tekst Jens Trabolt
Foto: Jens Trabolt og Schleicher

cept med konstruktørens bogstav i modellen. Med Michael Greiner og Martin Heides afgang fra Schleicher er det slut med
både ASG og ASH, så nu har Schleicher
valgt en mere universal betegnelse som AS,
hvor bare fabrikken inkluderes. Det er samme filosofi som bl.a. Schempp-Hirth og DG
anvender, hvor et større designteam er ansvarlige for konstruktionen. Det var ellers
NORDIC GLIDINGs forventning, at den
unge Schleicher-ingeniør Paul Anklam skulle følge traditionen og stå fadder til næste
fly (ASA), men det er ikke strategien, lyder

det fra Schleicher-direktør Uli Kremer som
i øvrigt er meget sparsom med informationen om teamet bag AS 33.
Han beretter dog, at udviklingen i aerodynamik-simuleringsværktøjer (CFD, Computational fluid dynamics) siden ASG 29
var under udvikling for 15 år siden, har vist,
at der er markante performance-fordele ved
et nyt design. Schleicher-teamet har specielt
fokuseret på at optimere det 3-dimensionelle airflow omkring fuselage/vinge, en
minimering af den såkaldte interferensmodstand. Der er også fordele ved et nyt

vingetip design samtidig at man beholder
de vellykkede og gennemprøvede elementer fra ASG 29.
Helt nyt er dog vingen, som med et areal
på bare 10 m2 i 18-meter-versionen (ASG
29 10,5 m2 og Ventus 3 10,84 m2) byder på
en meget høj vingebelastning som vil resultere i en polar som er flyttet mod highspeedglid under stærke termikforhold.
De nye laminare profiler er netop blevet
testet i vindtunnel, og Schleicher lover, at
de på samme tid har lav modstand, gode
low-speed-egenskaber under turbulent terNordic Gliding 2018 SIDE 11

h Prototype

AS 33 og 15/18-meterklassen

AS 33 (18 m)
Vingeareal 10,0 m2 (18 m)
Sideforhold 32,4
Tomvægt 285 kg (glider) 330 (Turbo)
Max vægt 600 kg
Vingebelastning 36-60 kg/m2

ASG 29 (18 m)
Vingeareal 10,5 m2
Sideforhold 30,9
Tomvægt 280 kg (glider) 325 kg (Turbo)
Max vægt 600 kg
Vingebelastning 33-57 kg/m2
Foto viser ASG 29 Es

mikflyvning og enkel handling. Det er også
muligt at bestille flyet med 15 meter vinger
til FAI Racing class. Indervingen er designet, så det også er muligt at få en optimal
vinge planform med den korte spændvidde, oplyser Schleicher.
En eventuel selvstartsversion er indtil videre ikke under planlægning, her er det bare
Schempp-Hirth som står i ensom majestæt
med Ventus 3 M, selv om Jonker Sailplanes
også gennem længere tid også har udviklet
på en SLG-model. AS 33 er indtil videre

nok mest rettet mod hardcore-piloterne som
bare vil have en turbo-version. Her har
Schleicher annonceret, at den vellykkede
”Es”-turboversion med elektrisk start og super-intuitiv-operation kendt fra ASG 29 vil
finde vej til AS 33. Da NORDIC GLIDING
besøgte Solo Flugmotoren i SIndelfingen
ved Stuttgart tidligere på året, kunne direktør Wolfgang Emmerich afsløre, at deres
kommende elektrosystem var bestemt for
en ”Schleicher singleseater”. Et faktum som
Schleicher chef Uli Kremer hverken vil be-
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Schempp-Hirth Ventus T (18 m)
Vingeareal 10,84m2
Sideforhold 29,9
Tomvægt 310 kg (glider) 360 kg (Turbo)
Max vægt 600 kg
Vingebelastning 38 - 55 kg/m2
Foto viser Ventus 3M (SLG)

Jonker Sailpanes JS3 Rapture (18 m)
Vingeareal 9.95 m²
Sideforhold 32,8
Tomvægt 320 kg (jet)
Max vægt 600 kg
Vingebelastning ca. 37– 60,3 kg/m2

Jonker Sailpanes JS1-C 18 Evo (18 m)
Vingeareal 11,1 m²
Sideforhold 28.8
Tomvægt 320 kg (jet)
Max vægt 600 kg
Vingebelastning 35.3- 54 kg kg/m2

Motorer-Reservdelar-Tillbehör
Tel +46-(0)171-414039
E-mail info@lycon.se · www.lycon.se

eller afkræfte over sommeren. Så måske!
Hvad Kremer gerne vil berette om, er AS
33s formodede første flyvning som ventes
til næste år. H

ASG 29: Selv om Sebastian Kawa vandt med ASG 29 i årets VM
i 15m-klassen, så var der ikke mange topplaceringer til typen
under VM i 18m-klassen. Bedste placering var nummer 17. Derfra og op til førstepladsen var det bare JS3 og Ventus 3 som
deltog.
Så mon ikke Schleicher har indset behovet for en opdatering.

Härkeberga 16
SE-745 96 Enköping
Sverige
Auktoriserad distributör för Rotax Aircraft Engines i
Skandinavien och Baltikum
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Foto til venstre:
Jim Acketoft lader max op før starten: ”Det var vældig
varmt, og de 5-6 timer i flyet hver dag havde bestemt en
effekt. Vi trængte til hviledagen, da den kom. Når jeg skal
forklare mine venner, hvad VM-flyvning er for noget, så siger jeg altid, at det svarer til at sidde i 6 timer i et væksthus og løse soduko”, siger han.

Åben klasse

Et hot VM

12 konkurrencedage ud af 13 mulige og kanonvejr gav et hot VM i Hosin, Tjekkiet for de
nordiske deltagere i åben-, 18 og 20-meterklassen.
Tekst: Jens Trabolt
Foto: Jørgen Thomsen og WGC

”Det er et af de bedste VM flyvemæssigt
nogensinde, ikke mindst på grund af den
meget fine organisation”, siger den danske
18m-deltagere Arne Boye-Møller. ”Det er
på højde med VM i Uvalde i 2012 og nok
også mere spændende, hvad angår landskaber. Eneste klagepunkt må være de relativt
svage slæbefly på de meget varme dage,
hvor vi startede mod øst hen over skoven.
Det var temmelig ubehageligt at vente på
at man kom i luften”, konkluderer han.
Men hvilke flyveoplevelser når man endelig kom i luften i det fantastiske vejr: ”Der
var lange perioder hvor vi fløj med en
groundspeed på 250 km/t over 60-70 km”,
siger Arne som debuterede i VM-regi i den
SIDE 14 Nordic Gliding 2018

nye Jonker JS3, som han som nordisk agent
for Jonker selvfølgelig var meget interesseret i at følge: ”Jeg er glad for at kunne konstatere, at JS3’eren med høj vingebelastninger på lidt over 60 kg/m2 var meget stærk
i highspeed-flyvning, altså over 150-160
km/t, og her kan ASG 29 og den nye Ventus ikke helt være med. Men specielt var det
også fint at se, at den også kunne stige med
Ventus og fungere i relativt svage forhold.”,
siger Arne Boye-Møller som lå klippestabilt placeret indenfor top 5 de første 8 flyvedage. Men en teknisk udelanding og et
par sub-optimale prioriteringer de sidste
konkurrence-dage i gruppen af JS3-piloter
kostede blodigt og resulterede i en totalpla-

Lille foto herover:
Arne-Boye Møller debutede i JS3. Til højre den
trofaste hjælper Allan Frank Madsen.

cering for Boye-Møller som nummer 14 og
nok også en sølv- eller guldmedalje til en
JS3-pilot i 18-meterklassen. Men that’s racing!
I 18-meter-klassen stillede også svenske
Gunnar Axelsson og danske Svend Andersen op i ASG 29 E og sluttede på en 40., respektive 43. plads.
Sveriges VM-håb Börje Eriksson, som
normalt er at finde i toppen af 18 meterresultatlisterne, var i år fraværende for at
tage hånd om ældre familiemedlemmer, og

Pilot

Land

Glider

Pilot

1

Michael Sommer

Tyskland

EB 29 R

10,662

2

Felipe Levin

Tyskland

EB 29 DR

10,571

3

Petr Tichy

Tjekkiet

EB 29 R

10,301

4

Riccardo Brigliadori

Italen

JS1 C

10,075

5

Peter Harvey

Storbritanien

JS1 C

10,006

6

Philippe de Péchy

Frankrig

JS1 C

9,993

7

Sylvain Gerbaud

Frankrig

JS1 C

9,845

8

Andy Davis

Storbritanien

JS1 C

9,831

9

Zdislaw Bednarczuk

Polen

JS1 C

9,680

10

Henrik A. Breidahl

Danmark

JS1 C

9,664

Team Sweden og Danmark til åbningen

18-meter klasse
Pilot

Land

Glider

Pilot

1

Wolfgang Janowitsch

Østrig

Ventus 3T

10,236

2

Mario Kiessling

Tyskland

Ventus 3T

10,097

3

Jean-Denis Barrois

Frankrig

JS 3

9,915

4

Peter Millenaar

Holland

Ventus 3T

9,820

5

Christophe Cousseau

Frankrig

JS 3

9,766

6

Roman Mracek

Tjekkiet

Ventus 3 FES

9,709

7

Tomas Suchanek

Tjekkiet

Ventus 3T

9,690

8

Katrin Senne

Tyskland

JS 3

9,664

9

Oscar Goudriaan

Sydafrika

JS 3

9,626

10

Gyorgy Gulyas

Ungarn

JS 3

9,622

Svenske Gunnar Axelsson og fruen Milda. Trods den
store hjælp fra hjælperen Magnus Schön og en indhyret ASG 29E blev placeringen ikke til medaljer.
”Men en lærerig oplevelse og utrolig meget flyvning
i et vel-arrangeret mesterskab”, lyder det fra Gunnar.

20-meter klasse
Pilot

Land

Glider

Pilot

1

Matkowski & Kawa

Polen

ASG 32 Mi

10,600

2

Jones & Coppin

Storbritanien

Arcus T

10,335

3

Sorri & Lehto

Finland

Arcus M

10,211

4

Barnes & Scutter

Østrig

Arcus T

10,190

5

Ladenburger & Krohmer

Tyskland

Arcus T

10,123

6

Aboulin & Untersee

Frankrig

Arcus T

10,058

7

Cronjaeger & Sidler

Schweiz

Arcus M

9,734

8

Hartmann & Derold

Østrig

Arcus T

9,732

9

Lesinger & Grula

Tjekkiet

ASG 32 Mi

9,601

10

Emmanuelidis & Jeanmotte

Belgien

ASG 32 Mi

9,426

Danske Henrik Breidahl lånte en JS1 og fløj stabilit
til nummer 10 i den åbne klasse. I baggrunden kommer Ulrik Eilert med gode råd før start.
Nordic Gliding 2018 SIDE 15
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by Leo Echtermeyer
Oplev tiden på en NY måde! Det formidler mærket ZeitFlügel med luftfartens
livsstil. Med ZeitFlügel har urmagermester Leo Echtermeyer gjort sin lidenskab
til et kald. Som pilot visualiserer han sine
morderne og eksklusive pilot ure baseret på flyveinstrumenterne.

Et pilot ur med dag- og datovisning. Den
eksklusivt forarbejdede carbon ur kasse
overbeviser med dens unikke konstruktion.

Hus: Carbon

Det på indersiden antirefleksbehandlede
safirglas lader dette pilot ur virke særligt
imponerende.

Krone påskruet

Bagside: Carbon påskruet
Diameter: 46 mm
Højde: 16 mm

Enefor

Lynette: Carbon

Meget bemærkelsesværdigt er de variable design ændringer grundet de forskellige urskiver.

Indeks: arabiske tegn

C
Pete

Bånd: 24mm

Danske Svend Andersen deltog med ASG 29E i
Ur kollektionen fra ZeitFlügel
18-m klassen og sluttede på en 43. plads.

+45

Mange samarbejder med kendte piloter fra Air shows viser, hvor tæt ZeitFlügel og luftfarten er forbundet med
hinanden.

Jan W. Andersen afleverede sit EB 29-fly til en ny ejer i Bayreuth på vejen hjem - nu gælder
det EB 29 med R-vinger som er et must for fremtidige medaljeambitioner i åben klasse.

Henning Nielsen og Tom Jørgensen scorede en
dagssejr i 20-m-klasssen og selv Kawa måtte
give hånd. Men polakken kom stærkt igen og
rejste hjem med endnu et VM-guld.

i disse situationer er det naturligt at sporten
må vige. Men Sverige var ikke helt fortabt: i
Åben klasse stillede Jim Acketoft og Wilhelm
Wendt fra Ljungbyhed dette år op i en hyret
ekstra-skarp EB 29 DR (den med mini-bagsæde og med racing-vinge…). Teamet venter på levering af en bestilt EB 29 DR og har
nu solgt den vanlige EB 28’er. Som ventet
skulle det vise sig, at det man går ned i komfort, det vinder man i speed, for duoen sluttede på en flot 13.plads – op fra en 21.plads
i Benalla (2017) og 24.plads i Leszno (2014).
”Vores plan var top 15, så det er vel egentlig helt okay placering i en meget stærk klasse, siger Jim Acketoft, ”men vi havde også et
bedre fly - det er tydeligt, at polaren er flyttet 20 km/t over hele registeret med den nye
R-vinge. EB 29 DR er i øvrigt også enklere at
flyve end EB 28, som skal have meget sideror”, beretter Jim, som har logget 1000 timer
i EB 28. Da han og Wilhelm Wendt fløj i
Leszno i 2014 havde Jim ”bare” 450 timer i
logbogen - det er nu øget til 1400 timer.
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Owe Engström (Eskilstuna) og Bengt Frid (Arboga) var gode ambassadører med svenske specialiteter på ”international evening”.

No pain, no gain
Komforten i en EB 29 DR er dog kompromitteret: ”Man mærker, at det er et racingtool. Både i for-og bagsæde er der dårligt
med plads, og jeg vil hellere flyve 1000 km
i en EB 28 end EB 29 DR. Problemet er bl.a.
højden i bagsædet, men vi har opdaget, at
der findes mulighed for at designe et dybere bagsæde, og det vil give mere plads”; siger Jim Acketoft, som også havde et ”close
call” i det første konkurrencedag: ”Der var
en anden pilot som entrerede i termikken
temmelig aggressivt. Han fløj under os med
få meters afstand, og jeg opdagede det bare
fordi der var 2 vingespidser på hver side under vores næse. Det var vældig ubehageligt
og farligt, men i sidstedelen af VM havde
safetypiloternes og konkurrenceledelsens
indsats en effekt, og de mest aggresive piloter nedtonede deres flyvning”, siger Jim.
Danske Henrik Breidahl fra Øst-Sjællands
Flyveklub er lidt af en kamelæon hvad angår klasser. Han fløj i 15-meter klassen til
VM i Leszno 2014, 18-m-klasse under Dan-

+4

Carbon Timer

Som officiel leverandør ved Red Bull
DR.ONE drone racing vakte ZeitFlügel
i 2017 meget positiv opmærksomhed,
omkring sine kvalitets ure.

marksmesterskabet, er tidligere klubklassepilot og til dette års VM i Tjekkiet blev det
i den åbne klasse med en 21 meters Jonker
JS1 C. Her er hans forklaring: ”Egentlig var
det slet ikke meningen, at jeg skulle deltage,
men så fik jeg mulighed for at hyre Russell
Cheethams JS1 til en fin pris”, siger han.
Det skulle vise sig at være en god disposition at hyre verdensmesterflyet fra sidste år,
og efter 12 dage med meget stabile præstationer sluttede Henrik som bedste placerede skandinav på en total 10.plads i en meget skrap klasse med 31 deltagere: ”Men jeg
fløj nok egentlig for konservativt i den åbne
klasse. Jeg er vant til at flyve typer med dårligere glidetal, og jeg er i forvejen en ret sikkerhedsminded pilot og det prægede mine
slutglids-beregninger i endnu mere konservativ retning”, siger Henrik Breidahl.
I åben klasse huserede også Eskilstunas
Owe Engström som stillede op i ASH 25
EB. Det gav en 28.plads (29.plads i Benalla). Nordsjællands Jan W. Andersen stillede
også op for sidste gang i sin EB 29 med de
originale vinger. Det gav en 17. plads, og for
by Leo Echtermeyer
fremtiden er det EB 29 med R-vinger som
Oplev tiden på en NY måde! Det formidgælder. Både resultatlisten
og aerodynamiler mærket ZeitFlügel
med luftfartens
livsstil. Med ZeitFlügel har urmagermeskeren Loek Boermanns
siger,
at
det
er verter Leo Echtermeyer gjort
sin lidenskab
til et kald. Som pilot visualiserer han sine
dens bedste svævefly
i åben
klase.pilot
Så ure
måbasedet
morderne
og eksklusive
ret på flyveinstrumenterne.
være sandt!
Ur kollektionen fra ZeitFlügel
I 20-meterklassen
deltog danske (MidtMange
samarbejder og
medHenning
kendte pilosjælland SFK) Tom
Jørgensen
ter fra Air shows viser, hvor tæt ZeitFlügel
og
luftfarten
er
forbundet
med
Nielsen med Arcus T. Trods en flot dagssejr
hinanden.
på 2.dagen var medaljerne ikke indenfor
Som officiel leverandør ved Red Bull
rækkevidde med DR.ONE
en total
15.plads
de
drone
racing vakteefter
ZeitFlügel
i 2017 meget positiv opmærksomhed,
12 konkurrencedage.
omkring sine kvalitets ure.
Næste VM er 26. juli – 7. august 2020 på
den enorme flyveplads Stendal-Borstel, ca
110 km vest for Berlin. H

Ur værk: ETA - Automatik 7750
Funktioner: time og minut stopsekundviser
Glas: Antirefleksbehandlet safirglas

Pris inklusiv moms

DKK. 33.450,50

Vandtæt: 10 ATM

Hass
www

FLIEGER II CARBON

Ka6 E

Ur værk: Quarz Miyota Os 00

Ur værk: Quarz Miyota Os 00

Funktioner: timer, minutter, sekunder,
dato, stopfunktion

Funktioner: timer, minutter, sekunder,
dato, stopfunktion

Glas: Antirefleksbehandlet safirglas

Glas: safirglas

Vandtæt: 10 ATM

Vandtæt: 10 ATM

Urkasse diameter: 42 mm

Urkasse diameter: 42 mm

Pris inklusiv moms

Pris inklusiv moms

DKK. 2.823,55
Flieger I
Ur værk: Quarz Miyota Os 00
Funktioner: timer, minutter, sekunder,
dato, stopfunktion
Glas: Antirefleksbehandlet safirglas
Vandtæt: 10 ATM
Urkasse diameter: 48 mm
Pris inklusiv moms

2.227,55

AIR BASE

FLIEGER II

Ur værk: Automatik 7750
Funktioner: timer, minutter, sekunder,
dato, stopfunktion

Ur værk: Quarz Miyota Os 00

Glas: Antirefleksbehandlet safirglas

Funktioner: timer, minutter, sekunder,
dato, stopfunktion

Urkasse: Rustfrit stål

Glas: Antirefleksbehandlet safirglas

Vandtæt: 10 ATM

Vandtæt: 10 ATM

Urkasse diameter: 48 mm uden krone

Urkasse diameter: 42 mm

Pris inklusiv moms

Pris inklusiv moms

DKK. 11.845,50

DKK. 2.227,55

Et pilot ur med dag- og datovisning. Den
eksklusivt forarbejdede carbon ur kasse
overbeviser med dens unikke konstruktion.

Hus: Carbon

Det på indersiden antirefleksbehandlede
safirglas lader dette pilot ur virke særligt
imponerende.

Krone påskruet

ble design ændringer grundet de forskellige urskiver.

Indeks: arabiske tegn

Bagside: Carbon påskruet
Diameter: 46 mm
Højde: 16 mm

by Leo
Echtermeyer
Meget bemærkelsesværdigt
er de varia-

Lynette: Carbon
Bånd: 24mm

Oplev tiden på en NY måde! Det formidler mærket ZeitFlügel med luftfartens
livsstil. Med ZeitFlügel har urmagermester Leo Echtermeyer gjort sin lidenskab til
et kald. Som pilot visualiserer han sine moderne og eksklusive pilot ure baseret på
flyveinstrumenterne.
Ur kollektionen fra ZeitFlügel

Carbon Timer
Ur værk: ETA - Automatik 7750
Funktioner: time og minut stopsekundviser
Glas: Antirefleksbehandlet safirglas
Vandtæt: 10 ATM

DKK. 2.972,55

Eneforhandler i Danmark af ZeitFlügel Pilot Ure
AC-AMS MEDIA ApS
Copenhagen Airport Business Center
Petersdalvej 1, 3.s., 2770 Kastrup, Danmark

Kontakt:
Brian Markwall
+45 61142530, Mail: bma@ac-amsmedia.dk
Allan Christensen
+45 21725939, Mail: ac@ac-amsmedia.dk
www.ac-amsmedia.dk

Mange samarbejder med kendte piloter fra Air shows viser,
hvor tæt Zeit-Flügel og luftfarten er forbundet med
hinanden.
Som officiel leverandør ved Red Bull DR.ONE drone
racing vakte ZeitFlügel i 2017 meget positiv
Pris inklusiv moms
opmærksomhed omkring sine kvalitetsure.

DKK. 33.450,50

Uhrenmanufaktur
ZeitFlügel GmbH
Hasselheckerstr.24 a | D-61239 Ober-Mörlen
www.zeitfluegel.com | info@zeitfluegel.com
Tel: +49 (0)6002 99 200 22

h VM Hosin

I huvudet på en
chefs steward
”Behind-the-scenes” til VM i Hosin. Robert Danewid forklarer, hvordan man driver et - frem
for alt - sikkert verdensmesterskab.

“Scrutineering” – kontroll av flygplanet och
kontrollvägning innan VM börjar. Här är det
blivande världsmästaren Kawa och hans ASG
32 Mi som är under luppen

P

å alla VM och EM finns det två
stewards. Stewards är ”utsända”av
IGC (FAIs internationella segelflygkommission) och de är IGCs
”förlängda arm”. Uppgiften för stewards är
att vara rådgivare åt tävlingsledningen och
piloterna, att vara en förbindelselänk mellan tävlingsledning och de deltagande nationslagen, att övervaka att allting går rätt till
och stötta tävlingsledaren i precis allting.
Vid varje aktivitet ska det finnas en steward
till hands. Alltså är en steward en ”klok gubbe” eller ”gumma”.
För att få ”jobba” som steward ska man
ha stor erfarenhet av internationella tävlingar, kunna reglerna och förstå hur tävlingsledaren tänker (rätt lätt!) och hur tävlingspiloterna tänker (näst intill omöjligt!).
IGC har en grupp med personer (ca 25 st)
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som kan tjänstgöra som steward eller jury.
Det förefaller som att IGC har en ambition
att framöver stärka chefs stewardens roll till
att bli mer eller mindre den som driver tävlingen. Det gillar inte jag! Det är tävlingsledaren som driver tävlingen, den är hans
baby.
De senaste 15 åren har jag varit chefs steward på flera VM och EM. Chefs stewarden
utses av IGC minst ett år innan tävlingen
och redan då börjar man jobba med tävlingsorganisationen. Man ser till att de ”får
rätt” på allting, hjälper till med Local Procedures etc etc. Sedan när tävlingen börjar
är man på plats innan den officiella träningen börjar och hjälper till att trimma in organisationen. Och då har man fått sällskap
av sin steward kollega. Alla kostnader för
chefs stewarden står IGC för, man ska ”bara”
släppa till tre veckor av sin tid mitt i sommaren, när man kunde flugit själv. Och det
kan jag säga, det medför svår abstinens i slutet av tävlingen! Arrangören täcker kostnaderna för den andra stewarden.
I år var jag chef steward på VM i 18m,
20m och Open i tjeckiska Hosin, nära Ceske
Budejovice, huvudstad i Böhmen, ca 15 mil
söder om Prag och nära österrikiska gränsen. Förutom att det är ett otroligt vackert
böljande landskap med många små städer,
som finns på UNESCOs världsarvslista,
brygger de ett ovanligt gott och världsberömt
öl i Budejovice.

Ursprungligen skulle VMet gått i Pribram,
ca 5 mil söder om Prag. Men två månader
innan VM start blev VM‐organisationen utslängd från flygfältet i Pribram, det skulle
byggas om! Vi var många som trodde att nu
var det bara att blåsa av tävlingen, men man
lyckades på två månader fixa nytt flygfält
(Hosin) och flytta hela organisationen. Och
trots detta lyckades man sedan genomföra
ett strålande VM, i mina ögon det bästa någonsin.
Min steward kollega var Enrique Lippi
från Argentina. F d militärpilot, numera
B737 skeppare i Aerolinas Argentinas, segelflygare, segelflyglärare och en av de som
arrangerade VM i Argentina 2012. Vi var ett
strålande team må jag säga! Tillsammans
med jury presidenten Rick Sheppe från USA
(det var vi tre som var ”FAI maffian”) skulle vi hålla ordning på VMet. Fast Rick som
jury president (han ska behandla eventuella
protester och har befogenhet att blåsa av
VMet om det inte sköts enligt reglerna) ska
vara opartisk, så på hans brandgula väst stod
det med stora bokstäver ”I have no opinion”.
Men det har vi stewards!
En tävlingsdag såg ut så här. Möte kl 0715
med meteorolog och tävlingsledare (som
även var banläggare) för att gå genom dagens väder och lägga banor. Därefter frukost
och strax efter åtta var antingen Enrique eller jag på plats vid vägningsstationerna. Alla
flygplan vägs dagligen på väg ut till grid.

“Vanlig” Cmelak

Hjärntrusten (fr v meteorologen Jan, steward Enrique, Competion Director Tomas, chef steward
Robban och administrativ chef Jana)

”
Ungdomsgänget håller lunchpaus efter att starten gått

Sedan briefing kl 1000. Ibland, när det
flugits farligt och omdömeslöst, fick jag hålla simpla flygsäkerhetsbriefingar i samband
med briefing, om sådant som varje nybliven certinnehavare kan utan och innantill,
men uppenbarligen inte alla VM‐piloter.
Därefter ut på grid och vara tillgänglig för
frågor och om någon t ex behöver fylla på
barlast. Det är inte tillåtet men om det t ex
läckt vattenbarlast får det göras under ”supervision” av en steward. Och sedan drar
starten igång. I Hosin bogserade man med
fyra Turbo‐Cmelak och tre ”vanliga” Cmelak. Turbo‐Cmelak med sin turboprop motor på nästan 700 hästkrafter, som slukar
200 liter jet fuel i timmen, är extrem. Vanliga Cmelak, förutom att vara så ful att den
är söt, har en stjärnmotor på mellan 360 –
480 hästar (det varierade mellan individer-

Turbo-Cmelak

Ibland, när det flugits farligt och omdömeslöst, fick
jag hålla simpla flygsäkerhetsbriefingar i samband
med briefing, om sådant som varje nybliven certinnehavare kan utan och innantill, men uppenbarligen
inte alla VM-piloter.

na) och gör mest oväsen. Hosin ligger på
500 m ö h och med en temperatur på över
35 grader var det precis det 1100 m långa
grässtråket räckte till. Det fanns de som vägrade dra efter en vanlig Cmelak. Det tog 1
tim och 20 min att få iväg de 94 segelflygplanen. Och det är inte så imponerande, en
hel del i open och 20m var dessutom självstartare. Det sas att en Turbo‐Cmelak skulle klara 16 släp till 600 m i timmen, men det
gjorde de inte. Som jämförelse kan nämnas
att vid VM i Eskilstuna 2006 fick vi 116 flygplan i luften till 700 m på 50 minuter, med
12 Pawnees.
Nu blev det lugnt ett par timmar. Hosin
är ett gammalt sovjetiskt arméflygfält och
vi i organisationen bodde i den gamla ”kanslibyggnaden” i stora fräscha rum (säkert
renoverade efter ryssen flyttat ut). Byggnaden var en gedigen ”betongbunker”, en trist
länga med långa korridorer, så även om det
inte fanns AC var det svalt och skönt på
rummen.
Under denna tid satt alla och glodde på

tracking på OGN. Det är ju det nya. FLARM,
som en gång var ett utmärkt hjälpmedel för
att upptäcka andra flygplan – och fortfarande är det för vanliga segelflygare – har nu
blivit ett formidabelt tracking system via
OGN och andra sajter. Nu kan man sitta
överallt i världen och följa ”racet” i realtid.
Och det är ju kul! Kan man tycka……. Men
i varje team sitter det nu minst en person
framför datorn och följer flygplanen på banan och rapporterar till sina piloter var och
hur Kawa, Sommer och de andra toppiloterna flyger. Resultat? Jo att vi alltid har stora gaggles, inte bara i torrtermik. OGN är
en katastrof när det gäller flygsäkerhet! Vi
hade också en ”midair”, som lyckligtvis gick
bra, och ett flertal ”near misses”. Mer om
det längre fram.
Runt femtiden börjar flygplanen komma
i mål och då ska stewards kolla att folk sköter
sig och att det går riktigt till. Enrique, som
är en ung (yngre) man klättrade (63 trappsteg) de första veckorna upp i kontrolltornet (de hade riktig flygledare i riktigt torn).
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h VM Hosin

Flygfältet i Hosin

Påfyllning av vatten i fenan på grid under
”supervision” av steward (som tagit fotot)

Glaskupan saknade AC och då vi alla dagar
hade över 30 grader var det riktigt varmt i
tornet. Jag, som gammal och vis, satte mig
på ”bunkerns” balkong i skuggan. Efter två
veckor fick Enrique värmeslag. Så då, i egenskap av hans chef, beordrade jag honom att
göra mig sällskap på balkongen, man såg
nämligen lika bra där. Överlag skötte piloterna masslandningarna ‐ 90 flygplan på 45
minuter ‐ på ett bra sätt, även om vissa flyger så de hade fått flygförbud om det varit
hemma på klubben. Här renderade det en
”warning for dangerous flying”.
Med dagens IT system skickades IGC filerna rätt in i systemet. I de senaste LX9000
kan man skicka filen direkt från flygplanet.
Några av deltagarna gjorde det, så redan ett
par minuter efter det att de landat poppade
deras resultat upp på Soaring Spot. Sedan
kontrollerade ”Scorern” alla filer för airspace
infringement och nästan dagligen blev någon ”nerskjuten” för att ha flugit över FL95,
som var max höjd. Unofficial resultat var
ute på Soaring Spot ca 1 tim efter sista landning.
Vädret var alltså bra med höga molnbaser. Det flögs fem träningsdagar med banor
på upp till 65 mil och sedan flögs det 12 tävlingsdagar av 13 möjliga på banor upp till
54 mil. Högsta hastigheten var över 160
km/h. Och detta i mellan Europa i juli/auguSIDE 20 Nordic Gliding 2018

Vägningsstation. Varje dag vägs varje flygplan på väg ut till grid

sti! Vi ”drabbades” av samma högtryck som
här hemma, de sista dagarna hade vi 36 grader och hög luftfuktighet. Då var jag glad
att jag slapp flyga och kunde krypa in i ”betongbunkern”. Men det var ändå märkligt
väder, med mycket skurar och åska och en
ren torrtermikdag. Egentligen var det ingen
som riktigt fattade att det gick så fort som
det gjorde.
Vi hade utsett en Flight Safety Committe
(det ska man enligt reglerna) med mig som
ordförande. Den ska väljas av piloterna i respektive klass. Jag plockade dock i förväg
ut tre rekorderliga segelflygare (som jag känner) och så fick de andra bara godkänna
dem (kallas för ”anpassad demokrati”). Det
var Andy Davies (UK) i open, Arne Boye‐
Möller (DK) i 18moch Anti Lehto (FI) i
20m. De fick – dessvärre ‐ mycket att göra
och de gjorde ett förträffligt arbete.
Varje dag hade vi rapporter om folk som
flög ”farligt”, tillbud och vi hade en midair,
en JS 1 som flög på en EB 29 (båda i öppna
klassen). Safety Committe ägnade många
timmar åt att granska igc‐filer för att fastställa farliga situationer och sedan pratade
vi med de farliga piloterna. Tanken är ju att
när en deltagare, som också är safety pilot,
pratar med en som gjort fel så ”tar” det bättre än om någon ”pingvin” ur tävlingsledningen gör det. Men många piloter har en

skrämmande inställning till säker flygning.
De flyger enligt devisen ”better dead than
second”. Han som kolliderademed EB 29an
kunde inte förstå att han gjort fel. Han flög
an mot en en klunga som kurvade höger.
Det var åtta flygplan inom ett höjdintervall
på ca 100 m. Och han flög rätt in i klungan
och kolliderade. Vi frågade hur i hela världen han tänkte. Svaret var ”jo jag visste det
skulle bli svårt att komma in i blåsan, men
vad skulle jag göra?” Det hela slutade lyckligt. Båda flygplanen kunde återvända till
Hosin. EB 29an hade lite repor, som gick att
polera bort medan JS 1an hade lite större
skador, som reparerades av Jonkers. Båda
kunde flyga nästa dag, men EB 29 piloten
drog sig ur tävlingen. JS 1 piloten blev diskvalificerad för dagen för ”dangerous flying”. Ett lindrigt straff för idiotisk flygning!
Hade han fortsatt flyga farligt hade vi skickat
hem honom.
Vid ett annat tillfälle hissade en pilot in
framför ett flygplan i en blåsa, det var dessutom en av safety piloterna, som i sin tur
fick hissa, stallade och spann ett halvt varv.
Varför gjorde han så? ”Jag är professionell
testpilot, jag kan flyga nära andra flygplan,
jag ser inget problem med det”. Man blir så
trött! Inställningen verkar vara: antingen
krockar man eller så krockar man inte.
Krockar man slår man ihjäl sig och då kan

”

Men många piloter har en skrämmande inställning till
säker flygning. De flyger enligt devisen ”better dead
than second”. Han som kolliderademed EB 29an kunde
inte förstå att han gjort fel. Han flög an mot en en
klunga som kurvade höger. Det var åtta flygplan inom
ett höjdintervall på ca 100 m. Och han flög rätt in i
klungan och kolliderade. Vi frågade hur i hela världen
han tänkte. Svaret var ”jo jag visste det skulle bli svårt
att komma in i blåsan, men vad skulle jag göra?”

man inte bekymra sig, krockar man inte är
det ju inget att bekymra sig över. Även denna pilot blev varnad.
Som jag skrev ovan bidrar de facto OGN
till mer klungflygning. Det är ju bra för sporten att man numera kan följa ”racen” i realtid, men det är en katastrof för flygsäkerheten. Ska vi ha det så?
Det stora flertalet piloter flyger dock
mycket omdömesgillt, säkert och proffsigt.
Men så är de också världens bästa segelflygare.
Tävlingsorganisationen var fantastisk och
unik. Den var liten och bestod av fem vuxna och ca 15 ungdomar. Tävlingsledaren
Tomas Rendla (själv gammal VM‐pilot),
hans fru Jana, som var administrativ chef,
meteorologen Jan, scorern Jiri och operations manager Ludek Kluger var de vuxna.
Biträdande tävlingsledaren Matej Rendla,
Tomas son, skötte det praktiska med att driva tävlingen. Han höll i alla briefingar och
frontade utåt. Det gjorde han utmärkt och
hans engelska var utmärkt. Matej är 17 år,
segelflygare med 300 tim och har PPL. Övriga ungdomar, hälften tjejer och hälften
killar skötte allt annat; scrutineering, vägning, griddning, starten, målgångar,
kranskullor m m.
Bara ett par av dem är segelflygare och de
pratade alla utmärkt engelska. De var alla

kompisar och gick på samma skola och de
verkade ha det riktigt kul bland alla gubbar
och gummor. Medelåldern var 16 år. Medelåldern på piloterna var 51.
Ungdomarna måste ha fått en gedigen utbildning av Tomas & co. Tomas vakade hela
tiden i bakgrunden och stöttade dem. De
var alltid glada, positiva och hjälpsamma.
Och det kan man inte alltid säga om VM‐
piloter som kan vara riktigt griniga! Men,
speciellt tjejerna, hanterade dem förträffligt.
Vi varnade faktiskt en pilot (som är välkänd,
flerfaldig medaljör och känd för sitt humör)
för att han var oförskämd mot tjejerna på
vägningen. Därefter blev han ”snäll”.
Ungdomarna var så duktiga och proffsiga att tävlingsledaren för nästa VM 2020 i
tyska Stendal förhörde sig om han kunde få
hyra dem till sitt VM. Tomas skulle fundera men han menade att de ”inte var till salu”.
Dessa ungdomar var den främsta orsaken till att atmosfären på detta VM var bland
de bästa jag upplevt. Så heders åt VM organisationen i Hosin, Tomas & co, ni är bäst!
Sista dagen hade temperaturen sjunkit till
mer normala sommartemperaturer och det
var en fin lagom‐cumulus‐himmel och då
blev abstinensen för svår för chefs stewarden. Alltså dags att inspektera tävlingsarenan från ovan. Tillsammans med Ludek
skulle jag vara dagens ”sniffer”. Vi drog iväg

med Tomas och Ludeks Arcus M. Jag i baksits, vilket inte Ludek kunde förstå, men
baksits är faktiskt mitt kontor! Det var knepigt att hålla sig i luften i början. Jag hade
vid detta laget börjat förstå varför man ursprungligen valt Pribram och inte Hosin.
Termiken startar senare i Hosin. Så det dröjde en timme innan vi kunde släppa iväg
kopplet. Då var värsta abstinensen stillad så
jag frågade Ludek om vi skulle landa nu.
Näää sa han, vi får hålla oss uppe till de fått
iväg alla. Det hade jag ju inget emot, men
jag frågade artigt Ludek om han ville flyga.
Nää sa han, nu ska jag sova. Så hörde jag
hur han sköt fram pedalstället och såg hur
han kröp ihop där framme. Så blev det tyst.
Eftersom jag inte ville ligga mitt i smeten
(vore ju trist om jag som steward kom i vägen för någon hot‐shot) drog jag ner till
Österrike, ett land jag aldrig flugit i/över.
Det är bara ca 4 mil ner till gränsen. Vädret
var fint med bas på 2000m m MSL. Efter en
timme hörde jag hur Ludek grymtade till
och hans huvud kom upp. Har du sovit gott
frågade jag. Javisst sa han, nu kan du flyga
hem, de sa precis på radion att sista släpet
har gått.
Tjeckien var vackert även från luften, så
hit ska jag igen och flyga och minnet av
WGC i Hosin kommer att leva länge! H
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h VM: JS3 eller Ventus 3?

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

Tekst: Robert Danewid
Foto: Jens Trabolt & Bernd Weber

V

id årets VM i tjeckiska Hosin möttes de två flygplanen i 18m klassen för första gången. Wolfgang Janowitsch vann i en Ventus 3 och Mario Kiessling blev
tvåa också i en Ventus 3. Jean-Danois Barrois blev trea
i en JS 3. Alltså; är Ventus 3 bäst? Och är ASG 29 ute?
Alla tre flygplanen kan också flygas i 15m klassen. I årets första
VM i polska Ostrow deltog 5 st JS 3, 3 st Ventus 3 och 7 st ASG 29.
Bästa JS 3 blev trea och bästa Ventus 3 blev åtta. Vann gjorde en
ASG 29. Men det var ju Sebastian Kawa som flög den!
I Hosin var det 45 deltagare i 18m klassen. De flög med
12 st ASG 29
12 st JS 3
12 st Ventus 3
5 st JS 1
3 st Ventus 2
1 st Diana 3.
Det blev 12 finfina tävlingsdagar. Distanser mellan 270 och 541
km och vinnarhastigheter som lägst 108 km/h och som högst 151
km/h.
Dagssegrarna fördelade sig på flygplantyp enligt följande
8 dagssegrar JS 3
2 dagssegrar Ventus 3
2 dagssegrar ASG 29
Säger det oss att JS 3 är bäst? Näääää knappast.
Tittar vi på medelplacering (alltså summan av totalplaceringar dividerat med antalet flygplan av aktuell typ) blir det
13.8 JS 3
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14.7 Ventus 3
33.4 ASG 29
Det ser ju ut som om ASG 29 är klart sämre medan det inte är
stor skillnad på JS 3 och Ventus 3. Men i Ostrow vann ju ASG 29
i 15m klassen. Är JS 3 och Ventus 3 sämre med 15 m spännvidd?
Men så har vi ju piloterna också!
Om vi tar de fem bästa piloterna per typ och tittar på deras IGC
ranking (innan VMet) och sedan tar medelvärdet av rankingen får
vi
Ventus 3-piloter 44.4 medelranking
JS 3-piloter
64.2 medelranking
ASG 29-piloter
365 medelranking
De bästa piloterna, enligt IGC ranking, flyger Ventus 3. De allra högst rankade är Wolfgang Janowitsch och Mario Kiesling med
ranking 15 och 16. Ettan och tvåan alltså. Bäst rankade JS 3 pilot
är Oscar Goudrian på rankingplats 17. Och det ser ut som om ”farmarlaget” flyger ASG 29, högst rankade 29 piloten är Piotr Jarysz
med ranking 93.
När man pratade med piloterna om V3 vs JS 3 var svaren, som
man kan förvänta sig, att V3 piloterna lovprisar sitt flygplan och
anser att det är bäst. Arne Boye-Möller som sadlat om från Ventus
2 (som han flugit i många år) till JS 3 lovprisar JS 3an, precis som
övriga JS 3 piloter. Tilläggas bör att Arne är agent i Norden för JS.
Slutsatsen blir nog att piloterna är sitt ”stall” trogna. Är man JS
pilot flyger man JS, är man Schempp-Hirth pilot flyger man Ventus.
Det man kan notera är att fransoserna gått över till JS 3 (inköp-

ta av franska förbundet) och inte Ventus 3. Förra VMet flög de ASG
29 och JS 1.
Vad med ASG 29 då? Fortfarande ett suveränt flygplan, men
Schleicher har ju nyligen annonserat att AS 33 flyger nästa sommar. 29an har uppenbarligen nått ”vägs ände”. Kom ihåg att det ju
var Kawa som flög den vinnande 29an i Ostrow!
Kan man ur detta säga något om vilket flygplan som är bäst?
Knappast! Slutsatsen är att, som sig bör, bäste piloten vann och han
”råkade” flyga Ventus 3. Hade Kawa flugit ASG 29 i 18m klassen
hade han nog varit världsmästare i denna klass och inte i 20m klassen. Större skillnader än så är det inte.
Min slutsats är alltså att Ventus 3 och JS 3 är två fina likvärdiga
flygplan, de bästa 18m kärrorna just nu. Vilken man väljer är en
smaksak.

20m klassen
I 20m klassen deltog 18 ekipage; 13 Arcus, 4 ASG 32 och 1 TwinShark. ASG 32 vann överlägset med 265 poäng försprång till tvåan.
Men så var det ju också Kawa och Matowski som flög den. Och
den segern var ingen förvånad över, den var förväntad. Hade de

flugit en Arcus hade de säkert också vunnit. Så bra är Kawa. Det
var hans tredje VM-titel i år och hans totalt 15e VM seger.
Jag pratade med Kawa om 32an. Han sa att den stiger bättre än
Arcusen och glider åtminstone lika bra. (Notera att det är Kawa
som stiger bättre!). När jag pratade med Arcus piloter sa de ungefär samma sak fast tvärtom. Så Arcus och ASG 32 verkar likvärdiga. 32an verkar kanske gå lite bättre i höga farter.

Open
I open deltog 31 piloter. 6 st EB 29 R/DR, 18 st JS 1, 2 st ASH 25
EB 28, 2 st Quintus, 1 st EB 29, 1 st Antares 23 och 1 st ASH 25.
EB 29 R/DR blev etta, tvåa och trea. Michael Sommer tog sin femte VM seger, den tredje i EB 29.
Här är det inte så mycket att säga. Det ska vara en EB 29 R eller
EB 29 DR. Punkt slut. End of discussion.

Övrigt
Intressant är att notera att 31 av JS flygplanen var utrustade med
jet motor. Den klart vanligaste formen av ”turbo” i detta VM. H
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Framsits. Sittställningen är ändrad. Instrumentbrädan är något ändrad. Det medger längre piloter
och bättre sittkomfort. Sittdynorna är helt nya och fyllda med dynafoam. Cockpit är numera en
säkerhetscockpit a la Schleicher

ASK 21 B under premiärflygningen den 2 juli 2018. Största
förändringarna är i cockpit, men det syns inte utanpå

Test: Schleicher ASK 21 B-model

Evolution, inte revolution
Tekst: Robert Danewid
Foto: Manfred Münch, Robert Danewid & Jens Trabolt,

Låt det vara sagt först som sist: ASK 21 B ser ut som en ASK 21 och flyger som en ASK 21. Det
handlar om ”produktutveckling”, en massa förbättringar, stora som små. Men utan tvekan är det
en rejäl ansiktslyftning och ASK 21 B har blivit ett ännu bättre skolflygplan
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1975 bestämde sig Schleicher för att ta fram
en ersättare till ASK 13, som då var det populäraste skolflygplanet. Rudolf Kaiser började rita på ASK 21. Den ursprungliga ASK
21, som den såg ut på papper 1977, hade
vingar och stabilisator av komposit men
kroppen var en stålrörskonstruktion med
glasfibernos, precis som ASK 13 (och Bergfalke för den delen också). En stålrörskonstruktion var enklare, starkare och billigare
att tillverka än en kompositkropp av glasfiber – det var Kaisers argument. Men Schleicher hade bestämt sig, efter påtryckningar

från ”marknaden”, att det var rena plastflygplan som numera gällde, så Kaiser fick återvända till ritbordet och rita en ny kropp i
komposit.
Den 6 februari 1979 gjorde Edgar Kremer jungfruflygningen med ASK 21 från
ett snöigt Huhnrain (fabriksflygfältet). Och
sedan dess har ASK 21 varit i produktion,
i 39 år. Vid vårt besök i juli i år fanns tillverkningsnummer 956 i produktion. Man
bygger drygt en ASK 21 i månaden och
marknaden förefaller vara stadig. Det finns
klubbar som nu är inne på sin tredje ASK

21. Som enda segelflygplan har ASK 21 en
certifierad gångtid på 18 000 timmar (försök och beräkningar har visat att den verkliga livslängden är runt 500 000 tim). Alla
andra typer har antingen 6 000 eller 12 000
timmar gångtid.
Redan i mitten av 90‐talet funderade Gerhard Waibel på att motorisera 21an med
wankelmotorn som Schleicher använde i
ASH 26 E, men den ursprungliga wankeln
från Midwest var för svag (50 hk). Så projektet lades i malpåse. Det dröjde till början
av 2000‐talet, då Austro Engines tagit över
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h NG tester: ASK 21 B

Nya ventilationsdon. De gamla var ju usla, de nya, som
även finns på Schleichers övriga flygplan, är bra. Till höger syns trimindikatorn.

Nytt nackstöd i framsits. Kommer från ASG 32

Spaken fram är vinklad så att den sitter längre
fram, detsamma gäller spaken i baksits. Det
medför att längre piloter, framförallt i framsits,
får mer plats.

Instrumentbrädan bak kommer från ASG 32 och
medför att utrymmet i sidled är större. Det är
lättare att komma i och ur. Brädan sitter också
längre bak vilket gör att framsitsen blivit längre. Handtagen på sidan kommer från Duo-Discus och Arcus (fast det vill inte Uli Kremer erkänna). Ett av ASK 21s stora plus är komforten i
baksits, d v s lärarens arbetsplats. Och den är
nu ännu bättre.

Baksits. Nytt nackstöd och ny infästning för
fastbindningsremmarna. Har med kraschsäkerhet att göra.

Nödfällningen av främre huven har ändrats.
Borta är det gamla vredet som skulle vridas.

Midwest motorn och utvecklat den till en
motor med elektronisk insprutning och mer
effekt, som motorn räckte till för ASK 21.
Michael Greiner tog upp projektet och ASK
21 Mi flög första gången 2004.
Allt detta och lite till kan man läsa om i
Peter Selingers eminenta bok ”RhönAdler”.
Våren 2018 läckte det ut uppgifter om att
man hade en ny version av ASK 21 på gång
– ASK 21 B. Vad det var förtäljde inte ryktet. I slutet av juni var jag på en EASA workshop i Köln och där pratade jag med Colin
Watt, CFI på Lasham. De hade beställt en

ASK 21 B för leverans i september men Colin hade inte den blekaste aning om vad som
skiljde B modellen från ursprungsmodellen. Alltså stor nyfikenhet!
NGs energiske redaktör Jens fick OK med
fabriken att prova ASK 21 B så fort den flugit. Eftersom två tredjedelar av NGs provflygteam ändå skulle till Wasserkuppe för
att flyga i början av juli passade det bra. ASK
21 B gjorde sin jungfruflygning måndagen
den 2 juli och lördagen den 7 juli kunde NG,
som första facktidskrift, prova den nya 21an!
Så tidigt på morgonen den 7 juli infann

sig redaktör Trabolt och testpilot #1 (Robban) och #2 (Micke) på Huhnrain. Medan
fabrikschefen Ulrich Kremer (Alexander
Schleichers dotterson) fixade med vår ASG
32 flög vi ASK 21 B.
Låt det vara sagt först som sist: ASK 21 B
ser ut som en ASK 21 och flyger som en
ASK 21. Det handlar om ”produktutveckling”, en massa förbättringar, stora som små.
Och egentligen var det ingen prototyp vi
flög utan det var första serieexemplaret av
21 B, som skulle gå till flygskolan på Wasserkuppe, vilket framgår av dekoren. Serie-
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Firmachefen Ulrich Kremer demonstrerar facket
för spinnvikter. Ungefär som på DG-1000. Fast
där används det för trimvikter. På ASK 21 B är
det enbart till för att kunna spinna med flygplanet. Tidigare var detta lösa vikter som sattes
utanpå bakkroppen.
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h NG tester: ASK 21 B

NG testpilot #2 (fram) och #1 (bak).

NGs testteam landar på Huhnrain

Alla roder kopplas nu automatiskt

Ena produktionshallen på Schleicher. Mest ASG
32 och ASH 31 men längst bort tre ASK 21 B.
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Skevroderutslagen har gjorts större. Ytterligare
25 mm uppåt och 15 mm neråt (i ytterlägena).
Det är inget som märks under normal flygning
utan är avsett att förbättra egenskaperna vid
aerobatics.

ASK 21 B framför familjen Kremers hangar på
Huhnrain. ASK 21 B har ett större huvudhjul,
samma som på ASK 21 Mi.

produktionen är redan i full gång och i fabriken stod ytterligare tre ASK 21 B i produktion, det sista med tillverkningsnummer
956.
Sammanfattningsvis har ASK 21 B helt
ny (säkerhets)cockpit, automatkopplade roder, större huvudhjul, fack i fenan för spinnvikter och större skevroderutslag. Utan tvekan är det en rejäl ansiktslyftning och ASK
21 B har blivit ett ännu bättre skolflygplan.
Flygmässigt är det samma fina skolflygplan som tidigare. De större skevroderutslagen märkte vi inte mycket av, det är först
vid aerobatics som man har nytta av dem.
Det man märker är att komforten i både

fram‐ och baksits ökat, det är bättre plats,
framförallt i framsits.
I början av 80‐talet testade Idaflieg skolkärror som fanns då (ASK 21, Twin Astir
II, ASK 13 och Puchacz). Bäst prestanda,
med glidtal 34, hade ASK 21 och Twin Astir
II. Idag 30 år senare är ASK 21 fortfarande
dominanten, de andra byggs inte längre,
men nu har den konkurrens av främst
DG‐1001 Club och polska SZD‐54 Perkoz.
Det skiljer inte mycket i pris mellan de tre,
men ASK 21 har klart sämst prestanda av
de tre. Så om ansiktslyftningen till ASK 21
B bidrar att hålla ASK 21 kvar som ”number one” av skolflygplanen återstår att se. H
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PRODUCENT ..

Mr. Fix it

Hvem bygger vores svævefly? NORDIC GLIDING portrætterer de producenter, som udvikler og vedligeholder svævefly og accessories.

Thomas Pyls, født i Tyskland, holder en stor del af de nordiske svæveflyvere på vingerne. Ground loops? Sønderslåede canopies?
Pyls Flygservice klarer næsten alt i værkstedet i Lidköping.

Tekst: Jens Trabolt
Foto: Jens Trabolt

N
Thomas Pyls med en underside til cockpitsektionen på en ASK 21. Thomas har for nyligt repareret en norsk ASK 21 efter et havari, hvor en
elev fik panik på finalen og greb fat i styrepinden. Så hvorfor ikke bestille 2 styk, så der er
ekstra dele til næste gang kunderne melder sig.
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ORDIC GLIDING møder Thomas
Pyls i klubhuset i Lidköping Flygklubb, bare 100 meter fra værkstedet på den anden side af flyvepladsen. Svæveflyvningen er, udover familien, en stor del
af Thomas’ liv, og når han ikke er på jobbet
i værkstedet er han ofte i klubben, som
utvivlsomt nyder godt af hans store ekspertise i vedligehold og reparationer.
Den snart 61 årige Thomas, født i Düsseldorf, startede sin svæveflyvekarriere i
Tyskland i en lille klub: ”Det var i 1971 og
klubben som ikke længere eksisterer, fløj
fra en 650 m flyveplads med spil. Vi havde
ingen hangar eller bygninger på pladsen,
fordi det var et naturområde. Det betød, at
vi måtte rigge flyene hver dag. Det gav et
fantastisk kammeratskab. Men efterhånden
blev træerne i baneenden så høje, at myndighederne nedlagde forbud mod at vi måt-

te bruge flyvepladsen.”, siger Thomas.
Efter en kort flirt med jura-studiet, som
ikke tændte videre interesse hos den unge
Pyls, var det tid til at fundere over det fremtidige karrierevalg. ”En kammerat sagde til
mig: Du skal arbejde med flyvemaskiner.
DET er din interesse, og i 1980 startede jeg
hos Rolladen-Schneider i Egelsbach, nær
Frankfurt”.

Testpilot hos Rolladen-Schneider
Det blev starten på et meget langt forløb i
svæveflyvningen for den dengang 19-årige
Thomas, og efterhånden fik han fast job
som ”Prüfer” og som testpilot de sidste 8 år.
I starten producerede fabrikken LS-1, derefter LS-4 og til sidst var det LS-6 som Thomas var involveret i.
”Jeg har prøvefløjet mellem 800 og 900
fly, og det kunne være lidt interessant, speNordic Gliding 2018 SIDE 31
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Bucket-list: eta

Thomas har mange fly-projekter, men her er der
et fly som er i perfekt skik: ASK 16, Schleichers
meget vellykkede fortolkning af Touring Motor
Glider-konceptet
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En ung Thomas som ”prüfer” hos Rolladen
Schneider, her i 1982 under sin første prøveflyvning af en repareret LS-3.

Her bor Pyls Flygservice - som i øvrigt også er
svensk Schempp-Hirth-agent. Bare 100 meter
derfra ligger Lidköpings Flygklubb med hangarer
og klubhus, hvor Thomas er medlem.

cielt om vinteren, når vi skulle testflyve 8-9
fly på én dag, når vejret endelig gav en mulighed for flyvning”, siger Thomas og fortsætter: ”Jeg fik et indgående detaljekendskab til konstruktionen, og det var en fordel
for mig under testflyvningerne. En dag skulle flyve en LS 8, og under test af luftbremserne låste de sig i fuldt udfældet position,
og ville hverken frem eller tilbage. Jeg kiggede ned og identificerede en udelandingsmulighed, da jeg straks kunne se, at jeg aldrig ville nå tilbage til flyvepladsen. Jeg vidste, at siddeskålen var fæstnet med en række lange skruer. Under disse skruer var forbindelsen til luftbremserne. Måske havde
man monteret en for lang skrue? Jeg besluttede mig for at løfte min overkrop fra sæden i et hop og med det samme forsøge at
lukke bremserne. Det virkede”, siger Pyls.
Det var også under tiden i Rolladen-Scheider, at det virkelig gik op for Pyls, at konstruktion, aerodynamik og håndværkskvalitet også skal følges af samvittighedsfuld
slutmontage: ”Man oplevede virkelig hvordan de gamle erfarne folk kunne montere
og justere flyet så handling og performance
blev helt perfekt. Det er også derfor, at man
kan opleve variation mellem åbenbart identiske fly. Min egen klub har fx en Duo Discus, som vi har købt fra Norge som havareret og derefter renoveret. Det er den bedst
flyvende Duo jeg nogensinde har prøvet,
selv om den er identisk med mange andre
Duo’er”, siger Thomas, som i øvrigt fløj sine
første 3000 timer i tiden i Tyskland. Totalt
har han 3500 timer. De senere år er tempo
i logbogen blevet reduceret lidt. Det blevet
til yderligere 30-50 timer om året, mest som

En havareret Janus venter på opmærksomhed.
En afslået bagkrop er dog relativ enkelt at fikse,
siger Thomas.

”

Under tiden på Rolladen-Schneider oplevede man
virkelig hvordan de gamle erfarne folk kunne montere og justere flyet så handling og performance
blev helt perfekt. Det er også derfor, at man kan opleve variation mellem åbenbart identiske fly.

strækflyvningsinstruktør i klubbens elskede
Duo. Det har sin årsag; Når Thomas ikke er
i flyveklubben eller i værkstedet fungerer
Thomas som chauffør som sin datter Meia.
Hun excellerer som bueskytte på junior-eliteniveau og det kræver deltagelse i mange
stævner og events rundt omkring i Norden.

Det svenske eventyr
I 1989 mødte Thomas svenske Carina, datter af Mats Modig (1939-2015), som siden
1973 havde været agent for Rolladen-Schneider i Sverige og i øvrigt energisk ordførende i Lidköping FK. Det blev starten på et nyt
liv i Sverige for Thomas. Først med en sommerhytte i Sverige i 1993 og året efter flyttede Thomas til Lidköping på fuldtid.
Her hjalp Mats sin nye svigersøn med at
bygge værkstedslokaler på Hovby Flyveplads,
hvor Lidköpingklubben har base. Det er her
Pyls Flygservice i dag holder til.
”I starten var det ikke så enkelt at drive
virksomhed”, siger Thomas. Dengang var
der også værksted på Ålleberg, og de havde

næsten monopol på forsikringsskader og
lignende. Men efter en stund sluttede det
med værkstedet på Ålleberg og det gav selvfølgelig mere omsætning.
Det er dog ikke, og har aldrig været nogen stor cash-cow at drive Pyls Flygservice,
og det er er – og har altid været et krævende job at arbejde med svæveflyvning på
fuldtid, mener Thomas.
”Det er vældig sæsonbetonet, og det kræver, at jeg har en buffer til vintermånederne. Her arbejder jeg med indkøbte flyprojekter som jeg reparerer eller renoverer til
videresalg. Jeg har eksempelvis en LS-8 stående i en styreform / jig som jeg købte som
vrag i Italien efter en kollision i 1999. Det
var havareret under en træningslejr. Det
projekt kræver flere hundrede timers arbejde”, siger Thomas som estimerer, at ca. 25
svævefly eller TMG’er passerer gennem hans
værksted hvert år.
Et stort problem er det dog ofte at give
nøjagtige estimater på reparationstider. ”Vi
slider med lang ventetid på reservedele, fx
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En Twin Astir er blev en hood fattigere. Det
hænder ofte på en sæson, og er en hverdagsopgave for Thomas.

”

Det som jeg har repareret mest er canopies. Det er
ofte folk som glemmer at låse den bagerste canopy
under soloflyvning. Der er mange mennesker, som
ikke forstår det store arbejde, det er at tilpasse en
ny canopy med ramme til et eksisterende fly.

til Dimona. Det er ikke uvanligt med 1-2
års stilstand ved større reparationer, ikke
mindst fordi jeg skal vente så lang til på reservedelene.”
”Jeg skal vise dig noget specielt”, siger han.
I en enorm hangar hvor der engang var parkeret en Cessna Citation står nu Thomas
personlige favorit (ud over klubbens Duo
som Thomas også er meget forelsket i): En
rød-hvid perle, en Schleicher ASK 16. Rudolf Kaisers legedariske fortolkning af Touring Motor Glider-konceptet. Bare lidt over
40 blev produceret og D-KEMO er i topskik. ”Den flyver bedre end en Dimona, og
den fungerer faktisk som svævefly med stoppet motor”, siger Thomas og peger med finSIDE 34 Nordic Gliding 2018

geren på en interessant detalje; det indfældbare understel:
”Faktisk så blev Schleicher-konstruktøren Rudolf Kaiser inspireret af mekanismen
på det amerikanske motorfly Mooney og
han skrev til USA for at få deres accept af,
at han kopierede konstruktionen. Der kom
hurtigt et svar: Selvfølgelig måtte den store,
ærede K8-konstruktør anvende deres koncept!” Jo, her skal man kende sin plads.
Thomas Pyls er iøvrigt også svensk agent
for Schempp-Hirth. ”For mange år siden
var der en mulig defekt på alle Duo Discus,
og jeg rejste rundt i hele Sverige for at checke
vingebjælkerne, og efter dette job ville
Schempp-Hirth gerne have mig som agent”,

Modsat svævefly har en TMG et hidsigt roterende objekt monteret på næsen. Det ender ikke altid lykkeligt, hvilket Thomas’ samling tydeligt
demonstrerer.

beretter han.
Pyls udfører service og fejlsøgning på motoriserede SH-fly, men bliver det mere kompliceret, så er det fabrikken som tager over.
”Så er det en garantisag”, siger han.
Men der bliver vel mange reparationer
under en sæson?
”Ja, det er klart. Alt hvad som kan destrueres, bliver destrueret på svævefly”, siger
Pyls. Flyver man ofte steder med dårlige
udelandingsmuligheder er der en god chan-

ce for, at flyet før eller siden bliver ”kunde”
hos Pyls Flygservice som flankeres på det
nordiske marked af sin danske kollega Morten Habekost fra Dan-Glide.
”Men det som jeg har repareret mest er
canopies”, siger han. ”Det er ofte folk som
glemmer at låse den bagerste canopy under
soloflyvning. Der er mange mennesker, som
ikke forstår det store arbejde, det er at tilpasse en ny canopy med ramme til et eksisterende fly.”
Thomas har fx bestilt en ny canopy med
ramme til en Duo Discus XLT. Totalpris for
grundmaterialer inklusive arbejdsløn (40509timer!) cirka 150.000 kr. Set i det perspektiv er resten af flyvemaskinen temme-

Værsågod. En fabriksny canopy til en Duo Discus XLT. Den er IKKE billig.

lig billig. Så vær nu forsigtig med materiellet, det er mere kostbart end man skulle
tro.
Ironisk nok så klarer svævefly sig overraskende fint i trafikulykker. ”Jeg har set mange trailers som var totalt destruerede, men
hvor flyet bare havde små og overskuelige
skader”, siger Pyls under rundvisningen i
de mange hangarer og depoter, hvor han
gemmer halve og hele fly samt en stor mængde reservedele.

Ofte har Thomas købt skadede fly til små
penge, som nu står og venter på et ledigt
”slot” i kalenderen. Nogle bliver færdige i
Thomas job-aktive alder, og andre er nok
deciderede projekter til den pensions-fremtid, som Thomas trods alt kan se frem for
sig. Det er tydeligt, at Thomas’ samling af
reservedele og flyprojekter ikke bare er ”business”. Mange flyprojekter er også regulær
interesse og vidner om kærligheden til sporten, håndværket og konstruktionerne gennem tiderne. Jo, der er meget viden og kundskab gemt i det lille værksted, og det vil der
utvivlsomt være i mange år fremover. H
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h På vej mod Pawnee V2?

”

NORDIC GLIDING tester: Pipistrel Alpha Electro

På vej mod Pawnee Version 2?
Pipistrel i Slovenien står bag det serieproducerede elektriske fly Alpha Electro. Det er overpowered, tyst og viser vejen mod fremtiden. Norges Luftsportsforbund har sammen med
lufthavns- og ATC-myndigheden Avinor, købt et eksemplar for at hente erfaringer med elektrisk flyvning i klub-regi. NORDIC GLIDING har fået mulighed for at prøve konceptet og må
konkludere, at fremtidsperspektiverne står i kø - heruder bugsering af svævefly.
Tekst og foto; Jens Trabolt
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Vi flyver hele dagen på solens energi i svæveflyvningen. Sådan lyder en af de populære forklaringer til omverdenen, når vi skal
beskrive hvad sporten går ud på. Det er i sig
selv korrekt. Men vi glemmer nogle gange
at forklare, hvordan vi starter vores fly, for
selv verdensmestre som Michael Sommer
og Sebastian Kawa trænger lidt hjælp til de
første 500 meter.
Den gode gamle Piper Pawnee har været
en tro tjener i klubberne og vil nok være det
i mange år fremover. Fordelen er klar. Enkel mekanik og kræfter nok til selv de tungeste fly. Ulemperne er tilsvarende tydelige:
En voldsom appetit på benzin, cirka 1 liter

Mange klubber ville nok gøre sig tanker om elektrisk
flyvning under visse omstændigheder, hvis teknologien præsenterer sig som a) Økonomisk forsvarlig b)
Sikker 3) Pålidelig og 4) effektiv.

i minuttet under tjenesten og en akustisk
påvirkning som ikke alle i nærmiljøet sætter pris på. Nyere alternativer, bort set fra
spilstarter, er ultralette fly som fx Aerospool
WT9 Dynamic som slæber med et betydeligt mindre forbrug og lavere støjemission.
Men er vi egentlig en grøn sport, når vi er
afhængige af fossile brændstoffer og burde
vi på længere sigt adoptere andre teknologier som egentlig harmonerer bedre med
vores selvforståelse?
Mange klubber ville nok gøre sig tanker
om elektrisk flyvning under visse omstændigheder, hvis teknologien præsenterer sig
som a) Økonomisk forsvarlig b) Sikker 3)
Pålidelig og 4) effektiv. Der er mange delproblematikker vi ikke endnu kender svaret på, men det norske forsøgsprojekt sigter
selvfølgelig mod at generere viden om elektroflyvning i et klubmiljø. I første omgang
skal elektroflyet være et demofly for at showcase teknologien og senere skal det indgå i

skoleflyvning, som det utvivlsomt vil egne
sig til, men det er også en spydspids i visionen om, at alle norske short-haul-flyvninger skal være elektriske inden 2040.
Vi møder NLFs demopilot Tobias Veland
på flyvepladsen Kjeller cirka 15 km vest for
Oslo centrum. Tobias er en ung flyveinstruktør i Nedre Romerike Flyklubb og desuden styrmand på Boeing 737. Han er en
af de demopiloter som har været på fabrikken i Slovenien til type-omskoling med en
række norske teknikere fra fly-miljøet. Flyet som nu er klart i Norge har akkumuleret
20 timer uden seriøse snags. Der har været
en lækage på en fitting i kølesystemet, men
det er fikset nu. Ellers ingen problemer.
Pipistrel Alpha Electro står klar på forpladsen på Kjeller. Der er intet unormalt at
bemærke bort set fra ”100 % electric”-bemalingen på siden af flyet og så det faktum,
at en stor transportabel fast-charger står og
tanker elektricitet på flyet. Kendere vi beNordic Gliding 2018 SIDE 37
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Projektets demopilot Tobias Veland ved ladestationen. På det enkle display vises de vigtigste
informationer som fx resterende ladetid og leveret energi.

Ladeconnector til Alpha Trainer Electro. Kendere vil bemærke Tesla-arkitekturen.

Propellen på flyet giver op til 2 kW
”dynamo”-effekt under descent. En
mere effektiv propel med større korde
er på vej.

Trods over 100 kg batterier i næsen og bag cockpittet er Alpha Trainer Electro meget handy i ground
handling.

mærke Tesla-arkitekturen på ladeconnectorer. På mellem 1 og 2 timer er flyet fuldt
ladet, men det kan også gøres hurtigere (ned
til 1 time) med flere faser på ladningen. Man
kan glæde sig over, at vi ”tanker” grøn norsk
strøm til under 1 krone per kilowatt-time.
Med 6 batterier på totalt 21 Kwh koster en
times flyvning under 20 kroner i ”fuel”. Det
giver en ganske stor margin til afskrivning
af motor og nye batterier. Batteriproducenter siger, at de klarer 2000 cyklusser, hvilket
svarer til 2000 timer hvis man maksimerer
flyets endurance. 2000 timer er identisk med
livslængden på en Rotax 912. Men batterilevetiden må vi se i praksis; Pipistrel giver
100 timers garanti. Under alle omstændigheder er batteriteknologien i kontinuerlig
fremgang, og priserne falder.

Elektrisk retrofit
Flyet er egentlig ikke designet som elektrisk
fly fra ”bottom up”, men er originalt en Pipistrel Alpha Trainer med 80 hk Rotax
912-motor. Alpha Trainer er som navnet
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antyder et træningsfly designet med gode
præstationer og enkel handling. Siemens og
Pipistrel gik for 2-3 år siden i et joint-venture om at udvikle et elektrofly på basis af
den konventionelle Alpha Trainer. Prototypen ”Watts up!” var det første resultat i 2015.
Prototypen blev baggrund for produktionsflyet som dog flyver med slovensk EMRAXmotor. Bortset fra elektrosystemet og spændvidde er der i øvrig meget lidt variation i
Alpha Trainer, Virus og Sinus-familien og
fabrikken har efterhånden stor erfaring med
det grundlæggende koncept; Der er produceret cirka 1000 fly fra Sinus – og Virus-familien. Dertil kommer Alpha Trainer, som
Pipistrel har solgt i giga-ordrer på flere hundrede fly til fx det indiske flyvevåben.
Selve elektroflyet som vi her tester, er produceret i ca. 40 eksemplarer, oplyser Pipistrel, hvilket gør det til det elektrofly i verden
med størst produktionsantal, bortset fra
FES-motoriserede svævefly. Volumen giver
erfaring og mulighed for at udvikle på konceptet. Så tror man, at PIpistrel Alpha Elec-

Stigehastigheden er vældig imponerende. Selv med power reduceret til maksimal kontiunerlig power på 45 kW stiger det aerodynamiske fly med over 6 m/s.

”

Selve elektroflyet som vi her tester, er produceret i
ca. 40 eksemplarer, oplyser Pipistrel, hvilket gør det
til det elektrofly i verden med størst produktionsantal, bortset fra FES-motoriserede svævefly.
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En koncentreret kursusdeltager Lars Jauring før starten på Vågå-isen under
lørdags sightseeing-forhold. I bagsædet Robert Danewid.
(foto Jens Trabolt)

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

Pipistrel Alpha Trainer Electro
Pris (euro) 118.000 euro plus moms (inkl.
batterier)
Motor Emrax 60 kW/80 hk
Spændvidde (m) 10,5
VIngeareal (m2) 9,3
Længde (m) 6,47
Højde (m) 2,05
Sideforhold 11.8
Stall speed (flaps ext. +25) (km/t) 70
Stall speed (flaps retr. 0) (km/t) 80
Best endurance speed (km/t) 157
VNE (km/t) 250
Endurance (min) 80
Rækkevidde @ best cruise (km) 139
Takeoff - ground roll - at MTOW (m) 169
Takeoff dist. over 50 ft hindring (m) 265
Landing dist over 50 ft hindring (m) 460
Tophøjde @ MTOW 12,800 ft (3900 m)
Maks vægt (kg) 550
Tomvægt uden batterier (kg) (incl. BRS)
251
Tomvægt med batterier (kg) (incl. BRS)
385
Batterikapacitet (kWh) 20,0 (usable)
Propel 3 blade, fixed pitch composit,
diameter 1640 mm
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Cockpittet er enkelt og med længderegulering af
siderors-pedalerne som vi kender det fra svævefly. En højt instrumentpanel og det højvingede design giver dog minus på udsyn.

Pipistrel har bygget ca. 40 stk Alpha Trainer
Electro. Fabrikken ligger i Ajdovscina, Slovenien, ca. 120 km øst for Venedig.

tro er en flyvende prototype, så stemmer
det faktisk ikke helt. Flyet og drivsystemet
virker gennemtænkt og drivlinjen gennemtestet. I hvert fald til et niveau hvor jeg ikke
er bange for at flyve i flyet.
Konceptet bag Alpha Electro er, at man
som flyveskole køber 2 Alpha Trainers. En
med elektromotor og en med Rotax-motor.
El-flyet skal anvendes til træning i basic
handling, start og landing, og motorflyet
med længere rækkevidde har fordele på navigationstræning.
Tobias siger, at Alpha Electro faktisk har
fløjet de 106 km fra Kjeller til det norske
svæveflyvecenter Starmoen i Elverum, og
de landede med 20 % power på batterierne,
så kortere færgeflyvninger er muligt i gunstigt vejr uden modvind. Pipistrel rekommenderer, at man ikke går under 20 % på
batterierne, da det kan skade levetiden.
Daglig pre-flight inspektion har følgende

Det centermonterede drivlinje-display giver informationer om powersetting, resterende batteri og
temperaturer på motor, batteri og inverter. Her har Pipistrel tænkt over workload og usability: Det
fungerer rigtig fint. Minuspoint gives der for det panelmonterede elektriske trim.

nye elementer: Man skal sikre sig, at motoren gede fly med Tobias i højre sæde. Det er tor-, inverter – og batteritemperatur. De 2
har korrekt mængde kølevæske (den lille Em- forbudt at starte med en batteritempera- batterier giver et redundant system, hvor en
rax-motor er så stærk, at den trænger væske- tur på under 5 grader. Pipistrels egne tests fejl på det ene batteri, giver mulighed for at
køling), og checke, at batterierne er låste i de- viser desuden, at batterisystemet ikke har fortsætte flyvningen med en power tilgængelig på op til 35
res holdere foran cockkW og halv enerpittet og bag cockpittet.
Det er varmt denne dag i Oslo, cirka 30 grader, og der gimængde. Dette
Emrax-motoren er
kompakt, yder 60 kW
er varsel for CB, hvilket de hastigt voksende CU også kontrolleres automatisk. Motorin/80 hk i denne applikaunderstreger. Dette vil være en fin test af batterierstrumentet viser
tion, men den er dimennes og elektronikkens kølesystem.
også fejl eller unorsioneret til mere power.
male værdier i batDet er varmt denne dag
i Oslo, cirka 30 grader, og der er varsel for tendens til overheat eller unormaliteter terisystemet.
Efter de normale check af døre, seat belts,
CB, hvilket de hastigt voksende CU også un- ved en lufttemperatur mellem – 5 og + 37
flight controls og armering af BRS-raketten
derstreger. Dette vil være en fin test af batte- grader C.
Selve drivlinjen (sammenspil mellem er det tid at starte motoren op. Det er eksriernes og elektronikkens kølesystem. NORDIC GLIDING har tidligere uden problemer batterier, motor og power-elektronikken) tremt simpelt. Der er 4 switches som man
fløjet det selvstartende svævefly Pipistrel Tau- er meget kompleks, men på et centralt in- bevæger sig gennem fra venstre mod højre.
rus Electro i 33-34 graders varme, så det er strument præsenteres de vigtigste infor- ”Master on”, ”Avionics on”, Battery engine”
med forventningen om nul drama, at jeg fol- mationer, såsom energimængde i batteri- og til sidst ”Power eng”. Så er throttlen akder mit lange korpus og entrerer det højvin- et i procent, power level på throttle, mo- tiv. Som en ekstra sikkerhed mod unødig

”
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De 6 batterier kan relativt enkelt de-monteres.
Et ”Kindle”-type e-book-display viser de enkelte batteriers status med fantastisk læsbarhed
trods stærk sol.

Den akustiske miljøpåvirkning er traditionelt en
hovedårsagerne til klager over flyvepladser.
Men fremtidens elektriske fly er utroligt tyste
og lowpass som her akkompagneres bare af minimal summen fra propellen.

Den væskekølede 60 kW elektromotor,
konstrueret af EMRAX i Slovenien.
(foto: Ole Baartvedt)

Tobias Veland er det norske luftsportsforbunds demopilot på elektro-projektet. ”Det
er selvfølgelig spændende at få lov til at være en del af dette projekt”, siger han. På
siden af flyet er angivet projektets partnere.

Pipistrel Alpha Trainer Electro
NORDIC GLIDING MENER
dramatik, kan man vælge at deaktivere motoren med en klassisk push/pull sikring. Det
har Tobias valgt at gøre, så sikringen reaktiveres. Systemet scanner alle parametre, og
alt ser fint ud. Jeg bevæger throttlen frem
og propellen starter langsomt sin rotation.
Som en ekstra safety feature er der en softstart-funktion, som i teorien skulle forhindre personskader.
Vi taxier frem mod Kjellers hovedbane.
Flyet har ikke diiferentialbremser men er
enkelt at håndtere med næsehjulet. Vi skal
backtracke cirka en kilometer på den lange
bane, og jeg vælger at give kraftig power for
at få flyet op på ca 20-30 km/t og derefter
reducerer jeg til 2 kW. Denne lave powersetting bidrager til at spare på energien. De
sidste 100 meter ruller vi med 0 throttle.
Det er en mærkværdig oplevelse at se proSIDE 42 Nordic Gliding 2018

pellen stoppe og alt bliver tyst, bortset fra
støjen fra dækkene.
Så vender vi rundt og liner op til start. Jeg
vælger 15 graders flap. Flaps-selektoren minder om en håndbremse til en bil, men er
desværre placeret meget langt tilbage, hvilket resulterer i, at det er meget vanskeligt
for mig at betjene. Jeg giver fuld power, stick
lidt tilbage og flyet kvitterer med en øjeblikkelig og meget kraftig acceleration. Kraftigere end noget andet Ul-fly, jeg har prøvet.
På under 100 meter er vi airborne og den
initiale climb rate er temmelig vild med en
dramatisk nose-up-attitude. Så slipper man
også for at forholde sig til andre fly i luften,
for det eneste man kan se er instrumentpanelet og himlen over horisontlinjen!
Jeg estimerer det til mindst 7-8 m/s eller
ca 1500 ft/min. Motoren er rated til 60 kW

i 1 minut. Da vi passerer 105 km/t vælger
jeg flaps up og reducerer til maksimal kontinuerlig power på 45 kW. Det giver det lette og aerodynamiske fly en stigehastighed
på over 1200 ft/min og over 6 m/s. Wow!
Man kan i teorien flyve uden headsets, men
lyden fra propellen er i cockpittet forholdsvis dominerende. Da vi kommer i 1200 ft,
reducerer jeg til 18-20 kW, som giver en
cruisehastighed på ca 135 km/t, og her reduceres støjniveauet tilsvarende til en ganske behagelig summen. Til information så
cruiser en 18 meter Discus FES med 100
km/t med en powersetting på bare 4 kW.
Under intet tidspunkt nærmer motor/inverter/batteritemperaturer sig deres maksimale grænser trods de høje lufttemperaturer.
Stigekapacitet på over 6 m/s ved maksi-

mal kontinuerlig powersetting skriger efter
forsøg med flybugsering. Jeg ville forvente
+- 2 m/s med en ASK 21. Dette vil – i hvertfald i teorien – giver et slæb til 500 meter
på lidt over 4 minutter, hvilket ville give et
energiforbrug på mellem 3 og 4 kWh per
slæb, måske nærmere 3 kWh med en dygtig slæbepilot som kan forstå termik og lidt
regenerering af elektricitet under descent,
for den specielle propel giver mulighed for
regenerering af flyets potentielle energi på
op til ca 3 kW (Det er unikt, for uanset hvad
man gør kommer der ikke mere benzin i
tanken med Pawnee under descent!). De
20 kWh i batterierne er klart den begrænsende faktor. Det giver maksimalt 4, måske
5 bugseringer på et fuldt ladet batteri. Der
er dog den mulighed, at man kan købe ekstra batterier. Det er ikke billigt – cirka 26.000

euro – flyet koster 118.000 euro inklusiv
batterier plus moms, men ekstra batterier
giver trods alt muligheden for at operere
semi-kontinuerligt. Pipistrel siger, at det tager 2-5 minutter at bytte de 6 batterier. Det
har vi ikke prøvet i praksis. Men jeg ville
være skeptisk overfor klubbernes håndtering af batterierne i daglige operationer. Det
er delikat elektronik, som ikke tåler fysisk
mishandling. Motoren har en livslængde på
6000 timer og skal renoveres efter 2000 timer. Det er dog relativt billigt, ca 500 euros.
Pipistrel giver 2 års / 100 timers garanti på
hele flyet inkl. batterier.
En mulighed (vanskeligt dog) ville være,
hvis man byggede en special-model med
bare 1-sæde (som en Pawnee). Her kunne
man montere en batterier i passagersædet
og få 15 kWh ekstra – totalt 35 kWh. Det

PLUS
Serieproduceret elektro-fly
Mulighed for CO2-fri flyvning
Ekstremt tyst
Ekstremt energieffektiv
Gode flyveegenskaber
Meget kraftig motor
Potentielt billigere drift end Rotax
MINUS
Endnu lidt begrænset batterikapacitet
I praksis ukendt robusthed på batterier
Pris på batterier
Komfort for høje piloter
Relativt dårligt udsyn
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Beregnet Dyst på energieffektivitet
Stigekapacitet @ Bugsering til 500 m Timeforbrug under Bugsering til 500 m Tilgængelig energi i
bugsering
Forbrug i kWh
tank / Batteri
max kont. power m. Forbrug i tid
ASK 21
Piper Pawnee

3,0 m/s

3,0 minutter

58 l/t /464 kWh

23,2 kWh (2,9 liter
benzin)

1.024 kWh energi (128
liter fuel)

Pipistrel Alpha
Trainer Electro

2,0 m/s (est.)

4,5 minutter

45 kWh

3,37 kWh (excl. regenerering af energi under descent)

20 kWh

Her er plads til forbedringer, vurderer Ole Baartvedt: ”Her er ett foto som viser de to koplingene som må plugges ut ved batteribytte. Den ene er en enkel signalkabel med en
regulær D-sub kontakt som ikke er spesielt
egnet til frekvent inn og utplugging, og man
ser hvordan batteriet må trekkes ut forbi de
to kablene og punktet der de kommer ut av
mellomskroget”, siger han.

1 kWh = energiindholdet i 0,125 liter benzin. Som det demonstreres i det kalkulerede eksempel har Pawnee mere end 20 gange så meget energi i
tanken end Alpha Trainer Electro har i batterierne. Men Pawnee er også ekstremt energi-ineffektiv med et forbrug per bugsering som er 7-8 gange
større. Moderne ul-maskiner med 100 hk Rotax bugserer på 15-20 liter/t.

triske koncepter slår an.

ville give ca. 10 bugseringer til 1500 ft. Til
sammenligning (jämföring) kan en fuldttanket Pawnee med 128 liter i tanken bugsere ca. 20 gange til 1500 ft eller 16 gange
til 2000 ft.
Vi flyver nu nogle ekskursioner rundt i
terrænet omkring Kjeller, og det står lysende klart, at en Alpha Trainer Electro er en
responsiv og harmonisk konstruktion. De
store full span flaperons giver excellent rollrate. Af vægthensyn har Pipistrel ikke monteret klassiske luftbremser, men med propellen i regenerativ mode kan man få en acceptabel descent rate.
På minussiden bemærker man det begrænsede udsyn som skyldes det højvingede design, men det har SuperCub-piloter
levet med i 60 år. Hovedbjælken passerer
dog gennem cockpittet i bekymrende afstand fra piloternes hoved i tilfælde af havari, og jeg har også svært ved at give fuldt
højre stick, fordi højre ben er klemt op mod
centerkonsollen.
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Med et glidetal på 1:15 ved 118 km/t har
Alpha Trainer Electro et helt anden aerodynamisk profil end fx en Pawnee. Flyet
accelerer hurtigt under descent, selv med 0
throttle. På ingen tid flyver vi 190 km/t under svag descent uden power. Flyet er utrolig tyst både mekanisk og aerodynamisk.
Prøv at lytte efter en Pawnee på finale næste gang du er i flyveklubben. Den enorme
aerodynamiske støj vidner om en konstruktion som bortkaster store energimængder.
Og her kommer så den elektriske flyvnings
store trumfkort. De elektriske fly er meget
venlige overfor omgivelserne. Det norske
Alpha Electro-projekt har professionelle
lydmålinger af flyet. Værdierne er ekstremt
lave, og det bekræftes også at mit subjektive indtryk. Den øvrigt trafikstøj fra vejtrafikken omkring Kjeller maskerer totalt lyden fra Pipistrel Alpha Electro.
VI flyver et par approaches og go-arounds,
hvilket bekræfter indtrykket af et harmonisk fly med kraftig og user-friendly drivlinje. Efter ca 40 minutter lander vi med ca.
40 % batteri. Flyet er i øvrigt enkelt at lande, selv i sidevind.
Vi drikker kaffe, mens batterierne lades
op. Efter en stund starter Tobias i Alpha
Electro for at demonstrere flyets akustiske
signatur. Selv om jeg står 10 meter fra banen, da flyet roterer, er støjen minimal. Et
low pass lyder mere som en elektrisk græsklipper end noget fly. Folk, som vi have et
mægtigt motorbrøl som kan mærkes helt
nede i maven, få det svært, hvis disse elek-

Perspektiver
En positiv bivirkning af de energieffektive
elektriske drivlinjer er en markant reduktion af milljøbelastning, ikke bare CO2, men
også den akustiske påvirkning af nærmiljøet.
I en fremtid hvor man må forvente, at klimaproblematikken og den politiske diskussion vil øge i intensitet og ikke reduceres,
er flyvning uden fossile brændstoffer en teknologisk mulighed, som sporten bør følge
med et skarpt øje. Prisen på batterier er endnu høj og teknologierne ukendte for de fleste, men tiden og udviklingen arbejder på
vores side. Se fx interessen for elektriske
lastbiler, færger og biler. I flyvemiljøet er
der er store interesser fra flyveskoler på globalt plan for at få et skolefly som performer
miljøvenligt og med lavere timepriser, fordi
afskrivningen og driftsomkostninger ved
el-motor og batterier er lavere end kombinationen af ”Rotax og benzin”. Dette vil uden
tvivl drive udviklingen til svæveflyvningens
fordel, for der er ingen tvivl om, at elektriske fly kan slæbe. Vi må bare finde frem til
en acceptabelt antal bugseringer /slæb i batterierne. Enten ved større og mere effektive batterier, eller ved at have flere antal batterier som kan lades og byttes ud under flyvedagen. Pipistrel Alpha Electro er et førstegenerations serieproduceret elektrisk fly
med begrænsninger, men en værdig budbringer om en nær, realistisk fremtid som
arvtager for Pawnee of co. H

Repræsentanter fra NLF og norske luftfartsmyndigheder på
elektro-kursus hos Pipistrel. ((foto: Ole Baartvedt)

Ole Baartvedt

Seilfly-teknikeren på elektrokursus
Ole Baartvedt fra Hallingdal Flyklubb var i april måned med på Pipistrel-fabrikken i Slovenien for få et kursus i elektromotorer og
tilhørende rettigheder som tekniker, så han med Einar Bjørnebekk
fra NLF Camo kan holde elektroflyet på vingerne hjemme i Norge.
Ole er en erfaren svæveflyver og desuden erfaren seilfly/TMGtekniker og med denne baggrund var det en spændende introduktion til elektrisk flyvning: ”Ud over de norske testpiloter som også
var med for at få omskolingen til flyet, så havde det norske luftfartstilsyn også sendt 2 repræsentanter som skulle give flyet en
norsk certificering. De havde selvklart en række kritiske spørgsmål omkring konstruktion og sikkerhed, indtil vi vendte problematikken på hovedet: Hvad nu hvis vi var i den situation, at vi
havde fløjet på elektricitet i over 100 år, og nu skulle udvikle og
certificere flyvning med brændstofmotorer, som bestemt har rigeligt med muligheder for fejl? Den pointe fattede de direkte”,
beretter Ole til NORDIC GLIDING.
Ole har besøgt mange flyfabrikker, så hvad var indtrykket hos Pipistrel?
”Jeg bemærkede den gode struktur som Pipistrel havde i produktionen med ordentlige, rene produktionslokaler. Der er kontrol på
alle dele og underleverandører helt ned til mindste logistiske detalje i et computeriseret produktionsflow. Det giver point hos en

tekniker som mig”, siger Ole, som dog også identificerede dele i
flyet som han ville ændre: ”Vi har efterfølgende haft en defekt
temperatursensor på flyet, og her var tydeligt, at det var en billig
komponent. Når jeg ved, hvilken kvalitet fx Schleicher og Austro
anvender på deres motorer, så forstår jeg ikke, at man vil spare
200 kroner. Her køber man for billigt”, siger han.
Men elektrosystemet er vældig simpelt, effektivt og enkelt at anvende, er Oles vurdering: ”Det skulle ikke undre mig, om elektromotoren holder længere end selve flyet. Det afgørende punkt er
batterierne, men her forventer jeg også en god levetid. Jeg kunne
dog godt ønske mig et bedre quick-change-system til batterierne. Som det er nu er det alt for svært at bytte batterierne ud, fordi man skal koble connectorer bag batterierne. Jeg forestiller mig,
at der bliver fejl på disse elektriske forbindelser efter få gange.
Det vil aldrig fungere i en klub. Så hellere et opdateret slide-insystem, hvor batteri og connector kobles i én bevægelse, men vi
er på et tidligt udviklingsplan, så jeg tror, at det kommer”, siger
Ole som i øvrigt afviser, at elektroflyvningen skulle være en ”fancy ide”, som nok snart forsvinder igen: ”Udviklingen i elektrosystemer verden over er drevet af enorme kommercielle interesser,
og jeg tror, at vi kommer til at se fremskridt i batteri – og ladeteknologi meget, meget hurtigere end vi kan forestille os. Dette
er fremtiden – også for flyvningen”, slutter han. H

Einar Bjørnebekk
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VM-guld på
lånte vinger

Navn: Rasmus Ørskov
Alder: 34 år
Klub: Herning Svæveflyveklub
Antal timer: 2500
Job: Revisor
Familie: Kæresten Monika, Adam 2 år og
Freja 8 måneder.
Bedste placering: Verdensmester i Klubklassen 2018

Trods det faktum, at der kort før VM i Ostrow gik ild i vingerne på danske Rasmus Ørskovs’ egen LS1-f, og han måtte flyve mod de dygtige polakker med hjemmebanefordel i en lånt ASW 20, lykkedes det alligevel for den unge Herning-pilot at sikre den første nordiske senior-guldmedalje siden 1983.

Tekst: Jens Trabolt
Foto: WGC Ostrow & privat

Dermed indskriver den 34-årige danske revisor sig i et yderst eksklusivt selskab af nordiske guldpiloter. Piloter som i den hårdeste
test, VM, har anvendt deres suveræne taktiske forståelse af vejr og
flyvning til det yderste. Her kan man nævne fænomenet Göran Ax
(1942-2018) som fløj sig til VM guld i 1973 og 1981, og herefter
Stig Øyes verdensmesterskab i 1983. I kvindernes VM har Norden markeret sig 2 gange med Mette Pedersens sejr i 2005 og senest Agnete Olesens guldpræstationen i 2011. Derudover blev Peter Toft juniorverdensmester i 2001. Et skrapt selskab og i al fremtid vil Rasmus kunne præsentere sig som verdensmester i 2018.
Det giver respekt.

Linet op til stordåd
Men ser man på Rasmus Ørskovs livsbane, har der nok været linet
op til stordåd helt fra starten. Både bedstefar, begge forældre og
søskende har været svæveflyvere, og det havde selvfølgelig den effekt, at Rasmus lige fra baby-stadiet blev eksponeret for massive
mængder svæveflyvning: ”Jeg kunne flyve termik allerede før jeg
startede som elev”, siger Rasmus til NORDIC GLIDING. Første
solo-flyvning var selvfølgelig også på den førstkommende mulighed, nemlig på Rasmus’ 15-års fødselsdag og i årene derefter blev
det til rigtig meget flyvning.
”Jeg vil tro, at jeg fløj 200 timer om året fra jeg var 17 til 26 år
gammel. Det hjalp, at jeg havde adgang til talentfly og kort afstand
til nationalflyvecenter Arnborg”, siger han. Logbogen afslører i dag
ca. 2500 timer, hvoraf rigtig mange timer er fra konkurrenceflyvning. Rasmus har i øvrigt altid været medlem af Herning Svæveflyveklub.
En udstationering i København, London og New Zealand under
revisoruddannelsen satte i en periode en stopper for videre udvikling, i det mindste i den flyvemæssige karriere: ”Egentlig havde jeg
troet, at jeg bare kunne rejse fra Nordøen til Sydøen på New ZeaSIDE 46 Nordic Gliding 2018

Rasmus i den lånte ASW 20

land i weekenderne for at flyve i Omarama. Men der var længere
fra Hamilton til Omarama end jeg umiddelbart havde vurderet. Så
jeg fik bare 2 flyvninger under opholdet i NZ”, bemærker han.

Indgangen til klubklassen
I 2008 købte Rasmus en LS1-f (1F).
”Dengang var jeg revisor-elev og havde ikke så mange penge.
LS1-f ’eren var – og er endnu – et godt og billigt fly og dermed min
adgangsbillet til klubklassen. Her har vi utrolig meget flyveglæde
for pengene, og de fleste kan være økonomisk med. Det er i øvrigt
ikke bare de unge som flyver i denne klasse – også ”gamle rotter”
har opdaget, at det er rigtig sjov flyvning. Før en konkurrence
checker jeg altid hvem mine konkurrenter er, og ca. 15 af mine
konkurrenter i klubklassen til årets VM var bedre IGC-rankede
end jeg. Så klubklassen er bestemt skarp”, siger Rasmus, som i øvrigt kan se tilbage på en bronzemedalje til VM i Finland i 2014,
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En fornøjet verdensmester omgivet af det det danske team i Ostrów: Olga
Roublev, Jan Bøgely, Xenia Dam Frank, Minik Dam, Irina Roublev, Poul
Kim Larsen (std-klasse), Rasmus Ørskov (Klubklasse), Øjvind K. Frank (15
m-klasse) , Søren Grum Svendsen, Sviatoslav Roublev (Klubklasse) og Jan
Hald (15 m-klasse). Mogens Hoelgaard (Std-klasse), er fraværende på billedet.

som hidtil bedste resultat.
”Jeg har også fløjet med i Sailplane Grand Prix-serien i 2015. Jeg
fløj bl.a. i den polske fjeld-region Zar i Herning Svæveflyveklubs
ASG 29, og det var rigtig spændende. Det var tydeligt at folk havde det sjovt med hinanden, og der var en mere afslappet atmosfære præget af leg. Desværre blev jeg kun nummer 2 i kvalifikationsrunden, men jeg kan godt leve med at tabe til Sebastian Kawa,” siger Rasmus med et grin.

Karriere, sport, familie
Det var egentlig meningen, at Rasmus skulle have deltaget i VM i
Litauen i 2016, men kæresten Monika havde fødsels-termin med
parrets første søn, Adam, som netop er blevet 2 år og det var – trods
alt – en prioritet som overskyggede en eventuel gunstig VM-placering. Guldmedaljen kunne Rasmus altid få senere, og det fik han
som bekendt. Senere er familien blev udvidet med lille Freja som
nu er 6 måneder. Det burde sætte en bremse for alle VM-drømme,
men Rasmus har mestret den svære balance mellem arbejde, familie og sport; Familien og Monika har støttet op om projektet og
deltagelsen i store internationale konkurrencer– en satsning som
nu har båret frugt i en værdig verdensmester.
Om træningen siger Rasmus: ”Det er vigtigt at træne for at vinde. Det er et mindset som man skal vænne sig til. Jeg har i fortiden
fået rigtig mange 2. og 3. pladser, og hvis man gerne vil vinde er
det vigtigt ikke at være tilfreds med en 4 plads eller 11 plads, selv
om det selvfølgelig kan være flot i en overordnet sammenhæng. Se
bare på Sebastian Kawa. Det er helt tydeligt, at han ikke accepterer at være andet end nummer 1.”

Selv en verdensmester har helte
Selv en verdensmester har helte, og Kawa er selvfølgelig en af dem,
men Rasmus tænker også tilbage på lokale helte som Frank Hahn,
Per Toft og Kristian Hansen. ”De folk som inspirerer mig skal have
en flyvestil som matcher min. Jeg har også fløjet med andre meget
dygtige piloter, hvor matchet bare ikke var der. Til gengæld mindes jeg små tricks og fifs som har været øjenåbnere for mig. Jeg fløj
engang med træneren Frank Hahn i unionens Janus. Vi var meget
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lavt og endelig fik vi termik. Jeg fløj med stor krængning for at
forblive centreret, indtil Frank skreg fra bagsædet: ”Ikke så meget krængning! Du kan ikke mærke termikken, hvis du korrigerer på flyet hele tiden. Lad flyet vise dig termikken!”, fortæller Rasmus om oplevelsen: ”Det lærte jeg meget af. Jeg mindes
også Stig Øyes råd om at nulstille mentalt, når man ligger lavt.
Man skal se det med friske øjne, faktisk som om man lige er stået af i en spilstart. Hvad er mulighederne?”
Kort før VM gik der desværre ild i vingerne på Rasmus’ LS1f under et mislykket forsøg på at montere de nye neo-winglets.
Efter lange drøftelser med bl.a. Jan Andersen om hvilket fly der
var mest optimalt i klubklassen tilbød Rasmus Andersen at Rasmus måtte låne ASW 20’eren KW. I øvrigt et fly som har deltaget i mesterskaber med den gamle verdens- og danmarksmester
Stig Øye ved pinden.
Under VM i Ostrow på sidstedagen var spændingen stor i den
danske lejr. Rasmus havde under alle dagene kæmpet mod 2
polakker Tomasz Rubaj og Jakub Barszcz samt 2 tjekker Jaroslav
Tomaňa og Ivan Novak. Men mod slutningen af VM lå polakkerne nu godt i front med Rasmus på 3. pladsen.
”Jeg skulle bare have den bronze-medalje, for der var ret langt
op til nummer 1 og 2. Det var egentlig meningen, at det skulle
blive fint vejr, men cumulusserne udviklede sig fra at være sto-

re og flotte til helt at forsvinde, og vi måtte flyve det meste af
tasken i tørtermik. Jeg startede sent ud på tasken, da jeg ikke
havde forudset den vejrudvikling, men mod slutningen af tasken rammer jeg en termikboble som giver et par meter noget
nord for den kurs de andre er fløjet, og derefter var der en god
energirute, hvilket betyder, at jeg kunne flyve de sidste 70 km
med 150 km/t uden at svinge rundt. Da jeg kom over målstregen, vidste jeg inderst inde, at det er gået godt. Men hvor godt?
Efter landingen skriver jeg en SMS til Monika, at det er gået rigtigt godt, og da jeg så loggerfilerne på de andre piloter, kunne
jeg se, at jeg havde fløjet 7 km/t hurtigere end mine nærmeste
konkurrenter. Jeg vidste, at 3.pladsen i hvert fald var sikret. Men
måske var det gået bedre. Jeg turde ikke sige noget til de andre.
Men så kørte der biler forbi med de andre teams som dyttede
med hornet og vinkede entusiastisk til mig. Verdensmestertitlen? Telefonen ringede: Det var Jan Walther Andersen. Jeg kunne høre på hans stemme, at det var helt specielt, og at han var
meget begejstret. Det var et helt vildt øjeblik, da jeg turde tro
på, at jeg var blevet verdensmester. Havde jeg svinget 1 eller 2
gange mere rundt havde det kostet mig mesterskabet. I timerne
efter ringede folk fra svæveflyvemiljøet og skrev hilsener på
SMS og Facebook. Der er ikke noget mere stort for en svæveflyvepilot end at vinde et VM”, konkluderer Rasmus.

Det skulle da lige være at vinde det 2 gange. Måske er det næste projekt?
I samme VM blev danske Poul Kim Andersen og svenske Richard Swanström respektable nummer 7 og 8 i standardklassen
med 47 deltagere, og finnerne Kristian Roine og Harri Hirvola
blev henholdsvis 6 og 7 i 15-meter klassen med 37 deltagere. Der
var 48 deltagere i klubklassen.

En sejr for unionen
Man skal i øvrigt ikke glemme, at Rasmus’ store sejr også en sejr
for det store, mangeårige ungdoms- og talentarbejde i unionen;
”Det er altid dejligt at få en verdensmester. Det dokumenterer,
at vores internationale eliteniveau er helt i top”, siger formand for
DSVU, Peter Eriksen til NORDIC GLIDING efter sejren i Polen.
”Det er også ekstra positivt, at Rasmus repræsenterer den unge
generation, som nu træder stærkt frem på scenen, her tænker jeg
også på Sviatoslav Roublev som også deltog i samme VM med
en fin placering i forhold til hans erfaring. Det er en gruppe af
yngre piloter, som unionen har udviklet med talent- og ungdomsarbejde gennem flere år, og det ser vi nu resultat af. Det viser, at
det betaler sig at investere i talentarbejdet”, slutter Eriksen. H
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S8/80 vario
från 1 452€

Helios 57 mm

S10/S100

768€

med logger

Era vario 57/80
med logger

1 850/1 980€

1 890/2 020€

Stationssvängen
är inte riktigt som
andra tävlingar
Det har tävlats i segelflyg många gånger sen det
började i Rhön på 20-talet. Tävlingar i alla sorters
mästerskap där man kan kämpar om vem som ska
bli mästare över allt mellan delstater och hela
världen. Grand Prix för fortkörare och Barron Hilton
Cup där mästarnas mästare belönades med en veckas lyxliv på ranch.

2:a Fritz Schweikart, 1:a Martin Ekdahl, 3:a John-Bertil Johnsson

Text: Bertil Olsson
Foto: Sofia Forsberg

Och så finns det Stationssvängen, klubbmästerskapet i järnvägsknutpunkten Herrljunga, som inte riktigt är som andra tävlingar.
Tävlingen där alla flygbara flygplan i klubben mangrant ställer upp
och där ledstjärnan är att alla ska kunna komma runt och att segelflyg ska vara roligt. I år nio stycken plus en gäst från grannklubben i Borås. Tävlingen där RST-online får ta hand om det krånglig
regeltolkning och utvärdering. Tävlingen där piloterna och tävlingsledaren slår sig ner i klubbsofforna för en synnerligen avslappnad briefing med morgonfika innan de öppnar hangarportarna,
drar ut flygplanen och griddar. Tävlingen där SM-piloter kan ta
med en klackspark att de hamnar på en åker hos bröderna Djup
och får se nybörjare flyga vidare. Tävlingen som får igång klubben
på våren.
Årets Stationssväng flögs precis som alla andra år under Kristi

Himmelsfärdshelgen i maj. Fyra dar med flygning varav två tävlingsdagar. Svår flygning alla dagarna med gråa täcken som la sig
som en filt över allt som strävade uppåt eller en kraftig blåst från
Vänerhållet som bjöd på fartfylld medvindsglädje och sammanbitet motvindskämpande. Men eftersom banorna var lagom långa
och väl lagda blev utmaningarna inte för svåra.
En organiserad grillkväll klämdes in bland alla de oorganiserade. Ingen direkt skillnad, korvar och annat smakade ungefär likadant på alla och gemytet var lika stort. Fika, köksdelikatesser och
våfflor i mängd, tack vare den verklige klubbmästaren - köksmästaren Ingvor. Och den nye klubbmästaren i grenen flygning blev
tävlingsledaren själv, Martin Ekdahl. Vilket alla tyckte var helt i sin
ordning. I Stationssvängen får nämligen även tävlingsledaren vara
med. Och givetvis bör stinsen som lagt spåret även vara den som
förstått vädret bäst och visar alla hur man bäst ska flyga. H
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h Afrika

Moderne accelerometer i 2 x 2 mm chip

Flyvning med
telefonens
kunstige horisont
Hvorfor er det en dårlig ide at anvende telefonens kunstige horisont?
Tekst: David Innes, publiceret med tak til
Sailplane and Gldiing

En AH-app på telefonen er ikke 100 % pålidelig i
sin indikation, viser denne youtube-video

D

er er mange apps på markedet som hævder at være
kunstige horisonter, men
det er de IKKE. De fleste
af dem er bare inklinometre (måler tilt-vinkler i pitch og roll) og deres output er gengivet på skærmen som en
kunstig horisont. DE ER IKKE KUNSTIGE
HORISONTER OG ANVEND DEM IKKE
UNDER FLYVNING.
I denne artikel vil jeg komme nærmere
ind på de tekniske detaljer omkring hvordan Silicium kan fungere som et accelerometer, gyroskop eller give airspeed eller ba-
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rometrisk højde. Jeg vil også forklare hvordan fuldt elektroniske kunstige horisonter
fungerer (Jeg lover – ingen formler!)
Så tilbage til udgangspunktet: De fleste
kunstige horisonter på telefoner eller tabletter er farlige. De virker angiveligt når man
er stationær på jorden, d.v.s. de viser de korrekte vinkler, når man ændrer på pitch eller roll, men i luften kan de vise fejlagtige
data og være potentielt vildledende.
Der er ingen tvivl om, at en fejlagtig GPS
kan føre til fejlnavigation og i tilfælde af dårlig sigt/eller over skyerne lede piloten mod
et fjeld, ud over åbent hav eller give anled-

ning til ”busted” airspace. Men en fejlagtig
kunstig horisont kan under dårlig sigt kan
blive fatal på kort tid (med mindre man er
hurtig med luftbremserne).
Mange flytyper kan ikke overspeedes med
fulde luftbremser, og det er klart en fordel.
Det er værd at minde om, at svævefly strukturelt har en større reservetolerancer overfor G-påvirkning end overfor overspeed.
Ultimate Stress er ca 10 G eller mere. VNE
er bare 90 % af VD, design dive speed, og
alle moderne fly skal bare demonstreres til
halvvejs mellem VNE og VD. Så hvis VNE
er 90 kt, har test flight demoen bare været

til 95 kts – i øvrigt med et helt nyt fly uden
gamle skader, fatigue osv. Det var derfor
bare designet til 100 kts. Du kan multiplicere disse tal så de reflekterer din egen VNE,
men for de fleste moderne fly er der bare
en margin på ca 7 kt i bedste fald.
Med g-påvirkning har du en faktor på ca
10 og 1,1 for overspeed, så hvis du kan vælge mellem at øge G-påvirkningen og at øge
farten, er det i mange tilfælde bedre at øge
G-påvirkningen end at overspeede flyet.
Men det er naturligvis bedre at undgå situationen i det hele taget. Videoer på Youtube
som viser flutter er der nok af, og det er hvad

der potentielt venter dig, hvis du flyver over
VNE – og glem ikke, at VNE reduceres med
højden. Det er derfor, at den røde streg på
fartviseren bare er pålidelig i lav højde.

Men hvordan kan min telefon have et
accelerometer?
I telefonens hardware er der 3 stykker silicium placeret med rette vinkler mod hinanden, og mest vanligt placeret mod telefonens hjørner. Hvert stykker silicium har en
mikroskopisk vægt fikseret med en fjeder
og en positionssensor på vægten. Hvis der
er en detekterbar acceleration på vægten, så

giver denne sensor et output. Så hvis jeg placerede telefonen på et fladt bord, ville de tre
outputs vise (med lidt støj, d.v.s. små variationer i output p.g.a. vibrationer) 0, 0, og
9,8 m/s2 (normal tyngdekraft). I kredsløb
om planeten ville alle tre sensorer vise 0, siden der ikke er nogen tyngdekraft. Fyrer
man raketten af, ville telefonen ramme væggen og derefter vise en acceleration.
Hvordan kan min telefon have et gyroskop?
Hvis du nogensinde har prøve at rotere
et løst cykelhjul, så ved du, at en kraftigt roterede masse forsøger være stationær i rum
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h Kunstige horisonter

og kalibreres specifikt for dette materiale og medmindre det er defekt eller kontamineret vil det altid give samme output for et givent
tryk. Som bekendt varierer lufttrykket med højden og med lidt
smart matematik involveret kan telefonen give dig højden.

Min telefon viser hastigheden. Hvad kan jeg anvende det
til?
Først og nok mest vigtigt: GPS-data er ground speed, dvs flyets fart
over jorden, og er en ”vector-sum” af True Airspeed, heading og
vind.
En konventionel, mekanisk fartviser har pitot på den ene side,
static på den anden side og disse påvirkninger bevæger en bælg
forbundet med en viser. Elektroniske fartvisere forbinder statisk
og dynamisk tryk til en sensor. Her er det en computer som beregner IAS ud fra en simpel formel.

Hvorfor trænger jeg GPS for for at have en kunstig horisont?
Sensorsystemerne i en mobiltelefon er ekstremt billige og kan være
unøjagtige. Deres visninger kan ændre sig glidende over tid, så det
er smart med et eksternt stabiliserende input. Det kan være TAS
eller ground Speed, men GPS-position er bedre, mere nøjagtigt og
stabilt over tid.

Mekanik og elektronik i kunstige horisonter

Undervisning i IMC-flyvning med ”Kugle og Spade”-instrumentet på Segelflygets/SveDaNor-IMC-kursus på Ålleberg.

met på grund af det roterende moment. Det er den samme effekt, som hjælper dig med at holde balancen på cykel. De samme
roterende masser anvendes i kunstige horisonter og Svingindikator (Eng: Turn and Slip indicator). Glem ikke, at svingindikatoren
viser hvor kraftig du svinger. Gyroskopet i instrumentet forsøger
at pege den samme vej, og er fikseret med en fjeder fastgjort til selve viseren på instrumentet. Så jo hurtigere du svinger, jo større udsving har viseren.
Gyroskoper i telefoner fungerer som svingindikatoren herover,
i stedet for en masse i et accelerometer, er der 2 masser balanceret
på et affjedret hængsel. Hvis det detekterer en acceleration kancellerer begge masser hinanden. Men hvis der er rotation, bevæger
masserne sig i forskellige retninger, og man får et output proportionalt med svinget.
Så, en opsummering: Accelerometre måler bevægelse og gyroer
måler rotation.

Men hvordan kan en telefon vise barometrisk højde?
Jo, et andet stykke silicium er designet sådan, at luft eller (gas)tryk
på den ene side ændrer de elektriske karakteristikker. Dette måles
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Elektroniske kunstige horisonter anvender jordens tyngdekraft.
Apparatet gætter på, at det er installeret parallelt med flyets instrumentpanel (det definerer roll-aksen). For at give pitch gætter apparatet også på, at det er monteret vertikalt på instrumentpanelet.
Gyroerne vil detektere rotation og vise ændringer i flyets stilling
ud fra dette ”gæt”. Nu bliver matematikken vanskelig. Hvis det vertikale ”gæt” er fejlagtigt, vil accelerometrene detektere jordens tyngdekraft på alle tre sensorer, og derfor tænke, at apparatet bevæger
sig sidelæns. Koblet med GPS vil denne information ikke harmonere (flyet bevæger sig frem i position) og apparatet vil langsomt
korrigere sig selv og forbedre sit estimat af flyets stilling (såkaldt
Control Loop Feedback).
I de gode gamle dage anvendte man kviksølv-kontakter til at føre
mekaniske gyroskoper tilbage til ret stilling. Dette er en af årsagerne til, at starter man en mekanisk kunstig horisont op midt i et koordineret sving, så viser det en falsk værdi. Det kan bare nulstilles
(ved hjælp af ”Cage”-funktionen) under level flyvning.
Mekaniske gyroer har inerti. Jeg er sikker på, at de fleste af læserne har hørt svingindikatoren eller den kunstige horisont spinne
rundt i flere minutter (typisk operation mellem 10-15000 rpm) efter strømmen er frakoblet. Elektroniske sensorer har ingen inerti,
og skal have konstant strøm for at fungere. Der er måske et ekstra
internt back-up-batteri – uden strøm, ingen data.

Under flyvningen
De fleste telefoner har bare accelerometre, så de kan faktisk ikke
vise nogen pålidelig kunstig horisont. Hvis du ikke tror mig, så
prøv at tage en telefon med under flyvning og anvend en app med
såkaldt ”kunstig horisont”. Under ”straight and level”-flyvning vir-

”

Med lidt ukoordineret flyvning i svinget er det også muligt at få displayet
til at vise krængning den fuldstændigt
modsatte vej – wow!
Så anvend ikke disse gadgets, de er
misvisende og farlige.
Ole Baartvedt, seilflytekniker og indehaver af XO Avionics

ker de OK. Med lidt sidegliding viser de nok også noget krængning. Men prøv et koordineret sving og observer hvor app’en ikke
viser nogen krængning overhovedet(!) fordi den detekterede tyngdekraft er vertikal i forhold til flyet, og displayet viser straight and
level flight. Med lidt ukoordineret flyvning i svinget er det også
muligt at få displayet til at vise krængning den fuldstændigt modsatte vej – wow! Så anvend ikke disse gadgets, de er misvisende og
farlige.

Erfaringer fra det virkelige liv:
Engang fløj jeg i en stor CU med hjælp fra svingindikator og fartviseren med en kollega. Vi steg ganske ok, og min ven var imponeret. Men under flyvningen bemærkede jeg, at for at holde samme krængning skulle jeg trække mere og mere i styrepinden. Farten var stabil, og i et øjeblik var jeg vældig forvirret over situationen, indtil jeg besluttede mig for, at noget ikke stemte.
Jeg fik flyet på ret kurs med vingerne level, med svingindikatoren på en konstant heading. Da vi poppede ud af skyen, viste svingindikatoren pludseligt sit ”off flag”. Batteriet havde under flyvningen mistet spændingen og gyromotoren var gået ned i fart. Det
resulterede i, at den mekaniske gyro var blevet mindre følsom
(känslig, red.), og det medførte, at jeg må trække hårdere i styrepinden for at få samme indikerede krængning. Off-flaget viste bare,
at spændingen var for lav.
Et elektronisk device ville under de samme omstændigheder
have givet et korrekt output indtil strømforsyningen ikke længere
rakte til. Man ville enten have et fungerende apparat eller et dødt
apparat. Ikke en situation med en kvalitets-degradering.

Hvad fungerer?
For at en telefon skal kunne fungere som pålidelig kunstig horisont, skal den have:
1. En fungerende GPS eller tryksensor(barometrisk højde)
2. Accelerometre i alle tre akser – det er vanligt på de fleste telefoner
3. Gyroskoper, som måler rotation. Det er temmelig sjældent,
men ikke umuligt at finde mobiltelefoner med dette.
En app som rent faktisk supportere disse sensorer. Der findes
et par stykker, men de kræver så meget individuel justering/
tweaking af parametrene i app’en, som gør hele affæren noget
risikabel, hvis man tænker at anvende den til ”alvorlig” flyvning. H

Kunstige horisonter i seilfly - hvad skal man vælge? Hvad siger seilfly-teknikeren
”Når det gjelder valg av teknologi for AH (Artificial Horizon)
er min anbefaling uansett meget enkel:
Dersom man skal erstatte en AH / DG etc velger man original mekanisk kun når det ikke foreligger en STC (Supplementary Type Certificate) for et moderne instrument basert på
Solid State komponenter.
De fleste seriøse produsenter har Solid State alternativer der
det foreligger STC for de aller fleste flymodeller. Som eksempel nevner jeg Garmin G5.
For mikrofly og Seilfly er situasjonen også enklere, i det det
ikke kreves STC for en del type instrumentering.
EASA har utarbeidet CS STAN: https://www.easa.europa.
eu/document-library/certification-specifications/cs-stan-issue-2
Her er det en egen seksjon for seilflyene, og denne metoden
gjør det enkelt å installere for eksempel et instrument med
kunstig horisont fra leverandører som Air Avionics, LX Navigation og tilsvarende.
Det fordi disse inngår i det som kalles "Standard Equipment"
beskrevet i: CS-SC402b — Installation of sailplane equipment
Bakgrunnen for min anbefaling er at jeg finner ingen forhold
ved en mekanisk Gyro, som ikke dekkes opp av et moderne
instrument basert på Solid State sensorer, og samtidig er det
kjente begrensninger mekanisk i en gyro som overvinnes ved
bruk av moderene "mekanotrikk". En ekstrem sammenligning, - men dog; Flyr du fem rolls på rad med en mekanisk
gyro er den fortapt. En Garmin G5 fungerer fortsatt like godt!
Jeg må selvfølgelig ta forbehold om at jeg ikke har studert
hvordan alle leverandører har løst dette elektronisk. Det finnes billige sensorer( for eks slike som sitter i Android og iPhone mobiltelefoner) som ikke holder mål, og som aldri ville blitt
godkjent i et instrument beregnet for IFR flyging.
Mine anbefalinger er basert på produsenter med kvalitets
Solid State teknologi innebygget, og nok en gang med eksempel i Garmin G5 og i vår egen "seilfly-verden" eksempelvis Air Avionics Air Glide med sin sensor modul " S".
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”

Rasmus’ avancement fra 3. pladsen til
1. pladsen på konkurrencens sidste
dag, står for mig som en af de ypperste præstationer jeg har set til et VM i
mange år. Der blev taget en chance,
det måtte bære eller briste, og det bar.

af Peter Eriksen, Formand, DSVU
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LEDER:

Hvilken fantastisk sommer
Hvilken fantastisk sommer. Vi har aldrig haft så mange gode flyvedage på en sæson. Jeg håber, I alle har fået fløjet en masse og
kommet et godt stykke op i den grønne ende af træningsbarometeret.
At vi så også fik en verdensmester og en nordisk Juniormester,
gør det endnu bedre. Et stort tillykke til dem begge, men også
tillykke til de hold, som var afsted sammen med dem.
At vinde et mesterskab er en holdindsats, det hele skal fungere godt, lejren, holdleder, hjælpere, planlægning, samarbejdet under flyvningen og taktikken. Rasmus´ avancement fra 3. pladsen
til 1. pladsen på konkurrencens sidste dag står for mig som en af
de ypperste præstationer, jeg har set til et VM i mange år. Der
blev taget en chance, det måtte bære eller briste, og det bar.
Det var helt fantastisk at følge live. Vi har efterhånden gode
muligheder for at følge med fra jorden. Det gør, at vi alle kan følge med i de beslutninger, der bliver taget, men også de fejl der
bliver begået.
Klubber, som fik lavet målsætninger for deres nye piloter, har
haft nemt ved at få dem opfyldt. Når først man kommer ud og
flyve termik, kommer lidt væk fra pladsen og måske får prøvet
at flyve stræk og en udelanding, bliver man virkeligt bidt af sporten. Vi får ikke bedre muligheder, end vi har haft i år til at få nye
piloter integreret i vores sport.
Jeg havde fornøjelsen af at åbne årets Sun Air Cup. Ved den lejlighed kiggede jeg ned af rækken af junior piloter. Hold op, hvor
er vi godt kørende, det var et stærk felt, der var linet op, og der
er noget at bygge videre på. Det er op til Unionen at få skabt den
struktur og de tilbud, som vil skabe flere danske verdensmestre
inden ret mange år, men vi har brug for klubbernes opbakning.

Gennemsnitsalderen stiger i hele verden, og vi forsøger at skabe aktiviteter for medlemmer, som forlader arbejdsmarkedet. De
fleste af disse har stadig en lang periode foran sig som aktiv pilot og er ikke længere begrænsede til at flyve i weekenden. Det
giver mulighed for hverdagsflyvning. Hvis I ikke allerede har hverdagsflyvning, så prøv at få det organiseret, eventuelt i samarbejde med naboklubben. Og måske skulle vi være lidt mere large med
at lade medlemmer fra andre klubber flyve i vort materiel, i hvert
fald på dage hvor flyene ellers ville stå i hangaren.
På trods af, at vi bliver ældre, kommer der jo en dag, hvor vi må
stoppe med at flyve, i hvert fald som fartøjschef. Det er en tung
beslutning. Mange tager den selv, eller den bliver taget af deres
flyvelæge, men der er situationer, hvor man bliver nødt til at prikke folk på skulderen og tage en snak om fremtiden.
Det er meget vanskeligt at fortælle et medlem, at det ikke længere kan flyve, og det er en rigtig ubehagelig situation. Som ansvarlig klubledelse og instruktørgruppe bliver man bare nødt til
at gøre det, når man kan se, at det er tiden. Find de rigtige mennesker og de rigtige rammer, og tag jer sammen til at få det sagt.
Find måske en blød løsning og aftal eventuelt, at der flyves tosædet med sikkerhedspilot i en periode. Det gavner ingen, hverken klub, medlem eller medlemmets familie, hvis det går galt, og
man vil have det rigtigt skidt i klubben, hvis man burde have grebet ind og ikke fik det gjort i tide.
Der går mange lykkelige medlemmer rundt i klubberne, som er
stoppet med at flyve, men som nyder samværet og aktiviteterne, og som stadig er aktive med vedligeholdelse og andre vigtige
jobs.
Flyv sikkert.H
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60 år i sportens tjeneste
(godt, at jeg ikke blev fodboldspiller!)

Navn Per Winther
Klub Vestjysk SFK
Profession Folkeskolelærer gennem 40 år
(uden at angre det!)
Timer 4200
Flyver Ventus 2cT

”Godt, at jeg ikke blev fodboldspiller, for der er man gammel i sporten, når man er 40 år”. Det siger Per Winther,
Vestjysk Svæveflyveklub efter 60 år i svæveflyvning. Selv
om han fylder 78 år i år deltog han i årets danske mesterskab. I hvilken anden sport kan man gøre det?
Tekst og foto: Jens Trabolt

6

0 år er lang tid, og intet står stille. Udviklingen som Per Winter har oplevet
siden debuten i 1958 har naturligvis
været enorm – både hvad angår materiel,
sikkerhed, skoling og klubkultur, konkluderer jubilaren, som kan se tilbage på en
meget lang og aktiv karriere i svæveflyvningen.
Kontrollerer man Pers logbog kan man
regne sig frem til 4200 timer og et identisk
antal starter. Summerer man strækflyvningskilometerne op, så har Per fløjet flere gange
rundt om jorden ved ækvator.
”Min skoling startede i Silkeborg på det
nøgne, åbne skolefly 2G. Jeg fik 48 starter
med instruktør, derefter 50 starter solo. Så
fulgte flyvning på Baby uden hood – derefter Baby med halv hood og endelig Baby
med hel hood. Hvilken pragtfuld oplevelse!
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Derefter fulgte en 13 m B Spatz, et aggressivt apparat som ingen af os elever rigtigt
kunne flyve”, mindes Per over kaffen, da
NORDIC GLIDING besøger ham i Vestjysk
Svæveflyveklub på Bolhede, ca. 25 km nordøst for Esbjerg.
Et par år efter skolingen fik Pers klub en
fantastisk ny 2-sædet flytype med moderne
luksus som ”cockpit” og med præstationer,
der var ganske eventyrlige. Navnet på dette
vidunder var ”Lehrmeister” med bedste L/D
23 @ 83 km/t!
”Den fløj vi alle med stor glæde”, men som
Per bemærker var instruktørerne og skolingen dengang også af lidt mere varierende
kvalitet:
”En af de første weekender vi havde flyet
i klubben, satte instruktøren sig i cockpittet, startede i ensom majestæt og fløj sin 5
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2 fotos med 60 år mellem sig. 2018: Per med sin elskede Ventus 2cT.
Til venstre foto fra 1958 hvor Silkeborg Avis besøgte flyvepladsen og
fotograferede en ung 17-årig Per siddende i en 2G . Selv efter 60 år er
entusiasmen intakt.

timers sølv-diplom med os elever ventende
på flyvepladsen. Da han landede, informerede han os elever, at nu var han da blevet
træt, så han orkede ikke flyve mere den dag,
så nu sluttede flyvedagen!”, siger Per.
”Men Karma og retfærdigheden indhentede dog instruktøren og han endte senere
i fængsel, dog af anden årsag!”. At en instruktør skulle bemægtige sig et skolefly og
blokere for skolingen i 5 timer var nok aldrig blevet accepteret i nutidens svæveflyveklubber, som gør sig store anstrengelser
for at motivere eleverne.
Men senere lykkedes det dog Per at få luft
under vingerne. Den første strækflyvning
var svimlende 1,5 km:
”Jeg blæste væk fra pladsen i en Baby og
landede på en mark tæt på flyvepladsen. Jeg
blev hentet, og vi kørte flyet hjem på landevejen uden demontering! Dengang var der
ikke så mange biler på vejene, så det var ikke
noget problem”, konstaterer han.

Gamle dage var ikke altid bedre
Pers skoleflyvning var mindst en dekade før
konceptet ”flyvesikkerhed” var opfundet,
og det kom der mange ”interessante” oplevelser ud af:
SIDE 60 Nordic Gliding 2018

”Da jeg skulle omskoles til flyslæb fløj vi
skolingen i vores nye vidunder Lehrmeister,
siger Per. ”Efter 5 starter skulle jeg flyve solo
på B. Spatz! Overgangen fra et trygt og stabilt fly som Lehrmeister til et hidsigt apparat som B-Spatz var voldsom. Jeg var nok
nærmere et havari, end jeg nogensinde senere skulle opleve. Jeg kom ned i slipstrømmen, som ingen havde fortalt mig om(!), så
jeg slingrede lystigt hen over Søholts flyveplads i lav højde - til alt held (tur, red.) fik
jeg trukket i pinden og kom op i normal
position bag slæbeflyet. Jeg har siden været
stor tilhænger af flysik-arbejdet og fornuftige regler omkring omskoling”, konkluderer Per. Dette begreb har bestemt udviklet
sig positivt over årene, mener Per.
”Jeg mindes i ”gamle” dage at piloterne
var imponerede over, at en instruktør loopede direkte fra en spilstart, at det var en sport
at komme lavt ind over pladsen efter strækflyvning, og at man beundrede de piloter,
der kunne lande deres fly helt nær på hangaren, gerne lidt ind i og kunne lande på
meget små marker o.s.v. Denne indstilling
har ændret sig. Reglerne er blevet bedre over
tid, men den største ændring er hændt i piloternes hoveder. Der er ingen, som applau-

derer mere over flyvning af denne art, og
godt det samme”, siger Per.
Jubilaren har været forskånet for alvorlige havarier i karrierens 60 år, men Per har
dog præsteret at køre med en trailer hvor
vingerne var på plads, men kroppen af flyet var parkeret halvvejs ude på rampen!
”Jeg blev distraheret under demonteringen, og glemte alt om det. Så forstod jeg
bedre, hvorfor mine klubkammerater stod
og råbte, skreg og fægtede med arme og ben,
da jeg defilerede forbi med min ekvipage.
Fuselagen faldt elegant om på siden. Det
kostede en ny canopy til 60.000 kroner og
et hak i stoltheden.”, indrømmer Per, som
selv nu ser episoden i eftertidens komiske
lys.
Efter certifikatet fortsatte Per i 1965 i en
anden klub, Vejle Svæveflyveklub med flyveplads på Hammer. Denne klub havde moderne fly som K-8, Pirat, Vasama og SHK.

Per og klubben kom med på glasfiber-revolutionen i 1976. Her bestilte Per 7 Grob Astir i 1976: ”1 til
mig selv, 3 til klubben og 3 til andre klubber. Det var lige før, at momsen ville stige, men Grob leverede for sent, og vi måtte betalte ekstra. Fabrikken refundrede dog differencen, beretter Per. XDP på
billedet fløj i en årrække i Nordsjælland, før det kom ”hjem” til Per på Bolhede.

Her fløj Per sin første 5-timers flyvning i en
K-8, men med den interessante detalje, at
han havde glemt at få en pude (kudde, red.)
med i flyet. Resultatet skal vi høre fra Per
selv: ”Jeg havde ondt i røven flere år efter
når jeg satte mig på en træbænk.”
Men dermed ikke slut på oplevelserne i
Vejle; Per udelandede engang Vasamaen på
en mark ved Silkeborg: ”Efter den udramatiske landing kom en flok kalve, som jeg
havde overset under indflyvningen springende, og de var meget interesseret i Vasamaen, som de ville slikke på og sprang
rundt om i begejstring.
I nervøsitet engagerede jeg en forbipasserende cyklist, der hjalp mig med at de-

montere flyet og lægge det langs vejen i sikkerhed for de slikkende dyr.
Da vi havde fået placeret flyet lagde jeg
mig ned i græsset for en velfortjent pause.
Et par minutter efter kom en bil forbi, den
bremsede op og ud springer en midaldrende dame, der kigger på vinger, højderor og
fuselage, der ligger spredt langs vejen. Hun
springer hen til mig og spørger skræmt:
”Slog du dæ MØJ?”. (jysk dialekt for ”slog
du dig meget”, red.) Hun fik en kort historie om svæveflyvning og jeg blev hentet i
sikkerhed senere”, beretter Per.
Senere købte klubben en ny flyveplads,
så afstanden fra Pers hjemmeadresse blev
temmelig lang, derfor skiftede han til en an-

den klub, Vestjysk Svæveflyveklub, som har
været hjemmeklub siden 1971
Tiderne var andre, og det var rekrutteringsmetoderne også:
”Det første jeg så, da jeg ankom til denne
nye klub, var hovederne af 2 medlemmer
der stod nede i en grøft og gravede. Jeg fik
så en skovl, og var dermed medlem… Jeg
nåede aldrig at besøge den anden klub indenfor rækkevidde af mit hus. Klubben var
i gang med at dræne den nykøbte plads og
bygge klubhus og hangar. Flyvning havde
vi ikke tid til, før hen i maj måned.”
Kort efter Per blev medlem af denne klub
blev han instruktør, hvor han var på vagtlisten i 44 år. Det gav i øvrigt totalt 400 dage
på vagt, som Per og klubkammeraten Kaj
Hvolgaard regner sig frem til, nu hvor kagen nu også er kommet på bordet i klubhuset: ”Så mange vagter kommer jeg også til
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Endnu en perfekt landing. Men Per
har også haft 60 år at træne i!

tet: ”Forudsat, at du er aktiv til du er 85 år, haha”.
Per fløj danske mesterskaber første gang i 1975 og deltager endnu, så det bliver deltagelse i 43 danske mesterskaber, hvor den hidtil bedste placeringer er nr. 2. Men en 3.plads i årets DM i 15 meterklassen kan man heller ikke negligere, og i øvrigt: I hvilken anden sport er 78-årige normalt konkurrencedygtige?
Per deltog også i EM i 1984 og 1994: ”Det var 2 store oplevelser,
der dog også demonstrerede hvor langt jeg er fra at mestre den helt
skarpe konkurrence”, konkluderer han.
Per har også fungeret som klubformand, S-Kontrollant (eksaminator på den praktiske certifikatprøve, red.), og klubtræner. Men
alt hvad inkluderer vedligehold og praktisk håndværk i klubben
har Per aldrig været i nærheden af. Det har sin naturlige årsag:
”Som svæveflyver skal man helst være udstyret med talenter for
IT og som alt muligmand indenfor samtlige håndværksmæssige
genrer. Men da jeg er udstyret med 10 umulige tommelfingre har
det faktisk været et problem i alle 60 år! Jeg har oplevet, at mine
klubkammerater får nervøse tics, når jeg er i værkstedet og når jeg
SIDE 62 Nordic Gliding 2018

starter med at arbejde på mit eget fly, en Ventus 2ct, stiger dette til
regulære frustrationer.
Dette vil jeg nødig udsætte mine kammerater for, så derfor har
jeg undgået værkstedsarbejde i så høj grad som nu har været praktisk muligt. Når jeg er kommet op i luften er mit indtryk, at de gode
folk slapper mere af ”.
Per har så forsøgt at kompensere med indsats i bestyrelser, konkurrenceudvalg, unionens hovedbestyrelse, m.m. men som han
selv siger, så er svært helt at udligne det omtalte nævnte handicap.
Men ser man på den ære og festivitas som klubben og forbundet
orkestrerede for Per i anledning af hans 60 års-jubilæum, så har de
nok været glade for ham – trods alt!H
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Endnu helt unik
Stemme S12 er med 25 meter spændvidde en ordentlig TMG-basse, som kræver en solid bankkonto og mange stærke venner. En Arcus M eller en
ASG 32 mi er nok bedre til svæveflyvningen, og en
Diamond DA40 er nok bedre som motorfly. Men
ingen – absolut ingen - klarer fusions-missionen
bedre end panzerkrydseren fra Berlin. Fra 2018
kommer Stemme-serien også med en Shortwingversion.

afslører, at vi ikke kommer til at flyve tom for brændstof. 60 liter i
den ene vinge og 15 liter i den anden. Faktisk kunne vi så let som
ingenting flyve tilbage til Berlin eller fortsætte til Östersund eller
anden destination uden at refuelle, og det er bare som TMG. Anvender man den gode glideperformance er der utrolige eventyr indenfor rækkevidde. Tyske Klaus Ohlman er et godt eksempel på
en pilot som flyver en Stemme som konceptet er tænkt. Han fløj i
maj 2017 fra Serres (ikke langt fra St Auban) i Sydfrankrig via Sardinien, Korsika og Sicilien til sydspidsen af Italien – cirka 1300 kilometer med minimal anvendelse af motoren. Det var i den ”gamle” S10 med 23 meter spændvidde. Med S12 og 25 meter spændvidde lover Stemme over 1700 km rækkevidde for motor. Det rækker vel.

Stemmes hovedaktionær Olivier De Spoelberch flyver også regelmæssigt fra sin hjemmebase i Namur, Belgien til Alperne i sin
S10. De 500 km transit klares på 2,5 time, og herefter er der svæveflyvning hele dagen, eventuelt med et lunch-stop på en flyveplads i Alperne. Sidst på dagen flyver Olivier hjem. Disse multimissioner er der intet andet fly i verden som klarer. Det skal man
tænke på, når man også overvejer flyets minusser.
Men hvem køber en S12 eller S10?
”Der er selvfølgelig folk med penge – i de fleste tilfælde mænd
- som køber en Stemme S12”, beretter demopiloten Wolf. ”Ofte er
det sådan, at folk køber en S12 uden at have flyveerfaring, og så
lærer vi dem efterfølgende at flyve. Det sociale er også en faktor,
og vi arrangerer hvert år flere events hvor Stemme-ejerne kan fly-

Tekst og foto: Jens Trabolt

Tekst og foto: Jens Trabolt

De moderne transponder-baserede webservices som FlightRadar24
er skønne. Her kan man følge fly på deres rejse. Stemme S12 DKVOY befinder sig over Stralsund i Tyskland på vej til Danmark
og cruiser med 135 kt – det er over 240 km/t – ikke dårligt for en
TMG.
Årsagen til alt postyret er en opringning fra Stemme-agenten i
Danmark Jens-Christian Pedersen et par dage tidligere: ”Vi skal
have en Stemme S12 til Danish Airshow i Aalborg på fredag. Vil
du flyve den i din hjemmeklub på torsdag?” Jo, selvfølgelig vil jeg
det. NORDIC GLIDING fløj typen forrige år på en termik-fri dag,
og det kunne derfor være interessant at prøve under bedre forhold.
Men kaffen og frokosten (det danskerne kalder lunch!) skal jo
helst være varm, respektiv kold, så derfor er der et øje på FlightRadar for at time maden med ankomsten.
Wolf-Rudiger Kruhl præsenterer sin ankomst med et high-speed
pass i stor højde hen over klubben. Motoren som har klaret færgeflyvningen fra Straussberg ved Berlin til Gørløse er for længst sat
på hvilepause inde i fuselagen.
Med 2500 timer i logbogen er Wolf ingen novice, men landingen i kraftig sidevind viser dog en af problematikkerne ved stor
spændvidde og relativt lille sporvidde i understellet – den ene vinge kommer betænkeligt nær græsset under roll out, da vingen i
vindsiden løfter sig. S12 har 25 meter spændvidde – 2 meter end
S10 (23 m), og retfærdigvis skal det også nævnes, at S12 har større sporvidde mellem de to hovedhjul, men ikke desto mindre bør
man vælge bane og vindforhold nøje.
Flyvningen på 390 km fra Berlin til Nordsjælland har taget lidt
over 2 timer, og frokosten er vel fortjent.
Men Wolfs dag på kontoret er endnu ikke forbi. Han har jo lovet en flyvning til mig. Et hurtigt check af flyets vitale parametre
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Stemme S12 er et fly som kræver den rette pilot med den
rette indstilling, for det ville være synd at bare flyve den
med motor. Er man vel indfløjet på typen venter den den
ultimative frihed.
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Stemme S12 er med de lange vinger en håndfuld i sidevind.

Motor i off-position og med indfældet propel. Med lidt træning kan hele
operationen klares meget hurtigere end noget SLG fly med motorpylon under 10 sek fra man vrider nøglen til ”off” til man er ”clean glider”.

ve sammen. ”
En S12 er afgjort intet klubfly, dertil er det nok for komplekst.
Den danske klub Svævethy ejede en overgang en Stemme S10, men
det blev aldrig noget rigtigt lykkeligt ægteskab med en relativt
ujævn græsbane og smal sporvidde. Det er en flytype som kræver
relativt meget af sin pilot og er derfor nok ikke egnet til klubdrift
med mange piloter.
NORDIC GLIDING har tidligere diskuteret dette med en tysk
Stemme-ejer, Manfred som deltog i det årlige Stemme-træf. Han
berettede, at han kom fra en Piper: ”Jeg troede, at min typeomskoling til Stemme kunne klares ganske hurtigt, men jeg blev klogere!
Det måtte mange starter til, før jeg klarede at lande den. Det er en
kompleks flyvemaskine, som kræver, at man flyver regelmæssig
med den. Ellers bliver den for meget”, konkluderer han dengang.
Men flyver man sig rigtigt ind på en Stemme, er jeg dog ikke i tvivl
om, at man kan udnytte flyets koncept og performance efter hensigten. Svævethy købte efterfølgende i 2010 en Stemme S6 som er
et mere dedikeret TMG-fly med kortere spændvidde (18 m), fast
propelinstallation (kan ikke fældes ind i kroppen) og fixed gear.
Alle Stemme-fly har centermotor. Propellen drives via en kardanaksel som går gennem kabinen. En forstærkning i aramid sikrer
piloterne i tilfælde af brud på drivakslen.
Det første man gør før flyvning er at montere pitotrøret, som er
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placeret meget eksponeret ”fighter-style” i næsen. Glemmer man
at afmontere det, vil det med garanti knække inden længe, så det
er det første man gør som Stemme S12-pilot efter landing.
At entrere i cockpittet er en akrobatisk øvelse i sig selv. Klarer
man disse armhævninger hen over den ekstremt høje cockpitkant,
burde man fritages fra krav om medical. Men når man først sidder
(”ligger” er nok en mere præcis beskrivelse) i det karakteristiske
side-by-side-cockpit er det ganske komfortabelt med fin plads til
ben og skuldre (axlar, red.). Her kan man sidde i mange timer.
Cockpittet er i øvrigt udstyret med en Roeger-hook, som letter
nødkast af canopy.
Motoren, den velkendte 115 hk turboladede Rotax 914 er letstartet. Der er dog den feature, at motoren først får tænding efter
2-3 sekunder, når man drejer startnøglen. ”Det er en sikkerhedsfeature for at sikre propelsystemet tid til at folde sig ordentlig ud,
inden motoren roterer med mange rpm. Havde man ikke denne
”soft-start”-feature ville der være stor risiko for propelhavari”, oplyser Wolf. Efter en kort checkliste er der tid til taxi og her kræver
25 meter spændvidde forsigtighed – både for ikke at kollidere med
objekter på flyvepladsen og for ikke at slå en vinge i bakken.
Nyt på Stemme S12 er også et LED-anti-kollisionslys monteret
på næsen og på vingetipperne. Det giver et ekstremt klart lys og
kan ses på vældig lang afstand.

Manøvredygtigheden er fin, trods fravær af differential-bremsning af individuelle hjul og ikke længe efter er vi linet op til start
på Gørløses bane 10. Vi sikrer os, at propellen er i start-position.
Den har 2 settings – start og cruise, og den elektriske justering af
pitch tager lang tid. Starter man med propellen i cruise får man
kompromitteret startperformance – også i en Stemme. Jeg taler af
erfaring!
Et motor-run-up inden start sikrer, at de 115 hestekræfter er
fuldt på job. En mærkelig oplevelse er det dog, at der er elektronisk
styring af motoren og turboens wastegate, så der er ikke er 100 %
mekanisk korrelation mellem motorpower og throttleposition. Vi
slipper bremserne og giver fuld gas, og efter par sekunder er turboen spolet op, og den tunge fugl bevæger sig i større tempo.
Til min store overraskelse er S12 selv i kraftig sidevind fint kontrollabel under starten, og vi letter fra græsbanen efter et rulle-distance på ca. 350 meter. Vi er nok på 880 kg startvægt (900 kg max.),
men trods dette så stiger den tunge maskine initialt med 2,5 m/
sek, og senere over 3 m/sek. Den turboladede motor garanterer alle
115 hk op til ca. 2500 meter og 100 hk op til 4875 m / 16 000 ft.
Wolf har en plan. Vi skal flyve mod Nordsjællands kyst og det
ukontrollerede luftrum. Her skal vi stoppe motor og fælde propellen ind og nyde stilheden. Efter starten fælder vi det elektriske understel op og vælger cruisesetting på propellen. Med max. vedvarende power accelerer S12 ganske hurtigt til ca. 180 km/t og den
stiger ca 1,5- 2 m/sek. i en cruise/climb-profil. Ikke længe efter er
vi i 4500 ft, hvor vi flyver level med en hastighed på over 200 km/t.
Der bliver også tid til en demo af flyets autopilot, som dog har svært
ved at holde højden i det turbulente vejr. Jaja, det kan være, at det
er en hjælp på lange distancer, men personligt har jeg det syns-

Prøv det selv
Hvis man har lyst til at prøve en flyvning i en
Stemme så huserer det aktuelle fly, D-KVOY, i
øjeblikket hos den østrigske fjeldflyvningsskole
Mountain Soaring i Innsbruck som også er en
officiel ”Stemme Training Partner”. Her kan man
bl.a. flyve med den erfarne Marcus Lewandowski (se mere på www.mountain-soaring.com).
Skolen har i øvrigt også en Arcus M, hvis man er
mere interesseret i konventionelle typer. På skolen kan man vælge mellem flere typer af flyvninger, bl.a. oplevelsesflyvninger og decideret
skoling i fjeldflyvninger. Uanset type af flyvning
er det geografiske udgangspunkt i Innsbruck
perfekt for flyvninger i Alperne og Dolomitterne. Ja, skolen lover endda, at Venedig i Italien
er indenfor rækkevidde. Priserne starter fra 400
euro.
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De 2000 ft passerer vi hurtigt. Ok, vi starter motoren, og med lidt
tilvænning er det en operation som kan klares på under 10 sekunder. Åben næse-sektionen, og vrid tændingsnøglen til start, og den
computeriserede Rotax 914 starter på få sekunder. Vi flyver med
lav powersetting indtil olietemperaturen kommer op på driftsniveau.
I nærheden af Gørløse stopper vi motoren endnu engang – faktisk er det Wolfs præference at lande med motoren indfældet for
at minimere risiko for propellerstrike. Men det giver mulighed for
at teste lidt på flyets egenskaber som svævefly. Det er som nævnt
en blæsende og solrig dag. Tørtermikken er fragmenteret og går til
max 6-700 meter. Med andre ord, ikke den mest optimale dag for
højbelastet type som Stemme. Det lykkedes dog at få kontakt med

en smal boble direkte over flyvepladsen.
Et par bemærkninger til handlingen: Stemme har øget størrelsen på finnen og sideror. De lange vinger giver naturligvis grænser for agiliteten, men alligevel kunne det være bedre. Med fulde
tanke i venstre vinge og ¾ i højre vinge kræver det fuldt siderorsudslag og stor tålmodighed at få flyet ind i et sving. Sideroret virker bare laaangsomt. Alle kontroller er tunge, og efter en halv times kæmpen med tørtermikken lykkedes det faktisk at udvikle
krampe i højre ben – vi belønnes dog med en højdevinding fra
1000 til 1700 ft, og jeg må tilstå, at jeg faktisk var imponeret over
stige-evnen i termikken. En S12 kan dog også flyves langsommere
i termikken end man umiddelbart skulle tro ud fra bassens vægt
og dimensioner. 90 km/t går faktisk fint og sikrer en smal sving-

Stemme S12 Twin Voyager
Pris Ca. 310.000 euro + moms
Spændvidde 25,0 m
Vingeareal 19,95 m²
Tomvægt ca 680 kg
Max flyvevægt (MTOW) 900 kg
Vingebelastning ca. 35-45 kg/m²
Max fart (VNE) 270 km/t
Motor Rotax 914 F2/S1 Turbo, 115 hk
Stigehastighed motor 4,2 m/s
Bedste glidetal Ca 53
Brændstofmængde 2 x 60 l

Stemmes demopilot Wolf-Rudiger Kruhl til venstre efter landing i
Nordsjællands SFK i Gørløse. Berlin Strausberg til Nordsjælland blev
klaret på motor og ca. 2 timer. Forfatteren til højre.

punkt, at man kommer langt med et veltrimmet fly. Den negative
konsekvens ved en autopilot er, at det giver en reduceret ”feel” i
rorsystemet, fordi autopilotens servoer manifesterer sig som ekstra friktion i rorsystemet under termikflyvningen. Var det mit fly,
ville jeg afmontere dette på stedet. Til en pris på 310.000 euro plus
moms er disse kritikpunkter dog fuldstændigt teoretiske, for der
er ingen risiko for, at jeg bliver ejer inden for en overskuelig tidshorisont!
Det elektriske trim, som jeg normalt er vældig sur på i andre fly,
fungerer faktisk udmærket, og med enkelte tryk på knappen trimmer man flyet fuldt ud fra hastigheder mellem 90-230 km/t.
Konverteringen fra motorfly til svævefly er enkel og hurtig: Efter en kort periode hvor motor og turbo køles ned, vrider jeg nøglen til ”off ”, aktiverer først det sorte håndtag (propelbremse) og ser
den nu stoppede propel folde sig ved hjælpe af kraftige fjedre. Derefter trækker jeg i centreringsmekanismen, som enkelt og smidigt
placerer propellen horisontalt. Det sidste man gør er, at flytte næsen tilbage, så den dækker propelmekanismen. Voila, vi er et svævefly – af med headsettene og hvilken vidunderlig stilhed. De store cowl flaps som sikrer køling af motoren lukkes automatisk med
næse-sektionen.
Vi får tilladelse af Roskilde Approach til en glidende nedgang i
TMA’et og kan nu koncentrere os om at flyve tilbage til Gørløse
med maksimal effektivitet. Der er kraftig modvind på 30-40 km/t,
og selv med et teoretisk glidetal på 53 er det faktisk gennemsnitlige glidetal ikke mere end ca. 30. Jeg mistænker desuden, at den
voluminøse side-by-side-fuselage nok vil have negative konsekvenser for polaren under høj hastigheder, så jeg holder mig til hastigheder på under 140 km/t for at strække gliddet.
Vi flyver over Gribskov, som er Danmarks største sammenhængende skovområde (ikke stort efter svensk/norsk skala, men stor
nok til, at en fejlslagen motorstart i lav højde alligevel vil give problemer). Wolf og jeg bliver enige om, at vi forsøger en motorstart
ved senest 2.000 ft for at have muligheder hvis skidtet ikke starter.
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Start: Stemme S12 er relativt enkel at håndtere og stiger fint med propellen i climb-indstilling. Men forvent
ingen kortbanemaskine.
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h En
Pionerer
Stemme kom forbi

”

Efter endnu en flyvning ville jeg gerne kunne komme en definition eller endelig
vurdering nærmere. Men det er vanskeligt at karakterisere en Stemme S12. Er
det motorflyvning eller svæveflyvning? Umuligt at sige, men er man indfløjet på
typen venter det ultimative i frihed og fleksibilitet.

Her er vores bidrag
Bonus til alle boligejere
Med AL-BoligBonus får du 1.200 kr. om året, for hver million du låner i din
ejerbolig. Uanset om du har et Totalkreditlån eller realkreditlignende lån hos os.
AL-BoligBonus er skattepligtig – læs mere på al-bank.dk/boligbonus

”D-KVOY heavy turning final” - det er et svævefly og skal landes
som et svævefly. Ikke noget med motor og lang finale. Luftbremserne er effektive og lineært virkende. Hjulbremserne kræver respekt - de er krafitge og flyet står næsen.

Med et smart rigging-kit kan vingerne håndteres af en enkelt person og
reducerer spændvidden til mere hangarvenlige 11,4 meter.

radius. Et par gange flyver jeg farten af flyet under termikflyvningen, og flyet forbliver godmodigt, selv under flyvning ganske nær
stallgrænsen. Ca 5-8 km/t over stallgrænsen advares man af vibrationer (aerodynamisk ”buffeting”), som produceres af hvirvler af
separeret luft fra vingerne som rammer halesektionen.
Flaps har 6 settings, og jeg bliver aldrig gode venner med flapsvælgeren placeret til venstre for ”fartøjschefen” (venstre sæde). Den
kræver, at man presser håndtaget mod højre for at låse det op og
derefter bevæger det. En indikator i midterkonsollen viser aktuel
setting. En konventionel flapsvælger på cockpit-siden fungerer
bedre. Men det er vel prisen for side-by-side-konfigurationen.
Tid til landing. Det tager ca. 30 sekunder for det elektriske understel at fælde sig ud, så det skal man klare på medvinden. Vi liner op til en landing i relativ kraftig sidevind. På Gørløse skygger
en række høje træer langs banen for sidevinden, og erfaringen viser, at det giver en kraftig vindgradient/skyggevirkning i lav højde.
Derfor skal man ikke flyve alt for langsomt under disse forhold.
Jeg overvejer et kort øjeblik om jeg skal kapitulere og lade Wolf
klare sagen, men det er trods alt min hjemmebase så der er også
prestige på spil! På finalen viser det sig, at Schempp-Hirth-typeluftbremserne er kraftigt virkende og lineære. Stemme anbefaler,
at man flyver finalen som svævefly og modulerer flight path med
luftbremserne – altså ikke noget med en lang og lav finale for motor.
Trods den kraftige vind er det enkelt at holde farten på finalen.
Det er trods alt en fordel med et tungt fly. Jeg vælger at lande med
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en diagonal vektor på banen, så næsen kommer mere op i vinden,
hvilket reducerer sidevindskomponenten. Under touch-down skal
man minde sig selv om det høje understel, så man ikke flarer for
sent. Jeg kan også rapportere, at Tost-hjulbremserne er kraftige, for
da jeg bremser med moderate kræfter løfter bagenden af flyet sig
utilsigtet. Det skal jeg huske næste gang.
Stemme S12 kan bestilles med et smart rigging-kit til vingerne,
så en enkelt mand på under 10 minutter kan reducere spændvidden til 11,4 meter, hvilket ikke er mere end fx en Cessna 172. Dette kræver ikke tunge løft.
Efter endnu en flyvning ville jeg gerne kunne komme en definition eller endelig vurdering nærmere. Men det er vanskeligt at karakterisere en Stemme S12. Er det motorflyvning eller svæveflyvning? Umuligt at sige, men er man indfløjet på typen venter det
ultimative i frihed og fleksibilitet. Den glider naturligvis ikke som
det bedste og nyeste fra Binder (men forventer man en polar som
et ældre åbenklasse-fly er det nok ikke helt forkert) og starter man
motoren er transit-dagsetaper på over 1000 km mulige. Det i sig
selv er helt unikt, og jeg kender ingen andre touring motor gliders
som kommer i nærheden af denne performance. Min 35 år gamle
Grob 109 B cruiser med 170 km/t, men glider realistisk set ikke
med mere end glidetal 25. Stemme lover dobbelt så meget. Jeg har
dog ikke set uafhængige målinger af glideperformance.
Uanset hvad, er Stemme S12 et fly som kræver den rette pilot
med den rette indstilling. Det ville være synd og skam og bare flyve den som motorfly. H
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af Arne Wangsholm, Leder S/NLF

det er behov, og sikrer ved sine tilbakemeldinger og atferd at styremedlemmer og nøkkelpersoner opplever at de gjør blir verdsatt.
Vrir en dette over til forventinger har medlemmene inkludert
nøkkelpersoner, forventninger om at de som er valgt til å styre
klubben, gir klare veivalg og beslutninger om hva en skal gjøre.
Styret og medlemmer har forventninger til at nøkkelpersonene ivaretar sine oppgaver på den måten som er bestemt og at de
Det var et viktig arbeids som skulle gjøres,
gjennomfører planlagt aktivitet.
og Alle var sikker på at Noen gjorde det.
Styret og nøkkelpersoner har forventinger om at medlemmene stiller opp på de forskjellige aktivitetene og bidrar til klubbens
Enhver kunne ha gjort det,
utvikling. Når en stiller opp forventes en at en gir beskjed i formen Ingen gjorde det.
kant at en skal delta, inkludert tilrigging og avvikling av aktivitetene.
Noen ble sinte på grunn av dette,
Ved alle trivelige aktiviteter på
for det var Alles jobb.
En sikker vinner er godt organiserte
dager er det lett å få deltaleirer. Trenger en impulser bør en be- fine
gelse. Utfordringen til styret og
Alle trodde Enhver kunne utføre
søke andre klubber som arrangerer
nøkkelpersonene er å ha forutsigdet, men Ingen forsto at Alle ikke
det og ta erfaringene med seg hjem. barhet nok til å håndtere slike dakunne gjøre det.
ger, samt å forstå hva medlemKlubber setter pris på å få besøk da
Det endte med at Alle bebreidet
det øker aktiviteten. En får flere ven- mene etterlyser og har behov for.
En sikker vinner er godt organiNoen
ner og muligheter til gjenvisitt.
serte leirer. Trenger en impulser
da Ingen gjorde hva Enhver kunbør en besøke andre klubber som
ne ha gjort.
arrangerer det og ta erfaringene med seg hjem. Klubber setter
For å unngå å komme i den situasjonen må en ha forståelse for pris på å få besøk da det øker aktiviteten. En får flere venner og
alle medlemmenes synspunkt og behov. Noen av medlemmene muligheter til gjenvisitt. Lykkes en med tilbudene går aktivitehar påtatt seg roller i styret. Det er et viktig ansvar å få staket ten opp, en får flere medlemmer og både kostander og arbeidsut kursen og se til at klubben har klare og kjente mål en arbeider belastning går ned på medlemmene. En får et bedre produkt og
mot. Dernest har en nøkkelpersoner som driver den daglige ak- blir mer konkurransedyktig i forhold til andre aktiviteter. Når det
tiviteten for å nå målene. Det være seg opplæring/instruksjon, går bra så stiger stemningen i klubben også.
Skal en lykkes med dette må en vri på noen andre berømte ord
utvikling av medlemmene sine ferdigheter/coaching, vedlikehold
av materiellet eller organisering av daglig aktivitet. Målene må fra en tidligere amerikansk president:
Spør ikke hva klubben kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre
nås for å sikre en solid og trygg økonomi.
Den store gruppen i hver klubb er medlemmene. De bidrar der for klubben.H
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Spør ikke hva klubben
kan gjøre for deg, men
hva du kan gjøre for
klubben
Sammen kan vi få til alt mulig. Utfordringen er at da må vi
samarbeide. Samarbeid er ikke alltid like lett, fordi alle ønsker
fordelene mens det er verre med bidragene. Dette er ikke ukjent.
Det finnes et dikt som beskriver det. Det er historien om fire
mennesker: Alle, Noen, Enhver og Ingen.

”
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FLYREGISTERET
Svæve - og TMG-fly på svensk, dansk
og norsk register.
Informationer fra Trafikstyrelsen, Transportstyrelsen og Luftfartstilsynet i perioden 30. maj - 17. august 2018

Arne Boyes Møllers ”gamle” Ventus 2xcT, XXB, har fået nye ejere: Jens
Morten Rasmussen og Chris Møller. Her starter Arne under DM i 2016.

DAnmark registreringer
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE

ÅRGANG

EJER

REG.DATO

OY-FVX

SZD-9 bis 1 E ”Bocian”

1968

Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, ex PH-1413

01.06.2018

OY-XEO

Schleicher Ka 2b ”Rhönschwal- 1956

Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, ex OY-XEO

17.06.2018

be”
OY-XMW

Grob 109

1983

Allan Grynnerup, Taastrup

19.07.2018

OY-XXB

Schempp-Hirth Ventus-2cxT

2006

Jens Morten Rasmussen, 6715 Esbjerg N

30.07.2018

OY-GBX

Schleicher ASH 31 Mi

2018

ASH31MI Gruppen, c/o Ole Jensen, Ringsted

16.08.2018

DAnmark Afregistreringer
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE

ÅRGANG

EJER

ÅRSAG

AFREG.DATO

OY-XEZ

1970

XEZ-Gruppen, v/Peter Kvistgaard

Solgt til Holland

18.04.2018

Schempp-Hirth Standard Cirrus

Toft

Sverige registreringer
REGISTRERING

FABRIKANT/TYPE

DATO

S/N

ÅRGANG

TIDL.REG

SE-UYF

Grob 109 B

19-06-2018

6333

1984

F-CAQO

SVERigE Afregistreringer
REGISTRERING FABRIKANT/TYPE

ÅRSAG

AFREG.DATO

SE-USU

Eksport til Polen

08-06-2018

Scheibe SF 25 C

NB: ingen norske registreringer eller afregistreringer i perioden

Der skubbes til start med Ina i bagsædet. Hun er allerede
startet som flyveelev. Piloten er Christina Solbjerg Hansen fra Århus og flyveren er en lånt ASK-21 fra Gesten.

LEDER:

Hur ska vi tävla
internationellt?
Årets VM är avklarade. Till det första i polska Ostrow skickade vi
två piloter i klubbklassen och två piloter i standardklassen. Inga
toppresultat för ”di svenske”, men jämna resultat vilket gjorde
att Sverige blev tvåa i ”team cup” – snyggt! I tjeckiska Hosin hade
vi två piloter i open och en i 18m (vi skulle haft två). Här blev resultaten mediokra med en 13e placering som bäst.
Hur ska vi tävla internationellt i framtiden? Av vår budget gick
endast 156 kkr till årets VM. I princip att vi betalar anmälningsavgiften för våra piloter. Det är inte mycket, ca 15 kkr per skalle. Vi
är unika i Sverige med vår ”tävlingsfond”. Alla svenska segelflygare bidrar till vårt internationella tävlande med ca 5 spänn per
flygtimme. Så det är alltså ”vårt” lag vi skickar iväg och vi vill ju
ha ”value for money”.
Frågor jag funderar över är:
•
Varför tävlar vi i öppna klassen? Det finns bara ett konkurrenskraftigt flygplan i Sverige.
•
Varför tävlar vi inte i 20m klassen, vi tävlar ju SM i 20m klassen och har gott om flygplan?
•
Varför har vi inte krav att man ska tävla i SM för att kunna
bli uttagen till VM/EM?
•
Måste vi tävla i alla klasser på VM/EM?
•
Ska vi skicka piloter till VM/EM för att de är bra här hemma
eller ska vi skicka de vi tror har medaljchans?
•
Vart är tävlingsflyget på väg?
1989 skrev Justin Wills (efter att ha tagit silver på VM) en uppmärksammad artikel i Sailplane&Gliding där han bland annat skrev
att tävlingsflyget är alltför viktigt för segelflyget för att överlåtas till tävlingspiloterna att bestämma om. Det är något som berör
oss alla. Därför behöver vi ständigt diskutera tävlingsflygets premisser.
Eftersom jag ofta ”jobbar” som steward på VM/EM kan jag se
på det här med lite helikopterperspektiv. En sak jag ser vi är extremt dåliga på är lagledning, d v s team captain jobbet. En team
captain börjar jobba senast ett år innan en tävling. TC ordnar all
logistik, förberedande möten och leder laget på plats. Han har
dagliga briefingar och debriefingar med piloterna och lägger upp
den dagliga strategin och taktiken. TC stöttar och supportar sina
piloter. Utan en väl fungerande TC har vi ingen chans att ta medalj. Så därför anser jag att vi ska lägga mer resurser på denna
syssla.
Jag anser att vi inte ska tävla i alla klasser. Vilka kan vi diskuSIDE 76 Nordic Gliding 2018

af Robert Danewid, Ordförande, Segelflyget

”

En sak som oroar mig är flygsäkerheten. I Hosin höll jag i flight safety
committe. Många av VM-piloterna
flyger så man inte tror det är sant!
”Better dead than second”.

tera, men personligen anser jag att vi satsar på 18m och klubb och
då satsar vi mer pengar per pilot. Uttagning till VM kan ske genom IGC ranking, som idag, men ett krav är att man flyger SM och
placerar sig bra här. Förste piloten tas ut, d v s bästa piloten. Andra piloten väljs efter hur väl han kan samarbeta och flyga med
förstepiloten. Segelflyg är inte längre den individuella sport det
varit.
Jag läste nyligen ett riktigt bra påstående av G Dale ”det är inte
bäste piloten som vinner utan den som tar flest poäng. Och det
är inte samma sak”. Jag anser att internationellt tävlande är på
väg i en tråkig riktning. Och mycket av detta kan man klandra IGC
för. T ex har FLARM gått från att vara ett suveränt hjälpmedel för
att undvika kollisioner till att primärt vara ett trackingssytem. I
Hosin satt det i varje lag någon som följde flygplanen på OGN och
sände information till sina piloter om var konkurrenterna var. Något som bidrog till klungflygning och i Hosin hade vi massor med
tillbud och en kollision (som gick bra). Och vi hade ändå bara en
dag med torrtermik. Det är bara ett exempel.
En sak som oroar mig är flygsäkerheten. I Hosin höll jag i flight
safety committe. Många av VM-piloterna flyger så man inte tror
det är sant! ”Better dead than second”. Det var massor med incidenter och vi försökte prata ”förstånd” med folk som regelbundet flög farligt. Men de flesta vi pratade med tyckte t ex inte det
var konstigt att man hissar in i en blåsa 20 m framför ett annat
flygplan och tvingar det att hissa och, som i ett fall, gå i spinn. Eller när man utifrån blåsan flyger in i ett annat flygplan och ”ursäkten” är ”jo
jagafvisste
attsom
detfxskulle
bli svårt
att ta800
migmeter
in i blåSlæb
tunge fly
Duo Discus
fra Bjorlis
san (8 flygplan
höjdintervall
100 m),afmen
skulle jag
banepå
er ett
mulig,
men kræver av
aktivering
sundvad
fornuft.
göra?”H

Kvinde-dag
Der arbejdes hårdt! Slæbetovet hentes fra
PFG´s POLYT V slæbeflyet.

Alle aldre og hårfarver var repræsenteret.

Skønne tøser: Anne Charlotte, Viborg, Amalie, Nordjyske, Julia, Vejle, Lene, Vejle, Ida,
Viborg, ukendt (undskyld!) og Christina, Århus.

Tekst: Jørgen Korsgaard, Viborg SFK
Foto Andreas Monty Freddie, Viborg SFK

Den 16. juni var der ”Tøsedag” i Viborg.
Det var ambitionen at få så mange kvindelige piloter og medhjælpere som muligt,
men det lykkedes desværre kun at finde en
enkelt kvinde, der kunne flyve med de kvindelige gæster. Et andet tosædet fly måtte så
flyves af en mandlig. Men især to nye piloter, Julia og Amalie, tryllebandt de kvindelige tilhørere under briefingen. Via Facebook og DuGlemmerDetAldrig var det lykkedes ved en meget ihærdig indsats at få 22
kvindelige gæster til at dukke op. De femten fik en flyvetur, mens resten måtte tilbydes en anden dag, da det sidst på dagen begyndte at regne.
Viborg fik 8 prøvemedlemmer af kvindekøn den dag, og indtil nu er der en af
dem, som er startet som flyveelev. Desvær-

Hele flokken med hjælpere, deltagere, piloter osv. For en gangs skyld var mændene i undertal.

re har vi haft store problemer med vores
slæbefly, hvilket har medført aflysninger af
flyvedage. Nu er slæbeflyet helt i orden igen,
hvorfor der nu er kommet rigtig gang i det
med hverdagsskoling osv. igen.
Der var også ”tøsedag” i Østsjællands
Svæveflyveklub med omkring 20 interesserede af hunkøn.

Jeg tror, at disse ”tøsedage” er kommet
for at blive, at FB og DGDA er storslåede
muligheder for at få nye folk til at dukke op
i klubberne. De lokale medier, TV midt/
vest og Viborg Avis producerede også nogle reportager om dagen, så det er nok endnu en rigtig god ide med personlige henvendelser til medierne.H
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h SM 2018

Don’t mess with the launch boss! Lokale LarsÅke Gustafsson holdt pedantisk orden på
Långtoras startfelt.

Den dag hvor NORDIC GLIDING besøgte SM, var
der en infernalsk crosswind, og den Pawnee som
bugserede snifferen op måtte have flere forsøg på
landingen foran et interesseret publikum. Efter at
have set det show, var resten af SM-piloterne
ikke så interesserede i at flyve. Dagen blev kancelleret.

Uppsalas Rickard Sohlberg og Bo Havén ved
den elskede Arcus M. Det gav en dagssejr og totalt en SM-andenplads

”Den norske mafia”, Thomas Hansen og Kristoffer Samuelsen. De havde i øvrigt selskab af
landsmændene Lars Rune Bjørnevik og Kato
Kvitne.

Stockholm
blæste til
SM
Stockholms SFK var vært for årets SM i 18, Klub og 20m-klassen på
Långtora. Kanonsommeren holdt dog pause under flere af dagene.
Tekst og foto Jens Trabolt

Op med hjulet og så afsted. Kristian Larsen (i forsædet) og Jens Pedersen, Vestjysk SFK overtog Tom Jørgensens mangeårige mesterstatus i den 2-sædede klasse. Den 2-sædede klasse burde i øvrigt
have heddet Schempp-Hirth-klassen, for alle fly undtaget et enkelt
Brothers
Börje Eriksson
fraDuo
Uppsala
og
DG-1000in
T Arms!
var af typen
Arcus eller
Discus.
klubkammeraturen Peter Johansson poserer
som værdige nummer 1 og 2 i 18 meterklassen.
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36 fly og 6 flyvedage kræver mange
starter og meget fuel. Midt under mesterskabet var det tid til en ”top-off”.

Man ser det gang på gang. Et mesterskab er
intet i sig selv. Det er menneskerne og organisationen som skaber stemningen og
den trivsel og orden som gør dette organiserede kaos muligt. Årets VM i Hosin var
en mega-success præcis på grund af organisationen, og samme modus operandi havde Stockholms SFK adopteret under årets
SM i 18 m, Klub og 20-meterklassen.
Skolingschef i Stockholm Oluf Karlsström
var som vanligt Competion Director og banelægger (ikke nogen enkel misson med
tanke på det temperamentsfulde vejr), og
han fik hjælp fra den erfarne scorer Pàll Einarsson. Der var i øvrigt udkommanderet
cirka 30 af klubbens øvrigt medlemmer til
at fikse alt fra bugsering, grid-marshalls,
mad, drikke og overnatning.
I 18-meterklassen stillede mange af de tunge piloter op, og det var nok ingen stor nyhed, at Börje Eriksson fra Uppsala gik stenhårdt efter SM-guldet - og vandt. Han kunne i øvrigt fremvise sin ”nye” Ventus 3 på
Långtora. Klubkammeraten Peter Johansson fra Uppsala og den tidligere mester
Gunnar Karlsson var som limet til 2.pladsen, respektive 3.pladsen under hele kon-

kurrencen.
I klub-klassen var sidste års mester Per Carlin (Arboga) fraværende med en lovlig undskyldning: han skulle flyve VM. Det var i
øvrigt en semi-norsk klasse: Kato Kvitne fra
Os Aeroklubb var i Sverige fordi han skulle
hente sit fly hos Thomas Pyls Flygservice
(hvorfor så ikke flyve et SM på vejen hjem?).
Stockholms egen lokale nordmand Thomas
Hansen blev nummer 2. Kristoffer Samuelsen fra Os Aeroklub deltog i LS1-f, men de
samlede svenske og norske piloter var ingen
match mod den unge Borås-pilot Oliver Andersson, som blev svensk mester i klubklassen.
I 20-meterklassen blev Hans Larsson og Ulf
Daffy, Uppsala svenske mestre i Duo Discus
XLT, med Richard Rikard Sohlberg og Bo
Havén på 2.pladsen i Arcus M.
I 20-meterklassen deltog også den gamle
svenske mester, VM-veteran og Stockholmsmedlem Åke Petterson med en klubkammeratur i klubben Duo Discus . Åke har efter et stroke ikke længere certifikat, men så
er det fint, at der er en kammerat med gyldigt certifikat. I hvilken anden sport kan
man gøre det? H
Nordic Gliding 2018 SIDE 79

!
Seilflysektionen
informerer

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

Seilflymateriellfondet
Ordinær søknadsfrist i seilflymateriellfondet er 1. september.
Seilflystyret har sitt neste møte 19. september og lån for utbetaling vil bli behandlet her. Lånetakere som også ønsker ekstraordinær nedbetaling skal varselet dette inne søknadsfristen

Norges Cup og NM 2019
I seksjonen starter arbeidet med terminlisten for 2019 i september. I denne forbindelse anmoder vi arrangører av Norges Cup
samt potensielle NM-arrangører å melde fra til Konkurranseutvalget ved leder Lars Rune Bjørnevik.

Seilflykonferansen
Som tidligere annonsert i denne spalten arrangeres en ny Seilflykonferanse på Klanten og Storefjell helgen 5.-7. oktober. Du finner invitasjon og påmeldingsskjema fra seksjonens hjemmeside.
Den ordinære påmeldingsfristen var 1. september med åpning
for etteranmelding helt frem til konferansehelgen. Hallingdal FK
holder åpent hus på Klanten Flyplass fredagen. Lørdagen er det
konferanse med foredrag og gjester far RS.Aero, British Gliding
Association, RASP weather forcast, Inter Hannover og flysikkerhetstema omring mental trening og stressmestring. Søndag har
vi tre parallelle tilbud med flyging, MYB kurs inkl eksamen og
klubbutviklingsforedrag. Det blir også premieutdeling for OLC
Norway og Norges Cup 2018
Er du ikke påmeldt? Oppsøk www.seilfly.no -> finn oppslaget om
Seilflykonferansen og påmeldingslinken i denne så sees vi på
Storefjell til inspirasjon og sosialt samvær!

EU vedtar og innfører nytt og forenklet regelverk
22. august 2018 ble EUs nye grunnforordning for luftfart publisert. De nærmeste to årene kan allmennflygerne forvente bedre
kår. Dette skjer etter en over fire år lang prosess. EU har med dette fått ny ”luftfartslov” som vil gjelde for alle land i EØS-området, inkludert Norge. Denne trer i kraft allerede 11. september i
EU, mens innføring i norsk rett er ventet å ta minst et halvt år.
EU-kommisjonen har videre endelig vedtatt nytt og forenklet regelverk for flyskoler (DTO) som utdanner motorflygere, helikopterflygere, seilflygere og ballongførere. Det nye regelverket innebærer store forenklinger sammenliknet med EU-regelverket
for godkjente flyskoler (ATO).
I juni var det høringsmøte hos EASA i Køln for de nye seilflyreglene omtalt som Part-Gliding. NLF var representert på møte og
har som oppfølging også avgitt kommentarer til deler av forslaget. Neste steg er publisering av opinion som vi forventer i november.
I dette er S/NLFs intensjon å være på plass med godkjent treningsorganisasjonen, inkludert håndbøker og manualer innen 8. april
2020.

Instruktørutdanning
Det er igjen på tide å tenke utdannelse av nye instruktører. Kullet for I-kurs i 2019 har sin første samling 12.-14. oktober hvor OSIDE 80 Nordic Gliding 2018

Virksomhetstilsyn
Allerede nå i høst starter seksjonen opp med virksomhetstilsyn
av klubbene slik den nye Seilflyhåndboken regulerer oppfølging
av klubbene. De første besøkene vil også være en erfaring for det
sentrale apparatet til å få erfaring med virksomhetstilsyn slik det
nå er regulert. Seksjonen tar sikte på å gjennomføre 3-5 tilsyn
høsten 2018 og klubbene blir tilskrevet med en måneds varsel.

NIFs utstyrsordning 2018
Norges idrettsforbund (NIF) legger opp til en endring i Utstyrsordningen for 2018.
NLF har også spilt inn et endringsforslag til ny utstyrstype overfor NIF. Vi vil komme tilbake på dette, etter at en eventuell endring har skjedd.
Endringen på Utstyrsordningen for 2018 ser ut til å kunne bli slik
at klubbene sender inn søknad om tildeling av Utstyrsmidler på
nyåret 2019, basert på faktiske innkjøp, bilagt kvitteringer for det
aktuelle utstyret som er innkjøpt. Forskjellen fra tidligere blir nå
at man søker om bidrag til et kjøp som er foretatt, og ikke som
tidligere hvor man kunne søke på noe man antok man kom til å
anskaffe.
NLF vil komme tilbake med mer informasjon, etter at Idrettsstyret i NIF har fattet vedtak knyttet til ordningen for 2018, forhåpentligvis på sitt møte i slutten av september.H

Som tidligere annonsert arrangeres en ny Seilflykonferanse på Klanten og
Storefjell helgen 5.-7. oktober.

kurssamlingen avholdes på Starmoen. Vi trenger minimum 4
deltakere og helst 5-6 for å kunne gjennomføre en kvalitativ god
sentral utdannelse. Årets I-kurs med kun 3 kandidater ble vanskelig å gjennomføre innenfor dagens rammer av faglig utvikling
med både teorileksjoner og flyging. Påmelding av nye kandidater gjøres til fagsjefen og med frist 1. oktober 2018.

WE BRING YOU UP FRONT

Seksjonsmøte og Luftsportstinget 2019
Norsk Luftseiladsforening, som vår organisasjon het de første
årene, ble stiftet i 1909. I 2019 er vi 110 år gamle og markerer dette blant annet ved at luftsportstinget legges utenfor Oslo-området.
Med svært få unntak har organisasjonens høyeste møter blitt
avholdt i Oslo-området. Det sittende luftsportsyret synes det er
fint å markere 110 år og at forbundet er landsomfattende ved å
legge tinget i jubileumsåret til et annet sted i landet. Møte avholdes på Clarion Hotel Air ved Sola og sentral plassert kun noen
hundre meter fra Stavanger Lufthavn helgen 5.-7. april 2019

Forslag til hederstegn 2019
Vi velger å være tidlig ute med å minne om at søknadsfristen for
forslag til hederstegn som ønskes utdelt i 2019 er 15. desember
i år. Det er mange ildsjeler i luftsportsmiljøene som virkelig fortjener en påskjønnelse for sitt arbeid. Kanskje det er noen i ditt
nærmiljø som bør nomineres?

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

Lufthavnsvej 44
DK-4000 Roskilde
www.centerair.dk
centerair@centerair.dk
Phone
Nordic Gliding
2017 +45
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81 19 19 19
Mobile +45 22 88 20 83
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Segelflyget INFORMERar
Segelflyget informerar forbundets
medlemmer

Segelflyget informerar
takta undertecknad för bokning.

Billingehus 2018
Årets segelflygkonferens blir traditionsenligt i Skövde på Billingehus den 16–18 november.H

/Henrik Svensson

Adressändringar och medlemsregistret i IdrottOnline
Vi påminner att alla adressändringar görs i medlemsregistret i
IdrottOnline. Detta skall göras av klubbarna. För att få tidningen
Nordic Gliding ska även medlem vara anmäld och godkänd med
licens huvudmedlem eller stödmedlem med tidning. Är medlem
upplagt med folkbokföringsdadress i IO så sker automatisk adressuppdatering vid byte av adress.

Skicka in era ansökningar så snart som möjligt. Maila gärna IGCfil separat till info@segelflyget.se och ange då referens till diplomansökan. På Billingehus kommer vi sedan att dela ut diplomen.
Glöm inte heller att skicka in era ansökningar om Segelflygborgarmärken så får ni ett diplom hemskickat till er.

I anledning af Ib Braes 90 års fødselsdag,
har Hovedbestyrelsen tildelt ham DSvUs
Guldemblem. Ib Braes får udmærkelsen
for hans store indsats for dansk svæveflyvning.
Ib var en af primusmotorerne bag etableringen af Arnborg.
Ib var tidligt ude og analysere ortografiens indflydelse på termikken, vel og mærke inden informationer
kunne indsamles elektronisk. Den viden Ib analyserede og strukturerede bruger vi stadig.
Ikke mindst Ibs ønske om at flytte grænser, flyve hurtigere og
længere end andre forestillede sig det muligt, har været med til
at gøre ham til noget særligt.
Ib Braes har stadig 6 gyldige Danmarksrekorder, flere af dem sat
med fly, som i dag hører hjemme i Klubklassen.
Ib Braes bor i dag i Australien, men besøger jævnligt Danmark,
og følger med i hvad der sker i DSvU.

Kjeld har været aktiv svæveflyver i 50 år, hvor han har fungeret
som pilot, materielkontrollant, spilbygger og flybygger. På materielområdet har Kjeld en enorm viden om materialer, lige fra
træ og lærred til moderne fibermaterialer som Kevlar. I firserne
deltog Kjeld i byggeriet at et selvstartende svævefly af typen Solitaire.
Samtidig er Kjeld en rigtig god ven som altid er parat til at øse
ud af sin viden. Kjelds engagement og virke som ambassadør for
sporten gør ham til en værdig modtager af Guldemblemet.

Statistikuppgifter
Statistikinsamling för 2018 finns under RST-online. Vi ser gärna
att klubbarna rapporterar in sin statistik i tid så vi kan redovisa
statistik på Billingehus.

Kommende arrangementer

Segelflygets dag 2018

•

I år var det 18 klubbar som anmälde deltagande i segelflygets
dag. Tyvärr var det en helg med varierande väder med regnskurar vilket kanske medförde begränsade möjligheter till flygning.
I skrivande stund saknas statistik på antalet genomförda provlektioner.

•
•

Flygsäkerhetsprogram flyg säkert 2
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Dansk Svæveflyver Union
informerer

DSvUs Guldemblem nr. 66 til Kjeld Pedersen, FSN Skrydstrup
Svæveflyveklub

Diamant-, Guld-, och Silver-C

Under hösten/vintern slutför vi med 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. Kon-

DSVU INFORMEREr
Generalsekretær Lars Agesen-Pagh
informerer forbundets medlemmer

DSvUs Guldemblem nr. 65 til Ib Braes

C-diplom
Vi påminner om ansökan till C-diplom för alla som genomfört
prov för detta under året. Om du inte har fått ditt diplom än, så
fråga din segelflygchef vart det tagit vägen. För du har väl fyllt i
ansökningsblanketten för C- diplom? De klubbar som inte rapporterat era C-diplom bör göra det snarast och särskilt för de som
är under 25 år som får ett bidrag på 1500 kr att användas till sin
certutbildning. Ansökan skickas till Ann-Lis i Stockholm. Märkena beställer ni som vanligt på Ålleberg.

!

Missa inte Billingehus 2018 (foto: Jens Trabolt)

Strækflyvningskursus for begynder. 7.-9. september 2018.
Svæveflyvecenter Arnborg
Klubtræner arrangement afholdes 6.oktober. Hotel Trinity
Svæveflyverkonference. 10.-11. november 2018 – Invitation
og program udsendes

Det er vigtigt at klubberne sikre at der er korrekte e-mailadresser på samtlige DSvU-medlemmer.

Adresseændringer
Hvis du flytter eller skifter E-mailadresse, så husk at informere
din klub. Det er pt. klubben der opdaterer DSvUs medlemsdatabase. Som allerede nævnt vil alle på et tidspunkt i efteråret modtage individuelt log in – bl.a. så stamdate kan vedligeholdes af
medlemmerne selv.

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.

Sportslicenser:
Alle der flyver konkurrence i ind- eller udland skal være i besiddelse af en sportslicens. En gyldig sportslicens er også en forudsætning for at få en rekord godkendt. Sportslicenser udstedes
af formelt set af KDA, men DSvU varetager sagsbehandlingen
for så vidt angår Sportslicenser til DSvU-medlemmer. Bestilling/
Fornyelse af sportslicens kan ske via hjemmesiden under menuen ”Sport”
Åbningstider i administrationen
Telefontiden er man-tors. 10:00-14:00.
Fra 1. oktober frem til 1. april kan sekretariatet på Arnborg holde
lukket på fredage.

Unionsmedlemskab og medlemsdatabasen

Bemanding i administrationen

Ind- og udmeldelse af DSvU skal foregå direkte i medlemsdatabase eller via link fra selvbetjeningssiderne på medlem.dsvu.dk
(kræver log in). Klubbernes administratorer kan hjælpe hermed.
Indledningsvist vil nye nyoprettede medlemmer modtage et log
in som tillader vedligehold af egne data. Log in vil snarest tilgå
alle medlemmer øvrige medlemmer.

DSvU’s Generalsekretær Lars Agesen-Pagh er tilbage på kontoret igen efter den gennemførte kræftbehandling. Indledningsvist 2-3 dage om ugen.
Ole Gellert Andersen, som har assisteret med bogføring hen over
sommeren, er ansat pr. 1. september 2018 på deltid. Ole skal primært arbejde med den kommende DTO.H

Sorteret Magasinpost SMP

Behöver Du en tankstation
Vilket miljöbränsle använder du?
för flygbränsle?
Hjelmco har för omedelbar
utsättning anläggningar
om 3-25 m3 med eller utan
automatiska debiteringssystem

Lars Hjelmberg i PA-28-161 under inflygning till ESSB den 18 september 2015.
Foto: Anders Nilsson.

Runskogsvägen 4 B • 192 48 SOLLENTUNA
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ORDERTELEFON 021-12 31 76

Al henvendelse til:

Jag har flugit på blyfri flygbensin
Hjelmco 91/96 UL i mer än 25 år!

