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COBRA trailer

Velkommen til et sensommer-NORDIC GLIDING, hvor jeg håber,
at alle har fået fløjet præcis de antal flyvetimer og fået de oplevelser, som var planen tidligere på året.
Jeg mistænker dog, at man aldrig rigtig får stillet sin flyve-hunger eller får sat ”X” ved alle de oplevelser, som man planlægger
og drømmer om i vintermånederne. Som regel kommer virkeligheden og ændrer lidt på oplægget undervejs. Men har man en oplevelse af, at man er øget i erfaringsniveau og har oplevet nye
aspekter af flyvningen under sæsonen, så kan man også være
fornøjet. En livslang karriere i svæveflyvning er nok lidt som et
ægteskab, hvor tempo og farver i forholdet også varierer gennem
livet. Det som var et ”must” den ene sæson, kan være noget helt
andet senere. Har man et åbent sind, er der mange glæder og oplevelser i en svæveflyveklub.
Jeg kan ærligt sige, at jeg ikke i denne sæson har siddet i noget
1-sædet svævefly og fløjet for min egen skyld. Noget som jeg for
ganske få år siden ville have anset som en total interessemæssig og sportslig kapitulation! Men nej, jeg er hverken gammel,
træt af livet, klubben eller flyvningen og jeg er fortsat interesseret i nye oplevelser. Næh, flyvedagene er brugt på noget andet.
Jeg har passet instruktør-pligten i bagsædet på ASK 21’eren med
eleverne, og det har været en lærerigt (også for eleverne, håber
jeg!). At kunne være til nytte for andre og samtidig flyve er da en
stor oplevelse. At jeg så endelig er færdig med min TMG-rating
kan også regnes som en oplevelse i sæsonen. At bevæge sig i
luftrummet for motor er en hel, hel anden oplevelse end den konventionelle svæveflyvning. Jeg holder nu fast i, at strækflyvning
fortsat er bedst i en Discus, men at flyve G109B slår at holde i bilkø på motorvejen!
I dette nummer har NORDIC GLIDING besøgt mange nordiske

”

En livslang karriere i svæveflyvning er
nok lidt som et ægteskab, hvor tempo
og farver i forholdet også varierer gennem livet. Det som var et ”must” den
ene sæson, kan være noget helt andet
senere. Har man et åbent sind, er der
mange glæder og oplevelser i en svæveflyveklub.

entusiaster som brænder for sporten med deres egen personlige
fortolkning. Svenske Feringe Svæveflyveklub i Småland er en helt
speciel klub i et specielt terræn. Det er strækflyvningsentusiaster,
som mødes for at flyve langt og hurtigt. Her bliver man hurtigt
inficereret af flyve-virus, og det er der kommet et portræt og en
spændende 930 km flight-story ud af.
NORDIC GLIDING har også været i Billund for at mødes med bestyrelsesformanden for Jonker Sailplanes, danske Niels Sundberg,
hans ven Arne Boye-Møller og høre deres helt specielle historie
om livet med svæveflyvningen.
Mange svæveflyveklubber flyver Arcus, og NORDIC GLIDING har
også fløjet den nye opdaterede 2020-model – faktisk som de første nu sandheden skal frem. Flere nordiske klubber har bestilt en
opdateret version, og de vil glæde sig over testflyvningens hovedkonklusioner: En Arcus går (fortsat) som en raket med en suveræn agilitet.
I den modsatte ende af skalaen – og helt befriet for sportslighed og kulfiber – finder vi Robert Danewids ekstremt grundige
gennemgang af historien om svævefly i krig – ”lastseglare”. Den
engagerede læser skylder sig selv at læse den fra ende til anden,
for selv om vi i dag flyver under mere fredelige forhold, så kan vi
i stor udstrækning takke de mange ”sindssyge” forsøg for, at vi i
dag i klubberne har procedurer og materialer som fungerer.
Jeg ønsker alle god fornøjelse og en fin, produktiv udnyttelse
af den resterende sæson.H

Happy gliding
Jens Trabolt, redaktør
Nordic Gliding 2019 SIDE 3

”Teorien var svær, men jeg klarede det, fordi jeg havde mange års erfaring som kommerciel pilot og havde fuldt overblik
over luftrumsstrukturen. Nogle af mine elev-kammerater
klarede ikke ”love og bestemmelser”, selv om de havde læst
meget mere end jeg”

Læs også:

- Jonker-bestyrelsesformand, Sun Air Cup-sponsor (og meget andet) Niels
Sundberg om sin re-introduktion til svæveflyvningen efter 30 års pause.
SIDE 22
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h Pilot(er) i fokus

h Stemme på Norges-tourne

Niels Sundberg og Arne Boye-Møller
blev venner ved et tilfælde og er nu
dybt involveret i Jonker Sailplanes
SIDE 22

Den årlige Stemme-horizons-tur gik
denne gang til Eggemoen flyplass.
SIDE 68

Internationalt
DG 1001 Club neo til Ålleberg
NG tester Schempp-Hirth Arcus M ”2020”
Producent: Marganski & Myslowski
Piloter(er) i fokus: Sundberg & Boye-Møller
Her flyves: Feringe Segelflygklubb
Pionerer: Lastseglare
Gunnar Axelssons 930 km-safari i en LS3
Uppsala Masters 2019
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Scandinavian Österberg
Helicopter Center:
Mobil anläggning om
3m3 med Hjelmco JET-A1.
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Redaktion:

Test: Schempp-Hirth Arcus M
”2020 edition”

Jens Trabolt, Ansvarshavende redaktør
Tlf +45 25664615
Jenstrabolt@nordicgliding.com

Nyt højderor, winglets, cockpit, lavere canopy og
elektrisk understel. Den nye Arcus er ”hottere”end
nogensinde før.
SIDE 10
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”XC-factory” står der på klub-tshirten. Velkommen til en svæveflyveklub, hvor menuen indiskutabelt står på strækflyvning.
SIDE 30

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

Deadline for artikler
Nr. 5, 2019
1. oktober 2019

Pionerer: Lastseglare
At bruge svævefly som militærfly? Vanvittigt? Uanset hvad, så
har erfaringerne præget vores sport i dag. SIDE 36
Nordic Gliding 2019 SIDE 5

h Internationalt

DG satser på fes

Det komfortable og sikre elektriske turbo-system FES, Front Electric Sustainer fra Slovenske LZ-design kender alle piloter. Indtil videre har det dog bare været monteret i
1-sædede fly som fx Discus, Ventus, Shark og LS 8e Neo (lille billede).
Nu har DG Flugzeugbau i Bruchsal offentliggjort planerne om at serieproducere DG 1001
med FES, og dermed er DG den første producent til at have et 2-sædet FES-fly i produktsortiment. Flyet ventes at flyve tidligt i 2020.
Foreløbige specifikationer inkluderer opdateret 30 kW-motor og 2 nye batterier med
forbedret kapacitet, som giver det tunge fly acceptabel performance, d.v.s 1,5-2 m/s stig
og ca 45 minutters level flight. Flyet monteres med ”dual engine-controls”, d.v.s. FEScontrollere i instrumentpanelet i for - og bagsædet.
Basisversionen af DG 1001 E, som flyet kommer til at hedde, inkluderer 20 meter vingetipper, elektrisk understel og en næsekobling som flyttes baglæns. 17,2 meter-version
kan flyve ava-manøvrer, hvis man demonterer batterierne. DG siger i øvrigt, at det - teknisk set - er muligt at installere systemet på eksisterende nye DG 1001 Club Neo.

Norsk EL-fly-projekt i fugtig sikkerhedslanding

Under en demo-flyvning d. 14 august nær Arendal, Norge
fik det norske Pipistrel Alpha Electro-demonstrationsfly,
ejet af Avinor, motorproblemer og måtte sikkerhedslande. Flyet endte delvist i en sø og måtte hentes op på land
af en redningsvogn. Pilot på LN-ELA var Avinor-chef Dag
Falk-Petersen, mens statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo var passager, skriver Flynytt.no. Trods den ukonventionelle skader slap de uden skader. Det er ved redaktionens slutning ukendt, hvad der førte til motorproblemerne.

miniLAK
14-årige kan flyve solo (også i DK)

De nye EASA-regler har båret sine første frugter i Danmark, nærmere betegnet Flyvestation Skrydskrup
Svæveflyveklub. Her fløj d.13 august Magnus Gellert
Kaasen solo som bare 14 årig efter bare 65 spilstarter.
Under de gamle regler skulle man være 15 år. Parantetisk skal det også nævnes, at Magnus er barnebarn til
Ole Gellert Andersen, som er DSvU’s ”regelguru” og
Magnus derfor sikkert har været ”briefet max. op” på
regelværket og mulighederne.
I Sverige kan man flyve solo (EK) det år man fylder 15 d.v.s. som de fakto 14 årig - som i DK. Fuldt certifikat er
16 år. Norge er der åbnet for et forsøgsprojekt, hvor
Seilflysektionen er godkendt til at skole med elever
som er fyldt 13 år. Mindstealder for soloflyvning 15 år,
og fuldt certifikat er 17 år.
SIDE 6 Nordic Gliding 2019

Svæveflyvere i samarbejde med det danske flyvevåben

Det danske flyvevåben kan i stigende grad konstatere, at det bliver sværere og sværere at finde egnede kandidater. Derfor har man indledt et partnerskab med DSvU for at rekruttere unge
piloter under 28 år til en militær pilotkarriere. Tanken er, at unge svæveflyvere i forvejen er
vaccineret med generelle koncepter som flyvesikkerhed og airmanship, og det er en klar fordel
i et videre forløb.
For svæveflyvesporten giver et partnerskab og association med Flyvevåbnet flere klare fordele. En af dem er, at sporten med rette kan markedsføres som en indgang til en fremtidig professionel pilotkarriere. Joint-venturen skal konkretiseres med en række arrangementer i fremtiden. Også Norge og Sverige har erfaringer med lignende aftaler; Fagchef i Seilflysektionen
Steinar Øksenholt oplyser, at det norske luftforsvar ofte ender med meget dygtige piloter som
har svæveflyvning som baggrund: ”Dette ved både vi og Forsvaret at ikke er tilfældigt”, siger
han.

We got what you need!
www.nordicaviation.se
Nordic Gliding 2019 SIDE 7

h Internationalt

Klaus Vang var en aktiv og afholdt konkurrencepilot,
her fotograferet med sin LS 6 som deltager i DM i 2017
(foto: Jens Trabolt)

SSF inför provflygning på flygfältet i Bruchsal

Mindeord
Klaus Vang Petersen 1946 – 2019
Henrik Svensson provsitter SSF

Leveranskontroll av DGs Frank Götze

Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om, at Klaus Vang,
Øst-Sjællands SFK, er død den 17. august, 73 år gammel.
Klaus var indbegrebet af en ØSF’er, altid hjælpsom og altid parat til at give
en hånd med. Han har haft en finger med alle steder, hvor der skulle ydes
et stykke arbejde ved at bygge hangar, grave drænrør ned eller være bestyrelsesmedlem og formand. Klaus var også aktiv som instruktør og materielkontrollant – man kunne altid regne med Klaus, som hjalp alle.
Klaus begyndte at svæveflyve i begyndelsen af 1980’erme i ØSF, og strækog konkurrenceflyvning blev hans store lidenskab. Klaus var aktiv konkurrencepilot og nåede at deltage i mindst 25 DMer. På sine gode dage kunne
ingen slå ham.
Klaus har beklædt en lang række tillidsposter i såvel ØSF som i DSvU.
Klaus var kasserer og formand i flere omgange i ØSF, og han var i DSvU formand for Arnborg-udvalget i en periode, hvor Svæveflyvecentret gennemgik en stor renovering. Klaus var til sin død formand for DSvUs Elite- og Talentudvalg, det tidligere Konkurrenceudvalg, og han var Team Captain for
Nationalholdet ved flere lejligheder, hvor han kom hjem med en sølvmedalje for hold ved EM i Litauen i 2011. Klaus var med til at arrangere kvinde
VM i 2015, hvor han sikrede, at infrastrukturen på centeret fungerede før,
under og efter arrangementet.
Klaus blev tildelt DSvUs guldnål nr. 69 i foråret 2019 for sit store arbejde for
DSvU.
Æret være hans minde.
Ulrik Friis, Øst-Sjællands Svæveflyveklub

Tre vingspetsalternativ målade i HDIs
gröna färg: 17.2 m, 18 m (med neo
winglets) och (längst bak) 20 m.
FLARM ACL i nosen

DG-1001 Club
neo till Ålleberg
Tekst og foto: Robert Danewid

I början av augusti fick Segelflyget hem sin nya DG-1001 Club neo
med den passande registreringen SE-SSF.
SSF är ett flexibelt flygplan som framförallt ska användas i kurserna på Ålleberg. Men utanför kurstiderna kan klubbarna hyra flygplanet.
Det som primärt skiljer DG-1001 Club från en ”vanlig” DG-1001
är landstället, som är fast och med noshjul, samt avsaknaden av
vattentankar. DG-1001 Club neo beskrevs närmare i NORDIC
GLIDING nr 4 2017.
SSF har tre spännviddsalternativ och är utrustad med instrument
för följande alternativ
•
AVA 17.2 m spännvidd och g-mätare.
•
Lärarkurser, grundkurser, sträckflygutbildning och molnflygSIDE 8 Nordic Gliding 2019

ning, 18 m spännvidd (med neo winglets), Era ”komputter”,
Oudie, girindikator och AHRS.
•
Sträckflygning, 20 m spännvidd och instrument som ovan.
I övrigt har SSF 8.33 radio, transponder och FLARM.
SSF är utrustad med s k FLARM ACL i nosen. Det är en ”varningsblixt” som är kopplad till FLARM och som startar automatiskt då
man får ”röd FLARM varning”.
Vidare har flygplanet försetts med en ljudsummer om man låser
främre huven utan att låsa den bakre.
SE-SSF är alltså ett mycket flexibelt flygplan.
Flera sponsorer har bidragit till SE-SSF:
HDI, Flygsportförbundet, Pyls Flygservice, LX Sweden och Clouddancer. Tack ska ni ha!H
Nordic Gliding 2019 SIDE 9

h NG tester: Arcus 2020

Skønnere bliver det nok ikke. En lavere canopy
bidrager til det racy Ventus-look på den nye Arcus. Man skulle dog tro, at hovedhøjden ville
blive kompromitteret, men selv 193 cm pilot
passer i forsædet.

Duo Ventus?
Efter 10 år som topsælger i den flappede 20-meterklasse har
Schempp-Hirth nu opdateret Arcus med en række forbedringer, som
skal øge flyets i forvejen fine performance. NORDIC GLIDING fik mulighed for at flyve selvstarts-prototypen Arcus M under ekstreme
forhold.
Tekst: Jens Trabolt
Foto: Jens Trabolt & Schempp-Hirth

D

a Arcus debuterede i den flappede
20 meter-klasse for 10 år siden, var
den lidt af en ”gamechanger” i svæveflyvningen. Den nyeste aerodynamiske
forskning var inkorporeret i et letfløjet
20-meterfly, som i glideperformance, specielt ved højere hastigheder, var på niveau
eller bedre end ældre åbenklassefly som
Nimbus 4 og ASH 25, og som i agilitet i luften og på flyvepladsen var langt mere handy end de gamle kæmper. Resultatet er, at
den flappede 20-meterklasse, som også rummer Schleichers ASG 32 og HpH Twinshark, er blevet en stor succes. Mange piloter har byttet deres ældre åbenklasse-fly ud
med fx en Arcus.
Her 10 år efter jomfruflyvningen har
Schempp-Hirth i Kirchheim fundet anled-

SIDE 10 Nordic Gliding 2019

ning til at justere på konceptet med en række ændringer. Schempp-Hirth præsenterede prototypen med den interne betegnelse
”Arcus 2020” på årets Aero-Messe i Friedrichshafen. Det er ikke store og dramatiske ændringer, men forbedringerne er alligevel tydelige for en Arcus-feinschmeker:
Nye Mark Maughmer-designede Ventuslignende winglets har gjort det muligt at øge
startvægten til prægnante 850 kg (fra 800)
med en maksimal vingebelastning på næsten 55 kg/m2. Schempp-Hirth fortsætter
med det lange single-piece canopy. Nyt er
det dog, at canopy er flere centimeter lavere – angiveligt for at mindske frontalarealet. Resultatet er, specielt i profil, et mere
”racy” look som fuldender slægtskabet med
den skønne Ventus. Så det giver bestemt
Nordic Gliding 2019 SIDE 11

h NG tester: Arcus 2020

”

Den gamle Arcus flyver som en drøm, men interiøret er temmelig spartansk, og i visse tilfælde lidt brutalt, hvad angår valg af farver og
materialer. Her har ASG 32 altid været i front,
men med faceliftet er Arcus øget i ”ramp-presence”. Den er både flot inde og ude.

For første gang nogensinde har Schempp-Hirth hyret interiørdesignere til et projekt som Arcus 2020.
Resultatet er milevidt bedre end forgængeren.

NORDIC GLIDING MENER
PLUS
•
Performance
•
Agilitet
•
Komfort
•
Racy looks
•
Kraftoverskud i SLG-system
MINUS
•
Single piece-canopy udvider sig
på varme dage
•
Trim fortsat lidt besværligt
•
Cockpit farve-markering skal være
mere konsekvent

Tekniske data Schempp-hirth Arcus M 2020-edition
Pris ca 220.500 euro (inkl. moms, excl. instrument/vogn)
Spændvidde 20 m
Vingeareal 15,6 m²
Aspect ratio 25,7
Kropslængde 8,73 m
Tomvægt med min. udrustning ca. 550 kg
Max flyvevægt (MTOW) 850 kg
Vingebelastning (inkl. 160 kg piloter) ca. 45 - 54 kg/m²
Max fart 280 km/h
Mindste synkehastighed 0,56 m/s
Bedste glidetal ca 49 @ 105 km/t
Max sidevindskomponent 20 km/t
Startløb 233 m @MTOW
Startdistance (til 50 ft) 450 m @MTOW
Motor SOLO 2625-02 i, 68 hk @6600 rpm
Stigehastighed med motor Ca. 2,8 m/s @ MTOW
Tankkapacitet 42 liter (16 liter standard)
Rækkevidde 335 km (16 liter benzin, sawtooth-teknik)
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Det er en skøn oplevelse at flyve Arcus. Det har det faktisk altid været, men nu er det blevet endnu
bedre. Den er super-agil trods ekstravægt fra selvstarts-motor og har et lydløst, majestætisk glid.

mening at sige, at Arcus nu endelig er en
”Duo Ventus”.
Højderoret har også været genstand for aerodynamisk analyse. Konstruktørerne er kommet frem til, at det eksisterende højderor
var unødigt stort, og derfor har man nu
monteret et mindre højderor med en tyndere profil, som både giver mindre modstand og er mindre påvirkeligt af insekter
på forkanten. Der er også blevet plads til en
bugwiper-garage hentet fra den nye Ventus
samt et elektrisk understel. Det sidste øger
komforten, uden at øge vægten, siger
Schempp-Hirth selv. Et separat batteri, som
lades direkte af de andre batterier under

flyvning, og som derfor ikke skal demonteres dagligt, klarer ind- og udfældning.
Endelig har fabrikken hyret et team af interiørdesignere som har givet cockpittet en
tiltrængt modernisering. Den gamle Arcus
flyver som en drøm, men interiøret er temmelig spartansk, og i visse tilfælde lidt brutalt, hvad angår valg af farver og materialer.
Her har ASG 32 altid været i front, men med
faceliftet er Arcus øget i ”ramp-presence”.
Den er både flot inde og ude.
”Du, kan du komme i morgen og flyve?”.
Det var Bernd Weber fra Schempp-Hirth i
telefonen. Siden Aero har vi haft en aftale
om, at han skulle ringe så snart flyet var fri-

givet fra intern testflyvning, og dette var
første mulighed. Så dagen efter står jeg på
flyvepladsen på Hahnweide, hvor D-KHSH
er parkeret, allerede monteret og klar til
flyvning.
Vi har et par timer til rådighed. Weber skal
desværre til et møde med et forsikringsselskab. Årsagen er trist. En ungarsk SH-ansat,
Konrad, er et par dage forinden, d. 16 juni
forulykket fatalt med fabrikkens demo-Ventus 3T straks efter udkobling fra flyslæbet
fra Hahnweide. Årsagen til ulykken kendes
ikke endnu, og denne triste begivenhed sætter naturligvis stemningen i mol.
Men ”the show must go on”, og vi gør Arcus

M klar til start. Vejrforholdene er ekstreme,
her er 37 grader varmt, og vi drikker vand
som dehydrerede kameler.
Cockpittets tema er sort. Sort kulfiber og
mørkt læder på siderne med indslag af rødt.
Det er naturligvis elegant. Men i denne varme og stærke sol er det som at blive grillet
levende, og man flytter sig rundt i sædet
som en step-danser på glødende kul, ledsaget af eder og forbandelser. Men varmen er
også ekstrem. Jeg sætter mig i bagsædet, et
smagsspøgsmål. Jeg synes, at man sidder
bedst der. Andre kan have en anden mening, og det er helt ok! Under alle omstændigheder kan man glæde sig over, at der er
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Et af de nye komfort-features er elektrisk
understel. Det fungerer glimrende og har
separat batteri for øget sikkerhed.

fint med plads til en pilot på 193 cm og med
lange ben. Jeg prøver også forsædet, og der
er ingen problemer med hovedhøjde trods
en lavere canopy. Man sidder fint og har
fuldstændig kontrol over flapsvælger og styregrejer. Forsædet kan indstilles under flyvningen ved en gasfjeder, som skyder sæderyggen frem, når man udløser. Smart.
Schempp-Hirth har også fremstillet en lille
checkliste i en lille ”booklet”, som sidder i
siden af cockpittet. Det er præcis som i et
motorfly og sikrer at man ikke misser noget inden start.
Der er dog mulighed for lidt forbedringer,
for det virker som om, at SH har givet lidt
for meget magt til designerne. Eksempelvis
bemærker jeg, at håndtaget til luftbremsen
forsvinder bort i det ”sorte kulfiber-univers”.
Luftbremsen er markeret med en ganske
tynd blå ring, som ingen kan se. Smart ser
det ud, men hele bremse-håndtaget skal altså være markeret med blå farve. Præcis som
koblingen skal være gul og trimmet grønt.
Desuden er vælgeren til ”benzin on/off ”
også malet sort og ikke som før markeret
SIDE 14 Nordic Gliding 2019

På vingerne har SH redesignet winglets a’la
Ventus. Det gør det muligt at øge startvægten
til 850 kg. Der er desuden kommet integreret
bugwiper-garage.

Arcus nummer 300
Selv om Schempp-Hirth grundlægger Klaus Holighaus døde i 1994 er
hans DNA alligevel at finde i Arcus.
Det var hans ide som førte til
Schempp-Hirth Janus, som blev det
første rigtigt populære high-performance 2-sædede flappede
20-meter fly seriebygget i komposit (Janus C). Janus debuterede i 1974
og blev bygget i 300 stk. De sidste
år med rivaler som fx DG 500.
Arcus er en moderne og mere successfuld version af denne ide. På
billedet henter de fornøjede ejere
Arcus nummer 300.

med grønt for ”open” og rødt for ”closed”.
Havarier sker ofte som følge af meget små
detaljer, som mixes på det forkerte tidspunkt, og som konstruktør har man en pligt
til at hjælpe piloten så meget som muligt,
og dette er enkle ting, som skal være i orden. Jeg bemærker dette overfor Bernd
Weber, og han er enig med mig.
Trimmet til højderoret har fået et redesign.
Jeg har aldrig været specielt fan af af SHs
trim-systemer, men denne gang har man
monteret en T-lignende kontrol på trimmet,
og den er så skarp, at det er ubehageligt for
redaktørens sarte kontorfingre at betjene
den. Det var bedre før med en rund kugle.
Men så til sagen, flyvningen. Det vil dog

Nyt højderor med opdateret profil giver mindre modstand og er mindre sensitivt overfor
insekter, siger fabrikken.
Stort billede: Det traditionelle næsehjul er
erstattet af en lille nylon-glider. Det har fortsat funktionen, men giver mindre modstand.

”

Lille billede: Nej, det er ikke IMC-træning på
Ålleberg, men et hood cover vi har monteret
og overhældt med vand i forsøget på at køle
canopy så det kan låses i 38 grader varme.

Vi har problemer med at låse canopy som grundet den
stærke varme har udvidet sig så meget, at det kræver
begge piloter og en ekstern mand til at wrestle låsepalerne på plads uden at ødelægge materiellet. Det er
det store minus ved single-piece-konstruktionen,
men når det fungerer er udsynet bedre end Schleichers 2-canopy-design. Så vælg selv!

sige, at vi har problemer med at låse canopy
som grundet den stærke varme har udvidet
sig så meget, at det kræver begge piloter og
en ekstern mand til at wrestle låsepalerne
på plads uden at ødelægge materiellet. Det
er det store minus ved single-piece-kon-

struktionen, men når det fungerer er udsynet bedre end Schleichers 2-canopy-design.
Så vælg selv!
Senere udvikler det sig til lidt af en farce.
Vores hjælper, Benjamin Neglais, er forsvundet og nu må vi klare låsning af cano-

py indefra, og det fungerer ganske enkelt
ikke. Vi prøver at hælde vand ud over det
super-opvarmede canopy, men det du’r ikke.
Så finder vi et cockpitcover, som vi monterer og hælder vand over for at køle konstruktionen. Efter en stund demonterer vi
coveret og må scramble ned i sæderne som
2 fighterpiloter inden canopy bliver varmet
op igen. Det lykkedes, men sikke et show!
Der er næsten ingen vind på Hahnweide,
og temperaturen nærmer sig de 40 grader.
En reel test af motorsystem og kraftoverskud i det tunge fly. Tændingen vælges ”on”
og motorstyringen klarer selv at fælde pylon og propel ud. Den 70 hk-stærke Solomotor starter omgående, og vi taxier ud på
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Nydeligt design, men luftbremsens blå farve
burde være mere tydeligt end bare en ”ring”.
Dette gælder også ”fuel-on-off”-selector på
den anden side af cockpit som burde være malet med grøn/rød (og ikke bare sort).

En lille handy checkliste har sin egen plads i
cockpittet. Smart.

Gasfjeder gør in-flight justering af rygstøtte i
forsæde muligt.

Solo-motoren på ca 70 hk giver på selv en 38
graders dag middelstig på 2,5 m/s. Det er absolut godkendt.

70 km/t og fortsat kontrollerbar. Men træerne
vokser ikke ind i himlen; Ignorerer man de tydelige advarsler og piner farten rundt i svinget,
kommer stall og markant vingedrop.

banen. Minusflaps, luftbremser låst og fuld
gas. Vi vejer et sted mellem 720 og 750 kg i
denne konfiguration, men accelerationen
er tydelig; Der går bare kort tid inden vi kan
vælge plusflaps og stige. Trods den voldsomme varme er performance fin: jeg logger en gennemsnitlig stigning på 2,4 m/s.
Det opleves ganske arrogant at vælge ”gear
up” på vælgeren på instrumentpanelet, og
så klarer den elektriske motor resten. Var
svæveflyvning ikke en sport?? Men man
slipper naturligvis for den akrobatiske gymnastik og eventuel besværlig koordinering
med bagsædepiloten, når det tunge hjul skal
ind.
Der er en fuldstændig stabil atmosfære, vi
flyver i, så det bliver en længere flyvning for
motor. Vi stiger til ca 1500 meter agl før vi
kvitter motoren, hvilket altid opleves skønt
i et svævefly. Proceduren er ganske enkel,
vi reducerer til tomgang og flyver kort tid
for at køle motoren, som herefter fældes ind.

Den bedste test af flyveegenskaberne er altid termikflyvning, så vi prøver at finde noget stig som vi kan cirkle i. Ca 20 km længere mod syd står der en enlig svag indikation af CU, så her prøver vi lykken. Jeg har
fløjet temmelig meget i Duo Discus XLT
kort tid før denne test, og det står temmelig klart, at den nye Arcus M er et helt andet ”dyr”.
Flyver den som en Duo XLT? Nej, den er
mere sensitiv på rorene, og kræver, at man
er bedre indfløjet på typen. Men når man
først har lært den at kende – for mig tog det
cirka 1 time at bliver rigtig gode venner med
den – så kan man flyve den delikat med 2
fingre på styrepinden, også i termikken,
hvilket er temmelig imponerende med tanke på flyets vægt og spændvidde. Krængerorsvirkningen er i øvrigt suveræn. Det nye
højderor virker også fint i termikken. Der
er er masser af autoritet, også hvis man har
behov for at flyve en smallere cirkel.

Når man kommer nær den kritiske indfaldsvinkel i flaps L (L for ”langsom”), oplever
man tydeligt buffeting i højderoret som skyldes turbulens fra vingeroden, som staller
først. Fortsætter man i svinget med lav hastighed og ignorerer alle de tydelige advarsler, er konsekvensen lige rundt om hjørnet.
Det er ikke en ASK 21! Arcus M kvitterer
for dumheden med markant vingedrop og
fortsætter direkte ind i indledningen til et
spin, som jeg prøvede et par gange i sikker
højde. Med korrekt modsat sideror bringer
man hurtigt showet under kontrol. Man skal
dog bemærke, at farten øges ganske hurtigt
i det aerodynamiske og tunge fly, så der er
en risiko for, at man overspeeder flaps som
ofte er i ”L”-position under termikflyvning.
Men flyet skal flyves en del ud af normalområdet for at tabe en vinge. Det er dog absolut muligt (for Murphy er altid med som
blind passager, læs havarirapporterne!), og
det kræver normal respekt/koncentration

ved fx hangflyvning, termikflyvning i lav
højde eller manøvrering til landing.
Summen af en smallere canopy, nye winglets og mindre højderor må give højere glideperformance, og først og fremmest kan
man nyde det yderst behagelige støjniveau.
Det er ganske enkelt en tyst flyvemaskine.
Der er monteret LX 9070-flight computer i
flyet, og der er integreret flapvisning ved
alle hastigheder. Det betyder, at man kan se,
hvilken flapsetting som optimal til den valgte hastighed. Det er smart, specielt for urutinerede Arcus-jockeys som mig. Det er en
rigtig skøn oplevelse at vælge fx minus 1 og
opleve hvordan flyet accelererer til ca 170
km/t uden den mindste anstrengelse. ”Var
det alt?”, virker det som om flyet siger. Det
er ved de højere hastigheder, at Arcus rigtig lever og kombineret med den fine letfløjne agilitet er det en attraktiv racermaskine, som også kan håndteres af gennemsnitlige piloter.
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”Landeanflug Hahnweide”. I flaps L og med ca 110 km/t er den store og tunge Arcus M fint
kontrollabel. De 3-dobbelte luftbremser giver magt over glideprofilen.

Vi prøvede et finaleglid i stabil luft (dvs
hverken stig eller synk) tilbage tilbage til
Hahnweide i let modvind. Vi fløj de 52 km
med et snit på 162 km/t med et glidetal på
35 – dette inkluderede også et par ekskursioner til 240 km/t, hvor flyet i øvrigt er imponerende tyst. Med andre ord. Arcus M
går som et lokomotiv. Om den kan stille noget op mod L/D 52 hos ASG 32 Mi mellem
120 og 140 km/t ved jeg ikke. Det kræver
en fremtidig back-to-back-test mellem de
2 giganter. Men som ofte handler det om
præferencer, filosofi og smag. Nogle vil have
PC, andre vil have Apple.

Klubfly?

klubben vil det, og Arcus M findes i flere
klubber. Men det er en kompleks type (trods
producentens noble anstrengelser for at forenkle motorhåndtering) En Arcus M er fortsat ikke et fly for den pilot som bare flyver
et par starter om året. Dertil kommer også,
at man bare flytter vedligehold fra Pawneen
over på det motoriserede svævefly. Jeg vil
til enhver tid pege på turboversionen, Arcus T, som bedre alternativ for klubpiloten.
Som bonus får man også et fly, som har endnu bedre handling. Min egen klub i Nordsjælland har bestilt en Arcus T, og efter denne flyvning i M-versionen, kan jeg bare se
frem til den dag vi får denne ”Duo Ventus”
leveret. Your move, HpH og Schleicher! H

Er det et klubfly? Tja, jo, det er det nok, hvis
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PRODUCENT ..
Hvem bygger vores svævefly?
NORDIC GLIDING portrætterer de
producenter, som udvikler og vedligeholder svævefly og accessories.

Swift S-1 (foto: Wikipedia Commons)

Marganski & Myslovski

Tillverkningen av
upphottad Swift återupptas
NORDIC GLIDING kan som första tidning annonsera att Marganski &
Myslowski I Bielsko-Biala, Polen, kommer att återuppta produktionen av den ensitsiga Swift i en förbättrad version kallad Swift S-2
NG
Att tävla i avancerad flygning, aerobatics,
med segelflygplan har man gjort sedan 50-talet på nationell nivå framförallt i Tyskland,
Tjeckoslovakien och Polen. Man konstruerade segelflygplan som enbart var anpassade till denna typ av flygning. Tyska LO 100,
tjeckiska Lunak och Polska Jastrzab och Kobuz var exempel på kärror i trä med kort
spännvidd 10-12 m och höga maxfarter upp
till 350 km/h. Jastrzab var till och med godkänd för 450 km/h, problemet var bara att
om man dök vertikalt en längre stund kom
den bara upp i 400 km/h. Det finns också
ett antal konstruktioner som är hyfsat användbara både för stäckflygning och ava
notabelt Pilatus B4, Salto och SZD 59.
Någon större omfattning eller uppmärksamhet på tävlandet blev det inte förrän det
första VM:et hölls 1985. EM infördes 1994.
På VM 1989 i Hockenheim bröts en polsk
Kobuz 3 sönder i luften. Kobuz hade domiSIDE 18 Nordic Gliding 2019

nerat de senaste VM:en oftast flugen av Jerzy Makula men nu blev det tvärstopp för
vidare flygning. Det satte fart på tankarna
om en ersättare. Samma år flög sydafrikanska Celair GA-1 Celstar byggd i glas- och
aramidfiber första gången. Den var konstruerad av Pieter Celliers från Sydafrika
som annars var mer känd som tävlingspilot
i motor-ava. Det avspeglades i layouten som
mycket påminde om de ledande kärrorna i
motor-ava på den tiden. 11,2 m spännvidd
och godkänd för +/-10 g med en Wortmannprofil hade den dock relativt dåliga prestanda och det var svårt att hinna med programmen. Ett 10-tal byggdes. Men den bidrog
till att öka intresset för ava-segelflyg.
Även polackerna Edward Marganski med
förflutet på SZD och flerfaldige världsmästaren Jerzy Makula satte fart. Med hjälp av
Jerzy Cisowski, Tadeusz Zbos, Jerzy Cisowski och Krzysztof Krawcewicz gick det fort.

Med Swift och Fox är det inga problem att rolla i
släpet. (foto: Wikipedia Commons)

Närmast Swift S-1 därbakom SZD 21 Kobuz 3. Dessa hänger i taket på flygmuseet i Krakow. Kobuz
får numera flyga igen men med begränsad maxfart och maxbelastning etc. (Foto Bernt Hall)

Här pågår tillverkning av nästa Fox-kropp.
(Foto: Bernt Hall)

Urstark ava-kärra från 40-talet. Jastrzab.
Hänger i taket på flygmuseet i Krakow.
(Foto: Bernt Hall)

Tekst og foto: Bernt Hall

Formarna till de första vingarna göt man av
Kobuzens trävingar. Marganski startade
företaget 1990. Dom tog fram konstruktionen Swift S-1 med 13 m spännvidd, NACAprofil och byggd i glasfiber med maxfart
320 km/h och +/- 10g. Det fanns schweiziska intressen som delvis låg bakom förmodligen även ekonomiskt liksom dom gjort
med Sydafrikanska Celstar. Swift blev en
succé. Designen baserade sig på erfarenheterna med den polska föregångaren Kobuz
och Celstar. Flög första gången 1991. Jerzy
Makula vann direkt VM i Unlimited samma år. Ca 40 har producerats men marknaden blev mättad och produktionen upphörde helt för mer än 15 år sedan. Den tvåsitsiga versionen Fox visade sig vara nästan
lika bra och Makula vann omgående även
VM i denna maskin 1993 som hade fördelen att den även kunde användas till träning
och utbildning. Swift fortsatte dock att där-

Så här ser flygprogrammet ut ritat med Arestisymboler för de olika manövrarna. (Foto via
Pekka Havbrandt)

Vår ciceron under besöket Mariuz Wolak, en av
Marganski & Myslowski-ingenjörerna, framför
tvåmotoriga EM 11C Orka. EASA godkänd fyrsitsig kärra med goda prestanda och riktigt häftig
"look". Skall produceras i Kina. (Foto: Bernt
Hall)
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*Ingen tvekan om vad det här företaget producerar! (Foto: Bernt Hall)

Mockup till nya Swift S-2 (Foto: Bernt Hall)

”
Vingformarna till nya Swift S-2 är klara.
(Foto: Bernt Hall)

efter med något undantag belägga de första
platserna på VM vilket den gjort ända fram
till våra dagar.
MDM-1 Fox, den tvåsitsiga utvecklingen
av Swift flög första gången 1993. 14 m spännvidd och +9/-6g. Maxfart 285 km/h och
tomvikt 350 kg. Har sedan 2016 EASA
typcertifikat. Produktionen stoppades 2005
efter att 36 hade byggts men återupptogs
igen 2011 och man bygger sedan dess några om året och har passerat s/n 50. Det
senaste producerade exemplaret går till
Rumänien och man har order från USA. Ett
exemplar har sedan många år funnits i Sverige. Något exemplar har byggts om till ensitsig och försetts med infällbart ställ. En ny
Fox kostar ca 110 000 Euro men priset kan
variera beroende på utrustning för bl.a rök
mm.
Nu kan NORDIC GLIDING som första
tidning annonsera att man kommer att återuppta produktionen av den ensitsiga Swift
i en förbättrad version kallad Swift S-2 NG.
Bl.a rollhastigheten kommer att förbättras
genom kortare spännvidd, liksom prestan-

Daniel Ahlin i Fox (den tvåsitsiga utvecklingen
av Swift, byggd av Marganski & Myslowski)
icoachas av Pekka Havbrandt.

Man har pratat med flera piloter och tränare. Bl.a har Pekka Havbrandt konsulterats
vid framtagandet av den nya versionen
som skall flyga 2020

da inverterat genom en modifierad profil
av Universitetet i Warzawa. Precis som med
Diana 2 finns Dr Kubrinski i bakgrunden
vilket bådar gott. Även ergonomin för piloten och större användning av kolfiber skall
ge ett bättre koncept. Man har pratat med
flera piloter och tränare. Bl.a har Pekka
Havbrandt konsulterats vid framtagandet
av den nya versionen som skall flyga 2020
och premiärvisas på Friedrichshafen 2021
då även produktionen beräknas starta.
Edward Marganski är en kreativ herre
som hela tiden vill pröva nytt. Efter framgångarna med Swift och Fox har han tagit
fram ett antal olika projekt. Det mest kända
är tvåmotoriga EM 11C Orka med futuristisk design som flög 2003 och nu fått EASA
typcertifikat. Fyrsitsig har den flugits med
allt från Rotax 912 till 160 hp Lycoming och
propellerturbiner. Orka har producerats i
några exemplar men produktionen skall nu
startas upp i Kina. Man eftersträvar ingen
egen produktion av motorflygplan enbart
segelflygplan inom segmentet aerobatic.
Man deltog också i anbudet på ett nytt träningsflygplan åt Polska Flygvapnet som byggdes i mockup. Som övriga segelflyg-företag i Bielsko-Biala (tx Refinish, Papiorek

osv) tar man sig an olika projektarbeten.
Firman heter idag Marganski & Myslowski
där den senare är affärsman, ej flygare.
Liknande upplägg har flera av de andra firmorna. Man håller till i moderna lokaler i
norra Bielsko på en nybyggd flygplats som
byggdes ovanpå en gammal kolgruva. Ca
40 anställda varav 10 ingenjörer. Man samarbetar också med andra i Bielsko-“clustret”
som Papiorek som tillverkar vissa detaljer
åt firman och även med Avionic när det gäller design.
Om Swift S-2 slår väl ut kan man räkna
med en ny modell även av Fox. Men FES eller självstart blir det inte. Den här kategorin av segelflygplan är inte särskilt lämpade
då de är tunga och med relativt dåliga prestanda som gör att de behöver hög effekt
hela tiden under stigningen till utgångshöjd.
Då kan vinsch vara ett bättre alternativ i
stället för den dyra flygbogseringen.
Marganski & Myslowski har fina lokaler
och intressanta objekt på gång både på motorsidan men även inom segel-ava där de i
princip har monopol och kan de klara ekonomin så ser framtiden ljus ut. H

VEM SOM FÖRSÄKRAR DIG SPELAR
INGEN ROLL. TILLS DET GÖR DET.

ENKELHET. FLEXIBILITET. SPECIALITET.
HDI har mångårig erfarenhet och stor kompetens då det gäller flyg och försäkring.
Under närmare 50 år har vi förfinat och utvecklat våra skräddarsydda lösningar
för dig som älskar att flyga. Som du säkert vet så är Inter Hannover nu HDI.
www.hdi-specialty.com | ga.stockholm@hdi-specialty.com | 08-617 54 00

SIDE 20 Nordic Gliding 2019

Nordic Gliding 2019 SIDE 21

h Piloter i fokus

Navn Niels Sundberg
Alder 71 år
Job Bestyrelsesformand i Jonker Sailplanes,
Klub DASK og SG-70
Nok bedst kendt for Luftkaptajn og ejer
af SUN-AIR (o.m.a.)

Navn Arne J. Boye Møller
Alder 53 år
Job It-projektleder, Nordisk Jonker-agent
Klub Herning Svæveflyveklub
Nok bedst kendt for 12 x Danmarksmester,
mest i 18 m-klassen.

Den nordiske
forbindelse

Dette er beretningen om en mand som efter en lang intensiv karriere som iværksætter og luftkaptajn atter fik kontakt med ungdommens glæde til svæveflyvning, hans møde med en mangedobbelt
dansk mester og deres rolle et sydafrikansk væksteventyr.
Niels Sundberg og Arne Boye-Møller har gennem 20 år delt interessen for svæveflyvning, og gennem de sidste 10 år været dybt involveret i udviklingen af Jonker Sailplanes.
NORDIC GLIDING mødte dem begge til en samtale om livet med
svæveflyvning, og kunne ved samme lejlighed og besigtige den første JS3 i Norden.
Arne Boye-Møller (t.v.) og Niels Sundberg. De
har næsten 20 år mellem sig, men deler en
brændende interesse for svæveflyvning.

Tekst og foto: Jens Trabolt

Når bestyrelsen i Jonker Sailplanes i dag har
møder så sidder Niels Sundberg for bordenden som formand. Når samme fabrik udvikler og markedsfører sine fly er Arne BoyeMøller en vigtig teamplayer. Men hvordan
ender 2 skandinaver i et sydafrikansk væksteventyr med global skala?
Jo, Niels Sundberg (f.1948) startede sin
flyvekarriere med svæveflyvningen – han
fløj svævefly i Københavns Svæveflyveklub
fra han var 14 til 25 år. Derefter har der væSIDE 22 Nordic Gliding 2019

ret mindst 25 års pause med svæveflyvningen af helt naturlige årsager; Det tager tid
og mange kræfter at opbygge en succesfuld
luftfartsvirksomhed som SUN-AIR i Billund. I dag står den velkonsoliderede luftfartsvirksomhed som British Airways-rutepartner med 16 Dornier-jetfly og opererer taxi og ambulancejets i stort omfang med
datterselskabet Joinjet. Niels’ måske største
præstation gennem tiden er, at han stort set
altid – trods et ofte meget vanskeligt mar-

ked - har fundet mulighederne for at sikre
et godt og stabilt økonomisk resultat i virksomheden ved at skabe værdi for kunderne,
og den filosofi gennemsyrer i dag SUN-AIR
fra top til bund.
Men efter mange år med stenhårdt fokus
på virksomheden, mærkede i 1997 Niels
den gamle entusiasme for svæveflyvningen
blomstre op igen. Flyvningen for flyvningens skyld og helt uden nogen jetturbine.
Men det var en menneskealder siden, at han
Tekst og foto
Jens Trabolt

sidst havde haft certifikat til svævefly, så det
var forfra med træningen:
”Jeg meldte mig ind i Billund SFK, og det
var sandelig sket en udvikling siden jeg fløj
i de gamle træfly. Jeg anede ikke noget om
glasfiberfly, for de eksisterede overhovedet
ikke, da jeg fløj som ung. Det blev et intensivt træningsforløb, hvor jeg på bare 14 dage
fløj mig op til certifikatet. Teorien var svær,
men jeg klarede det, fordi jeg havde mange
års erfaring som kommerciel pilot og havde

fuldt overblik over luftrumsstrukturen. Nogle af mine elev-kammerater klarede ikke
”love og bestemmelser”, selv om de havde
læst meget mere end jeg”, konkluderer Niels
med et listigt smil på læben.
Efter sit luftdåb nummer 2 købte Niels nu
sit første svævefly, et Schempp-Hirth SHK
som var et åbenklasse-fly med den karakteristiske V-hale. Efter dette blev han medlem i Aviator og opgraderede flyparken til
en DG 400, som var en af de første vellyk-

kede selvstartende svævefly.
”Det var sager, for da jeg fløj som ung var
det stort, hvis man klarede 50 km i en K8.
Det var smart med et selvstartende fly, for
jeg kunne starte og fungere som sniffer for
alle de andre”, siger Niels, som senere også
har ejet fly som DG 800 A, DG 800 B. DG
400’eren blev faktisk i en periode opbevaret
i SUN AIR-hangaren i Billund, hvor den
stod fint til parade med Niels’ andre store
fly.
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Cover your ears: Jet engine in operation!
Da NORDIC GLIDING besøger Niels og Arne i Billund, starter Arne sin JS3-jet-turbo op foran en af
SUN-AIRs-hangarer. ”Imponerende”, mimer Niels (som har jetfuel i blodet efter sin lange pilotkarriere) og insistererer bagefter på at fremvise en lidt større”selvstarter”. De 16 styk Dornier-jets udgør rygraden i Sun AIrs-flåde (billedet t.h.)

”

Jeg fik altså ondt i ryggen af at spille golf som
pensionist, så jeg søgte naturligt mod svæveflyvepladsen”, siger Niels, som har mere end vanskeligt
ved at nægte, at han har flyvningen, og specielt
svæveflyvningen, dybt begravet i sit DNA. ”Jeg elsker jo at svæveflyve. Det er jo min hobby”, siger
han.

I år 2000 var det meningen, at Niels skulle gå pension og leve et behageligt tilbagelænet liv (alle som kender Niels ved, at dette er et relativt urealistisk koncept, for han
er fyldt med idéer, initiativ og rejser som en
anden hvirvelvind konstant verden rundt i
sit virke)
”Men jeg fik altså ondt i ryggen af at spille golf som pensionist, så jeg søgte naturligt
mod svæveflyvepladsen”, siger Niels, som
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har mere end vanskeligt ved at nægte, at han
har flyvningen, og specielt svæveflyvningen, dybt begravet i sit DNA. ”Jeg elsker jo
at svæveflyve. Det er jo min hobby”, siger
han.

Mødet med Arne Boye-Møller
To år forinden, i 1998, var Niels blevet introduceret til den mangedobbelte danske
mester i 18-meterklassen, Arne Boye-Møl-

ler:
”Altså flyvningen i de nye glasfiberfly gik
vældig fint, men de der nye instrumenter
med computere, altså! De var umulige for
mig at forstå, og desuden også enormt kedeligt at sætte sig ind i. Jeg var heller ikke
særlig dygtig til vintervedligehold. Det lykkedes mig engang at klippe et par nye siderors-wirer for korte”, afslører Niels med et
stort grin. Niels har dog siden hen ”kom-

penseret” på andre måder, ikke mindst som
generøs præmiesponsor til flere konkurrencer, bl.a. den årlige danske Sun Air Cup og
Junior DM.
Løsningen på computerproblemerne blev,
at Niels spurgte sin gode ven Johannes Lyng
om han kendte nogen som var eksperter i
moderne svæveflyvecomputere. Et navn
kom op: Arne Boye-Møller. Den kendte
Herning-pilot med en imponerende track-

record i konkurrenceflyvning.
Niels blev omskolet til moderne avionics,
og det blev starten på et langt venskab mellem Niels og Arne, fremtidige eventyr og
åbnede også en ny dør til svæveflyvningen
for Sundberg: Konkurrenceflyvningen
”Jeg havde forsøgt mig med konkurrenceflyvningen før dette. Det var morsomt for
mig, men jeg lå konsistent i bundplaceringerne i konkurrencerne”, siger Niels, som

indså, at han måtte vige fra sit mangeårige
”kaptajns-sæde” for at blive ”styrmand” i en
periode hos Arne Boye-Møller. Her var der
noget at lære fra mesteren og sammen fløj
de mange flyvninger i 2-sædede fly, bl.a. i
Afrika med ASH 25 og DG 1000.
”Vi har en aldersdifference på næsten 20
år, men minder meget om hinanden”, konkluderer Arne. ”Vi er begge sportsmænd
fra en ung alder, og vil hele tiden gerne være
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Arnes nye JS3 Rapture i Niels’ SUN-AIR-hangar. Jo, udviklingen er ikke stået stille siden Niels fløj K6 som teenager.

bedre. Når man flyver med Niels er han en
krævende ”elev”. Han er meget nysgerrig
(nyfiken, red.) Spørgsmålene vil ingen ende
tage. Men Niels tager selv beslutningerne.
Han er egenrådig, men beder om sparring
og er hurtigt til at fange de teknikker, jeg
viser ham”, siger Arne om sin flyvemakker,
som nok mest er ”delvist” elev.
Det var også Arne, som introducerede
Niels til en helt ny klasse af fly, nemlig
Schempp-Hirth Ventus 2, som Arne på daværende tidspunkt havde meget erfaring
(og fremgang) med: ”Det fortjente Niels”,
joker Arne. ”Jeg fik lov at låne Mogens Hoelgaards Ventus 2, og der fandt jeg ud af,
hvad svæveflyvning i virkeligheden var. Det
var fantastisk”, siger Niels.
I 2008 fløj Niels og Arne DM sammen,
men i hvert deres fly.
”Jeg oplevede et vist ansvar for Niels under flyvningen. Hvor var han henne?”, siger
Arne om sin ”elev”. Men anstrengelserne gav
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dog et resultat. Niels vandt for første og eneste gang en dagssejr i sin klasse, og internt
i kammeratskabet betegnes dette som ”den
famøse dagssejr”.

Jonker Sailplanes
Så skete der noget i 2006-2007: Niels’ gode
ven og klubkammerat i Aviator, Anders Møller-Andersen, kaldet AMA, introducerede
Niels til en ny og ukendt svæveflyvefabrik,
Jonker Sailplanes, drevet af to syafrikanske
brødre, Uys og Attie Jonker flankeret af den
unge talentfulde aerodynamiker Johan Boesmann (som i øvrigt nu er partner i fabrikken) i tæt samarbejde med universitet i Potschefstroom. Hvad var nu det – en svæveflyveproducent, som ikke var tysk? Wahnsinn!
Dette måtte undersøges nærmere; Niels,
som aldrig har været bange for at prøve nye
ting, blev lokket af AMA’s entusiasme, og
sammen købte de JS1 serienummer 3. Et
nyt 18 og 21 meter-koncept, ofte monteret

med jetturbo og med muligheden for meget høj vingebelastning og dermed optimeret til stærke vejrforhold.
I 2008 møder Arne Boye-Møller Uys Jonker for første gang til VM i Lüsse, og det fører til, at Arne bliver ”sendt” til Sydafrika af
Niels for at undersøge producenten nærmere. Han kommer tilbage med positive
meldinger og ser klart mulighederne for
Jonker.
I 2010 flyver Arne for første gang JS1 under et VM i Uvalde, Texas. Her stiller han
op i 18-meterklassen med en JS1-B og slutter på en 15/35 plads: ”Det var en kæmpe
øjenåbner at flyve JS1 i USA. Vi skulle flyve
helt anderledes med høj vingebelastning og
høj hastighed”, siger Arne, som langsomt
blev en del af Jonker-teamet som ud over
markedsføring også leverer input til udvikling af flyene. I dag huset Jonker-teamet, ud
over Arne og Niels, toppiloter som fx Katrin Senne (DE) og fx Ronald Termaat (NL).

Jonker-teamet: Uys Jonker, Arne, Katrin Senne og Niels. Alle undtagen Niels har erfaring som VM-piloter.

”

I 2016 blev Niels bestyrelsesformand for Jonker Sailplanes. Det er i øvrigt første gang i verdenshistorien at nogen skandinav har spillet denne rolle for
nogen svæveflyveproducent. Hvad er det flymanden Niels kan hjælpe med?

”Det giver en dynamik at det er et team som
driver processen. Det er et stort drive for at
blive bedre i morgen end vi er i dag, og det
præger udviklingen af flyene”, siger Arne,
som til dagligt arbejder professionelt med
udvikling og projektledelse.
I 2016 blev Niels bestyrelsesformand for
Jonker Sailplanes. Det er i øvrigt første gang
i verdenshistorien at nogen skandinav har
spillet denne rolle for nogen svæveflyveproducent. Hvad er det flymanden Niels kan
hjælpe med? Af alle kandidater kan der nok

ikke findes nogen bedre end Niels, som tidligere har siddet i bestyrelsen for det afrikanske luftfartsselskab Comair.
”Det er klart, at der er mange paralleller
mellem mine virksomhedserfaringer og et
produkt som Jonker Sailplanes. Det er et
produkt som afsættes internationalt, og her
er der klart en fordel at have et stort internationalt netværk og erfaringer med salg og
agenturer”, siger Niels, som også ser muligheder, hvor fabrikken kan opereres mere effektivt:

”Det er klart, at det ofte er udfordringer
(utmaningar, red.) med at drive business i
Sydafrika. Eksempelvis var det et land, som
var udsat for import-blokader gennem mange år grundet Apartheid-politiken. Dette
har historisk skabt en vi-kan-gøre-altid-selvmentalitet, hvor man måtte designe og bygge alle komponenter selv, fordi man ikke
kunne importere. Vi kan se flere punkter,
hvor Jonker Sailplanes historisk har insisteret på at bygge alle komponenter selv på
grund af dette. Men det er der ingen grund
til længere. Vi skal ikke bygge alt selv, når
små detaljer eller komponenter kan bygges
bedre af andre. Det er sådan noget, vi kan
se som ”outsidere” og hjælpe med”, siger
Niels.

Disruption af industrien
At Jonker Sailplanes har meldt deres ankomst på markedet er tydeligt, og selv om
de etablerede tyske producenter sikkert ikke
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”

At Jonker Sailplanes har meldt deres ankomst på
markedet er tydeligt, og selv om de etablerede tyske producenter sikkert ikke har noget romantisk
forhold til sydafrikanerne, har fremkomsten haft
en positiv effekt. At få en fræk producent på markedet har givet industrien en ny vitalitet og dynamik, og har brudt det nationale de-fakto ”monopol” som Tyskland havde.

har noget romantisk forhold til sydafrikanerne, har fremkomsten haft en positiv effekt: At få en fræk producent på markedet
har givet industrien en ny vitalitet og dynamik, og har brudt det nationale de-fakto
”monopol” som Tyskland havde. Det har
tvunget tyskerne til at skærpe sig med hensyn til markedsføring og produktudvikling.
Et selvstartende fly har altid været et ”hul”
i produktssortimentet hos sydafrikanerne,
men her ser fremtiden lys ud: Jonker regner med, at JS2, som er en selvstarter med
JS1-vinge er klar sidst på året. Et vigtigt fly
til ”hobbypiloten”. Det giver totalt 3 nye fly
(JS1, JS2, JS3) på 11 år, og det er temmelig
fint af en ny producent, som har skulle indhente 90 års tysk forspring. Jonker har i dag
ca 140 ansatte og interessant nok bliver Jonker i stigende grad også kontaktet af fx tyske ingeniør-studerende som vil arbejde i
Potschefstroom. Produktionen domineres
i øjeblikket af JS3, som bygges i ca 6 stk per
måned – serienummer 50 er bygget.
”Gradvist vil JS1 blive udfaset, men man
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kan stadig bestille. De holder i øvrigt prisen godt”, lyder det fra Niels og Arne.
JS3 fik i slutningen i juli-måned det længe ventede (og for ordrebøgerne altafgørende) EASA-certifikat. En proces som er
blevet håndteret af den tyske partner M&D
Flugzeugbau. Selve certifikatet er et tyndt
stykke papir på 4 gram, som ifølge den fornøjede Uys Jonker overhovedet ikke er en
korrekt repræsentation af den massive arbejdsindsats, som en EASA-certificering i
virkeligheden kræver! Uanset symbolikken betyder det dog, at Jonker nu kan levere EASA-certificerede JS3 Rapture til
europæiske kunder, og i den anledning har
Jonker også trimmet produktionen, så man
kan levere flere fly.
Arnes JS3 er det første i Norden, men at
dømme ud fra investeringen i udvikling,
produktion, certificering og markedsføring
bliver det nok ikke sidste Jonker-leverance
i Norden, eller sidste gang vi hører noget
til den dynamiske duo ”Sundberg og BoyeMøller” for den sags skyld. Stay tuned! H
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h Her
Arboga FK
Her flyves:
flyves ...
I serien ”Her flyves” tegner NORDIC
GLIDING et portræt af de klubber,
der udgør svæveflyvningen i Norden.

Ordførende Torulf Wiberg i en tætpakket Feringe-hangar.

Nirvana i XCfactory
”XC-Factory” står der på klubbens tshirt. Her producerer
man strækflyvning; Feringe Segelflygklub i Småland er ingen vanlig svæveflyveklub. Det typiske klubmedlem er en
erfaren pilot, som mest af alt bare ønsker at flyve langt
og hurtigt. Når man ser området så forstår man hvorfor.
Tekst & Foto: Jens Trabolt

H
Patrick Pagden har her linet sin LAK 19 op på
Feringe og viser inden start et gennemgående
tema på fly og arm: En oldnordisk vind-gud:
”Jo, jeg tænkte, at når man sysler med flyvning, vind og vejr som vi svæveflyvere, så var
det nok bedst at have ham på sin side”, siger
han. Vi må se om Patricks RST-resultater for
fremtiden kommer til at bære præg af guddommelig indgriben.
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er er forholdene så gode, at klubben gennem flere år har været
sommer-base for en række tyske klubber, som har medbragt
op til 10-15 fly og 30-40 medlemmer. Man skulle tro, at piloter som
er vant til at flyve i klubben Rhönflug Fulda over
svæveflyvningens vugge på Wasserkuppe ville blive hjemme. Men Feringe har præsenteret ”hammerwetter” gennem flere år for tyskerne. Selv ikke
maj måneds gennemsnitligt acceptable vejr (ok
vejr, men ikke noget fantastisk) i Sverige kunne
rokke ved det generelle indtryk af Nirvana:
”Når man ligger i 2000 meter og der endnu er
500 meter til basen, luftrummet er ukompliceret,
terrænet er smukt, sigten er 150 km, flyvepladsen
og de svenske kammerater er fantastiske så er det
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En ny pilot i klubbens Rallye under træning til flybugseringens ”dark art”.
Pär Svensson er egentlig motorflyver og får mange nye oplevelser under
oplæringen: ”Utroligt som det stiger under en CU”, bemærker han, da han
bliver instrueret i at flyve under CU og ikke ud i de ”blå huller”. Det har jeg
aldrig tænkt over før.” Velkommen til vores verden!

Foto t.v.
XC Factory står der på ryggen af klubbens tshirt. Det stemmer.
(Men der er også regionale sympatier på
spil!)

Feringe Segelflygklubb
Grundlagt: 1979, før dette en del af
Feringe Motorflyklub
Antal medlemmer: Ca 45
Bane: 01/19, 1132 m asfalt + græs
Flypark: Centrair 201 Marianne, LS3, ASW 19

Rhönflug Fuldas ASK 21 linet op til start. Tyskerne mere end fordobler aktiviteten på Feringe under sommercampen.

ikke svært at vælge at rejse til Sverige”, siger tyske Roland fra Rhonflug Fulda, da NORDIC GLIDINGs besøger Feringe under sommerlejren. ”Men vi har vores eget øl med”, understreger han med
en pegefinger hævet i luften. Helt dumme er tyskerne trods alt ikke.
De medbringer endda flere hundrede liter, som ved trolddom forsvinder på et par dage under sommerlejren. Man kan åbenbart blive lidt dehydreret i den svenske termik. Når øllet er drukket, sangene sunget, venskaberne fornyet og termikken døet ud, så rejser
hele den tyske karavane den lange vej hjem med logbøgerne fyldt
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”

Men vi har vores eget øl med”, understreger han med en pegefinger hævet i
luften. Helt dumme er tyskerne trods
alt ikke. De medbringer endda flere
hundrede liter, som ved trolddom forsvinder på et par dage under sommerlejren. Man kan åbenbart blive lidt dehydreret i den svenske termik.

med masser af fine flyveoplevelser.
Ser man på klubbens infrastruktur, så er den næsten perfekt, og
det har flere svenske mesterskaber og senest Feringesträcket, en
delkonkurrencer under det populære HDI Safe Skies-koncept udnyttet gennem tiden. Sidstnævnte med deltagelse af både KA6 OG
ASH 25 EB 27 i samme klasse, hvilket blev klaret med kæmpestore AAT-opgaver for at kompensere for handicap. Banelæggerne var
bestemt under pres, men ifølge klubben var det en succes.
ESMG, Feringe flyveplads, har 1132 x 32 meter asfalt orienteret
i 01/19-retning. Her starter man altid med klubbens tro tjener Rallye som slæbefly. Landing derimod, sker på græsset. Svæveflyveklubben deler flyvepladsen med både faldskærms- modelfly- og
motorflyklub. Klubhusets 1.etage har en hel korridor med overnatningsrum af en standard, som flere vandrehjem nok ville misunde. Det er klubbens samvittighedsfulde mr. Fix-it Anders Eidstedt, som har været på spil. Han er instruktør, bugserpilot og bor
faktisk også på flyvepladsen. Torulf betegner ham som klubbens
”biobaserade schweiziska armékniv” – typer som ham findes overalt i klubberne. De gør en kæmpe indsats på mange fronter. Så hvis
Anders er hjemme er det stort set altid muligt at komme i luften
for de ca 15 rigtigt aktive medlemmer med en privat flyflåde som
rangerer fra ASW 22, LAK 19 og DG 505 M.
Overnatningsmulighederne er i øvrigt ikke bare til pynt, for klubben er i modsætning til mange andre klubber en udpræget ”overnatningklub”, hvor det rekreative er højsædet. Her griller man ef-

”Nå, du har aldrig fløjet LAK 19 før. Det skal du prøve”. Per Barschell bliver
her trykket baglæns ned i Patrick Pagdens LAK 19 med 18-meter vinger.
Patricks længste flyvning i dette fly er 637 km med 113 km/t.

God stil. Den tyske klub var kørt til Feringe med en klassisk Volvo
P444 - inklusiv en fly-trailer bag sig. P444 gik ud af produktion i 1958
og fik et velfortjent rygte som en solid bil. Det stemmer her 60 år senere.

Feringe-piloten David Kos klemmer sig ned i sin Pik 20. Han har spenderet penge på at opdatere instrumenter og interiør. ”Meget fly for
pengene”, vurderer han.

ter flyvning: ”Der er fordele ved at bo langt fra sin klub. Der er intet pres for komme tidligt hjem. Når vi er på Feringe handler det
100 % om svæveflyvning”, siger ordførende Torulf Viberg og fortsætter: ”Vi har ofte ledet RST (Rigssegelflygtävlingen, red.) og ser
man på vores flyvninger, er det ofte 2-3 timer per start”, siger han.
Som Torulf påpeger, så flyver folk også længere nu end for 10-15
år siden, sikkert fordi vi er blevet bedre til at forstå og tolke vejret
gennem moderne teknologi.
Patrick Pagden er en af ”langdistance”-medlemmerne. Han bor
i nær Malmø, men kører gerne de 2 timer op til Feringe for at flyve: ”Jeg kan rejse hjemmefra klokken 8 og være i luften kl 11, så
for mig er det intet problem”, siger han.
Klubben har i øvrigt ingen elever for tiden. Ikke fordi, man ikke
vil have elever (klubben skoler gerne, understreger Torulf), men
fordi de fleste af medlemmer er erfarne folk som kommer langvejs
fra, typisk fra Malmö-området.
”I Feringe er der tyndere befolket, så klubben har ikke det store
optag fra lokalområdet”, siger Torulf. Det skulle lige være Per
Barschell, som er en af de eneste ”lokale”. Han tog certifikat i 1994
og fløj frem til 2000, hvorefter han havde en lang pause frem til
2017, hvor han agerede ”elev” en kort stund for at blive flyve sig op.
Herfra og frem har det været fuld fart med entusiasmen: ”Det fine
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h Simulator som skolingsværkh Her flyves: Feringe SFK
tøj

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

Feringe er ikke ukendt i RST-sammenhæng: Tidligere ordførende i klubben,
Magnus Schön og Per Barschell modtager diplomer på BIllingehus.

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

Det er ikke bare tyskere, som invaderer
Feringe. Her er en schweizisk pilot ankommet med sin DG 808 C og autocamper. Jobbet som software-designer klarer
han om morgenen og flyver om eftermiddagen ...

”
”

Mange klubber verden rundt har kopier af Feringes Anders Eidstedt. Det er
de sejlivede typer som diskret klarer alt praktisk i klubben, og uden dem
ville foreningen være ilde stedt. Glem ikke at sætte pris på dem, næste
gang du træffer dem!
Herunder Feringes flotte klubhus som er rammen for alt socialt. 1.etage
rummer fine overnatningsmuligheder (tak til Anders...)

Det ukontrollerede luftrum over Feringe
strækker sig helt op til 9500 ft, så man
kan bare koncentrere sig om at flyve, og
det udnytter klubbens medlemmer i
stor stil. De gode folk på Feringe fløj engang de 130 km op til Ålleberg og spiste
på bjergets cafeteria, startede igen og
fløj hjem.

Feringe ligger som en aeronautisk oase i det skovklædte terræn.

ved Feringe er vi, at ofte flyver i et team, hvor vi deler oplevelserne. De erfarne er flinke til at vente på os rookies, når vi flyver langt”
siger Per, inden han bliver stoppet baglæns ned i Patrick Pagdens
LAK 19. Sådan en har Per aldrig prøvet før!
Det ukontrollerede luftrum over Feringe strækker sig helt op til
9500 ft, så man kan bare koncentrere sig om at flyve, og det udnytter klubbens medlemmer i stor stil. De gode folk på Feringe fløj
engang de 130 km op til Ålleberg og spiste på bjergets cafeteria,
startede igen og fløj hjem. Det var noget af et eventyr, for Gert havde problemer med radioen, Ulf havde intet kort og Patrick var elev.
Men takket være teamwork og flere erfarne piloter i formationen
lykkedes det. Lars Göran (LG) fra Ljungbyheds SFK nægtede at tro
på det, men må give sig, da de stolte Feringe-aviatører kunne fremSIDE 34 Nordic Gliding 2019

vise den dagsfriske kvittering fra Ålleberg-cafeteriaet!
Til gengæld kræver udelandinger et vågent øje, for de er noget
begrænsede, når man kommer på slutglid og er i nærheden af Feringe. En sø kan være sikreste mulighed, når slutgliddet ikke går
som man beregner, og det er sket flere gange i klubbens historie.
Senest var det Göran Ax, som landede sin ASH 31 Mi i søen Flyxen under et SM i 2016. Göran slap uden skader, men 31’eren fik et
længere ophold hos Schleicher.
Det skal dog retfærdigvis nævnes, at der er flere flyvepladser i
relativ nærhed af Feringe, som kan benyttes under standard-strækflyvning.
Som en af de få klubber i Sverige skal man lede længe efter en
ASK 21 på Feringe. Næh, her flyver man Centrair 201 Marianne,

et fransk 2-sædet træningsfly fra 1980’erne, som med sine tyndere
profil giver noget bedre performance end en ASK 21. De flyvekåde Feringe-folk kan nyde et glidetal helt op mod 40 på en god dag
– og det endda ved vilde 105 km/t. Det har gennem tiden givet
mange lange flyvninger for klubben, som også disponerer over en
ASW 19 og en LS-3. Sidstnævnte Rolladen-Schneider-konstruktion gav i øvrigt en af Sveriges længste flyvninger i 2019 med Gunnar Axelsson i cockpittet, 842 km fra Feringe d. 13. maj. Ikke dårligt for en ”gammel vintage-racer” (LS-3’eren, ikke Gunnar!) Læs
Gunnars ”Flight Story” i dette NG.
Jo, Feringe kører ikke med falsk markedsføring. T-shirten stemmer. H

Det er jo en ASK 21? Næh, Feringe er mere frankofile: Her er en Centrair
Marianne som man faktisk kan skole OG strækflyve med.
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h Pionerer

LASTSEGLARE Typgalleri

DFS 230 (1937)

Gotha Go 242 (1941)

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

Me 321 (1941)

GAL 48 Hotspur (1940)

Airspeed Horsa (1941)

GAL 49 Hamilcar (1942)

Piper TG-8 (1941)

Waco CG-4A (1942)

Lastseglare
Militære svævefly fik sin debut i 2.verdenskrig, men var det en sindssyg ide eller fungerede konceptet i virkeligheden? Robert Danewid skriver her konklusionen om de mange forsøg og eksperimenter - mange med baggrund i de velkendte tyske civile svæveflyvekonstruktører.

DFS 230. Spännvidd 22 m och max flygvikt 2 100 kg. Byggdes i 1 603 exemplar mellan 1939-1943.
Bästa glidtal var 18, vilket var högre än alla anda lastglidare. En pilot och nio soldater. Notera lastbehållaren under vingen. (foto SFF arkiv)

Tekst: Robert Danewid
Foto: R. Danewid, SSF Arkiv, m.fl.

Kl 0505 den 10 maj 1940, två km öster om
det belgiska gränsfortet Eben Emael, på den
tyska sidan av gränsen, kopplade 29 DFS
230 loss från sina bogserflygplan, av typ Ju
52, och inledde historiens första luftlandsättning med segelflygplan. Nio DFS 230 med
72 fallskärmsjägare ur Sturmgruppe Granit
landade på fortets tak, resten besatte tre viktiga gränsbroar i närheten.
Detta var början på det tyska fälttåget i
väst och attacken mot det ”ointagliga” fortet, som erövrades på halvannan timme,
blev en fullständig framgång som gav eko i
hela världen.

Tyskland
Vem som i Tyskland kom på idén att använda lastseglare är inte helt klarlagt. 1932
hade Alexander Lippisch (Lippisch bör vara
välkänd för NG:s läsare vid det här laget)
konstruerat ett segelflygplan avsett för meteorologisk forskning. Med 26 m spännvidd
och en max flygvikt av 640 kg var Urubu
Obs ett stort segelflygplan för sin tid. Den
kunde bära en stor mängd meteorologisk
mätutrustning och var tresitsig. Vid en meteorologikonferens i München 1934 såg Hitler Obs och det sägs att han då fick idén att
använda lastseglare. Andra källor säger att
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Heter det lastglidare eller lastseglare på svenska? På tyska heter det ”Lastensegler” och på engelska ”Cargo Glider”. ”Glider” är segelflygplan på svenska, men EASA har numera bestämt att
det ska heta ”Sailplane” på engelska. Därför skriver vi lastseglare i denna artikel.

det var Ernst Udet, Luftwaffes blivande tekniske chef, som blev imponerad av Obs och
fick idén.
I början av 30-talet hade Hermann Göring
tagit intryck av de sovjetiska luftburna trupperna, som bestod av fallskärmsjägare men
även lastseglare. 1933, när nazisterna kom
till makten i Tyskland, skapade han en egen
polisstyrka. 1935, när Luftwaffe bildades,
ombildade han denna polisstyrka till det
första luftburna regementet och det ingick
i det nybildade flygvapnet. Fallschirmjäger,
tillsammans med Gebirgsjäger, blev Tysklands elitförband.
Tyska fallskärmsjägare, till skillnad från
sina engelska och amerikanska ”kollegor”,
lämnade flygplanet med ”huvudet först”,
ungefär som dagens sportfallskärmshoppare gör. Det medförde bl a att de inte bar några vapen och utrustning. De allierade hoppade med ”fötterna först” och medförde all
personlig utrustning själv, de hade ofta en
säck med utrustning hängande under sig i
hoppet. De tyska fallskärmsjägarnas utrust-

ning fälldes i separata containrar och innan
de var stridsberedda var de alltså tvungna
att leta upp containrarna och hänga på sig
sina vapen och utrustning. Men i en lastseglare kunde varje soldat medföra sin utrustning. Dessutom var gruppen samlad och
stridsberedd direkt efter landning – om
landningen gick bra förstås! Notera att det
alltså var fallskärmsjägare som flög i de tyska lastseglarna, medan det sedermera i
Storbritannien och USA var ”luftburet infanteri” (air landing infantry).
Deustche Forschungsanstalt für Segelflug
(DFS) fick i uppdrag att konstruera ett ”lastsegelflygplan”. Chefsingenjören Hans Jacobs
tog sig an jobbet. Jacobs är en av de stora
segelflygkonstruktörerna (läs om honom i
NG 2-2019). DFS 230 flög 1937 och började
användas 1939. Samtidigt, 1937, började
man utbilda Lastenseglerpiloten. Hemmet
för de tyska fallskärmsjägarna var Stendal
väster om Berlin. 2020 kommer VM i segelflyg att arrangeras i Stendal.

Förutom piloten kunde DFS 230 ta nio
fallskärmsjägare. De satt bakom piloten på
en ”långbänk”. Fem med ansiktet framåt i
flygriktningen och fyra med ansiktet bakåt.
Piloten var en fullt utbildad fallskärmsjägare och ingick i truppen som en fullvärdig
medlem efter landning. Som syns på foto
var det ganska trångt i kabinen!
Fram till 1943 byggdes 1 603 DSF 230.
DFS var ju ett institut och inte tillverkare,
så DFS 230 tillverkades främst av Gothaer
Waggonfabrik (Gotha) i Thüringen. Flygplanet fanns i flera varianter, bl a med dubbelkommando.
DFS 230 var inte bara avsedd för trupp
utan även för gods. Den användes bl a för
att förse tyska trupper med förnödenheter
i Nordafrika och på östfronten och så sent
som under slaget om Berlin i april 1945 användes DFS 230 för att flyga in förnödenheter i den omringade staden.
DFS 230 hade ett glidtal på 18, vilket var
det högsta av alla lastseglare, som byggdes
under kriget. Motivet var att man skulle
kunna koppla långt från målet och ”smyga”
sig på det.
När man tittar på DFS 230 ser man att det
faktiskt är tämligen likt ett vanligt segelflyg-

Et annat sätt att (parasit) ”flygsläpa” var att
fästa DFS 230 under en Bf109. DFS 230 var ju
ett lätt flygplan. Notera det kraftigare landstället.

Urubu Obs, notera ”wingletsen”

Ett sätt att flygsläpa. Med en kort stålstång.
Detta skulle förenkla flygsläp under IMC förhållanden. Användes inte operativt. DFS 230 och
Ju52. Även amerikanerna provade, efter kriget,
att flygsläpa med en kort stålstång

plan från denna tiden, vilket kanske inte är
så konstigt då det konstruerades av Hans
Jacobs. Det är byggt enligt den s k Münchenskolan (se NG 3-2019), dukklädd stålrörskropp och vingar och stjärt i trä. Några
skildringar om att man flugit termik med
DFS 230 har ej gått att hitta, men det borde
varit möjligt. Med enbart pilot ombord var
vingbelastningen bara 23 kg/kvm.
Man utvärderade lastseglare vs fallskärmsburen trupp. Såväl fallskärmar som lastseglare ansågs förbrukade efter sin insats (det
var egentligen bara amerikanerna som försökte återanvända sina lastseglare, se längre fram). Kostnaden för 10 fallskärmar (DFS
230 tog alltså 10 fallskärmsjägare inkl piloten) var ungefär detsamma som för en DFS
230. Men de 10 männen i lastseglaren, som

nämnts ovan, var stridsberedda direkt efter
landning till skillnad från fallskärmsfällda
fallskärmsjägare.
Oftast användes Junkers Ju 52 som bogserflygplan. Ju 52 kunde bogsera två DFS
230 i dubbelsläp. Även Ju 87, He 111, Hs
126, Bf 109 och Bf 110 användes som bogserflygplan. Normal flygfart i flygsläp var
180 km/h. Man kunde kommunicera med
bogserflygplanet via en telefonkabel som
löpte längs bogserlinan. Precis som var brukligt på tyska segelflygplan vid denna tiden
hade DFS 230 fällbara starthjul. Av foto verkar det dock som att dessa bara fälldes i
”skarpt läge”..
Bogserlinan var vanligtvis 40 m lång (alltså som vi har det i dag), men längre förekom också. I dåligt väder, om man flög unNordic Gliding 2019 SIDE 37
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Gotha Go 242. Började tillverkas 1941 och totalt
byggdes 1 528 exemplar. Spännvidd 24.5 m och
max flygvikt 7 100 kg. Lastkapacitet 23 soldater
eller 3 500 – 4 000 kg last. 133 byggdes som Go
244 med två Gnome-Rhone 700 hk motorer.

Teckning som visar flygsläp av en Me 321 med
en Heinkel 111 Z Zwilling

Storbritannien

Cockpit i DFS 230. Tämligen likt ett vanligt segelflygplan från samma tid. Notera girindikatorn överst på brädan

der instrumentförhållanden, kunde man ha
en kort stålstång (se foto). Då var det lättare att ligga bakom bogserflygplanet…. sägs
det! En annan variant var att ”hänga” upp
DFS 230 under en Bf 109 (se foto). En sådan kombination kallades ofta för Mistel i
Luftwaffe. Dessa metoder användes aldrig
operativt.
Som vi alla vet är ett problem vid utelandning, det var ju det man sysslade med, att
”få stopp på skiten”. Det kan vara svårt nog
i ett modernt segelflygplan, men i en DFS
230 med 10 man ombord var det ju ett riktigt problem, speciellt vid nattlandningar.
DSF 230 landade på sin skida. Landningsfarten var ca 60 km/h. Man provade olika
knep att få ner landningssträckan. Bl a hade
man ”ankare” eller ”plogar” som fälldes ner.
Men det gav ett abrupt stopp. Hanna Reitsch (se NG 5-2017) slog sig illa när hon for
in i vindrutan vid en häftig inbromsning.
Man provade också framåtriktade bromsraketer. DFS 230 försågs även med bromsfallskärm. Det återkom på en del tyska segelflygplan under 1960-70 talen (t ex H301,
ASW 12, Nimbus 2, ASW 17 och Kestrel).
1937 fanns det redan mer än 50 000 aktiva segelflygare i Tyskland. Enbart under
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Lastutrymmet i DFS 230. De nio soldaterna satt
på ”långbänk”, fem framåt och fyra bakåt.
Nosen är till höger i bild.

Världens största lastseglare Me 321. 200 byggdes under tiden juni 1941 – april 1942. Spännvidd 55 m och max flygvikt 34 400 kg. Kunde ta
200 soldater eller 20 000 kg last. Hjulen var
fällbara på tyskt vis

1939 utbildades 40 000 A, B och C-diplom
av 3 000 lärare på 450 olika flygfält inom
det nazistiska NSFK. Under tidsperioden
1935 till 1944 byggdes nästan 18 000 rena
segelflygplan i Tyskland och vissa källor anger att i början av kriget fanns det 300 000
segelflygare i Tyskland. Så man hade gott
om segelflygare att välja bland när man skulle utbilda lastseglarpiloter.
Den typiske tyske lastseglarpiloten – Segeflugzeugführer – var en underofficer med
Underfeldwebels eller Feldwebels grad, som
tidigare hade erhållit segelflygutbildning
inom Nationalsozialistisches Fliegerkorps
(NSFK). De som segelflugit i NSFK blev
automatiskt uttagna till Luftwaffe vid mönstringen. Och fallskärmsjägarna tillhörde
ju Luftwaffe.
De fick ingen utbildning i motorflygning
(om de inte fått det under sin tid i NSFK),
hade grundutbildning i teoretiska ämnen
sedan tidigare och gick direkt till sex veckors militär segelflygutbildning vid ett Ausbildungskommando für Lastensegelflug.
Här fick de utbildning i instrumentflygning
(till skillnad mot de allierades piloter) och,
naturligtvis, pricklandning, samtidigt som
de blev utbildade i markstrid. Flygskolorna
fanns vid Dörnberg, Hildesheim, Rhön, Rossiten och Syat.
I maj 1941 invaderade Tyskland Kreta
med enbart luftburna styrkor. Chefen för
Luftwaffes luftburna styrkor, generalen Kurt

Student, hade lovat att han kunde fixa det.
Förutom fällning av fallskärmsjägare från
Ju 52 deltog 72 DFS 230 i luftlandsättningen, som i och för sig lyckades. Mest på
grund av de engelska styrkornas inkompetens. Förlusterna för de 10 000 fallskärmsjägarna var emellertid skyhöga. Som en konsekvens av det förbjöd Hitler alla framtida
större luftlandsättningar, men propagandamaskinen slog på stort och i övriga världen
läste man med häpnad om vad tyskarna
åstadkommit på Kreta. Något, som vi ska
se, fick konsekvenser för de allierade.
Trots allt var DFS 230 en liten lastseglare.
Man beslöt därför att bygga en större lastseglare. Uppdraget gick till Gotha, som redan byggde DFS 230. Resultatet blev Gotha
242, som började tillverkas 1941. Den hade
en lastkapacitet som var 2.5 gånger så hög
som DFS 230. Över 1 500 Go 242 byggdes
och den användes flitigt som transportflygplan, framförallt på östfronten, men även i
Nordafrika.
Ju större lastseglare man byggde ju större
bogserflygplan behövde man. Och nu började samtidigt lastseglarna mer och mer användas för transport av gods, med landning
på rekognoscerade fält. Därifrån var steget
inte så långt att förse Go 242 med motorer.
Resultatet blev Go 244, som var en Go 242
med två Gnome-Rhone motorer på 700 hk
vardera. Naturligtvis kunde man inte längre landa på så små ytor som den rena last-

Me 323. En motoriserad Me 321. Delvis som ett resultat av problemen med att hitta lämpliga bogserflygplan utvecklade man en motoriserad version med sex Gnome-Rhone motorer på 1180 hk vardera. Me 323 var det största transportflygplanet under andra världskriget.

seglaren.
Inför den planerade invasionen av Storbritannien – Operation Seelöwe – beslöt
man ta fram en mastodontlastseglare, Kriegsmarine hade inte tillräckligt med fartyg för
att skeppa soldater över Engelska kanalen.
Resultatet blev Messerschmitt 321 ”Gigant”,
som är det största ”segelflygplan” som byggts.
Spännvidden är 55 m. Tomvikten är 12 ton
och max flygvikt 34 ton. Ursprungligen var
Me 321 avsedd för en pilot, men flygplanet
var så tungt att flyga att man ökade till två
piloter, som skulle hjälpas åt (!) samt en radiooperatör.
Me 321 skulle alltså användas vid stora
luftlandsättningar, men flygplanets storlek
gjorde att man hade svårigheter att hitta
lämpliga bogserflygplan. Man hade tänkt
sig att använda fyrmotoriga Ju 90, men de
visade sig vara för svaga. Man använde bl a
”Troikaschlepp”, som bestod av tre tvåmotoriga Bf 110 som bogserade en Gigant. Det
var mycket olyckor med denna kombination. Till slut tog man fram en riktig specialare. Heinkel 111 Z Zwilling. Man byggde
ihop två He 111 och satte dit ytterligare en
motor. Se teckning. Endast 12 st He 111 Z
byggdes.

Ofta använde man startraketer som hjälp
vid starten (det som idag kallas RATO eller
JATO). Vid ett tillfälle, i ett Troikaschlepp,
1941 fungerade inte några av startraketerna, de tre Bf 110 kolliderade dessutom med
varandra och alla fyra flygplanen havererade varvid alla omkom, 129 personer i Giganten. Det var vid denna tiden det svåraste flyghaveriet i världen.
Delvis som ett resultat av detta utvecklade man en motoriserad version med sex
Gnome-Rhone motorer på 1180hk vardera,
Me 323. Me 323 var det största transportflygplanet under andra världskriget. Med
lite god vilja kan man kanske påstå att Me
323 är en av de första – och största - motorseglarna!
Me 323 är mest känd för at ha deltagit i
”luftbron” 1942-43, som försörjde Rommels
Afrikakår i Tunisien.
Även det tvåsitsiga segelflygplanet DFS
Kranich användes som lastseglare i slutet av
kriget på östfronten. Det användes för att
flyga in förnödenheter till omringade tyska
förband.

När nyheten om erövringen av fortet Eben
Emael nådde omvärlden utfärdade Winston Churchill den 22 juni 1940 ett PMW
(Prime Minister Wish) att Stobritannien
skulle sätta upp en luftburen styrka om initiellt 5 000 soldater. Såväl rena fallskärmsjägare som lastseglare skulle ingå i styrkan
och den skulle vara redo för insats våren
1941. Det som tagit tyskarna fem år att få
på plats skulle engelsmännen klara på nio
månader! Och det gick naturligtvis inte.
1940 hade RAF transportflygplan för att
transportera ca 800 soldater. Det var en av
anledningarna att man beslöt att tillverka
lastseglare, det skulle gå fortare än att få
fram fler transportflygplan. En annan var
att med lastseglare skulle man kunna luftlandsätta material (lätta stridsvagnar, kanoner, pansarfordon och andra fordon). En
annan idé, eftersom man inte hade tillräckligt med transporflygplan, var att använda
lastseglare för att fälla fallskärmstrupp och
sedan flygbogsera hem.
Efter tyskarnas erövring av Kreta i maj
1941 accelererades ansträngningarna. Den
21 juni 1941 bildades Central Landing Establishment vid Ringway, nära Manchester.
Huvuduppgiften var att utbilda fallskärmsjägare, men man fick också i uppgift att ta
fram ett program för lastseglare. RAF och
Armén skulle samarbeta. RAF ägde och
skötte flygplanen medan personalen kom
från armén och det gav så klart upphov till
byråkratiska problem. I Tyskland tillhörde
såväl flygplan som fallskärmsjägare Luftwaffe.
Sqr Ldr Strange (RAF) och major Rock
(armén) fick i uppgift att bygga upp lastseglarprogrammet. Medan myndigheterna i
slutet av 1940 tog fram specifikationer för
lastseglare letade Strange och Rock fram
personer i de väpnade styrkorna som segelflugit före kriget.
Den nya enheten fick fyra gamla ombyggda Armstrong Whitworth Whitley och ett
litet antal Tiger Moth och Avro 504 (från
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Slingsby T.6 Kirby Kite. 25 ex byggdes mellan
1935 – 1939 och 14 värvades 1941 till RAF för
glidflygutbildning. Spännvidd 14.2 m och max
flygvikt 225 kg. Bästa glidtal 21. Detta ex flyger
fortfarande

Engelsk ”vinge” för glidflygpiloter. G står för
Glider

första världskriget (!)) som bogserflygplan.
En Glider Training Squadron bildades.
Man började med att använda Swallow (ett
litet lågvingat tvåsisitsigt flygplan). Propellern togs bort och en bogserkoppling monterades. Swallow bogserades av Whitley,
ibland i dubbelsläp och t o m trippelsläp.
Man mönstrade även in civila segelflygplan, inklusive tysktillverkade. De första
kom i augusti 1941.
Slingsby, Englands stora segelflygtillverkare ända in i våra dagar, hade byggt 25
Kirby Kite mellan 1935 och 1939. Kirby
Kite byggde på Grunau Baby, men hade en
måsvinge med större spännvidd och en
rund kropp. 14 av dessa kom att hamna i
RAF. Några hade redan använts för att testa det engelska radarsystemet ”Home
Chain”. Man ville se om träflygplan gick att
se på radar. I RAF målades Kirby Kite i skolflygplansfärg, brun-grönt kamouflage på
ovansidan och gul-svart randig på undersidan, se foto.
Det var många olyckor i början då bogserlinorna brast. Man använde rep av hampa och det var först när man fick nylonrep
från USA som man fick bukt med dessa
olyckor.
Det var en easy-going atmosfär de första
månaderna förbandet existerade. Nya rekryter behövde t ex inte göra någon medical
och ett antal äventyrare lockades till förbandet, inklusive en sergeant som flugit
Messerschmitt 109 i spanska inbördeskriget. Rekryterna kom från alla delar av de
brittiska väpnade styrkorna. Efter hand blev
det dispyt mellan RAF och armén. Enligt
RAF var segelflygplan flygplan och skulle
därmed tillhöra RAF, inklusive personalen.
Armén hävdade att eftersom lastseglarpiloterna skulle strida sida vid sida med sina
”passagerare” efter landning, skulle de tillhöra armén. Efter mycket diskussion beslöts att piloterna skulle rekryteras av armén men utbildas av RAF.
Nya rekryter fick först en 12 veckors utbildning på lätta motorflygplan. Därefter
fick de ytterligare 12 veckors utbildning på
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General Aircraft GAL.48 Hotspur. Spännvidd 14 m, max flygvikt 1 632 kg, två piloter och åtta soldater. Byggdes i 1 015 exemplar, men användes endast som skolflygplan (foto SFF arkiv)

lastseglare. Segelflygplanet man använde
var Hotspur, se nedan. Man flög 8-11 flygningar i DK innan eleven fick gå EK. Bogserflygplan var ofta biplan av modellen
Hawker Audax eller Hawker Hector. Väl
utbildad till lastseglarpilot gick man sedan
en sex veckors kurs i en Heavy Glider Conversion Unit där man utbildades på Horsa,
se nedan. Man skilde på First och Second
Pilot, där andre piloten fick en något kortare utbildning. First Pilots var Staff Sergeants medan Second Pilots var Sergeants.
The Glider Pilot Regiment bildades i december 1941 och ingick från början av 1942
i Army Air Corps (AAC). I AAC ingick alla
arméns luftburna förband. En bataljon ur
GPR bestod av sex kompanier med piloter.
Tanken var att efter en luftlandsättning skulle piloterna samlas i sitt eget kompani och
strida tillsammans med övriga luftlandsatta soldater. Så blev också fallet och förlustsiffrorna bland lastseglarpiloterna var höga.
Flera av de mest kända fotona från striderna i Arnhem i september 1944 visar faktiskt
lastseglarpiloter.
De uppsatta specifikationerna för lastseglare hade nu utmynnat i tillverkning av
fyra typer. Den första var General Aircraft
GAL.48 Hotspur, som flög i november 1940.

Den hade tyska DFS 230 som förebild och
var byggd i trä. Två piloter och den kunde
ta åtta soldater. Spännvidden var 18,9 m
men den kortades ganska snabbt till endast 14 m, och max vikt var 1 632 kg. Det innebar att vid fullvikt var vingbelastningen
64.5 kg/kvm i jämförelse med DFS 230 som
hade 51 kg/kvm. Vilket i sin tur innebar att
landningsfarten blev högre än DFS 230.
Hotspur användes aldrig operativt utan
endast för utbildning av lastseglarpiloter.
Specifikation X26/40 utfärdades i oktober 1940 och beställningen gick til Airspeed,
som konstruerade AS.51 Horsa. Airspeed
Horsa blev standard lastseglaren i Storbritannien. Horsa, helt byggd i trä, flög första
gången i september 1941. Den var avsevärt
större än DFS 230 och Hotspur. Den kunde ta 25 soldater eller motsvarande utrustning (t ex pansarvärnskanoner och fordon),
förutom de två piloterna. Enligt specifikation X3/41 skulle en version, AS.52, kunna
ta en bomblast på 4 000 kg! Konceptet med
”bogserade bombflygplan” släpptes dock
då konventionella bombflygplan började
levereras i större omfattning.
Kroppen kunde delas bakom vingarna
för att enklare lasta av utrustning, t ex en
jeep. Initiellt var denna skarv utförd med

Kroppen på Horsa var delbar för att snabbt kunna lasta ur lastseglaren. Delarna var i början
sammanfogade med sprängbultar

En Horsa i släp efter en Albemarle. Notera att bogserlinan är fäst i bägge vingarnas framkant (foto
SFF arkiv)

Airspeed Horsa. Spännvidd 26.8 m och max
flygvikt 7 045 kg. Flög första gången i september 1941 och mellan 3 600 och 5 000 byggdes.
Kunde ta 25 soldater eller motsvarande last.

Engelska Airborne Troopers lämnar en Horsa i
juni 1943

sprängbultar. Efterhand ansåg man (piloterna) detta vara för farligt så man använde
sig i stället av ett skruvförband, som gick
snabbt att öppna.
Eftersom Horsa var stor behövdes kraftfulla bogserflygplan. Fyrmotoriga bombare som Short Stirling och Handley Page Halifax användes, liksom tvåmotoriga Armstrong Whitworth Whitely och Albemarle.
Albemarle utvecklades egentligen som en
ersättare till Whitley, men fick i stället göra
god tjänst som bogserflygplan. Även C-47
Dakota/Skytrain (den militära versionen
av DC-3) användes. Man försökte dock

undvika C-47 då Horsa ansågs vara för tung
för den.
Antalet Horsa som bygggdes är oklart.
Källor anger mellan 3 600 och 5 000. Ur engelsk synpunkt var Horsa engångsvara. På
grund av sin storlek och tyngd skadades de
flesta så svårt vid luftlandsättningar att de
fick skrivas av.
Slingsby Hengist byggdes efter en specifikation utfärdad i februari 1941 och var
avsedd att transportera fallskärmsjägare.
Dessa skulle fällas och sedan skulle man
flyga hem igen, i flygsläp. Hengist flög första gången i februari 1942. Den var också

byggd helt i trä och endast 18 byggdes. Man
släppte snart tanken på att fälla fallskärmsjägare från lastseglare. Hengist var för liten i
kroppen, den påminde mycket om ett segelflygplan, för att användas för transport
av material. Den användes aldrig operativt.
I stället använde man amerikanska CG-4A,
som i engelsk tjänst hette Hadrian, se nedan. Hengist är dock intressant eftersom
det konstruerades och byggdes av Slingsby,
en ren segelflygplantillverkare.
Att inte bara luftlandsätta trupp utan även
material, fordon, kanoner etc, var en av idéerna i den engelska lastseglardoktrinen.
General Aircraft GAL.49 Hamilcar byggdes runt Tetrarch, som var en lätt stridsvagn, med en vikt av 7 ton och tre mans
besättning.
Hamilcar var med 33.5 m spännvidd och
en max vikt av 16 239 kg den största lastseglaren i allierad tjänst. De två piloterna
satt i ett eget ”flightdeck” ovanför lastutrymmet, som de fick klättra över för att nå.
De kommunicerade med personalen i lastutrymmet, som ofta var en stridsvagnsbesättning, via telefon.
Första flygningen med Hamilcar var i
mars 1942 och 344 byggdes. Hamilcar var
byggd helt i trä.
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h Pionerer

Fyra brittiska lastseglarpiloter från the Glider
Pilot Regiment framför en Horsa i november
1944. Notera ”vingarna” ovanför vänstra bröstfickan. Och det finns väl ingen som kan tvivla
på att de är engelsmän

Beståndsdelarna till en Horsa innan montering

Hamilcar användes operativt vid tre tillfällen. Under luftlandsättningen i Normandie då man flög in Tertarch stridsvagnar och
annan material i den andra luftlandsättningsvågen, vid Arnhem under Operation
Market Garden och under Operation Varsity i mars 1945 (övergången av Rhen).
Hamilcar Mk X var en motoriserad variant med två 965 hk motorer. 20 byggdes.
Första insatsen med engelska lastseglare
var Operation Freshman i november 1942.
Avsikten var att landsätta 30 ingenjörssoldater på Hardangervidda i Norge för att
spränga tungt vatten fabriken i Vemork nära
Rjukan. De två Horsa, med sina bogserflygplan typ Halifax, startade i Skottland. Det
blev ingen bra början på det engelska lastseglarvapnet. De hamnade i dåligt väder
över Norge och de två lastseglarna och en
Halifax blev nedisade och havererade på
fjället. Ett flertal ur besättningarna överlevde men blev sedermera, på order av Hitler,
avrättade som terrorister.
Inför landstigningen på Sicilien flygsläpades 30 Horsa av Halifax från Storbritannien
till Nordafrika. Ett imponerande transportsläp! Tre av lastseglarna och bogserflygplanen gick förlorade under transporten.
De övriga 27 användes senare i luftlandsättningen på Sicilien. Men här gick det inte
heller så bra. Det blåste avsevärt mer motvind
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T.h. Replik av Horsa. Byggd 2004 till 60 årsminnet av landstigningen i Normadie. Flygplanet är
uppställt vid Pegasus museet invid Caen kanalen, nära Ouistreham. Attacken mot bron inledde
”Dagen D”. Sex Horsa landade intill bron som erövrades i ett överraskningsanfall (foto R Danewid)
registreringen SE-SVS (foto R Danewid)

Slingsby T.15 Hengist. Byggdes i 18 exemplar
1942-44 Horsa. Den kunde ta 15 soldater . Användes aldrig operativt. Ersattes av CG-4A
Hadrian. Spännvidd 24.4 m och max flygvikt 3
788 kg.

General Aircraft GAL.49 Hamilcar var den största allierade lastseglaren. Spännvidd 33.5 m
och max flygvikt 16 329 kg. Kunde lasta 7 ton.
344 byggdes

Army Air Corps (Flygvapnet var ännu en
del av amerikanska armén, det blev ett eget
vapenslag först 1947) en tre veckors segelflygutbildning i Illinois samtidigt som sex
andra började sin utbildning på Harris Hill
(amerikanernas motsvarighet till Wasserkuppe).
Flera skolor för utbildning av segelflygare öppnades nu över hela landet. Civila segelflyglärare och civila segelflygplan mönstrades in. En av dessa var Dick Johnson (se
NG 5-2018), som under 14 månader utbildade blivande lastseglarpiloter i 29 Palm
Springs i California.
Armén la beställningar på segelflygplan.
Schweizer levererade ett 50-tal av sin SGS2-8, som hade flugit första gången 1938.
Den fick beteckningen TG-2, där TG står
för Training Glider. TG-2 var byggd i aluminium, vilket var ett strategiskt material.
Så Schweizer konstruerade om flygplanet
med vingar i trä och det fick beteckningen
SGS-2-12 eller TG-3A i armén, som beställde 114 st. Med en tomvikt av ca 370 kg är
TG-3A ett tungt segelflygplan. Jämför med
Bergfalke II/55 som väger 235 kg.
Från Laister-Kaufmann köpte man 150
TG-4, som byggde på den ensitsiga LK-10
Yanke Doodle 2.
Samtidigt hakade US Navy på lastseglaridén och började ett eget program. De beställde 75 Pratt-Read (som ursprungligen
var pianotillverkare) PRG-G1. I US Navy
hette de LNE-1. När US Navy 1943 lade ner

sitt lastseglarprogram överfördes de till armén där de fick beteckningen TG-32.
Efter kriget såldes många av dessa segelflygplan som surplus och de utgjorde ryggraden i uppbyggnaden av det amerikanska
segelflyget efter kriget. Några flyger än idag.
Speciellt LK-10 blev populär och flera modiferades på olika sätt för att få bättre prestanda.
Två Pratt-Read PR-G1 användes i Sierra
Wave projektet. Den 19 mars 1952 satte Larry Edgar och Harald Klieforth med N63174
världsrekord i höjd för tvåsitsiga segelplan
när de uppnådde 13 489 m. Rekordet stod
sig i 54 år.
Två av USAs främsta segeflygare under
30-talet blev engagerade i det amerikanska
militära lastseglarprogrammet, Lewin B Barringer (1906 – 43) och Richard du Pont
(1911 – 43).
Barringer höll amerikanskt silver-C nr 3
och guld-C nr 4. 1940 satte han världsrekord i höjd med 4 500 m. I oktober 1941
blev Barringer chef för lastseglarprogrammet. Han omkom i en flygolycka i Karibien
i januari 1943.
Du Pont studerade tilll flygingenjör, konstruerade segeflygplan i början av 30-talet
och var en duktig segelflygare. Han var en
av medgrundarna til American Airlines,
idag ett av världens största flygbolag. I januari 1943 efterträde han Barringer som
chef för lastseglarprogrammet. I september
samma år omkom Du Pont vid en provflyg-

Här ses en amerikansk M22 Locust lätt stridsvagn lämna en Hamilcar.

Cockpit i Horsa

än vad meteorologerna prognoserat. Många av lastseglarna, inklusive amerikanska
CG-4A, nådde aldrig Sicilien i motvinden
utan landade i havet. Vådan av att koppla
för tidigt!
Under luftlandsättningen i Normandie
deltog ca 250 Horsa.
Horsa användes också flitigt vid luftlandsättningarna vid Arnhem och Rhen
övergången (ca 440 st).
US Army Air Force (USAAF) erhöll ca
400 Horsa i ett omvänt Lend-Lease förfarande. Horsa ansågs av amerikanerna ha
dåliga flygegenskaper.

USA
Redan 1939 hade USA börjat planera för
fallskärmsburna styrkor, men 1941 beslöt
man att lägga till lastseglare. Genom underrättelseuppgifter hade man fått reda på hur
tyskarna använt lastseglare för at erövra fortet Eben Emael och det imponerade på generalerna i Washington.
1941 fanns det flera företag som byggde
segelflygplan eller byggsatser i USA. Den 8
mars inbjöds elva företag att bygga segelflygplan åt armén. Den 25 april bildade fyra
prominenta företag (Bowlus, Briegleb, Scweizer och Frankfort) the National Association
of Sailplane Manufacturers för att säkerställa samarbetet inför tillverkning av segelflygplan åt armén.

Frågan om att skaffa lastseglare blev ännu
mer aktuell när nyheterna om tyskarnas
erövring av Kreta i maj 1941 nådde USA.
Det var mycket missinformation och propaganda. De tyska fallskärmsjägarna hade
ju lidit mycket svåra förluster och Hitler
hade förbjudit framtida stora luftlandsättningar. Men det framkom inte i propagandan.
Samma månad diskuterade Senatens Commerce Committe om framtida piloter skulle utbildas till segelflygare innan de började
flyga motorflygplan. Tyskarna hade ju faktiskt använt denna strategi med stor framgång. Och det blev billigare. Man kom aldrig till något svar.
I juni 1942 bildades 82nd och 101st Airborne Division. På pappret skulle de bestå
av ett fallskärmsregemente och två lastseglarregementen plus supportförband. I regel var de som medföljde lastseglarna infanterisoldater. De fick genomgå en kompletterande utbildning där de fick lära sig
lastsäkra material, hur lastseglaren fungerade etc. Därefter fick de status av ”gliderist” eller ”gliderman”.
Tillgången till kvalificerade segelflygare
var ett problem. Det fanns 1941 bara ca 200
segelflygplan och ca 300 civila segelflygare
i USA och av dem var bara ca 25 instruktörer.
Den 1 juni började sex erfarna piloter från

Schweizer SGS-2-8 fick beteckningen TG-2 i Armén. I US Navy hette den LNS-1. Flög första
gången i juni 1938 och 57 byggdes. Spännvidd
15.9 m och max flygvikt 390 kg. Bästa glidtal
24.

ning med lastseglaren XCG-16, en prototyp.
Armén köpte alltså flera hundra segelflygplan att användas för att utbilda lastseglarpiloter. Skolorna som låg i t ex California hade ofta fint segelflygväder och eleverna kunde därför flyga mycket termik och
fick också mycket flygtid. Efterhand visade
det sig att detta var en felaktig strategi. Lastseglarpiloter skulle ju lära sig pricklanda en
stor lastseglare, de hade ingen egentlig nytta av att flyga termik. Och flygegenskaperna var väldigt olika. Segelflygplanen man
använde hade glidtal på 24-26 medan lastseglarna låg på runt 10.
En blivande lastseglarpilot började sin utbildning på en motorflygskola där han fick
lära sig grunderna i flygning men framförallt
träna ”dead stick landings”. På medvindslinjen stänger man av motorn, tar upp nosen till propellern stannat och sedan gör
man en bedömningslandning. Flygplanen
man använde var Piper Cub samt Aeroncas
Nordic Gliding 2019 SIDE 43

Laister-Kaufmann TG-4
Flög 1941 och 153 byggdes. Spännvidd 15.2 m
och max flygvikt 397 kg. Bästa glidtal 22. Efter
kriget såldes de flesta som surplus och LK-10
blev ett populärt segelflygplan vid uppbyggnaden av det amerikanska segelflyget

T.v. CG-4A med bromsskärm (foto SFF arkiv)
T.h. En Jeep lastas ur en CG-4A. Notera att hela
nosen kunde fällas upp

Källor

(Schweizer SGS-2-12 eller TG-3A i Armén. Flög
första gången 1942 och 114 byggdes. Ersatte TG2, som var byggd i aluminium, vilket var ett
strategiskt material. TG-3A har vingar av trä.
Spännvidd 16.5 m och max flygvikt 544 kg.
Bästa glidtal 24.

och Taylorcrafts motsvarigheter.
Dessa tillverkare fick nu i uppgift att tillverka sina flygplan utan motor. För att kompensera för motorns tyngd blev de tresitsiga. Resultaten blev TG-8, TG-5 och TG-6.
Totalt tillverkades ca 750 exemplar av dessa
hybrider. Glidtalet var runt 10.
Det fanns efterhand en mängd olika skolor med olika benämningar över hela USA.
T ex Preliminary Light Airplane Gliding,
Elementary Advanced Training och Tactical Combat Training.
Trots att man ofta flygsläpade i moln och
dessutom i dubbelsläp fick lastseglarpiloterna ingen instrumentflygutbildning som
sina tyska ”kollegor”. Man kan nog konstatera att det måste varit många spännande
flygsläp!
Totalt utbildades mer än 6 000 lastseglarpiloter i USA under kriget.
De amerikanska lastseglarpiloterna fick
i regel ingen infanteriutbildning, till skillnad från de tyska och brittiska. Deras jobb
var att flyga in trupp eller material och sedan ta sig tillbaka hem så fort som möjligt.
Det var ju naurligtvis inte så enkelt när man
landade bakom fiendens linjer. Så lastseglarpiloten fick klara sig själv till dess han
kunde evakueras. En del blev handräckningspersonal, andra deltog frivilligt i striderna i väntan på evakuering.
Utbildningen ledde fram till att flyga CG4A, som var USAs standardlastseglare. CG
står för Cargo Glider.
CG-4A konstruerades av Waco Aircraft
Company, förkortat WACO. WACO står ursprungligen för Weaver Aircraft Company
of Ohio, som 1928 bytte namn till WACO.
Flygplanet flög första gången i maj 1942 och
började genast massproduceras. 16 olika
företag kontrakterades att bygga CG-4A.
Företagen jobbade 24 timmar om dygnet
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1.
2.

3.
Pratt-Read PR-G1 fick beteckningen LNE-1 i US
Navy. 75 byggdes. När US Navy la ner sitt segelflygprogram 1943 överfördes flygplanen till Armén där de fick beteckningen TG-32. Spännvidd
16.6 m och max flygvikt 454 kg. Glidtal 26. Efter
kriget såldes många som surplus och två användes i Sierra Wave projektet i början på
50-talet.

och de hade en rad underentreprenörer.
Ford Motors i Kingsford, Michigan byggde
flest, 4 190. Totalt byggdes mer än 13 900
CG-4A. Det var bara P-47 Thunderbolt och
P-51 Mustang som tillverkades i fler exemplar i USA under kriget. I snitt kostade en
CG-4A 20 000$.
Flera hundra CG-4A användes av engelsmännen. I engelsk tjänst hette flygplanet
Hadrian.
Kvalitetssäkring var ett begrepp som började användas i USA under kriget. USA var
ju den ”fria världens vapenarsenal” och med
många producerade enheter från många
tillverkare var det viktigt att alla höll samma höga kvalitet. Rapporter visar at de som
höll lägst kvalitet vid tillverkning av CG-4A
var de klassiska flygplanstillverkarna Cessna och Boeing!
CG-4A var byggd i trä, aluminium och
duk. Besättningen var två piloter och man
kunde ta 13 soldater eller motsvarande last
(t ex en jeep eller en pansarvärnskanon).
Spännvidden var 25.5 m, tomvikten 1700
kg och max flygvikt 3 400 kg. Glidtalet var
runt 12. Vingbelastningen vid full vikt var
41 kg/kvm, vilket var avsevärt lägre än Horsa
och DFS 230. Med en landningsfart runt
100 km/h var landningssträckan ca 250 m,
men vid full last kunde den vara ända upp
till 900 m under ogynnsamma förhållanden. Härvidlag var dock CG-4A mycket mer

Pratt-Read PR-G1 eller LNE-1 under Sierra Wave
projektet i mars 1952. Notera utrustningen i
cockpit, som var avsedd för meteorologiska
mätningar. (foto SFF arkiv)

lämpad för sin uppgift än Horsa.
Utan tvekan var CG-4A den bästa lastseglaren under kriget.
Precis som var fallet med DFS 230 provade man att använda olika former av bromsar i landningen (”ankare” och ”plogar”).
Till slut hamnade man i att, precis som med
DFS 230, använda bromsfallskärm.
Även jänkarna satte motorer på sina lastglidare. CG-4A provades med flera motoralternativ. XG-20, en efterföljare till CG4A, som flög första gången 1950, byggdes
bara i ett exemplar, men ”motorseglarvarianten” XC-123, byggdes i flera hundra exemplar och användes flitigt för ”taktisk transport”.
Det finns många historier om hur man
blev influgen på CG-4A. Allt från en riktig
inflygning by-the-book till att passivt åka
med i höger säte en start och sedan bli förklarad som utbildad CG-4A pilot!
Det finns också historier om hur man flugit termik med CG-4A och, även om det
inte var tillåtet, flögs det flitigt AVA med
CG-4A!
Som bogserflygplan användes nästan alltid C-47. I Fjärran östern användes även
C-46. Den amerikanska standardlinan var
av nylon, 17 mm i diameter och 107 m lång.
Även amerikanerna provade, precis som
tyskarna, kort stålstång vid flygning i dåligt
väder. Det var också mycket vanligt att man

TG-8 var en Piper Cub L-4 där man tog bort motorn och gjorde den tresitsig (för tyngdpunktens skull). Under 1941-1943 byggdes 253 stycken. Spännvidd 10.6 m och max flygvikt 484 kg.
Bästa glidtal 10. Aeronca byggde på samma sätt
250 TG-5, som var baserad på L-3 medan TG-6
baserades på Taylorcraft Model D Tandem Trainer. Det byggdes 250 TG-6. (foto SFF arkiv)

WACO CG-4A. Totalt byggdes 13 900 CG-4A.
Spännvidd 25.5 m och max flygvikt 3 400 kg.
Två piloter och kunde ta 13 soldater eller
motsvarande i last, t ex en Jeep. Glidtal 12
(foto SFF arkiv)

4.
5.
6.
7.

flög dubbelsläp, även operativt.
USAAF (Army Air Corps blev US Army
Air Forces i juli 1942) använde sina lastseglare som transportflygplan i större utsträckning än britterna. Ett antal skickades till
Nordafrika inför landstigningen på Sicilien.
I Nordafrika användes de för transporter.
Vid luftlandsättningen på Sicilien mötte
många samma öde som de engelska Horsa,
se ovan.
Vid landsättningen i Normandie använde amerikanerna 291 CG-4A. Eftersom CG4A var mindre och lättare än Horsa var det
framförallt CG-4A som användes vid landningarna den första natten, under mörker,
de flesta Horsa kom i nästa våg under dagtid.
Medan britter och tyskar ansåg sina lastseglare vara engångsvara utvecklade amerikanerna ett system för att hämta hem sina
CG-4A efter ”utelandning”. Systemet kallades för ”snatch pickup”. Systemet hade provats första gången 1927, så konceptet var
inte nytt. En bogserlina i en loop lades upp
mellan två 3.5 m höga stolpar och kopplades till CG-4A. Bogserlinan, av nylon, var
24 mm i diameter och 69 m lång, inklusive
loopen. CG-4A ställde upp bakom ”grinden”, något till sidan.
C-47an, bogserflygplanet, var i sin tur
utrustad med en speciell ”snatch” anord-

ning. Bogserlinan var upplindad på en trumma inne i flygplanet med en friktionsbroms,
ungefär som en fiskerulle. I änden fanns en
snett nedåtriktad ”ränna” där linan löpte. I
änden var en krok. C-47an flög på ca 6 m
höjd med rännan och linan hängande ute.
Man fångade upp loopen mellan stolparna
med kroken och gav full gas. Friktionsbromsen gjorde att linan släpptes ut i sådan fart
att lastseglaren accelererade mjukt. Med en
acceleration på ca 0.7g var CG-4A lätt på
ungefär 60 m. Med fri utflygning räckte det
med ett fält som var ca 250 m långt.
Under kriget utfördes ca 500 ”snatch pickup” från fält i Europa. Man flög ut sårade,
personal m m. Man provade även att undsätta personal med lastseglare och sedan ”snactha” ut dem. Vid ett tillfälle i slutet av 40-talet provade man att göra detta på Grönland.
Vid ett annat tillfälle 1945 hämtade man ut
en hel flygbesättning som nödlandat i Indonesien
Om man tycker att gummirepsstart är
häftigt kan man nog påstå att snatch pickup är ett snäpp häftigare!
Den längsta flygbogsering som gjorts var
den i början av 1943, se ovan, när man med
fyrmotoriga Halifax flygsläpade 30 Horsa
från Storbritannien till Nordafrika. Det
”världsrekordet” lär stå sig än idag. Men det
mest spektakulära flygsläpet står nog en-

8.
9.

World War II Glider Assault Tactics,
G Rottman, Osprey Publishing
The Bastards No One Wanted, M
Manion, examensarbete, Air Force
University, Base, 2008
The Powerless Ones: Gliding in
Peace and War, M Cumming, Garden
City Press, 1966
Deutsche Lastensegler, H Mankau &
P Petrick, Motorbuch Verlag, 2008
To Fly the Gentle Giants, J N Grim,
Authorhouse, 2009
American Military Gliders of WWII,
B Norton, Schiffer Publishing, 2012
Slingsby Sailplanes, M Simons, Airlife Publishing, 1996
Sailplanes 1920-1945, M Simons,
Eqip, 2001
German Gliders in WWII, H. J. Nowarra, Schiffer Publishing, 1991

gelsmannen Sqd Ldr Richard Seyes och hans
andrepilot, kanadensaren Sqd Ldr Fowler
Gobeil, i deras GC-4A Hadrian, döpt till
Voo-Doo, för. Den 23 juni 1943 startade de
efter en C-47 i Montreal i Kanada och flera
dagar senare landade de i Prestwick på Irland. Flygningen gick via Goose Bay (New
Foundland), Bluie West One (flygplats på
Grönland), Reyjkjavik och så det längsta
benet till Prestwick på Irland. Sista benet,
över Atlanten, tog nästan 8 tim.
Seys och Gobeil ingick i en grupp som
hade till uppgift att utvärdera om och hur
man kunde använda lastseglare för att transportera gods långa sträckor. Innan Atlantflygningen utförde man ett stort antal transportsläp med flygtider upp till 9 tim, bl a
från Kanada till Jamaica.
Vid Atlantflygningen var Voo-Doo lastad
med 2 ton gods, bl a reservdelar till radar.
Många undrade varför man inte kunde flyga dem i vanliga transportflygplan och varför man i hela fridens namn skulle flygsläpa
en lastseglare över Atlanten! På den frågan
svarade Seys, som var den som kläckt idén:
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Amerikansk ”vinge” för glidflygpiloter. G står
för Glider men innehavarna sa att det stod för
”Guts

T.h. Några blivande amerikanska glidflygpiloter
tränar ”dead-stick landings” med Cub. Alla
utom en bär den klassiska amerikanska läderjackan A-2

”
af Rebecca Hansen, Leder S/NLF

LEDER
En C-47 gör en ”snatch pickup” av en CG-4A.
Notera att CG-4A står något off line.

”Well, if the RAF doesn´t do it first, then
the Americans are likely to have a crack at
it”.
Efter kriget såldes CG-4A som surplus.
De hade ju inget egentligt värde som flygplan eller segelflygplan. Massor med CG4A hade under kriget skeppats iväg till Europa och Fjärran Östern. En CG-4A skickades i fem stora trälådor. Det visade sig nu
att det var dessa trälådor som var attraktiva
och värdefulla och virket i lådorna betingade ett högre värde än segelflygplanet!

Sverige och övriga länder
Även andra länder än Tyskland, Storbritannien och USA ”fuskade” i ämnet. Sovjetunionen var först med lastseglare i början av
30-talet, men de användes endast i mycket
begränsad omfattning under kriget. Sovjetunionen hade lastseglare ända fram till 60-talet. Även andra länder, som t ex Italien planerade och utvecklades lastseglare, men de
användes aldrig operativt.
Också i Sverige såg Flygvapnet en lösning
i sitt behov av transporter genom att anskaffa lastseglare. AB Flygindustri tog fram Fi3, enligt samma koncept som CG-4A. Två
piloter och 10 soldater eller motsvarande
last. Flygkroppens främre del var en svetsad
stålrörskonstruktion klädd med faner medan bakkroppen var en skalkonstruktion av
fanér på träspant. Vingen var försedd med
en genomgående huvudbalk och fäst mot
kroppen med svetsade bultförband. Landstället bestod av två huvudhjul, och en fjäSIDE 46 Nordic Gliding 2019

”Snatch” anordningen.

Flygplan

Fi-3, last och instigningsluckor är öppna. (foto
SFF arkiv)

Spännvidd

Max flyg-

Last

Max.

(m)

vikt (kg)

(personer)

wingload

Antal
byggda

(kg/m )
2

DFS 230

22.0

2 100

1+9

50.8

1 603

Go 242

24.5

7 100

2 + 23

110

1 528

Me 321

55.0

34 400

2 + 200

115

200

Slingsby T.6 Kirby Kite

14.2

225

1

15.5

25

GAL.48 Hotspur

14.0

1 632

2+8

64.5

1 015

Airspeed Horsa

26.8

7 045

2 + 25

69

> 3 600

GAL.49 Hamilcar

33.5

16 329

2 + tank

106

344

Schweizer TG-3A

16.5

544

1+1

25

114

Piper TG-8

10.6

482

1+2

30

253

Waco CG-4A

25.5

3 400

2 + 13

41

13 900

drande inbyggd nosskida samt en sporrstötdämpare i bakroppen. Bästa glidtal var 15.
Den första provflygningen genomfördes
våren 1944, därefter bogserades flygplanet
till Malmslätt för vidare flygprov vid FC.
Under ett fullastprov 28 april 1944 havererade flygplanet i trakten av Skänninge. Piloten fick problem med sin fallskärm och
omkom. Flygvapnets beställning på fem
flygplan annullerades på grund av att andra
världskriget gick mot sitt slut och behovet
av transportflygplan kunde lösas på andra
vägar.
Lastseglarna hade en kort karriär. I Tyskland tog det naturligtvis slut när kriget tog
slut, i Storbritannien överlevde de något år
efter krigsslutet. Amerikanerna däremot
fortsatte att använda lastseglare till 1953.
Lastseglarna hade betydelse där de sattes

in. Erövringen av Eben Emael och Kreta
hade inte kunnat göras utan lastseglare, detsamma gäller delvis invasionen i Normandie. Och Arnhem fiaskot hade ju varit omöjligt utan dem! Konceptet finns än idag,
men idag har lastseglarna framgångsrikt ersatts av helikoptrar. Men ”tänket” är detsamma, så det var nog inte feltänkt av tyskarna i mitten av 30-talet.
En del av erfarenheterna från kriget finns
kvar i dagens segelflyg. Behovet av en kvalitativ bogserlina och erfarenheterna från
transportsläp för att nämna två. Då amerikanska USAAFs segelflygplan såldes som
surplus efter kriget fick amerikanskt segelflyg en rejäl boost inför framtiden. Däremot
har väl ingen tagit upp idén med att hämta
segelflygplan efter utelandning med ”snatch
pickup”! H

Fravær av samarbeid
og mangel på merverdi
har vi ikke råd til
Forrige lederartikkel forsøkte jeg å oppmuntre deg med at vår
«besøkelsestid» som en relevant (idretts)aktør i samfunnet for
det moderne mennesket ikke er over. Seilflyging byr på mye «wellbeing» for den enkelte som blant annet naturopplevelser, digital
detox, team arbeid, muligheten for nye og/eller utvikling av gode
relasjoner, mestring, rekreasjon og personlig utvikling. Okey, så
konseptet vårt har ikke gått ut på dato, men hva er det som «tar
livet av oss da»? Alle vi som driver med klubb vet at det er mang
en kabal som ikke alltid går opp. Enten har vi for få medlemmer
og/eller elever (vi er ikke attraktive nok eller har for mye gjennomtrekk), eller vi har for lite ressurser i klubben til å drifte klubben (instruere, drive med teknisk vedlikehold, sitte i klubbstyre
eller økonomiske midler til å investere i utstyr /flymateriell etc.)
Vi sliter med å få driften til å gå rundt eller å være bærekraftige
og verdiskapende nok når vi ser mot fremtiden.
Samhandling er lønnsomt. Det er en kjensgjerning at å samarbeide, samskape og samhandle på tvers er superlønnsomt. Rasjonelt sett er det alltid lurt og hensiktsmessig å samarbeide i det
lange løp. Heller bittelitt, enn ingenting. Men ofte kan man erfare i eget liv eller se tendenser andre steder at man kan fort tenker mest på seg selv eller er redd for at om man strekker ut en
hånd og gir, blir man selv fattigere (eller i verste fall blir utnyttet!). Seilflyseksjonen har forsøkt å bryte nytt land innenfor samhandling på tvers i vår egen organisasjon Norges Luftsportforbund. Denne sommeren har vi vært i «laben» og testet ut noe
nytt og samskapt med akroutvalget i Motorseksjonen om en felles treningsleir for akro på Starmoen. Resultatet ble svært konstruktivt! Vi seilflygere fikk lære av motorflygerne som har jobbet profesjonelt med treningssamlinger og coaching i en årrekke,
mens vi kunne by på gode treningsfasiliteter, vise hvordan vi job-

Seilflyging byr på mye «wellbeing» for
den enkelte som blant annet naturopplevelser, digital detox, team arbeid,
muligheten for nye og/eller utvikling
av gode relasjoner, mestring, rekreasjon og personlig utvikling. Okey, så
konseptet vårt har ikke gått ut på
dato, men hva er det som «tar livet av
oss da»?

ber med det sosiale rundt flygingen og ikke minst vise frem hvordan vi flyr akro – at vi er faktisk veldig like der oppe i boksen. Personlig utfordret jeg meg selv til å si ja og steppe inn som konkurranseleder i akro for deres nordiske mesterskap (hjelp!). I gjengjeld kommer deres coacher og trener oss på våre samlinger. Jeg
vil kalle dette en skikkelig «vinn-vinn». Etter treningshelgen nå i
juli gikk vi fra hver til vårt rikere på erfaring og kunnskap og med
nye relasjoner, enn da vi kom.
Vi har ikke råd til å levere liten verdi. Attraktiviteten til en merkevare skaper både engasjement og «kjøp». En ting er hvor gode
vi er på å vise frem og markedsføre de gode historiene, øyeblikkene av mestring i luften, den gode sosiale stemningen på plassen eller den enkelte pilotens vei til sertifikat (folk elsker «reality
tv»). En annen ting (og forutsetning) er hva er det som gjør vår
klubb, seksjon/gren eller meg som person attraktiv - som folk vil
«ha», tilbringe tid og bruke ressurser på? En ting er skikk og bruk
(du snakker ikke frekt til folk) som gjør at du ikke støter folk fra
deg – en annen ting er hvor god du er på å kommunisere og relasjonsbygge som menneske (tilføre verdi til andre som hjelper
de). Da snakker vi om merverdi! Merverdi er den ekstra dimensjonen som gjør deg, klubben din eller seksjonen /grenen spesiell
god og innbydende. En positiv merverdi må både tilby noe på
praktisk plan som f. eks å hjelpe andre med å realisere sine mål.
Det kan også være en verdi i å evne som miljø å engasjere og involvere den enkelte til å medvirke mot felles mål, samtidig som
at felleskapet får den enkelte til å føle seg verdifull, respektert
og elsket som menneske. Trives folk og finner sin plass, er sjansen større for at de blir værende. Klarer vi derimot ikke å skape
merverdi eller å formidle denne, er sjansen for gjennomtrekk og
mistrivsel stor eller større. Jeg vil oppmuntre deg som leser uavhengig din stilling og posisjon til å bli med som en positiv «verdiskaper» på et praktisk plan. Tenk over følgende spørsmål:
1. Hvem kan jeg hjelpe til å nå målene sine, samarbeide med
og spille god?
2. Hva er den «merverdien» jeg/oss har – og hvordan viser
jeg/vi denne i praksis (og opplever de rundt meg at det er
en merverdi?)?
La oss sammen samhandle på kryss og tvers og skape merverdi der vi er til det beste for de rundt oss H
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920 km safari med
LS3 från
Feringe

Bild 1: 75 mil - först söderut till
Skåne och därefter två slag upp
till Västergötland och därefter
hem till Feringe.

Tekst og foto: Gunnar Axelsson

Skysight-”propaganda” måndag 13 maj 2019: Under torsdag-fredag så lovade termikprognoserna
plötsligt guld och gröna skogar efter helgen – pfd
(potential flying distance) på Skysight skrek illrött,
vilket innebär möjlighet att flyga 100 mil med
högvärdigare flygplan i 18-m och open.
Mot Ålleberg, rakt över sjön Bolmen

Intensiva diskussioner följde på Feringeklubbens messengergrupp.
”Vilka flyger på måndag-tisdag?” ”Hur blir vädret egentligen?” Jag
planerade för att ta ledigt under måndagen och lyckades avstyra
diverse möten och annat på jobbet till en bättre tidpunkt. Är det
väder så är det väder!
Skysight indikerade möjligheter att flyga långt, med molnbaser
på 2500 meter och många termiktimmar. Vindriktningen skulle
bli någorlunda nordlig, vilket matchade luftrummet och möjliggör långa banor från Feringe utan behov av vare sig transponder
eller barmhärtiga flygledare. Under fredag-lördag förberedde jag
ett antal alternativ på 750 km, både upp i Östergötland och Västergötland. Väderläget var dock långt från stabilt och det var lite frustrerande att följa väderprognosens kraftiga växlingar dagarna innan. Visst, vädret skulle bli bra, men hur bra, när och var?
Under söndagseftermiddagen reste jag upp till Feringe med min
flygpackning och följde noga vädrets växlingar under resans gång
från Malmö, där jag bor. Söndagens prognos på Skysight stämde
mycket väl med verkligehtens väder - cumulus från Kullen och
molngata över Ljungbyhed, blåhål i norra Skåne och en konvergenslinje, som bildades i höjd med Traryd under kvällen. Det skulle bli i princip samma luftmassa under måndagen, så jag kände
tilltro till prognosen.
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Navn Gunnar Axelsson
Klubb Feringe Segelflygklubb
Ålder 39
Jobb Environmental Engineer
Antal flygtimmar ~1900h
Flyger Allt (i Feringe ASW19B, LS3 och Centrair 201B Marianne)

Under kvällen förberedde jag LS3:an ”X6”, som jag gjort en inflygningsstart i tidigare under våren och undersökte hur vattentankning fungerade. Jag byggde även om nackstödet med hjälp av
Anders Eidstedt, eftersom jag inte ville drabbas av gam-nacke.

Måndag morgon och nya förutsättningar
Måndagen grydde från en klarblå himmel över Feringes klubbhus,
där jag övernattat i ett av övernattningsrummen på övervåningen.
Utan att lämna sovsäcken påbörjade jag en utdragen väderbriefing
kl 06. Jag hade preparerat en bana i min Oudie IGC redan under

söndagskvällen. Då såg vädret ut att bli bäst upp mot Östergötland,
men nu hade vinden vridit en aning och Vättern såg ut att ge skugga och släcka ut ett stort område söder om sjön. Efter en timmes
intensivstudier av prognoser så bestämde jag mig för att byta bana
till ett alternativ upp mot Västergötland istället, 757,2 km och med
fem brytpunkter:
1. Bjärnum k:a (74,9 km)
Prognosen indikerade att de första cumulusen skulle bildas i ett
smalt band från Feringe och sydost ut mot Vittsjö-Bjärnum. Bra
att börja med ett medvindsben i morgontermiken när det skulle
blåsa med 30km/h och även om det bitvis är skralt med utelandningsmöjligheter fanns möjlighet att anpassa spåret ut från startlinjen.
2.
Ålleberg restaurang (206,1 km)
Vindriktningen skulle gå i en fin båge som tillät mig att runda
Jönköpings TMA, så omvägen runt TMA-hörnet borde inte påverka speciellt mycket. Längre norrut än Ålleberg verkade riskabelt att gå p.g.a. den nordliga vinden och eventuell utsläckning från
Vänern. Planen var att hålla mig över den högre skogsterrängen
längs Jönköpings TMA och följa molngatorna.
3.
Hallaryd k:a (184,7 km)
Tillbaka i medvind i samma spår och så långt söderut som jag

vågade gå och där det skulle bli termik. Prognosen indikerade även
konvergens vid Hallaryd och upp mot Bolmen.
4.
Sandhem k:a (168,1 km)
Återigen norrut mot vinden, men denna gång lade jag sista brytpunkten längre in över skogsterrängen längs Jönköpings TMA eftersom Västgötaslätten sannolikt var betydligt sämre så sent på dagen.
5.
Dalstorp k:a (45,7 km) och mållinje Feringe Flp (77,7
km)
Sent på dagen ville jag kunna avsluta banan hem till Feringe i
medvind, ifall termiken började avta. Eftersom RST tillåter fem
brytpunkter utnyttjade jag den sista för att kunna runda Jönköping
TMA utan att få onödig omväg. Sista benet hem från Dalstorp innebar visserligen att jag fick vinden snett i ryggen, men om molnbasen skulle bli uppåt 2500m borde jag kunna få finalhöjd vid Dalstorp och bara glida hem till Feringe.
De största riskmomenten som jag höll ett öga på under flygningen var främst sjöbrisarna från Vänern och Vättern p.g.a. den starka vinden, men även havsluften från västkusten. Prognosen visade
också att det kunde överutveckla i Jönköpings TMA och ner mot
västkusten, med eventuella regnskurar eller snöbyar. Eftersom jag
skulle flyga LS3 hade jag stor respekt för nederbörd, eftersom den
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Bild 2-4: Skysight prognos för cumulus- och vindprognos kl
10:00, 12:30 och 15:00. Cumulusbildningen skulle starta söder
om Feringe omkring kl 10, mitt på dagen skulle vinden gå i en
båge och molnbasen ligga på 2000-2400 meter i hela området.
Under eftermiddagen indikerar prognosen att sjöbrisen från
västkusten drar in relativt djupt

Bild 5-7: Skysight prognos för termikstyrka kl 14:00, överutveckling kl
15:00 och konvergens kl. 15:00. Termikstyrkan visar på riktigt stark termik och bäst längst västra sidan av Jönköpings TMA och söder om Feringe. Sydväst om Jönköping visar prognosen på kraftig överutveckling och
konvergensprognosen visar en tydlig sjöbriskant i Skåne-Småland-Halland, vilket även bekräftas av cumulusprognosen (bild 4).

tjocka Wortmann-vingprofilen från 1967 inte uppskattade regn
och andra störningar på vingframkanten.
Banan var lagd och det kändes i den stunden som halva jobbet
– dags att grunda med en rejäl grötfrukost, bananer, valnötter och
matcha-te. X6 fylldes med dadlar, nötbarer och 102 liter vatten,
varav två liter dricksvatten.

Första benet: Medvind mot Skåne

Satellitbilder kl 14:15, kl 16:00 och kl. 18:00
den 13 maj 2019. Skysight-prognosen stämde hyfsat bra med väderutvecklingen

Rolladen-Schneider LS3 (data på 15 m)
Pris
Spændvidde
Vingeareal
Højde
Kropslængde
Tomvægt med min. udrustning
Vandballast kapacitet
Max flyvevægt (MTOW)
Vingebelastning
Max fart
Mindste synkehastighed
Bedste glidetal
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14-20.000 euro
15 m
10,65 m²
1,32 m
6,86 m
ca. 243 kg
ca. 150 l
472 kg
ca. 33,5 - 44,9 kg/m²
270 km/t (250 km/t for 17 m)
0,62 m/s
ca 40,7

Ls3án utvecklades för den nya 15 meters klassen
som skapades 1974. Den utvecklades av Wolf
Lemke med erfarenhet från Ls1 och Ls2 fast med
en ny kropp med större cockpit, större fena och
stabilisator. 274 Ls3a byggdes varav 66 stycken
med 17 meters spännvidd (foto av Ljungbyheds
SFK LS3 17)
1983 ersattes Ls3 av Ls6.

Uppställd på bana 01 kändes det riktigt bra. Jag gnuggade mig i
ögonen när de första trådiga små cumulustrasorna bildades redan
vid 09:15 och snabbt drev söderut i den starka vinden. Vid tiotiden såg trasorna ut som mer anständiga trasor och fulltankad och
glad blev jag uppbogserad av Anders i Rallyen. På 700m gav S80:n
ifrån sig ett pling och varnade för ”freezing temperature”. Jotack,
redan i släpet anade jag att det skulle bli en kylig upplevelse i bara
joggingskor och nakna fotleder. Å andra sidan var både jag och
Wortmanns skapelse tacksamma över att eventuell nederbörd skulle nedkomma i fryst form och därmed inte omvandla min cockpit
till en ståplatsläktare.
Efter urkoppling insåg jag att det hade gått starta betydligt tidigare, första blåsan gav pigga 2 m/s. LS3:an kändes trevligare och
stabilare att kurva med 100 liter vatten än tom, men fortfarande
med en distinkt överföring av luftens rörelser via flaperons till piloten och med en riktigt bra termikkänsla. LS-maskiner är fantastiska! Klockan 10:21 korsades startlinjen på 1300 meter, en bra bit
under molnbasen, och Skysight hade rätt! De enda cumulusen
inom räckhåll låg i ett smalt band åt sydost och jag fick den start
som planerats. Termikblåsorna var dock kantiga och jag fick nöja
mig med 1-2 m/s ner till Bjärnum, som rundades 11:08 på över
2000m och efter en XC-speed på 110 km/h.

”

LS3:an varnade tydligt när det var snö
i luften och flera kilometer innan man
märkte att det snöade så gav flygplanet ifrån sig ett tydligt brummande
läte. Men nu brummade X6 konstant
under ganska många mil..

Andra benet: Mot Ålleberg
Nu hade himlen förändrat sig markant och himlen var full av stora cumulusmoln. Det byggde molngator, men längs västkusten föll
redan nederbörd ur molnen. Med solinstrålningen i linje med
vindriktningen, kombinerat med en stor molnmängd så blev det
ingen riktig ordning på molngatorna. Trots detta så var det möjligt
att dryga ut glidtalet med lite kryssande mellan molnen och färden
var bekymmersfri upp till Ålleberg.
Det steg med 2-3m/s i blåsorna och min arbetshöjd låg mestadels mellan 1600-2200m. När jag släppte skogskanten 20 km innan
Ålleberg så blev vädret betydligt svagare upp mot Ålleberg och
vädret skiftade karaktär från snöande cumulusmoln till tunna trasor där det knappt steg. Jag drog ner hastigheten till 130 km/h och
molnbasen sjönk i samma takt som mitt glidtal mot brytpunkten.
Klockan 13:16 rundades Ållebergs restaurang under den sista cumulustrasan - åt nordväst mot Vänern var himlen rensopad och jag
kunde konstatera att banläggningen i alla fall inte var för defensiv
i denna sträckning av banan. Benet upp till Ålleberg gick i 93 km/h
och det var jag nöjd med eftersom det blåste 20-30 km/h motvind.
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h 920 km LS 3-safari

Snöbyar.

Konvergens över Traryd.

En 4-metersblåsa i höjd med Värnamo.

Hemresa i sköna molngator

POB-kväll och den nedåtgående solen reflekteras i havet på västkusten.

Tredje benet: Inferno
Nu borde det gå som tåget! Medvind, molngator, kraftiga stig och
skratta hela vägen ner till Skåne – trodde jag. De första milen gick
visserligen problemfritt, men jag fick inga riktiga pangblåsor, hela
benet gav bara 2-metersblåsor. Strax norr om Tranemo såg det
plötsligt ganska kärvt ut – hela himlen framåt övergick till ett enda
snöande inferno. Min taktiken byttes nu ut mot ”get high stay high”,
ta en snöig termikblåsa i taget och sikta mot de partier på himlen
som såg ljusast ut. LS3:an varnade tydligt när det var snö i luften
och flera kilometer innan man märkte att det snöade så gav flygplanet ifrån sig ett tydligt brummande läte. Men nu brummade X6
konstant under ganska många mil..
Jim och Wille var också ute på långflygning i samma område i
en splitter ny EB29DR och bekräftade på radion att det var ganska
mycket snöfall runt Bolmen. Över Bolmen kom jag ut ur snöområdet så att det var möjligt att åter få överblick och kunde konstaSIDE 52 Nordic Gliding 2019

Dagens flygning – 75 mil deklarerat och totalt 92 mil.

tera att himlen var ganska öde mot brytpunkten. Det fick bli en
rejäl omväg österut under ett par sletna molnstackare och jag fick
klarering genom Växjö TMA mot Hallaryd. Men precis innan inpasseringen i luftrummet så dök det upp ett par nybildningar utanför TMA-kanten, äventyret fortsatte i okontrollerat luftrum och
jag kunde nu nå fram till en konvergenslinje i höjd med Traryd, en
dryg mil från Hallaryd. Den kalla och fuktiga sjöluften kondenserade och bildade trasor, som hängde ned som en vägg 600 meter
under molnbasen. Konvergensen tog mig upp till drygt 2300m i
en kavlugn 3-metersblåsa.
Hallaryd vändes kl. 14:54 på över 2000 meter och tredje benet
hade gått med 118km/h.

Fjärde benet: Motvind och svårnavigerat
Jag försökte ta samma fina blåsa i konvergensen, men bara hundratalet meter lägre än förra gången fick jag inte fatt i stiget trots fi-

skande. Typiskt. Någon mil längre fram löste det sig dock och jag
fick åter en 3-metare upp till dagshögsta, nästan 2500m. Frågan
var nu hur man skulle lyckas ta sig upp till Sandhem, 15 mil bort
i motvind och genom snön? Snöbyarna bildades i Jönköpings TMA
och drev sedan mot sydväst tvärs min bana och snöade ur sig rejält
i ett brett band ned mot västkusten och Bolmen. Jag arbetade mig
upp mot Bolmen och gick längs östra kanten av snöområdet upp
mot Värnamo. Det var längre mellan blåsorna, men riktigt bra termik där det steg. I höjd med Värnamo fick jag 4 m/s hela vägen
från 1300m och upp till molnbasen – härligt!
Efter mycket snöfall och ett par 3-metare var jag igenom snöbyarna utan någon större dramatik. Den sista biten upp till Sandhem så började de stora molnen se trötta ut och det krävdes lite
mer sökande för att finna kärnorna. Jag rundade Sandhem 1200m
över kyrktuppen och styrde kosan hemåt – klockan var 16:42 och
motvindsbenet hade gått i sega 91 km/h trots stark termik.

Efter Sandhem hade jag banans ”lägsta” punkt, c:a 900m AGL, innan jag åter fick 2-3m/s längs kanten av Jönköpings TMA. Resan
ner till Dalstorp gick utan problem och rakt över brytpunkten tankade jag en del höjd i en gammal 2-metare, alltmedan jag funderade över hemresan. Det var mycket snö i luften på sista benet hem
och det gick inte skönja några fler cumulusundersidor hemåt. Söderut gick en enorm molngata och jag valde att gå i den även om
den var 45 grader ur kurs till en början. 55km från mållinjen fick
jag finalhöjd i en 3-metare och kunde bygga ytterligare marginal i
molngatan hemåt. Mållinjen passerades klockan 17:42 på syrgashöjd, 700 meter. Natten var ung och efter att ha gått runt 75 mil
med 103 km/h var min plan var att bygga lite extra distans för RST
utöver den deklarerade banan.

Kvällstermik
Det drog fortfarande med 3m/s vid Bolmenkanten kl 18 på kvällen och jag flög söderut och kände på de snöande molnformationerna vid sjöbriskonvergensen ner mot Markaryd. Det var en vacker och dramatisk himmel och jag hann med ett slag norrut också
innan termiken började dö ut på allvar. Solen dalade mot horisonten i väster, den kalla skuggan från de utdöende snöbyarna drog
långsamt in och plogade upp den sista termiken. I kvällstermikens
avslutande pust drev jag två mil med vinden i en nolla innan jag
vände hemåt i motvinden i kavlugn luft. Dags att släppa vattenballasten, in på medvindslinjen och landning kl. 19:45 efter 9h 37min
i luften och totalt 92 mil. Ledbruten och lycklig stapplade jag ut ur
X6 och konstaterade med ett brett leende att det går flyga riktigt
långt i Sverige med gamla 15-metersholkar från 1970-talet. H
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Contest Director Markus Ganev med Richard Swanström i Discus 2T.

Uppsala på
verdenskortet
Uppsala Masters er meget mere end et lokal svensk mesterskab. På årets Masters som arrangeres af ildsjælene fra Segelflygarna Uppsala Flygklubb deltog piloter fra Finland, Sverige,
Tyskland, Østrig, Norge og Canada.
Tekst: Jens Trabolt
Foto: Björn Hedin, Uppsala Masters

Tyske Ingo og Simone Trentelj fløj en HpH Twin
Shark M

Jim Acketoft og Wilhelm Wendt havde byttet
den ”gamle” EB 28 ud med en EB 29 DR, som
absolut er det hotteste 2-sædede fly i Norden.
Det virkede efter hensigten, for Jim og Wilhelm
blev nummer 1 i ”Open Racing”.
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Den flyvende meteorolog Emil Björk hjælper
deltagerne på vej: Her ser det decideret lovende
ud.

Foto t.h.
Men der var også dage, hvor vejret mere var til
sauna (jo, finnerne deltog også).

Hvorfor sigte lavt, når man kan sigte mod
noget bedre? Ambitionsniveauet hos arrangørerne af Uppsala Masters har altid været
højt; Fokus er på flyvesikkerhed, kammeratskab og højt sportsligt modspil. Det sidste garanterer mange dygtige deltagere fra
hele Europa. I dette års Uppsala Masters
deltog i alt 46 piloter plus en mængde af
hjælpere og lokale Uppsala-event-officials,
ledet af Competition Director Markus Ganev.
Konkurrencen, som gik fra 8-16 juni, fik
5 flyvedage og 2 practice-dage i de 2 klasser, ”Racing” (fly med handicap 109-115)
og ”Open Racing” (fly med handicap 116
-). Specielt i Racing-klasse dominerede de
tilrejsende finske piloter modstanden fra
rivaliserende svenske piloter som fx Ronny
Lindell (Landskrona) og David Gustafsson
(Borås), og det blev en eksklusiv finsk pris
ceremoni med førsteplacering til Tapio

Tourula, 2.plads til Aku Jaakkola og 3. plads
til Olli Teronen. Ronny fik dog hævet det
svenske flag op til 4.pladsen.
Til gengæld kunne svenskerne give lidt
ekstra ”sportsligt modspil” i ”Open Racing”,
hvor Wilhelm Wendt og Jim Acketoft viste,
at kombinationen af nordens hotteste 2-ship
EB 29 DR og et indfløjet crew var ”unschlagbar”. Uppsalas egen Börje Eriksson i Ventus 3 T erobrede en fin 2. plads med Antti
Lehto i Ventus 2CXA FES på 3.placering.
Også Owe Engström (Eskilstuna) og Bengt
Frid (Arboga) i ASH 25 EB 28 fløj på et solidt, højt niveau gennem hele konkurrencen. De var placeret som nummer 3, men
sidstedagen kostede en reduktion til 4.plads.
Engström og Frid kan trods alt glæde sig
over, at det lykkes at ”outpace” temmelig erfarne piloter som Wolfgang Janowitsch
(Østrig og nummer 3 på IGCs Ranking list)
og Andreas (Andy) Lutz I Arcus.
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h Uppsala Masters

Open Racing

Vindere i ”Open Racing”, fra venstre Börje Eriksson (2), Wilhelm Wendt og Jim Acketoft (1). T.h.
Antti Lehto (3).

#

Pilot

Klubb

Typ

Pts

1

Acketoft & Wendt

Ljungbyhed

EB 29 DR

3,574

2

Börje Eriksson

Uppsala

Ventus 3T

3,269

3

Antti Lehto

Räyskälä

Ventus 2cxaFES

3,082

4

Engström & Frid

Eskilstuna

ASH 25 EB 28

3,053

5

Janowitsch & Lutz

Akaflieg Muenchen

Arcus M

3,011

6

Peter Cutting

Malmö

ASG 29E

2,921

7

Hannu Halonen

Hyvinkää

Ventus 3T

2,795

8

Peter Johansson

Uppsala

ASG 29E

2,775

9

Ronny Eriksson

Ljusdal

Ventus 2cxT

2,314

10

Holger Eriksson

Västerås

ASH 26E

2,188

11

Trentelj & Trentelj

Aero Team Klix

Twn Shark

1,748

12

Tonny Olsson

Stockholm

ASG 29E

1,651

13

Dominik Mauchle

SG Bad Ragaz

DG 808C

1,560

14

Peter Olsson

Göteborg

ASG 29E

259

15

Janne Virki

Cumulus

ASG 29E

17

Racing

Vindere i ”Racing”, fra venstre Aku Jaakkola (2),
Tapio Tourula (1). T.h. Olli Teronen (3).

#

Pilot

Klubb

Typ

Pts

1

Tapio Tourula

Helsingfors

Ventus 2bx

3,614

2

Aku Jaakkola

Hameenlinna

Discus 2a

3,600

3

Olli Teronen

Räyskälä

Arcus E

3,486

4

Ronny Lindell

Landskrona

Discus 2T

3,446

5

David Gustavsson

Borås

LS 8

3,391

6

Per Morten Løvsland

Sandefjord

LS 6

3,208

7

Bo Havèn

Uppsala

Arcus M

3,179

8

Antti Taimioja

Kouvolan Seudun

Duo Discus

3,114

9

Hans Larsson

Uppsala

Duo Discus XLT

3,048

10

Hyllander & Nordh

Uppsala

Duo Discus XLT

2,705

11

Dahlström & Sandberg

Stockholm

Duo Discus

2,535

12

Sirén & Kettunen

Räyskälä

Arcus M

2,451

13

Richard Swanström

Motala

Discus 2T

2,428

14

Visa-Matti Leinikki

Tampere

Arcus T

2,322

15

Sucksdorff & Rajala

Duo Discus XLT

1,876

16

Tor Widman

Uppsala

ASW 27

1,403

17

Johan Rasmussen

Uppsala

Discus b

1,402

18

Jean Yves Germain

CVV Quebec

Ventus 2a

75

19

Mattias Johansson

Örebro

Discus b

0

At afholde en svæveflyvekonkurrence kan være
vanskeligt nok i sig selv. Men i marts, 3 måneder før Uppsala Masters 2019 opdagede arrangørerne, at det faktisk var ulovligt at flybugsere
fra flyvepladsen på Sundbro Pinsedag (Retten
havde besluttet det i en appeldom nogle år forinden.) Arrangørerne havde nu valget mellem at
kancellere Uppsala Masters eller rokere lidt
rundt på kalenderen og anvende d. 16 juni til
konkurrence-dag. Det blev det sidste, og de 4
Pawnees fik lov til at bugsere gridden på vingerne.
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h VM i Glider Aerobatics

WAGAC
2019

Mattias inför start med Laura Redigan (Den enda amerikanska deltagaren) som ”Umbrella Gilrl”
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Svenska laget i landslagsdress på öppningsceremonin

Tekst: Pekka Havbrandt
Foto: Team Sweden

Team Sweden på VM i Deva, Rumänien. I år har Sverige ett helt nytt VM lag i
Glider Aerobatics. Det är bara coachen Pekka Havbrandt som har varit med
förr. För Mattias Svenberg och för Jyrki Laine från Stockholms Segel är det
första försöket. Man måste vara entusiast bara för att ta sig till Deva. Det blir
mer än 200 mil körning med Foxen på släp.
Vi hade planerat en natt på färjan och en natt på ett hotell men bilen ville annat. Mitt i natten på en rumänsk motorväg fick vi punktering. 112 funkar även i Rumänien. Vi blev bogserade till en obemannad parkering och laget fick sova i bilen. Vi lyckades köpa ett
mycket begagnat däck nästa morgon och kom äntligen fram.
Vi hade planerat 4 träningsdagar på plats men vi orkade inte flyga direkt efter natten i bilen.
Med Devas perfekta och varma väder fick vi ändå ihop 6 flygningar per pilot i boxen före tävlingen.
Den enda amerikanska deltagaren Laura Redigan kom ensam
från det stora landet i väster och hade tänkt flyga polackernas Fox.
På grund av lite missförstånd kom den Foxen inte till tävlingen.
Jyrki erbjöd henne att flyga vår Fox vilket hon accepterade direkt.
Tyvärr hade hon mest tränat med en SZD 59 Acro och omställningen till Fox blev för stor. Hon hoppade av efter två tävlingsstarter
men fortsatte att hjälpa till som teammate i Team Sweden.
VM tävlingen består av 6 flygningar varav bara den första är känd
i förväg. Piloterna väljer manövrer på första briefing och sen tillverkar man 5 okända program på plats. Ett okänt program innebär att man inte får provflyga, man måste förbereda sig på marken
och sen flyga programmet för första gången framför domarna. Alla
aerobatic tävlingar går att följa på Facebook och FAI CIVA Results.
Vädret var gynnsamt hela tiden vilket jag aldrig tidigare har varit med om. Vi kunde flyga varje dag. På slutet flög vi bara en klass
per dag och fick ändå ett par lediga dagar. Mattias flög ganska jämt

Ferenc Toth Världsmästare i Glider Unlimited
Patrycia Pacak Världsmästare i Glider Advanced

hela tävlingen och klättrade uppåt på resultatlistan. Jyrki flög lika
bra men gjorde ett par kostsamma misstag. Bla en missad vingtippning i början på ett program och ett program med första manövern utanför boxen. Man kan inte ha en nolla i det här sällskapet
och för hans del slutade det med en placering på nedersta halvan.
För första gången blev en kvinnlig pilot världsmästare. Patrycia
Pacac slog allihop i sin polska Swift. På motorsidan har vi haft
kvinnliga mästare från både USA och Ryssland, men för segel var
detta första gången. Mattias blev 13 och Jyrki 25. För de svenska
piloterna var det första gången de blev bedömda av internationella domare och det blev en hel del diskussioner om poängen, speciellt gällande boxplacering. På VM har man en domarpanel med
7 domare som dessutom har var sin assistent. Ett fair play system
i datorn tar bort eventuella partiska bedömningar och alla konstigt
avvikande bedömningar. Ändå blir man upprörd när domarnas
bedömning avviker mellan de olika domarna och framför allt när
domarnas bedömning avviker från det egna lagets uppfattning.
I år har laget tränat för lite på grund av att jobb och annat har
kommit emellan. Tidigare år har Team Sweden haft över 100 träningsflygningar per år. I år har laget haft ca hälften så många fördelat mellan Långtora, Eskilstuna och Brattforsheden. Men Team
Sweden är här för att stanna. Nästa år börjar träningen i Florida i
januari. Vår nya vän Laura har en Swift som vi kan få flyga med.
Då lägger vi ett gemensamt träningsläger med det svenska och det
amerikanska teamet i Florida. Sedan blir det ett antal träningslä-

ger och träningshelger hemma i Sverige innan nästa VM. Då kommer vi bättre förberedda och har erfarenheterna från årets tävling
med i bagaget. Tyvärr vet vi inte var det kommer att gå. Italien var
tänkt som arrangör, men backade ur. Nu gissar vi på Polen eller
Tjeckien.
Om man som segelflygare vill prova på tävlingsmässig aerobatics måste man se till att den egna klubben tar med aerobatics som
tävlingsgren och ansluter klubben till Konstflygförbundet. Alternativt kan man för en låg avgift gå med som gästmedlem i en av
de två klubbar som håller på med segelflyg aerobatics, UPAC i Uppsala eller IAC22 i Eskilstuna. Då får man all information om regler och tävlingar. Segelflygaerobatics som tävlingsform bedrivs nu
inom Konstflygförbundet och inte längre inom Segelflygförbundet. Vi har nu i Sverige samma ordning som i Finland och som i
de flesta andra länder H
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h Junior SM 2019

Juniorläger och
JSM på Arboga
Då Segelflyget Sverige misslyckats att locka tillräckligt många juniorer till sina tävlingar för att få till ett giltigt JSM sedan 2013, togs
beslutet att anpassa reglerna till verkligheten och minska kraven på
antal deltagare och tävlingsdagar till fyra av vardera. Detta var
säkert en bidragande orsak till att vi år 2019 äntligen fick till ett giltigt juniormästerskap 29/6-6/7
Den här gången på anrika Arboga Flygfält
där klubben de senaste åren gjort sig känd
som en pålitlig och populär tävlingsarrangör.
Därför fanns alla förutsättningar för en bra
tävling, utrymme på mark och i luft, organisation och förhoppningsvis bra väder. Vi
har numera en centralt utsedd juniorsamordnare i David Gustavsson, som fått ihop
ett bra kärngäng av juniorer som det senaste året träffats vid läger och segelflygkonferensen och även privat vid några tillfällen.
Det är ju faktiskt så att våra yngre medlemmar skattar det sociala sammanhanget betydligt högre än vad jag tror att vi veteraner
kan förstå. Därför var det extra viktigt att
ordna med en trivsam miljö inför tävlingen.
Ett önskemål som kom från juniorerna själva och David var att vi skulle kombinera
tävlingen med ett läger öppet för icke tävlande, men flygande juniorer. Totalt var det
nio juniorer varav tre (hela 30%) tjejer som
hörsammade vår inbjudan till läger och tävling. För att ungdomarna skulle trivas med
sin veckolånga vistelse på vår relativt spartanska anläggning fick vi rensa ut samtliga
utrymmen i baracken (som anlades inför
Dam-VM 2011) och inreda sovrum och ett
rejält ”soffhäng”-hörn. Det sistnämnda blev
en riktig ”hit”. En 42”-TV lånades in och
kunde hjälpa att skapa lite fotbolls-VM-feber, när de svenska damerna ordnade med
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bronspengen.
Ungdomarna hade själva planerat förtäring med frukost-lunch och middag samtliga dagar. Under veckodagarna köptes
lunchen in från personalrestaurangen ”Gyllene Balken” och serverades ute vid fikavagnen. Mycket praktiskt och gott. Så ingen behövde gå hungrig särskilt länge.
Lägret anordnades även med syfte att höja
flygtrimmen hos de tre JSM-deltagare som
inte uppfyllde flygtidskravet på 125 flygtimmar. Deltagande i lägret sattes som ett krav
för att dispens skulle kunna ges. Flygningen
då. Jo, det flögs varje dag lördag-lördag. Efter den dagliga obligatoriska briefingen kl
10.00 med vädergenomgång och en träningsuppgift gjordes samtliga flygplan i ordning
och hamnade småningom i lufthavet. Trots
det synnerligen tveksamma vädret fanns
inga sura miner hos juniorerna utan flygningen i sig var lika självklar som att äta
frukost. Endast på måndagen fick de hålla
sig på marken mest pga den besvärliga sidvinden. 40-50 km/h i byarna i rak sida är
inte försvarbart att starta i. Dagen fick i stället delvis utnyttjas till det, i Arboga, obligatoriska, besöket på robotmuséet, där det bl
a ges möjlighet till flygning i simulator.
Tyvärr tillät inte de flesta dagarna att
genomföra sträckflygning utan det fick bli
termikträning i svag termik, lite skolning

Tekst: Lars Jauring, Arboga FK
Foto: Arboga FK

Frida Jonsson från Ljusdal tillsammans med pappa Ulf i klubbens medhavda
DG1001M, deltog under träningslägret

Ludvig Jauring gjorde en kort demoflygning
med reportern på SVT Västmanland. Ett litet
reportage visades senare på kvällen

Ylva Molin var inte nödbedd att hjälpa till vid
hämtning av Benjamin Säll och hans DG300
efter torsdagens utelandning i veteåkern
utanför Kungsör

Nordic Gliding 2019 SIDE 61

h Junior SM 2019

Dennis Jensen, Ylva Molin och Emma van der
Meer väntar ut blåsvädret på marken den här
gången

Benjamin Säll i DG300 fotat från PIK20D med
Ludvig Jauring bakom spakarna i termiken
över Långsvan

En bra illustration på den besvärliga vädersituationen under veckan

Allt är inte vad det ser ut att vara…..Erik Tistrand torkar regn

”
Erik Tistrand (3:a), Dennis Jensen (1:a) och
Benjamin Säll (2:a).

och inflygning på nya typer.
Även själva tävlingen drabbades av dåligt
väder och det gick endast att få ut en riktig
dag. Första och andra dagen slutade med
utelandningar eller avbrutna flygningar och
återlandning på fältet. Glädjande nog så
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Glädjande nog så kunde ändå, efter en
flygning på 163 km den sista dagen på tävlingen, Dennis Jensen från Norra Upplands
Flygklubb koras till svensk Juniormästare
2019.

kunde ändå, efter en flygning på 163 km
den sista dagen på tävlingen, Dennis Jensen
från Norra Upplands Flygklubb koras till
svensk Juniormästare 2019. En mycket lycklig Dennis som i familjens LS7 satsar stenhårt på att bli en av de uttagna till kommande internationella Juniortävlingar. Vi får önska honom och övriga juniorer lycka till
med sina satsningar. Läs mer om själva tävlingen på Segelflygets hemsida.
Sammanfattningsvis blev det under veckan dryga 60 flygningar i mestadels uselt
väder men, trots det, mycket gott umgänge

och inspiration inför framtiden. Deltagarna
trivdes bra trots det usla vädret och tyckte
att vi i klubben lyckats bra med att fixa till
en hög ”mysfaktor”.
Att vi har dessa fina ungdomar, som förhoppningsvis blir fler de närmaste åren och
till kommande juniorträffar, bådar gott inför framtiden.
Slutligen ett tack till Arboga Flygklubb
med alla funktionärer med ständige tävlingsledare Mats Lundqvist i spetsen som i
vanlig ordning ledde tävlingen på ett lugnt
och säkert sätt. H
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Det er fedt
at flyve DM!

Morten Bennick fra PFG blev Danmarksmester i 15-meterklassen.

Arne Boye-Møller kom til mesterskabet med sin nye Jonker JS3-18 og var
ellers en af favoritterne. Men Arne var efter eget udsagn: ”slet ikke mentalt klar til mesterskabet” og derfor fik en usædvanlig dårlig DM-placering.

Henrik Breidahl havde derimod svært ved at bevare sit dårlige humør. Det
blev til en førsteplads i 18-meterklassen i Henriks nye JS3. ”Jeg har fløjet
60 timer i den indtil videre. Den er stabil under termikflyvning, men dog
agil. Jeg kan godt lide muligheden for meget høj vingebelastning”, sagde
Henrik som dog fik lejlighed til at vise, at en JS3 også kan vinde under svage forhold.

Men uden hjælpere og slæbepiloter kommer DM-feltet ikke langt,
så totalt var langt over 100 personers i fuldt sving på Arnborg.

2.plads og viste, at solen slet ikke er gået ned over ASG 29 endnu
på trods af nyere konstruktioner. Det er fortsat piloten som er vigtigste faktor.
”Jeg var ganske enkelt ikke mentalt klar til mesterskabet, da jeg
stillede op”, forklarer Arne Boye-Møller til NORDIC GLIDING efter mesterskabet:. ”Alt for meget arbejde og rejser havde forhindret
mig i ordentlig forberedelse, og det viste sig tydeligt i min performance. Jeg satsede forkert flere dage og landede ude”, siger han. På
et tidspunkt var det så slemt, at Arnes hjælper, Allan overvejede at
bytte pilot undervejs ...
På mange måder var det en sund konstatering, og noget som giver fornyet respekt og dynamik i mesterskabet. Det kræver noget
at vinde, og de ”gamle rotter” kan ikke være sikre på at vinde trods
stor rutine. (Her skal det dog siges, at Jan W. Andersen vandt som
forventet i klubklassen!) Positivt er det også at se, at gruppen af
tidligere juniorer, som fx Martin Steen Andersen er rykket op i resultatlisterne.

Intet er givet på forhånd

Tekst og foto: Jens Trabolt
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Ulrik Eilert (t.v.) kunne nyde sit otium som DM-chef emeritus. I stedet
hjalp han Steen Elmgaard (t.h.) (Midtsjælland) med at få ASW 20’eren på
vingerne og flyve sit til en fin 3.plads i klubklassen. Bertel Knudsen (lille
foto) agerede i stedet DM-chefvikar, inden Anders Møller-Andersen tager
over næste år.

Af naturlige årsager kunne NGs reporter ikke høre, hvad Jan
Fahlgren sagde under starten i sin ASH 26. Men tommelfingeren indikerede”op”. Det tolker vi som: ”Det er fedt at flyve DM!”. Jan sluttede på en samlet 5.plads i 18-meterklassen.

Et DM er rigtig mange mesterskabet i et. Ud over de 5 klassers naturlige variationer er der også stor variation piloterne imellem: Nogle har indset, at de nok aldrig
vinder, men hvad gør det når det er så spændende at være med? Og så er der naturligvis - også de piloter som bare flyver for at vinde. Årets DM bød på tumultariske vejrforhold for deltagerne: Det var ikke nok at stille op og flyve på rutinen,
hvilket også prægede resultatlisten.

DM-teamet med chefen Bertel Knudsen i spidsen havde blokeret
11 dage i slutningen af maj og starten af juni til mesterskabet. Det
måtte da give mindst en håndfuld gyldige konkurrencedage for de
gode piloter i klub-, standard-, 15-, 18, og 2-sædet klasse? Vejrguderne havde dog andre planer med tricky frontpassager, lave skyer
og nedbør linet op på stribe, og mesterskabet sluttede med bare 4
gyldige dage. Uanset giver det dog DM 2019 prædikatet ”Godkendt
og Gyldigt”, en helt okay mellemvare, flankeret af tidligere mesterskabet som bestemt både har været dårligere og bedre: Hvem mindes fx ikke det ugyldige 2013-mesterskabet som druknede i regn
– og på den anden ende af spektret, 2016 DM’et med det ”afrikanske hammerwetter” med vilde CU-baser på 6-8000 fod og Arne

LS4-power forever! Feltets mest sociale buddyflyvning: Julia Dresler Nørtoft (Vejle) (stort billede) og Christina Solberg Hansen (Aarhus), begge i
LS4 havde fokus på oplevelsen og ikke så meget den endelige resultatliste
i klubklassen: ”Vi fløj i team sammen. Det var været mega-hyggeligt.
Hvorfor har vi ikke en buddy-klasse under DM?”, sagde Christina.

Boye-Møllers og Peter Eriksens task-speeds på den anden side af
150 km/t?

Over 100 personer på ”job”
68 personer stillede totalt op som piloter i 59 fly. Hertil kommer
admistrationschef Josefine Christensen, pointberegner Kim Jakobsen, vejrguru Niels Thomsen, trafikleder Henrik Gormsen og ikke
mindst vikarierende DM-chef Bertel Knudsen, som trods sin status som førstegangs-chef leverede et velorganiseret DM. Bertel tog
stafetten efter Ulrik Eilert som nu skal nyde sit velfortjente otium
som tidligere DM-chef. Det er i øvrigt Anders Møller-Andersen
(AMA) som skal køre showet fra 2020.

At det var et rigtigt mesterskab og ikke bare gentlemen-flyvning
viste specielt 18-meterklassen. Her var Arne Boye-Møller i sin nye
JS3 en af favoritterne, specielt baseret på sin historik med 9 DMtitler i 18-meterklassen (2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016,
2017 og 2018), en lang række af successive sejre bare afbrudt af det
ugyldige DM i 2013 og Steen Elmgaards DM-titel i 2015. Men som
det skulle vise sig var 2019 et mesterskabsmæssigt ”annus horriblis” for Boye-Møller, som endte på en uventet 9.plads efter en fejlsatsning.
En ringe trøst var det måske for Jonker-agenten Boye-Møller, at
den velflyvende Henrik Breidahl fra ØSF placerede sin nye JS3 på
en førsteplads og at Arnes gamle Ventus fløjet af Chris Møller placerede sig på 3.plads. Peter Eriksen, Kolding, erobrede en solid

Nordic Gliding 2019 SIDE 65

h DM i Svæveflyvning 2019

Thomas Leander coachede de unge piloter i
DSvU-talent Duo’en.
Mathias, 21, fra Kolding FK (i midten) har i øvrigt en mission med at akkumulere flyvetimer.
Hvorfor? Jo, Klubkammeraten Peter Eriksen har
venligt stillet sin ASG 29 til disposition, hvis
Mathias kommer over et aftalt antal timer i næste sæson. Det er da en klubkammerat som er
værd at have!
Til højre Casper (28) fra Vestjyllands SFK som
fik sig en oplevelse med bare 22 timer totalt i
logbogen: ”Det er spændende at være SÅ langt
hjemmefra”, sagde han om strækflyvningens
glæder. Modsat af, hvad man ellers skulle tro,
kunne Thomas Leander i øvrigt berette, at der
ikke er stor interesse for at deltage som co-pilot
i talentflyet. Det er mærkeligt, at en mulighed
for at deltage gratis i et hotship som Duo XL
med en erfaren coach ikke bliver udnyttet mere.
Den mulighed er der hermed gjort opmærksom
på!

Standardklasse - top 5
#

Pilot

Klub

Type

Pts

1

Jan Jørgensen

Midtsjællands SFK

LS 8 neo

2,758

2

Filip Bojanowski

Øst-Sjællands FK

Discus 2a

2,739

3

Uffe Edslev

Aarhus SFK

LS 8

2,536

4

Dennis Høj

Holstebro FK

LS 8

2,532

5

Poul Kim Larsen

Midtsjællands SFK

Discus 2A

2,478

15 M-klasse - top 5

Søren Braes (Holstebro FK) deltog med Ole Arndt (SG-70) som styrmand.
Duo’en sluttede som nummer 6.

#

Pilot

Klub

Type

Pts

1

Morten Bennick

Polyteknisk FG

Ventus
2cT

3,107

2

Jan Hald

Midtsjællands SFK

Ventus
2cT

3,069

3

Thomas Grove

Herning SFK

ASG 29E

2,824

4

Knud Møller Andersen

Herning SFK

Ventus
2cT

2,763

5

Johnny R. Jensen

Billund SFK

ASW 27B

2,48

18 M-klasse - Top 5

Thomas Dantoft (Kolding) deltog i Klubklassen
med den skønne Std Libelle WL. Takket være
det effektive handicap-system kan fly med vidt
forskellig performance deltage i samme klasse
og have en meningsfuld konkurrence. Thomas
blev nummer 7 ud af 13 piloter i klassen.

Nordsjællands Björn Rechinger deltog med sin
selvstartende Ventus 2CM.

Jan W. Andersen fra Nordsjællands SFK i ASW 20 WL tog 2019-klubklassemesterskabet tilbage efter Sviatoslev Roublev sejr i 2018. Både i 2015,
2016 og 2017 vandt Jan, så det er ikke noget uvant oplevelse for ham.

#

Pilot

Klub

Type

Pts

1

Henrik Breidahl

Øst-Sjællands FK

JS3

2,912

2

Peter Eriksen

Kolding FK

ASG 29e

2,760

3

Chris Møller

Vestjysk SFK

Ventus
2cxT

2,641

4

Martin Steen Andersen

Øst-Sjællands FK

Ventus
2cxT

2,560

5

Jan Fahlgren

SG-70

ASH-26E

2,311

Klubklasse - Top 5
Koldings Peter Eriksen iklædte sig den jakke,
som tidligere har sikret ham 2 franske mesterskaber. Effekten udeblev ikke, for Peter fløj sig
til en 2.plads i 18-m-klassen i det vanskelige
vejr og viste i øvrigt, at ASG 29 endnu kan hænge på et nyere felt af JS3 og Ventus.

Et velfortjent resultat
” Efter min mening gik det måske mest velfortjente mesterskab til
Mogens Hoelgaard og Flemming Andersen fra Herning SFK”, siger DM-chef Bertel Knudsen efter konkurrencen, da stilheden har
sænket sig over Arnborg. Hoelgaard og Andersen deltog i den
2-sædede klasse i en Arcus: ”De har trænet rigtig meget, måske
fløjet over 100 timer før mesterskabet for at komme i et så højt træningsniveau som muligt. Det var virkelig fortjent”, siger Bertel, som
også forventer at Mogens og Flemming vil træne lige intensivt før
VM næste år.

VM-kvalificering

Verdensmesteren fra 1983 Stig Øye fra Polyteknisk Flyvegruppe luftede sin nye Ventus M i 18-meter-klassen, hvor han fløj sig
til en samlet 8.plads.
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DM er i øvrigt ikke ”bare” et DM, men tjener også som kvalificering til nationalteamet og videre VM-deltagelse i 2020. Det tilføjer
naturligvis et ekstra spændingsmoment for toppiloterne. Nationalteamet 2020 udtages udelukkende på basis af DM 2019 resultatet. For at være på nationalholdet skal man være mellem de 4 første i sin klasse. Det betyder, at teamet til Stendal i skrivende stund
(med forbehold for ændringer) ser ud til at blive: Åben-klassen –
Jan W. Andersen og Chris Møller. 18M-klasse – Henrik Breidahl
og Peter Eriksen samt Mogens Hoelgaard og co. i 2-sædet klasse.H

#

Pilot

Klub

Type

Pts

1

Jan Walther Andersen

Nordsjællands
SFK

ASW 20
WL

3,243

2

Morten Hoeck Pedersen

Sønderjysk FK

Glasflügel
304

2,712

3

Steen Elmgaard

Midtsjællands
SFK

ASW 20
WL

2,670

4

Johnny Andresen

Vestjysk SFK

Std.
Cirrus

2,611

5

Hans-Christian Kolb

Sønderjysk FK

DG-200

2,567

2-sædet klasse - Top 5
#

Pilot

Klub

Type

Pts

1

Hoelgaard & Andersen

Herning SFK

Arcus T

3,344

2

Sørensen & Larsen

SG 70

Arcus T

3,183

3

Tom Jørgensen

Midtsjællands
SFK

Arcus T

3,047

4

Kristian Rødgaard Rosenkilde

Vestjysk SFK

Duo Discus T

2,814

5

Mauritsen & Mauritsen

Skrydstrup
SFK Svæveflyveklub

DG1000T

2,256
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SIghtseeing fra oven, her svigter Norges fjeldområder ikke. Her i forgrunden Hydnefossen i
Hemsedal.

Øverst: I venstre sæde Eggemoens ejer Ola Tronrud. Han flyver med Aurel Hallbrucker som er en
af Stemme-instruktørerne og mange gange
østrigsk mester.

Øverst: Stemme fik lov at låne de fine hangarer
af Tronrud. Vingerne kan foldes, så de 25 meter
bliver til Cessna-dimensioner.
Nederst: Middag og udveksling af historier.

Horizons 2019

Eggemoen Flyplass, nær Hønefoss i Norge, var centrum for det årlige eksklusive Stemme
Horizons-event. Det er et kombineret demo- og get-together-event for eksisterende og
potentielle Stemme-ejere.
Tekst: Thilo Harsdorf
Foto: Simon Rainer

Deltagere, ledsagende flyveinstruktører og arrangører kom fra europæiske og langt fjernere destinationer som New Zealand, Australien, Sydafrika og USA. To deltagere og nylige stolte ejere af en
Stemme S 12 fløj selv fra Belgien og Holland. Tre andre Stemmefly deltog med flyveinstruktører fra flyveskolen Mountain Soaring
i Innsbruck. 2 yderligere fly deltog, inklusive Stemme-demonstrationsflyet fra Tyskland. Der er topforhold ved flyvepladsen, inklusiv rigelig plads til at manøvrere og parkere ”orkideer” med en
spændvidde på 25 meter. Takket været den gæstfri modtagelse fra
ejeren af flyvepladsen Ola Tronrud (Tronrud Engineering har hovedkvarter med ca. 150 ansatte på Eggemoen, red.) kan vi bruge
det moderne udstyrede briefingrum i hans hangar hele ugen.
Allerede på ankomstdagen opstår spontant de første korte flyvninger; Albert fra Sydafrika hopper direkte fra lufthavns-taxien
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over i Innsbruck-Stemmen.
Om aftenen mødes alle til den officielle start af touren på Hotel
Sundvolden, smukt beliggende mellem Steins- og Tyrifjorden.
Svæveflyve-området strækker sig syd til nordvest for Eggemoen.
Vejrforholdene i uge-prognosen forbedres dag for dag. Den reelt
eneste ”uflyv-bare” dag tilbringer vi med at udforske det omkringliggende område og besøge produktionsfaciliterne for militære
droner (mini-helikoptere) direkte ved flyvepladsen.
De sidste to dage bruges af alle til længere strækflyvninger over
høje fjeld og gletsjere. Jeg starter med Elizabeth fra Miami. Lige
efter starten nyder vi den fantastiske udsigt over den lange sø nord
for flyvepladsen og tester kraften i stiget under den første cumuli
med motoren i tomgang. Under den tredje cumulus finder vi 3 m/s
stig. Det afgør sagen, og derfra flyver vi som ”pure glider”. Proces-

sen med at cutte motoren går enkelt under termikflyvningen. Afkøling af motor, nedbremsning af propellen til stilstand, placering
af propellen og endelig lukning af flyets næse ændrer stort set ikke
aerodynamikken undervejs - et genialt træk ved Stemme. Da vi
er kommet op under skybasen fortsætter vi på en planlagt bane
langs Adal mod Jotunheimen-fjeldmassivet i nordvest. Landskabet fra luften er betagende smukt og varieret: Det er kendetegnet
ved vekslende søer, dybt afskårne dale og plateaulignende områder med mange små søer, skov og stenede områder. Ud over at
nyde landskabet, øver Elisabeth sig på at finde den bedste energilinje i himlen; Vi vil jo helst ikke svinge for meget rundt. Det er
bedre at flyve på konstant kurs med små ændringer. Vi ændrer
kurs til fordel for et meget pænt udviklet skysystem vestover og

flyver nu i en hurtig delfinstil direkte under skybasen mod fjeldene. Stemme-flyet viser nu sit potentiale: Når det stiger flyver vi
langsommere og ændrer flaps til positiv og får optimal højde, derefter accelererer vi i minus-flaps for at krydse de efterfølgende synkområder.
Det virker, og Elisabeth er fornøjet: ”Jeg troede aldrig, at vi ville
klare os igennem med så lidt højdetab!” ”Jo, energilinjer fungerer
ofte fint!” Jo nærmere vi kommer på fjeldene, jo tydeligere er det,
at vi ikke når vores ultimative mål i dag: Sognefjorden - Norges
længste fjord. Bag de høje fjeld strømmer lave skyer fra vest og
med udpræget instabil bygeaktivitet forhindrer det den videre flyvning. Desto mere nyder vi udsigten vi over det snedækkede landskab dækket af sne og gletschere.
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Luksuriøse faciliteter; Eggemoen flyplass ved
Hønefoss var centrum for dette års Stemme Horizons.

navigation

I samarbejde med LX Navigation kan vi
tilbyde at udlåne et LX EOS 80 variometer
gratis.
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LX EOS 80 på prøve gratis

LX EOS80

LX Colibri X
LX ERA80
EB-Avionics er forhandler for:

Motorer-Reservdelar-Tillbehör
Tel +46-(0)171-414039

LX 10K
LX FLARM EAGLE
(PowerFLARM)

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

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

Distraheret af de intense indtryk kommer Elisabeth nu pludselig i tanke om, at hun om en time har en shopping-aftale med sin
mand på flyvepladsen. Vi glider nu højden af langs Hallingdal og
starter så motoren for at cruise tilbage til Eggemoen med over 200
km/t for motor.
Om aftenen vender man tilbage til hotellet for aperitifs og middag - dagens oplevelser udveksles intenst. Nogle af deltagerne har
mødt hinanden i luften og fløjet som et team undervejs, andre piloter er landet på den meget smukke flyveplads på Klanten (ja!,
red), mange har set store vandfald, andre store regnbuer fra luften.
Samtale-emnerne er også de velkendte rookie-problemer med at

holde tråden i midten og øvrige læringsfremskridt med svæveflyvning.
Efter en uge sammen blev deltagerne kendt med hinanden, fik
venner og aftaler. De fleste ser allerede frem til den næste Horizon
Tour i 2020 og er nysgerrige efter at se, hvor de skal hen - destinationen var ikke fast ved redaktionen slutning.
På afrejsedagen spreder gruppen sig lige så stjerneformet som
ved ankomsten – flere flyver med Stemme S12 direkte fra Norge
til Belgien og Innsbruck, andre må over i større jetfly for at rejse
til Sydafrika, NZ, Australien og USA. Tak for nu, Norge. H

E-mail info@lycon.se · www.lycon.se
Härkeberga 16
SE-745 96 Enköping
Sverige
Auktoriserad distributör för Rotax Aircraft Engines i
Skandinavien och Baltikum

LX Sweden

Anton & Robert Danewid
web: lxsweden.se

alla priser inkl moms och frakt, reservation för prisändringar
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”

lead the pack…

Når dette blad udkommer, har der været afholdt en Elektrisk Svæveflyvedag
på Kaldred. Vi siger til alle, at svæveflyvning er en grøn sport, så må vi
også aktivt kigge ind i fremtiden og
begynde at investere i rigtigt grønne
løsninger.

af Peter Eriksen, Formand, DSvU

LEDER:

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

Your contact partners in Europe and U.S.:

www.hph.cz

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

photos © Petr Kolmann/

Vinterarbejdet står for døren
Sommeren går på hæld, og vi kan så småt begynde at gøre status på 2019.
De mange deltagere ved såvel Danmarksmesterskaberne som
Sun Air Cup var desværre ikke begunstiget af de perioder med
godt vejr, vi havde i løbet af sommeren. Det er de betingelser, vi
må leve med i vores sport. Det er dejligt, at stemningen alligevel
var god ved begge arrangementer.
Heldigvis blev mange klub-sommerlejre begunstiget med dejligt sommervejr og god termik.
På det internationale område bød sommeren på såvel Europamesterskaber som Verdensmesterskab for juniorer. Resultaterne
for de danske piloter var på det jævne med enkelte positive indslag. Det er dog skuffende, at vi ikke fik en junior placeret blandt
de 10 bedste til VM. Der må være noget, vi kan gøre for at forbedre dette til næste Junior-VM om to år i Tjekkiet.
Når dette blad udkommer, har der været afholdt en Elektrisk
Svæveflyvedag på Kaldred. Vi siger til alle, at svæveflyvning er en
grøn sport, så må vi også aktivt kigge ind i fremtiden og begynde
at investere i rigtigt grønne løsninger. De første elektriske svævefly er i drift i Danmark, men der er mange teknologiske udfordringer, som skal løses, og mange investeringer, der skal foretages, inden vi helt kan vinke farvel til benzin og diesel. DSvU vil
gerne støtte de organisationer og firmaer, som aktivt arbejder på
at finde løsningerne på disse udfordringer.
Det er tid at vende blikket mod vinterarbejdet. En af de helt
store udfordringer bliver den nye SPL-teori, som vil stille ændrede
krav til de, der underviser. Fra Unionens side er vi ved at skabe en
ny database af teori-spørgsmål og lave undervisningsmateriale,
som matcher kravene fra EASA. Det er et stort arbejde, og alle

fag bliver ikke klar til oktober. Det er meget vigtigt, at klubberne
er opmærksomme på disse ændringer, og ikke bare fortsætter
med at undervise som hidtil. I løbet af efteråret vil der komme
mere information fra Unionen om dette. Jeg vil gerne opfordre til,
at klubberne samarbejder om denne omstilling.
Nogle af Unionens udvalg mangler medlemmer, specielt Fastholdelsesudvalget og Rekrutteringsudvalget er svagt kørende.
Det ville være dejligt, hvis vi kunne få lidt mere opbakning i disse
områder, eller input til hvad vi skal gøre anderledes for at få udvalgene bemandet.
Det er også vigtigt, at alle husker at konvertere deres ICAO-certifikat til et nye EASA-certifikat, inden de gamle certifikater udløber til foråret. I den forbindelse må man ikke glemme, at Trafikstyrelsen også skal bruge tid til sagsbehandling og udsendelse
af de nye certifikater. Skynd dig at komme i gang, så snart din
klub beder dig om det.
Husk at gøre brug af Unionens simulator i løbet af vinteren. Simulatorflyvning er en rigtig god måde at holde flyvetræningen
ved lige på. Ikke kun elever, men også piloter, som ikke har fået
fløjet så meget gennem sæsonen, kan have stor glæde af simulatorflyvning.
I det hele taget er det vigtigt, at specielt de nye medlemmer
ikke glemmer klubben i løbet af vinteren. Det er vigtigt, at de bliver involverede i vinteraktiviteterne og føler, at de bliver en del af
det fællesskab, der eksisterer i klubben året rundt.
Hvis I planlægger medlemsmøder i klubben, deltager medlemmer af Hovedbestyrelsen gerne, så vi kan få en snak om, hvordan
vi fortsætter med at udvikle vores sport, eller om andre ting, som
er vigtige for din klub.H
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h SM 2019 Skövde

Johansson & Osolian (Skövde FK) i Twin Astir III.

Gloria Stenfeldt (Stockholms SFK) tävlade i
Standard Cirrus WL.

Hannes Wemming (Kronobergs SFK) självstarter
i ASH 26 E.

Familjen Gustavsson (Borås SFK), svenska mästere i tvåsits.

”

Den här dagen besvärades dock av en kraftig ostlig
vind på såväl marken som ute på banan och det
blev också en del suspekta starter som dock redes
ut på bra sätt av såväl segelflygarna som bogserförarna.

Svårflugit SM
SM i Segelflyg i Klubb, 18M, & 20M-klass i Skövde. Alla piloter flög
och kämpade bra i det svårflugna vädret.
Tekst Anders Blom
Foto Jens Fagerberg

T

Ronny Eriksson (Ljusdal) & Rickard Sohlberg (Uppsala) på
”short final” i Arcus M.
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ävlingen började lördagen 27/7
i riktigt varmmasseväder med
tempar upp till 30 grader och
svaga vindar med undantag för
måndagen de tre första dagarna. De utlysta
banlängderna blev också därefter. Många
utelandningar blev det, såväl fysiska i terrängen liksom tekniska så piloter och lag
hade det svettigt i värmen.
På tisdagen blev det äntligen väderbyte
med en tempsänkning ned till 14-16 grader
och regn vilket nog var uppskattat av de flesta som fick en behövlig vilodag. Första dagen flögs det polygonbanor på 188 km i
klubb resp 246 km i 18 m & 20 m-klass. Tre
piloter gick runt och Norske Kato Kvitne
var snabbast med 60 km/h i snittfart. I 18mklass var det två piloter som flög runt och
där vann Torbjörn Hägnander Lidköping,
med 74 km/h. I 20m-klass blev det ingen
tävling.
Andra dagen var det också polygonbanor
på 168 km i klubb och 211 km i 18 m &20
m-klass. Den här dagen besvärades dock av
en kraftig ostlig vind på såväl marken som

ute på banan och det blev också en del suspekta starter som dock redes ut på bra sätt
av såväl segelflygarna som bogserförarna.
Ute på banan fanns det de som träffade på
vindar mellan 50 -70 km på höjd vilket naturligtvis var hämmande för flygningen.
Trots vinden så flög sju i Klubb, tre i 20m
och sex i 18m-klass runt, drygt hälften av
de startande vilket måste sägas var riktigt
bra gjort. Vann i Klubb gjorde Per Carlin
Arboga FK med 62 km/h, i 18 m vann Peter Cuting Malmö SFK med 78 km/h och i
20m-klass segrade far & son Gustavsson
Borås SFK.
Tredje tävlingsdagen var åter lika varm
och nästan vindstilla och vid fältbrifieng
blev det AAT-banor som längst på 303 km.
Vädret var svårbedömt och ute på banorna
var det riktigt dyster väder bitvis. Detta avspeglades naturligtvis i resultaten med låga
farter, korta distanser och mycket utelandningar och det vara bara 11 som fullbordade sina banor. Återigen visade Per Carlin
och Peter Cutting att det inte var en tillfällighet att de vann gårdagen flygningar. I
Nordic Gliding 2019 SIDE 75

h SM 2019 Skövde

18 M

Kato Kvitne, Os Aero Klub (Bergen) repräsenterade Norge i ASW 20.

#

Pilot

Klubb

Typ

Pts

1

Peter Cutting

MSFK

ASG 29E/18m

3,132

2

Torbjörn Hägnander

Lidköpings Flygklubb

LS 10-st/18m

3,028

3

Holger Eriksson

Västerås SFK

ASH 26E

2,683

4

Hannes Wemming

Kronoberg SFK

ASH 26E

2,542

5

Tonny Olsson

Stockholms SFK

ASG 29E/18m

2,529

6

Bengt Frid

Arboga FK

Ventus 2cxT

2,310

7

Jan Hasslid

SFK Karlstad

Ventus 2cxM

1,937

8

Bengt Nilsson

Göteborg SFK

Ventus 2cM

1,664

9

Ulf Ringertz

Eskilstuna FK

Ventus 2cxT/15m

778

10

Peter Olsson

Göteborg SFK

ASG 29E/18m

74

Segrarna 18m-klass: 1. Peter Cutting (Malmö
SFK), 2. Torbjörn Hägnander (Lidköping FK),
3. Holger Eriksson (Västerås SFK)

Peter Cutting, Malmö i ASG 29/18 M.

Klubb

Thomas Pollack (Östra Sörmlands FK)

20-m klass var det bara ett team som gick runt och övriga flög för
kort för att det skulle räcka till tävlingsdag. Peter Cutting visade
goda takter och flög runt med 93,8 km/h, hela 14 km/h snabbare
än tvåan Tony Olsson Stockholms SFK. I klubb vann Per Carlin på
76,4 km/h, hela 16 km/h före tvåan Björn Regnström Göteborgs
SFK.
Fjärde dagen blev första dagen då alla gick runt på sina AAT-banor återigen i lite mediokert väder. I klubbklassen fortsatte Per Carlin sin segersvit och vann med 78,3 km/h, i 18m-klass vann Jan
Hasslid med 89,5 km/h och Tvåsitsklassen vanns av Löfgren & Dejeby på 79 km/h. De flugna distanserna varierade mellan 187-211
km i de olika klasserna.
Dag 5-7 blev ganska bra med bästa och längsta resultat på fredagen 2/8 då 18-mklass och 20 m-klass flög 33 mil och klubb 26
mil på vanliga polygonbaor. Denna dag noterades också tävlingens högsta hastighet, drygt 100 km/tim av Eriksson & Solberg i
20m-klass. Segrarna var dock de samma alla tre dagarna nämligen
Per Carlin i klubb, Peter Cutting i 18m-klass och Eriksson & Solberg i 20m-klass.
Sammanfattningsvis var det en intressant tävling som utkristaliserades till en kamp om första platsen i de tre klasserna. I klubb
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klassen krigades det, i vart fall
i början mellan Per Carlin och
Thomas Pollack och Per vann
sex av sju tävlingsdagar och
efter fyra tävlingsdagar tog suveränt flygande Per Carlin befälet och han vann i ohotad
stil. I 18m-klass var det en kamp mellan Torbjörn Hägnander och
Peter Cutting. Torbjörn höll Peter stången i fem dagar men då Peter tog fyra dagssegrar så gick han upp i ledningen dag sex och
vann till slut med 104 poäng före Torbjörn. Tvåsitsklassen var hela
tiden en uppgörelse mellan far & son Gustavsson från Borås (som
flög tävlingens enda DG-1000) och Andersson & Ragnarsson, Lidköping som flög DUO-Discus XLT. Gustavssons ledde från start
till mål och vann till slut med 22 poäng. Tilläggas skall att tvåsitsklassen fick ”bara” fem tävlingsdagar.
Sammanfattat blev det en bra tävling med många flygtimmar, även
om de flugna banorna var lite korta beroende i det svårflugna
vädret. Så det var fyra värdiga Svenska mästare som korades på
lördagens prisutdelning. Tillägas skall också att alla piloter flög och
kämpade bra i det svårflugna vädret.H

#

Pilot

Klubb

Typ

Pts

1

Per Carlin

Arboga FK

LS1-f

3,926

2

Thomas Pollack

Östra Sörmlands FK

ASW 19B

3,608

3

Kato Kvitne

Os Aero Klubb

ASW 20

3,339

4

Thomas Hansen

Stockholms SFK

Std. Cirrus WL

3,174

5

Gloria Stenfelt

Stockholms SFK

Std. Cirrus WL

3,014

6

Lars Jauring

Arboga FK

PIK 20 D

2,634

7

Johansson &
Osolian

Skövde FK

Twin Astir III

2,614

8

Björn Regnström

Göteborgs SFK

LS1-d

2,585

9

Nils Gardell

Motala FK

Discus cs

2,352

10

Ragnar
Häggström

Göteborgs SFK

LS7-WL

2,304

11

Malin Torell

Göteborgs SFK

LS7-WL

1,07

Segrarna klubbklass: 1. Per Carlin (Arboga FK),
2. Thomas Pollack (Östra Sörmlands FK). 3.
Kato Kvitne, (Os Aero klubb) här representerad
av Gloria Stenfeldt.

Tvåsits
#

Pilot

Klubb

Typ

Pts

1

Gustavsson & Gustavsson

Borås SFK

DG-1000S

2,955

2

Ragnarsson & Andersson

Lidköpings FK

Duo Discus XLT

2,933

3

Eriksson & Sohlberg

Ljusdals FK / Uppsala SFK

Arcus M

2,836

4

Folkesson & Folkesson

Borås SFK

Duo Discus XLT

2,496

5

Alm & Ohlsson

Herrljunga FK

Duo Discus T

2,106

6

Hensner & Bergling

Motala FK

Duo Discus XLT

2,086

7

Björnstam & Enoksson

Östra Sörmlands
FK

Duo Discus

1,931

8

Löfgren & Dejeby

Karlstad SFK

Duo Discus T

1,906

Segrarna 20m-klass: 1. Börje & Oskar Gustavsson (Borås SFK), 2. Claes Andersson & Börje
Ragnarsson (Lidköpings FK),
3. Ronny Eriksson & Rickard Sohlberg (Ljusdal/
Uppsala).
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KL AR T I L NY BO L I G?

LEDER:

SRA, inte GA
Hoten mot det framtida segelflyget är många, liksom möjligheterna. Är vi tillräckligt modiga och kan ”think-outside-the-box”
för att bli bättre på jämlikhet, inkluderande verksamhet och miljöarbetet? Vågar vi? El-flyg ger oss t ex fantastiska möjligheter.
Härlig nyhet att Borås SFK är så ”modiga” att de satsar på en ASG
32 El med elektrisk turbo!
Ska man utgå från debatten på sociala media så är vi som kollektiv dessvärre inte så modiga. Det är tydligen bra som det är! Vi
har inget jämställdhetsproblem och ”flygskam” etc har inget med
segelflyget att göra.
Ett ännu större problem i framtiden är tillgången till luftrum. Och
här kommer det värsta hotet inifrån vårt eget luftfartssegment
– General Aviation - i form av drönare.
Alla vet att det blir färre och färre fåglar i vårt luftrum, men fler
och fler drönare. Tidigare i somras publicerade EASA två nya förordningar som klassificerar drönare i tre kategorier och hur de ska
opereras. Problemet är hur obemannade flygfarkoster ska integreras med bemannade flygplan i luftrummet, speciellt det okontrollerade. Nu har man hittat på något som heter U-space, som
kommer från den amerikanska förkortningen UTM (Air Traffic Management for Unmanned Aircraft Systems). Det handlar om hur
man ska hantera en stor mängd drönare i okontrollerad luft, när
de flygs bortanför ”line of sight”. När inte längre drönarpiloten
kan se och undvika kollision. EASA pratar inte längre om ”seeand-avoid” (VFR reglerna) utan om ”sense-and-avoid”.
De här systemen kostar naturligtvis och vi lär få vara med och betala för dem.
På EASAs GA Safety Conference i November 2018 pratade man
mycket om att drönarverksamheten växer lavinartat. Drönare, inklusive kommersiell drönarverksamhet, åtminstone de med upp
till 4-6 passagerare, ingår i General Aviation (GA) segmentet, där
segelflyget också ingår, liksom affärsflyg och taxiflyg, vi har dem
alltså på vår egen bakgård.
På flygsportsidan förefaller såväl FAI som vårt eget FSF ”fångat
upp” drönarna på ett bra sätt. Men problemet gäller kommersielSIDE 78 Nordic Gliding 2019

af Robert Danewid, Ordförande, Segelflyget

”

Ska man utgå från debatten på sociala media så är vi som kollektiv dessvärre inte så modiga. Det är tydligen
bra som det är! Vi har inget jämställdhetsproblem och ”flygskam” etc har
inget med segelflyget att göra.
Ett ännu större problem i framtiden är
tillgången till luftrum. Och här kommer det värsta hotet inifrån vårt eget
luftfartssegment – General Aviation i form av drönare.

la drönare.
EASA säger också att de förutspår att 2030 är antalet drönaroperationer så stort att GA, som vi känner det idag, marginaliseras.
D v s, segelflyg riskerar att bli en försumbar del av GA. Det finns
de ”förståsigpåare” som menar att det blir så mycket flygverksamhet att en pilot inte kan hantera trafikbilden utan all flygning
kommer att vara autonom.
Hur gör vi vår röst hörd då? När det gäller kommersiella intressen
vet vi att vi har väldigt lite att sätta mot. Se bara på dagens luftrumsproblematik runt t ex Västerås.
Är det dags för oss att, tillsammans med alla andra flygsportgrenar, lämna General Aviation segmentet och skapa ett eget segment? Att skapa ett Sport and Recreational Aviation (SRA) segment. Alltså återinföra gamla tiders sportflyg och skippa begreppet allmänflyg.
Är det dags för FAI och vårt eget IGC (International Gliding Commission) att lägga mer tid på att anpassa segelflyget (och övriga
grenar) till det moderna samhället, att ta itu med medlemsproblematiken (som är lika illa i alla länder), att argumentera för vårt
sätt att flyga och lägga mindre tid på pyttesmå detaljer i alla regelverk för tävlingar och rekord? Alltså att ägna sig åt sådant som
är viktigt förSlæb
segelflyget.
af tunge fly som fx Duo Discus fra Bjorlis 800 meter
Är det kanske
att återuppväcka
John Roakes
gamla dröm
banedags
er mulig,
men kræver aktivering
af sund fornuft.
om ett World Gliding Federation?H

Bliv BoligKlar
på 24 timer
Book et boligmøde med 1 times varsel.
Senest 24 timer efter mødet får du svar
på, om drømmeboligen kan blive din.
Læs mere på www.al-bank.dk/boligklar

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

Seilflysektionen
informerer
Status Fly Trygt 3
I forbindelse med Luftsportsuka gjennomførte vi teori og eksamen i fagene MYB, FCL og RTL. Kursene hadde svært god deltakelse disse dagene med fult klasserom om mer enn 30 deltakere. Totalt 220 piloter har nå fullført seminaret hvorav 47 også har
deltatt på RTL-delen de ganger dette har vært gjennomført. Dette betyr at ca 1/3 av alle seilflygere nå er gjennom forberedelser
til konverteringen til LAPL. Seilflyseksjonen er godt fornøyd med
dette og vi vurderer nå hvordan programmet skal videreføres i
2020.
Siste mulighet for å delta på Fly Trygt 3 i 2019 vil bli i forbindelse
med sesongavslutningen på Ole Reistad Senter siste helg i oktober. Påmelding legges ut på www.seilfly.no straks.

Instruktørutdanning
Det er igjen på tide å tenke utdannelse av nye instruktører. Kullet for I-kurs i 2020 har sin første samling 11.-13. oktober hvor Okurssamlingen avholdes på Starmoen. Vi trenger minimum 4
deltakere og helst 5-6 for å kunne gjennomføre en kvalitativ god
sentral utdannelse. I 2019 ble I-kurset kansellert for første gang
i historien. Vi håper og tror at klubbene igjen har funnet kandidater for utdannelse i 2020. Oppmelding av nye kandidater gjøres til fagsjefen innen 1. oktober

Seksjonen fortsetter denne høsten med virksomhetstilsyn og
har til intensjon å besøke 3-4 klubber i denne runden. Klubbene
blir tilskrevet nå i slutten på august for avtale om dato og tid for
gjennomføring.

og i tillegge til fagsjef og leder av SU, Svein Larssen, er flere frivillige spurt om å bidra i utarbeidelse av skoleprogram og prosedyrer. Et naturlig utgangspunkt er dagens håndbøker i seksjonen
og den godkjente DTO-manualen NLF Motorfly eksjonen har tatt
fram. Klubbene og deres fagpersoner vil bli invitert inn i prosessen og informert i månedene som kommer. Blant annet planlegger vi for et DTO og utdanningsseminar på nyåret. Mer om dette
så snart dette er konkretisert i invitasjon og program.

Forslag til hederstegn 2020

Endring i klubbkontingent

Vi velger å være tidlig ute med å minne om at søknadsfristen for
forslag til hederstegn som ønskes utdelt i 2020 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?

Husk å gi NLF beskjed i god tid før 1. november om klubben har
vedtatt endret medlemskontingent gjeldene fra 2020.

kvalitative godt mesterskap.

Virksomhetstilsyn

Slepeflyger på Starmoen
Erik Brendstuen avslutter nå i august sin andre sesong som slepeflyger på Starmoen og går rett til kurs hos Widerøe. I løpet av
2 sesonger har det blitt over 400 timer og mer enn 2000 slep på
Erik. Det betyr at vi til sesongen 2020 vil ha behov for en ny pilot til å bemanne slepetjenesten fra mai til august. Kvalifiserte
og interesserte piloter kan ta kontakt med senterleder, Steinar
Øksenholt.

Rehabiliteringen på ORS fortsetter
Som oppfølging av vedtak på seksjonsmøte i april har det blitt
arbeidet videre med en plan for rehabilitering av internatet på
Starmoen. Bygget har stått relativt urørt siden det ble satt opp
og trenger sårt en oppgradering etter snart 30 år. Prosjektering
er gjennomført og godkjent av NLF slik at vi nå kan planlegge
med at arbeidet starter i begynnelsen på november. Planen er å
være ferdig til påske og sesongstart. Vi håper da å kunne ønske
våre gjester velkommen til et betydelig bedre tilbud. H

WE BRING YOU UP FRONT

Seilflymateriellfondet
Ordinær søknadsfrist i seilflymateriellfondet er 1. september.
Seilflystyret har sitt neste møte 9. oktober og lån for utbetaling
vil bli behandlet her. Låntakere som også ønsker ekstraordinær
nedbetaling skal varselet dette inne søknadsfristen

Norges Cup og NM 2020
I seksjonen starter arbeidet med terminlisten for 2020 i september. I denne forbindelse anmoder vi arrangører av Norges Cup om
å melde sin interesse til Konkurranseutvalget ved Lars Rune Bjørnevik innen 15. september.
Pilotmøte under NM 2019 ønsket seg et NM fra Leirin – Fagernes i 2020. S/NLF har tatt kontakt med Valdres Flyklubb og vil i
høst starte forberedelsene sammen med klubben i et oppstartsmøte. Vi håper og tror at vi kan få til et spennende mesterskap
fra en nye arena i et samarbeid mellom seksjon og klubben. Vi
håper å kunne få tilgang til Avinors lokaler og tilrettelegge for et
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DTO for seilfly
Sentralt er vi godt i gang med arbeidet for kunne deklarere en
DTO innen april 2020. Det er en god del arbeide som skal gjøres

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
SIDE46
81 19 19 19
Mobile +45 22 88 20 83
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Segelflyget INFORMERar
Segelflyget informerar forbundets
medlemmer

DSVU INFORMEREr
Generalsekretær Lars Agesen-Pagh
informerer forbundets medlemmer

Dansk Svæveflyver Union
informerer
Kommende arrangementer:
•
•
•

Segelflyget informerar
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.

I øvrigt henvises til kalenderen på medlem.dsvu.dk

Diamant-, Guld-, och Silver-C

Unionsmeddelelser

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.

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

Statistikuppgifter
Statistikinsamling för 2019 finns under RST-online. Vi ser gärna
att klubbarna rapporterar in sin statistik i tid så vi kan redovisa
statistik på Billingehus.

Segelflygets dag 2019
I år hade vi 18 klubbar som anmälde deltagande i segelflygets
dag, samma antal som året innan. I skrivande stund saknas statistik på antalet genomförda provlektioner.

Teknikerutbildning och part-66L

I år hade vi 18 klubbar som anmälde deltagande i segelflygets dag,

Medlemsregistret i IdrottOnline
Medlemslicenser har i år två års giltighet, detta för att testa om
vi kan ha en längre period där klubbarna istället korrigerar medlemmar genom att anmäla borttagning av licenser till Segelflyget. Detta för att möjliggöra en smidig övergång mellan verksamhetsår. Medlemmar som ev. slutar efter säsongen 2019 kommer att tas bort under början av bästa år, Segelflyget kommer
att i vanlig ordning kontakta klubbarna för detta. Nya medlemmar kan hela tiden registreras och godkännas i systemet.
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Strækflyvningskursus 1.-4. september 2019
Klubtrænerseminar 25.-26. oktober 2019
Svæveflyvekonference 9. – 10. november 2019

Under hösten 2019 genomförs våra teknikerkurser enligt nationella regler för sista gången, därefter ska vi följa EU regler och
part-66L. Vi planerar nu med transportstyrelsen hur konverteringen ska kunna utföras från en nationell B behörighet till den
nya L-licensen. Inriktningen är att konverteringen startar i mitten av nästa år och ska vara slutfört senast hösten 2020. Teknikerutbildningen från hösten 2020 kommer i stort att följa samma struktur som idag, men med något större betoning på teoretiska moment och att alla deltagare måste genomgå en examinering för att få ut L-licensen.

Billingehus 2019
Årets segelflygkonferens blir traditionsenligt i Skövde på Billingehus den 15–17 november. Inbjudan och anmälan till konferensen läggs ut på Segelflygets hemsida. Förbundsmötet sker på
söndagen.

/Henrik Svensson H

Unionsmedlemskab og medlemsdatabasen
Ind- og udmeldelse af DSvU skal foregå direkte i medlemsdatabasen/Foreningsadministration. Klubbernes administratorer af
Foreningsadministration kan hjælpe hermed.
Brugerlogin til Foreningsadministration kan foretages via adressen; medlemslogin.dsvu.dk. Link til login findes også på medlem.dsvu.dk under selvbetjening.
Det er vigtigt at klubberne/administratorerne sikrer at der er korrekte e-mailadresser og adresseoplysninger på samtlige DSvUmedlemmer. Ligeledes skal vi henstille til klubberne at de sikre
at listen over ”tillidsposter” i klubberne vedligeholdes i Foreningsadministration.

Uddannelsesbeviser - SPL
I forlængelse af de nye EASA-regler for svæveflyveruddannelsen, hvor det er aftalt med Trafikstyrelsen at elever der starter
på uddannelsen efter 31.12.2018 skal gennemføre uddannelsen
jfr. UHB grp. 900, er der udarbejdet følgende uddannelsesbeviser; Uddannelsesbevis for SPL, Uddannelsesbevis for TMG-rettighed og Uddannelsesbevis for Slæbepiloter. Uddannelsesbeviserne skal genereres fra Foreningsadministration via medlemmets personlige login. Der henvises i øvrigt til Unionsmeddelelse nr. 21 af 29. maj 2019.
Bemærk i den forbindelse også, at der skal oprettes uddannelsesbeviser for prøvemedlemmer hvis der ønskes at skole med
prøvemedlemmer. Alle med adgang til Foreningsadministration
kan udfylde og printe et uddannelsesbevis til prøvemedlemmer.
Regler for prøvemedlemmer fremgår af unionens vedtægter,
UHB grp. 205 §17, stk. 3.

Konvertering af certifikater

Vi nærmer os den 8. april 2020, hvor vores nationale regler ikke
længere gælder – herunder BL 6-100 til BL 6-102. Ændringen til
EASA-regelsættet får betydning for os allerede nu på visse områder, herunder ved udstedelse af nye certifikater samt at vi allerede nu begynder konvertering af eksisterende certifikater.
Konvertering af de første certifikater er foretaget klubvis og konverteringen af disse klubber er stort set afsluttet. Konvertering
foregår med udgangspunkt i en konverteringsansøgning som
findes ved login til Foreningsadministration. Konvertering af
certifikater i de resterende klubber går i gang igen i september
måned samtidig med efteruddannelse af instruktørerne. Der
henvises i øvrigt til Unionsmeddelelse nr. 18 af 7. maj 2019.

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

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

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

Åbningstider i administrationen:
Telefontiden er man-tors. 10:00-14:00.
Vi minder om at administrationen i vinterhalvåret, dvs. fra 1. oktober til 1. april kan have lukket om fredagen. H
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Trosa Flygklubb:
April 2018. Ny motordriven tank om 3 m3 med Hjelmco AVGAS 91/96 UL

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

OMSLAG
Hjelmco

NÄRPRODUCERATÄR
ÄRTRYGGHET
TRYGGHET
NÄRPRODUCERAT
Scandinavian Österberg Helicopter Center:
Mobil anläggning om 3m3 med Hjelmco JET-A1. Lämplig för insats vid
exempelvis skogsbrand.
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• Tillverkning av flygbränsle
Tillverkning av flygbränsle
• Bränslelagring i Västerås
Bränslelagring i Västerås
• Volvo lastbil
Volvo lastbil
• Förare
Förare
• Kunskapscenter för AVGAS
Kunskapscenter för AVGAS

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

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

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

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

