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Hvad er flyveglæde?

Speciale i reparation og vedligeholdelse af kompositfly
Vedligehold samt reparation af følgende motorer:
• Rotax
• Limbach

• Diamond wankel AE 50 R / IAE 50R-AA
• SOLO

Autoriseret service center for:
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Forhandler for:
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Fahrzeugtechnik GmbH
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COBRA trailer

For ikke så længe siden fløj jeg over Atlanten i et British Airways
A380-fly. Det fuldstændigt enorme fly maskerede enhver oplevelse af flyvning og bevægelser i lufthavet,
Som transportmiddel er en stor flyvemaskine fantastisk, men
flyveglæden bliver bedre, når man går ned i skala; Tænk bare på
det udprægede open-air-koncept, veteranflyet 2G, som har været udlånt til Ålleberg hen over sommeren (Læs artiklen i dette
NG). Her er alle sanser på fuldt overload i det rudimentære svævefly. Man tror, at man skal dø, men de fleste har aldrig været
mere levende, end når de lander. Det er da flyveglæde! Man flyver hverken langt eller hurtigt, men man flyver!
En anden flyveglæde kan man finde, når man bliver stoppet
baglæns ned i bagsædet på Wilhelm Wendts Binder EB 29 DR
(læs artiklen i dette NG). Her er 200 km/t fuldstændigt udramatisk og lydløst. Ser man ned på landskabet, defilerer det forbi med
en hastighed som et trafikfly på lang finale. Men husene bliver
ikke større. Hvordan kan denne performance være mulig?
”TMG-flygning är tråkig (kedelig) flygning”, replicerede en af
mine svenske flyvekammerater, da jeg berettede, at jeg endelig
havde fået min rating. Jeg tænkte lidt over det, da vi diskuterede
det, og fascinationen er at kunne transportere sig fra A-B i luften, men også at kunne mestre en kompleks maskine med stilbar propel, eksterne brændstofpumper og differentialbremsning
af hjulene samtidig med, at man som en anden cirkusartist jonglerer med transponderkoder, radiokommunikation og navigation.
Det er også flyveglæde, eller måske en mestringsglæde, som også
kan være stimulerende, ganske enkelt fordi det kræver noget helt
andet end termikflyvningen.
At der findes fly som giver en helt anden og ganske direkte,
umiddelbar flyveglæde blev senere bekræftet, da jeg fik lejlighed
til at prøve LS-8 e neo i 15 m-variant hos DG Flugzeugbau i Bruchsal, Tyskland. Efter kort tids flyvning havde jeg den der velgørende oplevelse af at være fusioneret med flyet. Jeg havde vinger.
Det var jeg som fløj og dansede rundt på himlen i høst-termikken.
Oplevelsen af en velflyvende, harmonisk, men dog agil og relativ sportslig singleseater som en LS-8 stod i skærende kontrast
til sæsonens mange skoleflyvnings-timer som instruktør på den
godmodige, men ikke specielt ophidsende ASK 21.
Så ja, svæveflyvningen har mange facetter og nicher. Det samme gælder flyveglæden, som vi alle søger. Jeg ønsker alle god fornøjelse med dette nummer af NORDIC GLIDINGH
Happy gliding
Jens Trabolt, redaktør

ApS
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Her er alle sanser på fuldt overload i det
rudimentære svævefly. Man tror, at man
skal dø, men de fleste har aldrig været
mere levende, end når de lander.
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At kunne simulere flyvning med stor realisme giver
kæmpe muligheder i skolingen. I Aarhus Svæveflyveklub har entusiaster bygget en effektiv virtual
reality-simulator.
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PS.
2020 bliver et spændende år. Bestyrelsen
i Sverige, Norge og Danmark har besluttet
at opprioritere det digitale NORDIC GLIDING, så alle artikler kommer online i et
spændende webunivers, hvor der bliver rig
mulighed for at kombinere indholdet. Det
betyder, at tidligere artikler, tests, porNOVELTY!
GLIDING JACKET
trætter og meget andet indhold som fort«DELTA»
sat er fuldt aktuelt, men som ligger ”inaktivt, gemt og glemt” i
de trykte magasiner, nu får en øget værdi i samspil med nyt indhold - uanset om man anvender ipad, computer eller telefon. Vil
du have alt som er skrevet om Arcus? Klik her!
Vil du læse om nyeste Spot tracker, men også en
NOVELTY!
GLIDING JACKET
baggrundsartikel om konceptet? Klik her!
«DELTA»
Det bliver den kendte redaktionelle kvalitet, men
løftet op i et moderne, fremtidssikret medie med
en yngre profil, og med reduktion i omkostninger til administration, tryk og porto (en omkostning som bare ser ud til at øges i takt med, at det fysiske postmarked reduceres). Mediet kan tilmed virke som indgang til etablerede forbundssider og i øvrigt styrke den nordiske svæveflyvnings synlighed globalt.
NG Digital flankeres af 4 trykte udgivelser i 2020 og den fulde
digitale fremtid venter fra 2021.
Ja, jeg er også en af dem, som er nostalgisk og som kommer til
at savne det fysiske magasin fra 2021. Men jeg tror også på, at
projektet kan give os øget værdi. Egentlig er det ”bare” en justering mod den verden vi lever i; Netflix og Youtube stormer frem,
en øgende del af befolkningen anvender mobiltelefoner og ipads
i det daglige på digitale medieplatforme. Denne tendens vil bare
forstærkes med tiden.
Moderne medieforbrugere stiller krav til opdatering, tilgængelighed og interaktivitet som et trykt magasin, uanset sine kvaliteter, ikke har mulighed for at honorere i længden. Stay tuned!
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DG-1001 M:
Klubmaskine i særklasse

”Til gengæld har vi ingen problemer med indbrud i klubben.
Det er ikke altid, at vi låser døren”,
- Næstformand i Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub Peter Jensen om
fordelene ved at have klub på en velbevogtet NATO-base.
SIDE 28
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Adrenalin-2G på Ålleberg

EB 29 DR: Wilhelm og Jims

VM-våben

Her flyves: FSN Skrydstrup

SFK

Bernt Hall i LS-8 e neo over Bruchsal.
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FES får kraftigere batterier
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h Elektro-Shark

Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub er en speciel klub i et specielt
miljø.
SIDE 28

Den tillidsvækkende tjekkiske Shark
nu med FES i næsen
SIDE 22

Internationalt
NG tester Ls-8 e neo
Rolls-Royce køber Siemens
NG tester HpH 304 ES Shark
Her flyves: FSN Skrydstrup SFK
Mig og mit fly: Wendts EB 29 DR
Förmaningar i retrospekt
Fra motorflyger til seilflyger på 1-2.3
Producent: Silesian Cluster
Producent: ReFinish
Flight Story: 839 km over 3 vendepunkter i DK
Retrotest: Olympia
2G på Ålleberg
Electric Aviation Day 2019
Forbundsinformation
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NORDIC GLIDING APS
Fasterholtvej 10
DK-7400 Herning,
Telefon +45 97 14 91 55

Redaktion:

Wendts VM-Våben

Annoncer:

Wilhelm Wendt og teamkammeraten Jim Acketoft
fra Ljungbyhed har fået ny EB 29 DR. Lidt ekstra
kropskontakt er en lille pris at betale for glidetal 45
ved 200 km/t
SIDE 38

Jens Trabolt, Ansvarshavende redaktør
Tlf +45 25664615
Jenstrabolt@nordicgliding.com
AC Annoncer
Annoncechef Allan Christensen
Telefon: +45 21 72 59 39
Fax: +45 86 28 03 50
ac@ac-annoncer.dk
www.ac-annoncer.dk

Produktion:

Printall,
Talinn, Estland

Layout

Jens Trabolt

Oplag: 5000 eksemplarer
Artikler optaget under eget navn står for
de enkelte skribenters egen regning og kan
ikke tages som udtryk for redaktionens,
udgiverselskabets eller forbundenes holdning. Redaktionen påtager sig intet ansvar
for materiale, der indsendes uopfordret.
Redaktionen forbeholder sig retten til at
forkorte eller redigere materiale, og med
mindre andet specifikt er aftalt at videreformidle materialet vederlagsfrit til andre
flyvemagasiner.
Kopiering af artikler og billeder er kun tilladt efter forudgående aftale.

NG tester: LS-8 e neo
Skal man vælge en Discus 2 FES eller den ”pimpede” LS 8 e
neo? Læs den detaljerede vurdering fra NG testpilot Bernt Hall
SIDE 8

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. 6, 2019
1. december 2019

2G på Ålleberg
Dem som siger, at svæveflyvning IKKE er en adrenalinsport,
har vist ikke prøvet at flyve 2G! SIDE 68
Nordic Gliding 2019 SIDE 5
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Elektrisk ”PAWnee”

Brasilianske Embraer har også set det elektriske lys. Som et udviklingeprojekt som sigter mod at generere viden og indsigt i elektriske drivlinjer har Embreaer præsenteret en
mock-up af en kommende elektro-version af den klassiske brasilianske ”cropduster”
Embraer EMB 202 Ipanema. Flyet, som er bygget i over 1500 eksemplarer efter klassisk
Piper Pawnee-forbillede, findes også som ”U-19” slæbefly i det brasilianske flyvevåbens
svæveflyveklub.
EMB 202 Ipanema drives i mange tilfælde af en 300 hestes alkohol-drevet motor, da
Brasiliens landbrugspolitik har gjort det muligt at tanke etanol til en pris på bare 25-30
% af Avgas.
Embraer har indgået partnerskab med WEG, som er et brasiliansk firma med speciale i
elektrificering, og det er meningen at Ipanemaen skal flyve til næste år som led i en
langsigtet strategi for at teste og udvikle elektriske drivlinjer, præcis som Siemens. Flyets specifikationer er indtil videre ukendte, men flyet kan løfte op til 900 kilo payload,
hvilke burde give mulighed for mindst 75 kWh-batterier, som typisk vejer 500 kg.

939€

Svæveflyvere starter sim-virksomhed

Nano 4

Thor Paulli Andersen (foto) var en af projektfolkene bag
Aarhus SFKs meget vellykkede VR-simulator (Læs NG 05
2018). Nu anvender han erfaringerne fra dette projekt til
nye eventyr:
”Jeg har startet en virksomhed med en kollega fra Terma.
Vi bygger professionelle VR-flysimulatorer. Vi bruger FNPT-II godkendte kontrollere, skræddersyet software og
elektronik og en kraftig stålramme til skabe et professionelt produkt”, siger han og fortsætter:
”Vi har haft flere piloter og flyveinstruktører til at testflyve prototypen, og responsen har været meget positiv. Som
udgangspunkt har vi tiltænkt målgruppen til at være kommercielle flyveskoler, men svæveflyvere vil også kunne anvende den. Vi kommer til at leje simulatorerne ud til f.eks.
en flyveklub eller en flyveskole”, slutter han. Se mere på
vrpilot.aero.
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Segelflyg i går och i dag

Svensk Flyghistorisk Förening SFF ger varje år ut en
årsbok med olika teman. Boken som kallas Flyghistorisk Revy publiceras i slutet av varje år, och 2019 är temat segelflyg. Projektet är ett samarbete mellan SFF,
SVS och Segelflyget. En redaktionsgrupp bestående av
Björn Svensson (projektansvarig från SFF), Bernt Hall,
Lennart Lagerfors och Robert Danewid har under
nästan två års tid jobbat med att skriva och sammanställa artiklar till boken ”Segelflyg i går och i dag”.
Boken är i A4 format, på 264 sidor och är en antologi
med massor av historia, fakta och berättelser av de
som var med då och nu.
Boken kommer att lanseras på Billingehus 16 nov, där
den även finns att köpa. Är du medlem i SFF ingår den
i medlemsavgiften.
SIDE 6 Nordic Gliding 2019

RS AERO ELFIN udvikles

Der er fremskridt i Reiner Stemme-projektet Elfin 20 E. På billedet bærer en af projektets folk
en halv fuselage-sektion. Takket været prepreg-konstruktionsteknologi vejer hele fuselagen
bare 50 kilo ( 2 x 25 kg). Det er ikke dårligt for et 20 meter-fly med en Vne på 280 km/t.
Der er fortsat tanken, at Elfin 20 E skal være et selvstartende motorsvævefly med indfældbar
propel i næsen, drevet en Siemens (snart med Rolls-Royce-label!)-motor. Batterikapaciteten
er indtil planlagt til at være 21 kWh, og det sikrer en start til ca 600 meter plus en times cruise
med motor. Der loves enkel single-lever operation af motor. Batterierne placeres midt i fuselagen, bag piloterne. Sidstnævnte får i øvrigt enklere adgang til cockpittet via en lavere fuselage
med nedsænket kant. Trods, at begge Stemme-virksomheder er beliggende i Berlin-området
har RS Aero i Schönhagen ingen forbindelser med det nuværende Stemme-firma i Straussberg. RS Aero lover, at Elfin er et totalt nyt design som ikke baserer sig på Stemme S10.

www.nordicaviation.se

When you want the best service!
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Touring motor gliders
sweden

I Sverige har det startats ett projekt
”Touring Motor Gliders Sweden”.
Tanken med projektet är att ta fram
en lättillgänglig lisa över alla motorseglare (TMG) i Sverige. Listan kommer sedan att uppdateras kontinuerligt. När listan börjar bli färdig ska
den publiceras på en hemsida: www.
tmgsverige.se. På så sätt blir det enklare för alla som vill prova på att flyga
en ny maskin att hitta alternativ. Mycket på sidan kommer också skrivas
på andra språk just för att underlätta för besökande piloter från andra länder.
Projektet drivs ideellt av Magnus Eriksson (Borlänge Flygklubb & Gagnefs
Flygklubb) och är nu i start fasen. Hemsidan är live men under uppbyggnad, som komplettering har en Facebooksida skapats som är kopplad till
hemsidan och fungerar på så sätt som nyhetsflöde. Under vintern kommer
alla segelflygklubbar i Sverige att kontaktas, dels för informationen om
motorseglarna till listan men också för att få möjligheten att genom denna
sida sprida ett erbjudande till utomstående för att provflyga respektive
TMG.

THE WINGMAN FOR AIRMEN
Made to your
individual speciﬁcations
Tailored to your needs
Fully customized

reutzer

Picture@christofk

Spezifikation
Sizes

Wingman 190

Wingman 220

Wingman 250

18 qm

21 qm

24 qm

50 / 35 / 3,5

50 / 35 / 4

50 / 35 / 5

Weight

7,35 kg

7,5 kg

7,65 kg

Max. opening weight

88,0 kg

105 kg

115 kg

Measurements L/W/H

EXTREMELY FLAT | EXTREMELY COMFORTABLE | EXTREMELY SAFE
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Let me be your WINGMAN

www.paratec.aero

Det er bare at save her! ”Vi producerer først den færdige fuselage. Så
skærer vi næsen af for FES-installationen”, siger DGs Jelmer Wassenaar
som her viser DG 1001 FES-prototypen på fabrikken. De nye større batterier får også plads i fx Discus 2c FES (foto), hvis man udvider åbningen.

Kapacitets-revolution i nyt fes-batteri

I NORDIC GLIDING 04 2019 rapporterede vi, at DG gør alvor af planerne om
at serieproducere DG 1001 med FES. Den første fuselage ses her på fotoet
fra DG Flugzeugbau i Bruchsal. Under testflyvningen af LS-8 e Neo havde vi
også lejlighed til et kort besøg på fabrikken og en samtale med chefingeniøren Jelmer Wassenaar. Han kunne berette, at nyheden ikke bare er en DG1001 med FES, men også at FES-batterierne kommer med dramatisk forbedret kapacitet - op fra nuværende 4,2 kWh til + 7kWh. Vægten øges med
cirka 3,5 kg per batteri til totalt 2 x 20,5 kg. Bredden på batteriet øges fra
154 mm til 192 mm.
Eksisterende FES-flytyper som Discus 2C, Ventus 3, Ventus 2cxa og Shark
har plads til disse nye potente batterier, hvis åbningen til coveret udvides.
Samtidig er den nyeste viden om brandsikring af cellerne også inkorporeret
i det nye design.
”Det er en ny celletype fra Kokam. De har fundet en metode at øge kapaciteten på”, siger Luka Znidarsic fra LZ Design, opfinderen af systemet.
Med + 7 kWh FES-batteri i en singleseater kan man forvente ganske lang
endurance - mindst 75 minutter for motor, og i den tungere DG 1001 bliver
performance ”mindst lige så fin” som de eksisterende FES-fly, dvs mindst
45 minutters level cruise og 1,5-2 m/s stig. Ikke at man behøver denne lange endurance i virkeligheden, men mere er altid bedre. På trods af mere power er selvstart fortsat problematisk, mest på grund af propellens risiko for
”ground-strike”. DG forventer at have flyet klar til installation i november
2019 og første flyvning tidligt næste år.
SIDE 8 Nordic Gliding 2019

AS 34 Me med motorinstallation samt AS 33 monteret (foto R.Danewid)

Første billeder af AS 33 og AS 34

Robert Danewid besøgte Schleicher kort før deadline på dette NORDIC
GLIDING. Her var fabrikken i fuld gang med produktionen af AS 33 (ny
ASG 29) og den elektriske selvstarter AS 34 Me.
Schleicher-boss Uli Kremer oplyste, at der er meget stor interesse for
AS 34 Me. Interessant nok er det klubber som bestiller, men også folk,
han ikke kender i forvejen. Altså virker det som om Schleicher får mulighed til at sælge til et helt nyt marked.
AS 34 Me er baseret på ASW 28, men får nyt cockpit som er større og
længere. Med batterier i vingerne og el-motor fra ASG 32 EL er AS 34
Me et fly for ”feel good”-piloten, som ikke nødvendigvis er den store
VM-kriger, men som nyder at flyve og have uafhængighed.
Robert Danewid kunne i øvrigt rapportere om en ekstremt tynd AS
33-vinge med en ”ultra-sllm”-hovedbjælke. Vandballast-tankene bliver i hele vingens længde - helt ud til winglets. Turbo-versionen får en
bare 5 liter stor benzintank som placeres i siden af cockpittet.
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h NG tester: LS-8 e neo

Pimpad och
elektrifierad
25-åring
Med eller utan FES-installation är LS-8 neo ett utmärkt och enkelt flygplan
med fina prestanda även för klubbruk och sällanflygare dessutom med som det
verkar, en liten edge över en ”gammel 8:a” och Discus 2.

SIDE 10 Nordic Gliding 2019

I

20 års tid har LS 8 tillsammans med Discus 2 haft monopol
på och ständigt krigat om topp-platserna i standardklassen.
LS 8 med serietillverkning från och med 1995. Discus 2:an
från Schempp-Hirth kom 1998 då LS 8 visat sig vara överlägsen den tidigare så framgångsrika storsäljaren från Schempp
Hirth, ”gammeldiscusen” och Schempp Hirth tvingades att ”göra
något”. Vilken som i realiteten är bäst av dessa båda? Ja därom har
man diskuterat alltsedan dess, vilket i praktiken innebär att dom
nog är ungefär lika bra. Det hävdas att det skiljer mer mellan olika
exmplar av samma typ än mellan de båda. Bland toppskiktet av
hardcore tävlingspiloter i standardklassen har det möjligen kunnat skönjas en liten fördel för Discus 2 och då i första hand i a-versionen med den mindre kroppen. Det beror troligen på att denna
kategori tävlingspiloter vill ha det flygplan som ger ”känslan” av
att krama ut mest prestanda i såväl detalj som helhetsdesign. Det
har i regel varit något fler Discus 2:or i topp 10 men det har också
alltid funnits med flera LS 8:or där, ibland som segrare. Schleichers
samtida ASW 28 har aldrig nått några stora internationella framgångar och det betyder inte att den är dålig, men den fick en dålig
start resultatmässigt och blev då ganska omgående ”dissad” av de
bästa tävlingspiloterna precis som LS 7 blivit några år tidigare. Med
nya vinglets har den senare dock fått en renässans på sistonde då
den vann EM i ”nya” klubbklassen i somras.
Men nu finns en upphottad LS 8-sc neo som rent segelflygplan

Text: Bernt Hall
Foto: Jens Trabolt

och LS 8-e neo med FES. Man kan skönja att det nu blivit en liten
fördel LS 8 i sommarens tävlingar. På EM i somras var det tre LS
8 i topp med 11 (!) Discus 2:or efter innan nästa LS 8. Robert Schröder som har pushat Neo konceptet hos DG blev tvåa i EM och senare på Junior VM blev sonen Simon juniorvärldsmästare i samma
LS 8 neo.
När man tittar på segelflyget i stort de senaste 25 åren så har ju
tyvärr antalet utövare minskat markant över hela världen. Dom
initialt ganska stora tillverkningstalen för dessa båda typer i standardklassen har sedan under åren ”räckt” för att försörja intresset
för tävling och klubbruk i en marknad med allt färre intressenter.
En del har också gått över till 18-m klassen. Givetvis har därmed
också antalet försålda flygplan minskat så till den grad att de ovan
nämnda inte producerats alls eller i mycket liten omfattning de
senaste åren. LS 8 har hittills tillverkats i ca 500 exemplar. En renässans tycks dock vara på väg med LS 8-e neo. Vi väntar också på
vem av Jonker/Schempp/Schleicher som vågar göra om ”Lemketricket” som han gjorde genom att låsa profilen på den klaffade LS
6 som via LS 6 Standard (1 ex) blev den framgångsrika LS 8. LS 7
hade en annan profil som var fartkänslig i kurvning och floppade
så LS var ju tvungna att göra något. Dagens klaffade toppkärror JS
3, Ventus 3 eller Diana 3 har ju alla förbättrade moderna profiler i
relation till vad som fanns på 90-talet och därmed borde man relativt enkelt kunna göra en förbättrad standardkärra?
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Anslutningarna till de två 16 kg tunga batterierna är fail-safe, det går inte att koppla fel. Lådan
har förstärkt brandsäkerhet. Notera även vingövergångarna.

Här syns den större anfallsvinkeln pga 5 tums hjulet tydligt. Notera bogserlinans infästning vid vinschkopplingen som sitter på huvudstället.

Övertrycksventil i batterilock motverkar explosion i tillfälle av brand.

Tekniske data LS 8 e neo
Pris ca 115.500 euro (+ moms, excl instrument/vogn)
Spændvidde 15 m (18 m option),
Vingeareal 10,5 m²
Aspect ratio 21,4
Kropslængde 6,74 m
Tomvægt med min. udrustning ca. 330kg
Max flyvevægt (MTOW) 525 kg
Max ballast 190 l
Vingebelastning (inkl. 85 kg pilot) ca. 37- 50 kg/m²
Max fart 280 km/h
Mindste synkehastighed 0.59 m/s @ 420 kg
Bedste glidetal ca 44
Motor FES 22 kW
Stigehastighed med motor Ca. 1,5-2 m/s @ MTOW
Fart-interval for motoroperation: 80-160 km/t
Batterikapacitet 4,2 kWh
Rækkevidde 80-100 km
SIDE 12 Nordic Gliding 2019

LS8-sc neo och LS8-e neo kommer att
tillverkas i batcher om 5 st. Leveranstiden
angavs vid vårt besök till mars 2021. Men
är det ett bra köp? Jag tror det, med eller
utan FES-installation är det ett utmärkt och
enkelt flygplan med fina prestanda även för
klubbruk och sällanflygare dessutom med
som det verkar, en liten edge över en ”gammel 8:a” och D2. Men FES är ju liksom grejen. Man har mätt motståndet som en FES
propellern orsakar och det ligger på ca 1,3
glidtalspunkter. Men blir du uttagen till VM
är det enkelt att ersätta noskonen som har
propellerblad med en utan blad. Och vill
man kan man också som tidigare hänga på
18-m spetsar, då får man mycket goda ”gubbprestanda” även om det inte riktigt duger

CEO Holger Back drar LS 8-e neo över bron till
segelflygfältet medan chefsingenjören Jelmer
Wassenaar håller vingen. DG ligger direkt vid
Bruchsals flygklubbs 600 m långa grässtråk.

Som DG:s senare produkter har även LS 8-e neo
så kallat Mandel-utsug bakom stället för att
minska övertrycket i cockpit så luften inte läcker ut runt huvsargen och skapar bromsande turbulens.

på toppnivå i 18-m klassen. Priset med 15
m neo-spetsar och FES var vid vårt besök
ca 115 000 Euro + moms. Till det kommer
instrument, vagn och lite ”extras”. Mycket
pengar men frågan är om det inte är värt
det?
LS 8:ans kropp, fena och sidroder kommer från LS 7. Med neo-vingletsen har den
en väldigt god girstabilitet. Vi flyger med
15 m spännvidd eftersom neo-vingletsen
inte finns till 18-m spetsarna. Neo-vingletsen utvecklatdes av en av professor Loek
Boermans före detta stjärnstudenter Johannes Dillinger, också känd för att ligga bakom mycket av Concordias design tillsammans med Dick Butler. En annan av Boermans adepter Jelmer Wassenaar är vår ci-

ceron och har axlat Wilhelm Dirks mantel
på ingenjörssidan hos DG. Även om pensionären Dirks fortfarande är lite på firman
då och då.
Svängväxlingar från 45 gr lutning åt ena
hållet till 45 gr åt andra hållet är en fröjd
och tar ca 3,5 s i snitt mätt med smartphonekronografen eftersom testpilotens vanliga armbandskronograf glömts någonstans.
Med fulla roderutslag räcker sidrodret ändå
inte riktigt till för helt rena övergångar men
hur ofta behöver man göra så? Längdstabiliteten är mycket god och tillsammans ger
det ett mycket harmoniskt och lättfluget
flygplan väl lämpat även för sällanflygare
och nybörjare i klubbruk. Starten är helt
okomplicerad i rak sidvind på det 600 m

DG ägs fortfarande av familjen Karl-Friedrich
(Friedel) Weber. Holger Back på bilden är CEO
sedan flera år. Han var tidigare framgångsrik
tävlingspilot och deltog bl.a på VM i Borlänge
och Eskilstuna. Han har två silvermedaljer från
VM och tre silver från Europamästerskap. Han
har också varit nationsledare för Tyskland vid
flera tillfällen.

långa grässtråket efter en Dimona. God roderverkan direkt pga de långa skevrodren
även om den har något högre anfallsvinkel
pga det större 5” hjulet som kom för några
år sedan när DG tog över produktionen.
Det torde inte vara nödvändigt att ha broms
ute under den första rulldelen för att öka
skevroderverkan ytterligare, möjligen med
mycket vatten i. Men den lättar också lite
snabbare med den högre anfallsvinkeln, det
är bra. Sittställningen är ju något mer liggande än motsvarigheterna från SchemppHirth och Schleicher varför sikten framåt
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h NG tester: LS-8 e neo
Rolladen-Schneider standardklass

LS-1 F (1968) 464 st producerad 1968 - 1977.

LS-4 (1980) 1048 st producerad 1980-2003

NORDIC GLIDING MENER
PLUS
•
Fina flygegenskaper
•
Topp i standardklassen (enligt vår
bedömning)
•
FES-otroligt lättanvänd
•
Mycket säkerhetstänk
•
Bra sidofickor (lommer i cockpit)

LS-7 (1987) 164 st producerad 1988-1993

LS8-e neo stiger med ca 1,75 m/s vid full effekt. På bilden syns också det mindre sporrhjulet. Neo-vingletsen är godkända att monteras på LS 1f, LS 4 alla versioner, LS6-c, LS6-c18,
LS6-18w och alla LS 8 versioner. Evt kommer det även på LS6-b. LS8-b och -t går att modifiera med FES-installation. På a-versionerna blir tillsatsvikten för liten.

MINUS
•
Ljudvolym i cockpit utan motor
•
Ställmanövrering ”åt fel håll”

under bogseringen är något sämre, dock
fullt tillräcklig. På grund av FES installationen med propellern i nosen finns endast
vinschkoppling för flygbogsering vilket inte
innebär några som helst problem annat än
att man måste komma ihåg att inte hamna
i en vinschstartliknande attityd. Undertecknad som flugit en hel del LS 8:a både i 18-m
och i 15 m version och med de ”gamla”
rundade vingletsen märker en ökad stabilitet med de nya neo-vingletsen, den flyger
sig nästan själv och man kan släppa spaken
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LS-8 (1994) ca 500 st producerad 1995 -

även under kurvning. Spakkänslan ger således mer intryck av ett lite större flygplan
som JS 3 och Ventus 3 än ”gammelåtta” eller LS 7. Vilsam och lättflugen med andra
ord och alla gamla LS 8 piloter lär känna
igen sig. LS 8-e neo är en fröjd i termiken.
Vingytan är ju relativt stor med 10,5 m2 .
Discusen har något mindre med 10,16 m2.
Vi har inget vatten men med drygt 100 kg
pilot och fallskärm, NOAH system och FESinstallation är vi ändå ganska tunga men
kärran stiger fint och är lättcentrerad i den
lite kantiga hösttermiken. Tungt lastad märks
de nya neo-wingletsens fördelar mest, säger
de som flugit med vatten upp till maxvik-

ten 525 kg/m2. Det går med vår vikt att kurva ner till 85 km/h men vid 95-100 km/h
känns det som att den stiger bättre. LS8:ans
profil är inte speciellt fartkänslig, den stiger
bra inom ett ganska stort fartområde. I lågfart såväl under rakflygning som under
sväng ger den tydliga buffetingsignaler om
man flyger för sakta med först vibrationer
i stjärtpartiet och sedan det mjölkiga gungandet i stall. Missar man det, ja då kanske
man skall överväga några lektionspass i kritiska flygtillstånd med lärare? Givetvis ställs
det som på alla moderna flygplan fulltankade till maxvikt större krav på piloten vid
låg fart. Inflygning och landning oproblem-

”

Vi har inget vatten men med drygt 100 kg pilot och
fallskärm, NOAH system och FES-installation är vi
ändå ganska tunga men kärran stiger fint och är lättcentrerad i den lite kantiga hösttermiken. Tungt lastad märks de nya neo-wingletsens fördelar mest, säger de som flugit med vatten upp till maxvikten 525
kg/m2.

tisk, bromsarna är mycket effektiva som på
de flesta moderna flygplan idag. Och när
det gäller hur man fäller ut stället är det tvärt
om mot Schempp-Hirth, utfällt ställ är bakåt

med det lite udda ”liggande” korvliknande
greppet på höger sida. Här skulle man nästan
önska att det fanns en EASA-standard.
Just det här exemplaret är CEO Holger

Backs egen kärra men den flygs mest av frun
Ilka Elster Back på tävlingar med Holger
som lag eftersom Holger slutade med aktivt
tävlingsflygande för några år sedan och nu
bjuder tillbaka lite från alla de tävlingar Ilka
var lag åt Holger under hans karrär. Omvända roller så att säga. Det finns förutom
neo-vingletsen flera förändringar och gadgets förutom NOAH. Hjulbromsen är flyttad från hälbroms i sidroderpedalerna till
bakre läget av luftbromsen. Luftbromsarna
har Piggothake som hindrar att de åker ut
av misstag om man inte låst dem. Dessutom
finns i bakersta läget ett läge för parkeringsbroms. Kanon om man står på asfalt eller
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Handtaget för utlösning av NOAH systemet.
Går bara att utlösa om huven är borta....

Under det röda locket döljer sig huvudswitchen för motorstart -Aktivera och sedan är
det bara att skruva upp varvtalet till önskad
nivå på manöverpanelen. Den gröna spaken
frikopplar trimmen till det läge spaken har
men man behöver ibland hjälpa till med
trimreglaget på vänstra cockpitsidan. Man
får trimma oftare än på en klaffad kärra men
spakkrafterna är så balanserade och låga att
man kan acceptera lite spaktryck.

”

Om man utlöser NOAH lossas först fastbindningsremmarna automatiskt via en wire.

Undertecknad är 187 cm och 95 kg och har inga som
helst problem på längden eller bredden i en LS 8:a.
Även 2 m piloter brukar få plats. Kroppens layout är
densamma som på LS 1f, LS 6 och LS 7 dvs förhållandevis smal.

ett sluttande gärde i Alperna. Givetvis också den vanliga Rögerhaken på sargen bakom huvudet på piloten som hindrar att
huven vid nödfällning åker i sidled och gör
föraren medvetslös. Mandlutsuget sitter
som på alla DG-flygplan på kroppsundersidan bakom hjulet. Sporrhjulets storlek
(Tost) har man minskat till 150 mm diameter. Övergången mellan fena och stabilisator har optimerats. I fenan är det förberett
för användning av olika esa-sonder för totaltryck, TEK och statiskt tryck. Myggskraporna går dock inte att integrera på grund
av huvens läge nära vingframkanten. Den
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enda anmärkningen vi hade på LS8-e neo
som vi flög var väl egentligen att det var en
del aerodynamiskt triggade ljud i cockpit
även med avstängd motor. En del kommer
troligen från friskluftsintaget som sitter i
spinnerns mitt, motorinstallationen eller
från en något otät huv eller ställuckor.
Luckan till batterierna var inte heller helt
tejpad. Men man skulle se över detta i vinter.
Undertecknad är 187 cm och 95 kg och
har inga som helst problem på längden eller bredden i en LS 8:a. Även 2 m piloter
brukar få plats. Kroppens layout är den-

Manöverpanelen för FES längst ner till vänster.
Slås på samtidigt med övrig avionik. ”Throtteln” är lika med skruvreglaget. Instrumentet
visar återstående batteritid, varvtal, effektuttag i kW, spänning och strömstyrka , samt
temperaturer i batterier, kontrollenhet och motor. Egentligen behöver man bara scanna av instrumentet någon gång då och då. Throtteln
och effektuttaget är grejen tillsammans med
återstående batteritid. En särskild ljusindikator
finns för brandalarm.

samma som på LS 1f, LS 6 och LS 7 dvs förhållandevis smal. Så ”bredare” personer får
det kanske lite väl cozy vid vinterflygning
med tjockare jacka t.ex. LS 3 och LS 4 har
mer plats även på bredden och där får ”alla”
plats både långa och breda, sommar som
vinter…. Men prestanda har ett pris.
Redaktör Jens som är 193 cm fick dock
nätt och jämt plats men då skall det sägas
att flygplanet var utrustat med NOAH säkerhetssytem som tar en del plats ungefär som
en lite tjockare sittdyna. Det var inte heller
tid att optimera ryggstöd och nackstöd för
herr redaktören. (FES-installationen kan

også optimeres, så pedalerne i fremtiden
kan flyttes længere frem, end det var tilfældet. Det var lidt for tight for redaktøren end
til mere end 1 times flyvning, red.)NOAH
(NotAustiegsHilfe) innebär helt enkelt att
man blåser upp sittdynan ungefär som en
krockkudde som därmed knuffar ut dig vid
ett förestående fallskärmshopp. Det skall
underlätta att komma ur och idéen fanns
från början hos olika Akaflieggrupper men
anammades och utvecklades av DG i mitten av 90-talet och som har patent på systemet som är certifierat. Principen är att
en luftfylld gasflaska på 200 Bar aktiveras
manuellt via ett gulsvart handtag på högersidan av cockpit. Det går inte att aktivera
förrän huven är kastad kanske det är bäst
att tillägga. Bältet lossnar därefter automatiskt. Men man har inte sålt särskilt många
av dessa och det var också temat för DG fabrikens ägare Karl-Friedrich Webers föredrag på Billingehus för några år sedan: Safety don’t sell. Något även Streifeneder konstaterat med sin utveckling av ett certifierat
fallskärmssystem där hela flygplanet landar
under fallskärm. NOAH är i första hand

anpassat för DG och LS flygplan men ”grannen” i Bruchsal firma Güntert& Kohlmetz
som sysslar med reparationer och modifieringar av segelflygplan, SLG och motorflygplan har utvecklad systemet även för en
del modernare Schleicher och SchemppHirth flygplan. Kravet är då att flygplanet
har uppfällbar instrumentbräda och
ryggstöd.
Nåväl den här artikeln skulle ju egentligen handla om FES (Front Electric Sustainer). Men om hanteringen är det inte så
mycket att skriva om – den är busenkel.
Först och främst, det är en hemflygningsmotor (med bensinmotor kallas det turbo).

Jelmer Wassenaar ger testpilot no 3 en kortfattad systemgenomgång. Enklare hantering än
så kan det nog inte bli.

Självstart från marken är ej möjlig mest på
grund av minimal markfrigång för propellern. Motorkonceptet från LZ design och
Luca Znidarsic är vid det här laget välutprovat. Väger ca 10 kg inkl propeller och
bladinfällning. Motorn har företaget konstruerat själva. Li-Po batterierna (2) kommer från Kokam på ca 40 Ah vardera. och
ger en effekt av ca 22kW eller nästan 30 hk.
Båda batterierna ger 4,2 KWh. BMS (Battery Managment System) har stenkoll på
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batterierna. Hanteringen i flygplanet är makalöst enkel jämförbart med en ”traditionell” turbo. Manöverenheten som är utvecklad av LXNAV slås på redan på marken
tillsammans med övriga strömförbrukare
och om man sedan behöver lite motor lyfter man på den röda kläppen längst ner på
instrumentbrädan och slår till strömbrytaren där. Kläppen är till för att man inte av
misstag skall få igång propellern på marken
eller under bogsering. Därefter är det bara
att skruva upp effekten på en vridpotentiometer modell volymknapp på en gammal
radio. Effekten kommer i samma stund. Lite
skillnad i jämförelse med de mer traditionella ”turboaggregaten”. Ljudnivån i cockpit
med motorn igång är ganska låg och vi kunde under fotoflygningen obehindrat höra i
radion utan headset även då motorn var på.
Vid start och avstängning ”kloinkar” det lite
när propellerbladen fälls ut och in. Om man
kört på låg effekt under 3000 rpm stängs
motorn ej av när man reducerar effekten till
noll utan man måste upp över 3000 rpm innan man kan vrida ner effekten till 0 då motorn stoppar snabbt och bladen justeras automatiskt in i läge och fälls bakåt.
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Sedan kommer den intressanta biten med
lite nytänk. Skall man maxa och vinna höjd
så fort som möjligt eller finns det andra metoder som är mer energieffektiva? Med den
här motorn kan man skruva på och av hur
lätt som helst och termiken börjar ju i regel
på låg höjd så antingen kan man bara under lätt stigning flyga tillbaka till där det
fanns termik eller åt det hållet det verkar
finnas termik och ta en blåsa på relativt låg
höjd och därmed ha sparat elenergin till
kommande ”räddningar”. Under centreringen kan man också skruva ner väldigt snabbt
och på igen om det nu inte var så bra. Första gången är det faktiskt riktigt kul att joxa
runt på lågan med hjälp av lite motor då och
då. Man säger att man har ca 100 km räckvidd
och 1 h om man kör måttligt. Sågtandsprincipen med stiga/sjunka som på vanliga bensinturbos är inte det optimala här.
Batterihanteringen på marken vid laddning är ju en process där de två 16 kg tunga
batterienheterna kräver lite muskler om
man skall lyfta ur dom till laddstationen.
Kabelkontakterna vid återanslutningen är
fail-safe. Helt urladdade batterier tar 5-6
timmar att ladda med standardladdare, halv-

fulla någon timma. Med större och dyrare
laddare kan helt tomt batteri laddas på någon timma. Nu händer det mycket på den
här fronten och den tvåsitsiga DG 1001 e
får större batterier på nästan 7 KWh. Batterierna blir då ca 20 kg tunga vardera. Oklart
om detta kommer att erbjudas även till LS
8-e neo. De problem man hade för några år
sedan med bränder i batterienheten verkar
man ha löst nu. Dels att det finns regler för
hur batterihållarna skall vara brandisolerade och dels med andra tekniska lösningar
för hur alla de små cellerna är ihopkopplade till en batterienhet och övervakningen i
styrenheten.
Den tidigare så framgångsrika självstartande DG 800 serien, efterföljaren till DG
400 produceras inte mer. DG har som många andra i branschen sidospår för att överleva, där de bl.a medverkat i prototypsbygge och utveckling av framtidskonceptet Volocopter men även delar till Boeing mm.
Dessutom reparation och service till alla
äldre DG och LS flygplan. Avslutningsvis
så har DG nu utvecklat både 25 år gamla LS
8 och något yngre DG 1000 till produkter
som säljer idag. Det gillar vi! H

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

Your contact partners in Europe and U.S.:

www.hph.cz

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

Czech Republic: 304TS@hph.cz or info@hph.cz
Germany: Matthias Fischer, info@hphgliders.de
Austria: Gustav Remschnig, gustav@304shark.info
Switzerland: Joerg Spichtig, JSpichtig@aerofem.com
Italy: Pietro Silveri, pietrosilveri@me.com
GB: John Gilbert, JohnGilbert@hph.cz www.hphuk.co.uk
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På lågan (lav højde, red.) är det bra att ha en pålitlig och lättanvänd motor. Men FES-systemet möjliggör också rolig flygning och bra träning på
låg höjd. Författaren drar sig till minnes att i början av 70-talet ha hört
att polska landslaget under ett träningsläger en bra dag med hög molnbas fick uppdraget att flyga en 30-milabana. Men dom fick inte gå över
600 m! Med FES är det riktigt roligt att ligga på lågan och försöka hålla
sig uppe under förflyttning. Börjar det bli för lågt skruvar man igång motorn som svarar blixtsnabbt och stiger upp en liten bit och fortsätter till
nästa blåsa på lågt effektuttag. Bra och säker träning att ta sig upp från
låg höjd.

lead the pack…

h Fremtidens slæbefly

Siemens satte flere verdensrekorder med elektriske Extra 330LE fly i 2017.
Med 260 kW-motor lykkedes det bl.a. at stige
til 3000 meter på bare 4 minutter og 22 sek, et
middelstig på 11 m/s.
Senere blev en LS-8 Neo koblet på og bugseret
op til 600 meter på 76 sek, også en verdensrekord (middelstig på 7,8 m/s som inkluderer tiden fra absolut stilstand til 600 m).

Tung aktør i flyindustrien køber tysk brain power.

Dit næste slæbe-fly
bliver en ”Rolls-Royce”
Rolls-Royce køber Siemens elektrofly-division. Det sætter yderligere fart på elektro-udviklingen,
også i små fly. Norske flyveskoler bliver derfor første kunder til ”Rolls-Royce”-motoriseret motorfly, som også har slæbepotentiale.
Tekst: Jens Trabolt
Foto: Jean-Marie Urlacher, Siemens, Flight Design, Jens
Trabolt

Britiske Rolls-Royce har netop annonceret
købet af Siemens ”e-Aviation-division”. Dette er ingen tilfældig transaktion. Siemens
har gennem de sidste 10 år været pioner i
udviklingen af den elektriske flyvning og
har sat en række verdensrekorder for elektriske fly.
Med købet understreger Rolls-Royce (som
i forvejen er en stor aktør på markedet for
jetturbiner og drivlinjer i øvrigt), at man
sigter mod at blive markedsledende i elektriske og hybridelektriske drivlinjer til flyvningen.
Siemens e-Aviation rummer ca 180 ingeSIDE 20 Nordic Gliding 2019

niører og ses som et ”in-house”-startup med
afdelinger i Erlangen og München.
Rolls-Royce sigter naturligvis på den tungere luftfart og mobilitetsektor i øvrigt. Men
inden vi når til at flyve kommercielt med
store elektrificerede fly, må vi lære at flyve
med små fly på el, og her er der lovende takter:

Rolls-Royce debut
Et af de første Siemens-elektromotoriserede småfly er Flight Design F2E. Prototypen
er monteret med en 70 kW Siemens SP 55
D-motor, inverter og controller. Det bliver

et EASA-certificeret fly, som faktisk kan anvendes af flyveskoler verden over. Med en
rekordstor batterikapacitet på 80 kWh i prototypen er endurance over 3 timer, og det
må vel række. Flyet fløj første gang fra
Straussberg i Berlin i maj 2019.
Norske Aero-Nor er forhandlere af Flight
Design i Norden. Bag Aero-Nor står de velkendte svæveflyvere Ståle Lien og Ole Baartvedt.
Det er lykkedes for Ståle og Ole at sælge 10
stk af F2E til en norsk flyveskole, Pilot Flight
Academy i Sandefjord.
Ole Baartvedt forventer, at F2E serieversio-

nen bliver opgraderet med endnu kraftigere motor og større batteri end prototypen:
”Forventningen er 90 kW-motor, 100-110
kWh-batteri og endurance 3:20 plus 20 minutters endurance og 3-faset hurtigladning
med 400 V”, siger Ole Baartvedt. Rolls-Royce får debut-opgaven med certificering og
produktion. Det skal bygges 10 stk test/prototyper i 2020. ”Vi forventer levering til flyveskolen i sommeren 2021”, siger Ole.
Men Ole, det vigtigste - kan man bestille en
slæbeversion?
”Ja, den kommer nok ultimo 2021”, siger
han. H

Aero-Nor AS har som agent for Flight Design i
Tyskland formidket en aftale hvor Pilot Flight
Academy i Sandefjord har bestilt 10 fly af typen
F2E. Det EASA-certificerede med Siemens elektromotor er designet til træning af kommercielle piloter. Når flyene leveres i 2021 vil de gøre
det muligt for flyveskolen at tilbyde hel-elektrisk MPL-pilotuddannelse, oplyser Aero-Nor.

Ole Baartvedt fra Aero-Nor med den Siemensmotoriserede Flight Design F2E på årets Aeroudstilling i Friedrichshafen.
Stort foto herover: Prototypen i luften (foto
Flight Design). Maksimalvægten er øget til cirka
1050 kg, hvilket giver mulighed for en meget
stor batteripakke.
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Elektrisk haj
HpH 304 ES Shark är en fortsättning på den populära Shark-serien.
Den här gången med en FES-elmotor i nosan. Et sympatisk 18-meter koncept, säger NORDIC GLIDINGs Mikael Roslund.

Tekst: Mikael Roslund
Foto: Jens Trabolt

P
Kutna Hora-logo på fenan. HpH fabriken i Kutná
Hora bygger Shark och Twin Shark

De senaste generationerna av FES-flygplan har
säkrare batterier (bättre cases och bättre elektrisk isolering internt i batteriet) och ”fire warning” i cockpiten. (EASA Major Change Approval som gäller HpH, SH, LS/DG och LAK-flygplan.)
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å väg från flygplatsen i Prag till testflygningen av ΦNIX, som vi skrev om
för två nummer sedan, nämnde Jens
(redaktören) att han hade skickat mail till
Jaroslav på HPH fabriken i Kutná Hora som
bygger Shark och Twin Shark om att vi ville komma förbi och titta på den helt nya
Shark 304ES.
Shark 304 ES där ES står för Electric Sustainer har en elmotor i nosen, Front Electric
sustainer System (FES), av samma typ som
sitter i bla Mini LAK FES som vi skrev om
i NG no 5, 2016.
Jens hade inte fått något svar av Jaroslav så
vi bara chansade och körde till fabriken.
Där dök Jaroslav upp med ett glädjande besked. ”Den står flygklar ute på flygfältet och
väntar på er”, var beskedet. In i Jens trecylindriga hyrbilar och och sedan följde vi efter Jaroslavs Chrysler Voyager. Förutom

flygplan så har Jaroslav en förkärlek till bilar
och han har fyra stycken Chrysler stående
i garaget.
På flygfältet stod Sharken klar och väntade på oss. Som vanligt när redaktören är
med så ska det flygas i formation och fotograferas. Jens och jag gjorde upp taktiken
för flygningen men Jens fick den lite mer
problematiska uppgiften att åka med i bogsermaskinen med en pilot som varken kunde tala danska eller engelska. Riktigt hur
han bar sig åt vet jag inte men jag kunde
gott se från ”close formation” hur det vinkades febrilt med redaktörens armar och
ben inne i bogsermaskinens cockpit när han
försökte kommunicera med piloten.

Testflygning
Det blev inte någon längre testflygning av
Sharken eftersom vi bara hade luftrum upp

till 600 meter och där uppe kom det Tjeckiska Gripar flygande så det gällde att hålla
ner huvudet och flyga lagligt. Vädret var
inte heller det bästa denna gråmulna eftermiddag i mitten på mars. Lite termik fick
jag emellertid på 300 m så jag fick känna
lite på fisken.
Spontant upplevde jag Sharken som
mycket trevlig att flyga, lättmanövrerad och
kvick i rodren. Den är komfortabel att sitta
i med gott om plats på längden och man
kan utan problem trycka ner en redaktör av
Jens mått i den. Den hade flera fina detaljer
med bl a små ”öron”, winglets, på stabilisatorn. En annan bra detalj tyckte jag var klaffläges-indikatorn. En rad LED-lampor längst
upp på instrumentbrädan så man kan se
vilket klaffläge man har utan att behöva titta ner. En utförlig artikel om Sharken finns
att läsa i NG no 2, 2019 av Aldo Cernezzi.
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”
Sharken under inflygning med propellern parkerad
längs med kroppen. Med propellern i detta läget
kostar det 1-2 enheter på glidtalet.

Alla reglagen är lättåtkomliga. Här på vänster sida finns klaff, broms och trim.

Bara för att det är en elmotor så är det inte
helt tyst men jag fick uppfattningen att det
mesta ljudet kommer från propellern, fast den
är det betydligt tystare än en Rotax eller Wankel motor och mycket mindre vibrationer.

NORDIC GLIDING MENER
PLUS
•
Snyggt bygge
•
Rymlig och bekväm cockpit
•
Trevlig att flyga
•
Enkelt motorsystem
MINUS
•
Sensible batterier
•
Räckvidden är inte oändlig (!)

Turbulator-tape monterad på innervinge för att
minska 3D-strömningar och laminar separation
vid låga hastigheder och stor anfallsvinkel (termikflygning).

Shark över flygfältet i Kolin.

Tekniske data HpH 304 ES Shark
Pris ca 150.500 euro (inkl. moms och instrument/vogn)
Spændvidde 18 m (15 m option), flaps, profil HpH xn2
Vingeareal 11,8 m²
Aspect ratio 27,4
Kropslængde 6,8 m
Tomvægt med min. udrustning ca. 330kg
Max flyvevægt (MTOW) 600 kg
Max ballast 200 l
Vingebelastning (inkl. 85 kg pilot) ca. 37- 51 kg/m²
Max fart 260 km/h
Mindste synkehastighed 0.52 m/s @66 km/t (min. vægt)
Bedste glidetal ca 47-49 @ 125 km/t (NG estimat) Pure glider L/D 51)
Motor FES 23 kW
Stigehastighed med motor Ca. 1,5-2 m/s @ MTOW
Fart-interval for motoroperation: 80-160 km/t
Tankkapacitet 4,2 kWh
Rækkevidde 80-100 km
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Controller unit
Simplicity is the key word. Att flyga med elmotor är mycket enkelt. Huvudströmmen
ska vara tillslagen och sedan är det bara att
vrida på den lilla ratten som om det var volymen på en radio. Vrider man ratten till höger så startar motorn, det börjar bullra och
propellern fälls ut. Vrider man fullt till vänster så stannar motorn, det blir tyst och propellern parkeras längs med nosen.
Enklare än så kan det inte bli. Det extra luftmotståndet som propellern genererar är ungefär lika stort som när man sträcker ut handen genom ventilationsrutan. (Idaflieg-ingeniørerne har målt modstanden til 1-2 L/Dpoint ved bedste glidetal, red.)
Dessutom så tappar man ingen höjd som på

en vanlig SLG där man har en stor luftbroms
när man fäller upp och ned motorn. Skulle
FES motorn mot förmodan inte starta så förblir propellern parkerad längs med nosen.
Det är LXNAV som har byggt den här ”FES
controll unit” och det lilla instrumentet är
mycket lättöverskådligt. Den visar varvtal,
effektuttag, temperatur på batteriet, volt, ampere och en rad batterisymboler som visar
hur mycket kapacitet som finns kvar i batteriet.
Bara för att det är en elmotor så är det inte
helt tyst men jag fick uppfattningen att det
mesta ljudet kommer från propellern, fast
den är betydligt tystare än en Rotax eller
Wankel motor och mycket mindre vibrationer.

Systemkomponenter
Det som används i Shark ES är två stycken
GEN2 LiPo (lithium-ion polymer) batterier som väger ca 30 kg tillsammans. Låter
man de stå oanvända en månad så har de
inte tappat mer än ca 1% av sin kapacitet
och efter 1000 laddningar så ska de fortfarande har kvar 70–80 % av sin kapacitet. Nu
är 1000 laddningar ganska mycket för om
man laddar dem en gång varje helg under
hela året så räcker de nästan i 20 år. Att ladda dem fullt tar 6–8 timmar och sedan tar
det bara 5 minuter att sätta batterierna på
plats.
HPH och Jaroslav räknar med att man
ska kunna flyga ca 80–100 km på fullt laddade batterier och det borde räcka för att ta

sig till ett flygfält eller flygbart område.

Hantering av Li-Po Batterier
Det är viktigt att hantera och ladda Li-Po
batterier på ett korrekt sätt och därför följer det med en s k balanserad laddare och
ingen vanlig Biltema laddare. (Inget negativt om Biltema, vad skulle vi segelflygare
gjort utan Biltema?) Det är viktigt att ladda
på rätt sätt dels för att uppnå bästa livslängd
och kapacitet men framför allt i säkerhetssynpunkt. Felaktig hantering kan orsaka
eldsvådor och ge allvarliga personskador
eftersom batterierna, om de hanteras fel,
kan explodera eller fräsa ut glödhet vätska.
Att ladda ett Li-Po batteri går klart snabbare än att ladda ett Ni-MH eller Ni-Cd batNordic Gliding 2019 SIDE 25
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VÄLKOMNA TILL

OTTSJÖ FJÄLLFLYGLÄGER 2020!
•
•
•
•

Lägret arrangeras 7/3 – 20/3 2020
Här står sig fortfarande det nordiska höjdrekordet 10.096 m!
45 minuter till Nordens största alpina centrum Åre
Anmälningsblanketter, information om boende mm: www.ottsjowavecamp.se

Mer information:
Thomas Brandt

+46 73 385 85 06

tbrandt@hotmail.com

Pàll Einarsson

+46 70 608 55 57

pall.einarsson@telia.com


Testpiloten blir briefad av Jaroslav före flygningen.

Sharken är ett snyggt bygge med bla rundade
övergångar till wingletsen.

teri. Det tar ungefär lika lång tid att ladda
upp det till 90% som tiden det tar att få det
laddat mellan 90 – 100%. Det beror på att
laddningen bromsas ner och balansering
mellan de olika cellerna i batteriet görs under laddningen av de sista 10 procenten,
därför kan man inte använda vilken laddare som helst. För batteriets livslängd är det
bättre att ladda det fullt men det är ingen
fara att snabbladda upp till 90% eller avbryta en laddning innan den är helt färdig.
Den vanligaste orsaken till explosioner eller bränder orsakade av Li-Po batterier är
överladdning. Idag är dock i princip alla LiPo laddare på marknaden balanserade och
slår av laddningen när cellerna i batteripaketen är fulladdade.
Eftersom termiken i stort sett lyste med
sin frånvaro den här dagen så var det ett bra
tillfälle att prova FESén. Från stillastående
propeller till fullvarv vilket är 4500rpm tar
bara några sekunder. Det tar lite längre tid
från full gas till stillastående eftersom pro-

Rymlig och bekväm cockpit
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Omskoling
Skal man omskoles til konventionelle turbosystemer, så kræver det
ofte en længere tilvænning. Med
FES kan det klares på 5 minutter
plus læsning af manualen. Main
switch on, controller unit on - derefter er man klar. Systemet er dog
ikke 100 % idiotsikkert, men næsten: Starter man propellen under
fly-bugsering, bliver det rigtigt ”interessant”, så vær sikker på, at main
switch er ”off”. Det samme gælder
marginale hjemflyvninger for motor - når batterierne er tomme, så
er de tomme. Det har givet mindst
1 havari. / JT.

pellern ska hitta sitt parkeringsläge vilket
den gör helt automatiskt men det handlar
fortfarande om sekunder. Den 22 kW (lite
drygt 30 HP) starka motorn ger ett stig på
mellan 1,5-2 m/s. I övrigt så har den i stort
sett samma prestanda och begränsningar
som sina systrar. Två undantag är att den
kan tanka lite mindre vatten och VNE är
något lägre.

Summering

Stort bild: Det är gott om plats i Sharken.
Tom redaktörer av den längre modellen får
plats utan problem.

Shark ES är ett segelflygplan som är lätt och
trevligt att flyga och har bra prestanda med
glidtal över 50. Komforten är hög och plats
finns, även för långa piloter som redaktören. FES är användarvänligt men man ska
ha koll på hur man ska hantera batterierna.
Nackdelen är den än så länge relativt korta
batteritiden men när man har laddat dem
1000 gånger och det har gått 20 år så är nog
det problemet löst. Bara de senaste 10 åren
har batterier utvecklats otroligt mycket. 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.

Der findes 2 flyveklubber på FSN Skrydstrup ...
F-16 (som Flyvevåbnet har 30 stk af) er i øvrigt det ældste fly (fløj første gang 1974)
og skal snart byttes ud med F-35. ASK 21 kom i luften 1978 og er still going strong efter et MLU (mid life update) med ASK 21 B-modellen sidste år.

Svæveflyvning
i krig og fred
En helt unik klub i et helt unikt miljø. Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub har siden 1955 dyrket svæveflyvningens glæder i en atmosfære som ellers mest er præget af
jetfuel og brølende F-16-efterbrændere. Hvordan fungerer
det i praksis? NORDIC GLIDING har besøgt den vel eneste
svæveflyveklub i Norden med 24/7 scramble-beredskab.
Tekst & Foto: Jens Trabolt

N
Klubbens formand Henrik Buur Rasmussen
skoler med Skrydstrups ASK 21. Billedet er
naturligvis en collage, men i hvilken anden
svæveflyveklub findes både F-16 og ASK 21
side om side?
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æstformand Peter Jensen fra FSN Skrydstrup Svæveflyveklub
står klar ved sin bil, da NORDIC GLIDING en torsdag eftermiddag træffer ham ved den militære indgangsport ved Skrydstrup. For dem som ikke er så geografisk stærke ligger Flyvestation Skrydstrup cirka 45 km nord for den dansk/tyske grænse.
Han beklager. Der er ingen vej udenom. Vi skal besøge vagten for få en
midlertidig adgang til NORDIC GLIDING. Det
er en af de minusser, som findes ved at have klubaktivitet på en aktiv militærbase – der er også masser af plusser, bare vent!
”Ja, til gengæld har vi ingen problemer med
indbrud i klubben. Det er ikke altid, at vi låser
døren”, siger Peter med reference til det ekstremt
velbevogtede område. Vagten er venlig, han kender Peter, og efter en kort inspektion af mit fotoNordic Gliding 2019 SIDE 29

h Her flyves: Skrydstrup SFK

Foto t.v.
Skoleflyvning på Skrydstrup er ikke bare i
ASK 21, her Eskadrille 730! (FLV Foto)
Eskadrillens ”callsign” er ”Birdsong” - en direkte oversættelse af det lokale ølbryggeri
”Fuglsang” i Haderslev.

FSN Skrydstrup SFK
Grundlagt: 1955, civil klub fra 1966
Antal medlemmer: Ca 80
Bane: 10/28, 3006 x 46 m asfalt +

Alle som flyver i Skrydstrup har eget krus (mugg,red.) med ”Pilotnavn”.
Her er det ”Stygtaler”. Man kan gætte på, at vedkommende har haft et
mindre acceptabelt sprogbrug ...

græs
Flypark: ASK 21, DG 1000, ASW 28,
Discus B, Discus 2/18.

id, bliver jeg udstyret med et ID-skilt.
Men det er ikke altid, at det har været så enkelt. Efter al-Qaedas
11. september 2001-terror øgedes det militære beredskab betydeligt, og i en periode derefter var det trods en ellers velvillig basechef stort set umuligt at få gæster eller nye medlemmer med ind i
klubben. Ikke noget drømmescenarie for en rekrutterings-villig
svæveflyveklub!
Nu er situationen normaliseret. Men man skal være dansk statsborger for at få adgang, og dette dispenseres der normalt ikke for.
SIDE 30 Nordic Gliding 2019

”

Efter al-Qaedas 11. september 2001-terror øgedes det militære beredskab betydeligt, og i en periode derefter var det
trods en ellers velvillig basechef stort
set umuligt at få gæster eller nye medlemmer med ind i klubben. Ikke noget
drømmescenarie for en rekrutteringsvillig svæveflyveklub!

Det militære betyder også, at klubben aldrig får spontant besøgende. ”Folk som gerne vil besøge os, ringer altid i forvejen. Det
er egentlig ok, fordi så er vi klar og misser ikke folk, som kommer
uanmeldt til klubben”, siger Peter.
De cirka 80 medlemmer i klubben kan dog også nyde en af nordens længste felter, 2000 meter græs, placeret nord for hovedbanen. Om vinteren klarer flyvevåbnet 24/7-snerydning på banen,
så vinterskoling med klubbens Rotax Falke eller ultralette Vampire, som ejes i andele, er absolut mulig. Åh ja, de gode folk fra flyvestationen klarer også græsklipningen, og ser man det assorterede udvalg af gamle militære køretøjer i klubbens regi, så ved man
dette er en klub, som har et langt og godt forhold til flyvestationen.
Klubben kvitterer for det gode forhold med at flyve mange gæsteflyvninger for flyvestationens udstationerede personel.
”Vi har altid en debriefing efter hver flyvedag med en længere
checkliste, så vi sikrer os, at alt er i orden, og at vi fx ikke har glemt
noget ude på feltet”, siger Peter.
Her i 2019 er klubben fuldt ud civil og ikke længere kun for det
militære personale. Men det har ikke altid været sådan: Klubben
startede i 1955 som en regulær militær klub på flyvestationen som
nazi-tyskland byggede under 2.verdenskrig. Da tyskerne blev smidt
ud, overtog Royal Air Force, indtil det danske flyvevåben var klar
til at være herre i eget hus.
Der er endnu små spor efter den dramatiske fortid. I klubbens
værksted er der en inskription på væggen, signeret af en tysk offi-

”Oberst Holms gamle Spitfire-flightsuit” er en institution i klubbens historie. Hvert år udvælges en pilot til at flyve sæsonens første ærefulde
flyvning iklædt denne. Bemærk ”red carpet”-modtagelse, her Hans Jørgen
Larsen i 2017.

Peter Jensen, 45, næstformand i klubben og entusiastisk svæveflyver,
kan næste år fejre sit 30. år i sporten.

Klubbens Rotax-falke er meget populær til rejse- og sightseeingflyvning. Den er kan også slæbe. Flere af klubbens unge medlemmer benytter den som et ”shortcut” til en senere kommerciel karriere.

cer: ”Denne bygning er overgivet til Royal Air Force”.
I efterkrigs-tiden havde klubben stor tilstrømning fra det militære personale, og det var også meget billigt at svæveflyve, for flyvevåbnet finansierede både spil, 1 stk. 2G-skoleglider og 1 stk. Polyt II. En række ”erfarne” svæveflyvefolk (den mest erfarne havde
28 timer!) fungerede som instruktører. Omskolingen fra skoleglideren 2G til den senere Baby var grundig. Først flyves uden hood,
senere halv hood. Først til sidst må der flyves med hel hood! De
første starter er bare i næsekoblingen, så man ikke får så meget
højde. Der er bare de ”erfarne” folk som må anvende bundkoblingen og komme højt og farligt højt op i lufthavet.
Det var ikke bare Flyvestationens jagerfly som skød med skarpt:
De senere anskaffede Kranich havde ikke fast understel, men hjul
som blev kastet i 3-4 meters højde efter start. Nogle gange glemte
man at kaste hjulene og det skete først ”på toppen” af spilstarten,
og flere gange måtte spilførerne søge dækning for de livsfarlige
”bomber” som regnede ned fra himlen.
I 1966 bliver klubben civiliseret. Flyvevåbnet forærer fly og materiel til klubben, mod at det ikke længere skal være ansvarlig for
dette. Medlemsantallet reduceres katastrofalt en overgang, da der
nu skal betales klubkontingent på 25 kr/md. Men fordelen ved den
nye civile status er, at man kan åbne op for civile, som rent faktisk
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h Simulator som skolingsværkh Her flyves: Skrydstrup SFK
tøj

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

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

Klubbens 8-benede hest ”Sleipner”.

”

Klubbens DG 1000, FB, bliver hentet
frem og koblet på klubbens mægtige
10-cylindrede dieseldrevne Mercedesspil. Det er døbt ”Sleipner” efter Odins
8-benene hest, som kunne krydse
grænsen mellem de levende og døde.
Starten er da bestemt også en 8-benet
hest værdig ...

Klubben disponerer over en stor mængde gode standardprodukter, som
ASW 28, 18 meter Discus 2 og 15 meter Discus. Et godt sæde til alle, er filosofien.

”
er interesserede i at lære at flyve. Med solid og langvarig indsats
lykkedes det for de tilbageværende militærfolk og nu civile klubmedlemmer at bygge klubben op. Dette inkluderer også en tandlæge, som egentlig har fået forbud mod at flyve for sin hustru. Derfor kører han altid rundt med en kajak på taget.

Mange gode fly, ingen hyper-fly
I dag har klubbens medlemmer faciliteter, materiel og flypark, som
deres gamle klubkammerater nok ville give deres venstre ben for:
Klubben har en ASK 21 til skolingen, en DG 1000 til 2-sædet strækflyvning og et udvalg af fine 1-sædede fly herunder 18 m Discus
2C, ASW 28 og 2 stk 15 m Discus. Skrydstrup har tilmed en K8,
som klubben anvender til den årlige landingskonkurrence. Her deSIDE 32 Nordic Gliding 2019

monterer man hjulbremsen, så man ikke kan snyde sig til en førsteplacering. Der er ingen super-performance-fly som fx Arcus eller Ventus 3, og det er egentligt et aktivt valg: ”Vi vil hellere have
mange gode fly, som alle kan flyve, end ganske få rigtig gode. Hos
os får alle et fly om morgenen”, siger Peter, som selv fejrer sit 29. år
som svæveflyver ud af 45 år totalt.
Der skoles hver tirsdag og torsdag eftermiddag samt weekends,
og det lange græsfelt med mindst tusind meters fri indflyvning
frem til startstedet gør hele operationen meget effektiv. Der kan
landes frem til startstedet, som placeres cirka midt på området, og
flyet startes med spillet direkte fra, hvor det landede. Det resulterer i mindst 5-7 skolestarter i timen. ”Et lille minus kunne være, at
vi nok bliver lidt for vant til at lange, flade finaler og masser af

Kapow! Når først Sleipner får fat, må selv en DG 1000 overgive sig til lufthavet efter bare 30-40 meter.

plads”, pointerer Peter. Ikke alle flyvepladser har lignende forhold.
Det bliver nu tid til at se området lidt fra luften og klubbens DG
1000, FB, bliver hentet frem og koblet på klubbens mægtige 10-cylindrede dieseldrevne Mercedes-spil. Det er døbt ”Sleipner” efter
Odins 8-benene hest, som kunne krydse grænsen mellem de levende og døde. Starten er da bestemt også en 8-benet hest værdig,
og det er altid en utrolig oplevelse at konstatere, at det 500 kg tunge fly, som dårligt kan rokkes af 3-4 mand, kan accelereres op til
100 km/t på få meter gennem en tynd kunststof-wire.
Der går ikke længe før vi er koblet af wiren i 450 meters højde,
og med en lidt mere naturlig næsestilling afsøger vi lufthavet for
termik over flyvestationen. En koldfront har netop passeret områ-

Har man klub på en aktiv militær flyvestation, er der fin tilgang af fuldt
fungerende tidl. militært materiel. Her klubbens wirehenter.
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h Her flyves: Skrydstrup SFK

Fordelen med Skrydstrups 2000 meters græs er, at man kan lande direkte
frem til wiren, hvorfra man kan starte. Her skal ikke hentes fly og det øger
”produktiviteten”. Til gengæld er der risiko for, at piloterne bliver lidt for
vant til kæmpelange hindringsfri finaler. Mange udelandinger har en lidt
anden profil.

En af det danske flyvevåbens (4 stk) C-130 J Super Hercules starter fra
Skrydstrups hovedbane foran svæveflyveklubben. Tower instruerer anden
trafik (svævefly) til at holde sig nord for hovedbanen. No problem!

Næstformand Peter Jensen nyder udsigten over Skrydstrup fra klubbens
ASK 21. Hele Fighter Wing Skrydstrups område udgør 856 hektar, hvilket
svarer til mere en 1700 fodboldbaner.

det, og det giver brugbar termik med en frisk vestlig vind.
Det sydlige Jylland er temmelig smal her. Der er ikke mere end
ca. 65 km fra kyst til kyst her. ”Det kan godt give lidt problemer
med termikken”, siger Peter fra bagsædet.
”Vi har nok 25 % færre flyvedage end man fx har oppe i Arnborg, hvor afstanden til kysterne er næsten dobbelt så stor. Til gengæld kan vi have dage hvor søbriserne fra hver side mødes direkte
over Skrydstrup og så skal jeg love for, at det stiger.”, kommer det
fra Skrydstrup-veteranen. Peter elsker også vejr-situationer, hvor
det er muligt at flyve til Vesterhavet: ”Det er så flot. Nogle gange
står termikken langt ude over havet, og det er altså en speciel oplevelse”, siger han.
Nordenvind er i øvrigt godt, for så fungerer hele Jyllands enorSIDE 34 Nordic Gliding 2019

me landmasse til Skrydstrups fordel. Sidste års kanonsommer loggede klubben i øvrigt 1265 timer – det næst-største antal timer siden 1978.

Military airspace
”Foxtrot Bravo, du skal holde dig nord for hovedbanen. Jeg har en
Hercules som starter om kort tid”. Det er Skrydstrup Tower, som
kalder os. Klubben flyver i kontinuerlig radiokontakt med Skrydstrup Tower og militærflyvningen har en naturlig førsteprioritet.
Afvisningsberedskabet, hvor flere fuldt kampklare F-16 står startklare døgnet rundt, har egne quick-scramble hangarer på flyvestationen. ”Når der kommer en alarm, så bliver vi bedt enten om lande eller holde os indenfor ganske specifikke områder”, siger Peter.

Der går ikke længe, før vi fra vores panorama-pladser i DG
1000’eren ser den store transportmaskine line op på hovedbanen,
give gas og stige med imponerende kraft. ”Hercules, jeg vil foreslå,
at du svinger til venstre efter start. Jeg har svæveflyveaktivitet mod
nord. ”, lyder instruktionen fra Tower. Hercules-crewet har åbenbart ikke lyst til et rendezvouz med en DG 1000, så de parerer ordre og svinger mod syd. Enkelt, smidigt og alle er fornøjede.
Denne lille opvisning i fleksibilitet viser, at det er fuldt muligt at
operere civilt og militært på samme tid, fordi begge parter kender
deres roller. Det er desværre heller ikke svært at forestille sig den
modsatte situation – specielt hvis svæveflyveklubben ikke overholder aftalerne. Det er man fra klubbens side selvfølgelig meget fokuseret på.

Det er ikke bare i daglige, at klubben har fordele ud af placeringen på flyvestationen. 3. december 1999 hærgede orkanen Carola
Danmark og det sydlige Sverige. Alle svæveflyverne var rejst hjem,
og da middelvinden rundede 30 m/s var det mere end klubbens
hangarport kunne klare. Men ATC i Skrydstrup Tower var på vagt,
opdagede problemet og fik alarmeret flyvestationens Fire and Rescue, som parkerede en kæmpe brandbil foran hangarporten. Dette forhindrede total destruktion af hele klubflåden. Det er også
ganske trygt at vide, at flyveklubben råder over en redningshelikopter inkl. lægeberedskab på flyvestationen.
Men at man bor på en flyvestation betyder også, at man som
klub må acceptere ”hele pakken”, inklusive usikkerhedsmomenterne; De gamle F-16 som har været kernen i Danmarks luftberedskab i 40 år står snart overfor en udskiftning til det hyper-avancerede F35 Joint Strike Fighter, som bliver udstationeret på Skrydstrup. Dette nye fly er omgivet af et øget sikkerhedsniveau, og klubben frygter derfor, at det kan give vanskeligheder. Drømmen om
en ny hangar er sat lidt på ”hold” indtil virkeligheden viser sig:
”Men vi må vente at se”, siger Peter. Klubben har dog altid sørget
for at holde orden i eget hus, og det har altid præget det gode samarbejde med flyvestationen, så man må håbe det bedste for Nordens sidste svæveflyveklub på en aktiv flyvestation. H
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Mød os og vores repræsentant fra LX-Navigation på DSvU Konference
den 9. november på Hotel Trinity i Fredericia

”

Al ”Ground handling” fra
Soaring XX er på lager
i Kastrup
Nik Ṧalej
LX-Navigation

Erik Bennekou
EB-Avionics

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

af Peter Eriksen, Formand, DSvU

LEDER:

LX Navigation tilbyder en god pris ved opgradering af ældre E-Variometre
til LX10K, LX EOS eller LX ERA (57 eller 80 mm)

Motorer-Reservdelar-Tillbehör
Tel +46-(0)171-414039
LX EOS80

LX ERA80

EB-Avionics er forhandler for:

LX 10K

E-mail info@lycon.se · www.lycon.se

LX FLARM EAGLE
(PowerFLARM)

• LX Navigation: Vario & Navigation • FLARM tech.; PowerFLARM
• Naviter: Oudie-2… -IGC & tilbehør
• Sportine: LAK Svævefly
• SPEKTOR & PARATEC (faldskærme)
• Soaring XX: Ground handling
• TQ - 8.33 radio & Mode-S transponder
Se mere på www.eb-avionics.dk

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

Härkeberga 16
SE-745 96 Enköping
Sverige
Auktoriserad distributör för Rotax Aircraft Engines i
Skandinavien och Baltikum

AHRS

LX Sweden
web: lxsweden.se

Det haster med at få disse CO2-udledende aktiviteter gjort grønnere, så vi
for alvor kan udnytte det grønne potentiale, vi grundlæggende har i vores
sport.

Er svæveflyvning en grøn sport og kan
alle jeres medlemmer flyve termik?
Vi har nu arbejdet med de strategiske målsætninger, som er udarbejdet i samarbejde med DIF i to år, og det er tre år siden, at vi
præsenterede den seneste udgave af DSvUs perspektivplan, så
vi kan så småt begynde at gøre status.
På en skala fra 1-10 ender vi vel omkring 6 eller 7. Nogle ting har
fungeret, andre har endnu ikke ført til de ønskede resultater, og
vi må overveje, om vi har gang i de rigtige initiativer, eller om vi
skal finde nye veje.
Meget af fastholdelsen er bundet op på klubtrænermodellen,
som blandt andet skal hjælpe med at skabe målsætninger for nye
S-piloter og hjælpe piloterne til at lære at flyve termik og gerne
stræk. Det ser ikke ud til, at det fungerer i så mange klubber som
ønsket. Det ser heller ikke ud til, at klubtrænerne er særligt interesserede i de tilbud Unionen har skabt i form af klubtrænerseminarer, når man ser på antallet af deltagere i disse.
De centrale tilbud Unionen har haft til piloter, f.eks. i form af
strækkurser, har også kun haft begrænset tilslutning. Her tror vi,
at noget af forklaringen er for sen annoncering fra unionens side,
noget vi ændrer til den kommende sæson, hvor information allerede er sendt ud.
En ting er sikker, hvis vi ikke lærer nye medlemmer at flyve termik, forlader de os meget hurtigt. Vi skal bringe alle nye certifikatindehaverne videre, det er en meget vigtig opgave i klubben,
og jeg synes, I alle skal overveje, om I løser denne opgave godt
nok.
Nogle klubber har fået godt gang i rekrutteringen. Det er vigtigt, at vi får overført den erfaring og viden disse klubber har til
andre klubber. Det drejer sig i høj grad om at fjerne ”Tivoli-effekten”, at lade være med at lokke med flyveture, men at tiltrække
de, som er interesseret i ”svæveflyvesporten” som helhed, samværet og fællesskabet forenet med flyvning og kun tilbyde en flyvetur til de, som viser en reel interesse for at melde sig ind i klubben.
Vi skal snart i gang med en opdatering af perspektivplanen, og

der er en række ting, der skal lægges mere vægt på.
I hele samfundet er der kommet rigtigt meget fokus på miljø
og specielt udledningen af CO2. Som udgangspunkt udleder vi ikke
CO2, når vi flyver, men vi gør det, når vi skal trækkes op, når vi skal
til og fra flyvepladsen, når vi opvarmer klubhuset, og ikke mindst
når vi transporterer fly og pilot til og fra konkurrencer. Det haster
med at få disse CO2-udledende aktiviteter gjort grønnere, så vi for
alvor kan udnytte det grønne potentiale, vi grundlæggende har i
vores sport.
Kan Unionen hjælpe klubberne med det, som er deres spidskompetence, nemlig klubdrift? Skal vi i gang med en mere målrettet indsats, som kan hjælpe klubledere med at blive bedre?
Klubledere kommer jo ind i ”jobbet” med vidt forskellige baggrunde, og der stilles større og større krav til klubledere fra samfundet og fra medlemmerne.
DIF arbejder med det politiske program for de næste fire år, og
de har allerede fortalt lidt om indholdet. Der kommer blandt andet fokus på samarbejde mellem idrætsklubber, erhvervsliv og
skoler. I begge områder er vi godt i gang, men der er sikkert mange andre ting vi også kan gøre.
I øvrigt har DIF inviteret forbundene til speed-dating med en
række kommuner. Vi vil agitere for vores skoleprojekt, som er udviklet af Vejle Svæveflyveklub, og vi håber, at vi inden arrangementet kan få mange af klubberne med på ideen, så vi straks kan
tilbyde kommunerne kontaktpersoner i klubberne. Jeg tror, vi har
et stærkt produkt, som kan få flere unge medlemmer ind i klubberne.
Det er snart sidste chance for at få konverteret de gamle S-certifikater. Kender du tidligere svæveflyvere, som måske kunne være
interesseret i at beholde certifikatet, så tag fat i dem, og foreslå
dem et besøg i klubben. Her kan I få en snak om, hvordan de kan
komme med over i EASA-verdenen med et PFT og måske lidt teori. Næste sommer er det for sent.H

Kontakta oss för priser och support
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h Mig og mit fly

Målpassage på Ljungbyhed til ære for fotografen. Wilhem i forsædet ser
ganske fornøjet ud. Det er ikke så mærkeligt, for mere dedikeret fly kan
man ikke købe.

Skitse af EB 29 R og EB 29 DR. Den 2-sædede DR-version er bare 29 cm
længere. Det inkluderer et bagsæde. Tak for kaffe!

Jim Acketoft og Wilhelm Wendt i det spartanske bagsæde - alle som flyver i EB 29 DR skal som udgangspunkt være klar på lidt kropskontakt.
Men sokkerne er ganske rene, forsikrer Jim som også understreger, at en
EB 29 DR faktisk går at flyve ganske udmærket fra bagsædet.

Wendts VM-Værktøj

Ljungbyheds Wilhelm Wendt har byttet sin EB 28 ud med en super-hot EB 29 DR så han og
teamkammeraten Jim Acketoft nu er bevæbnet til tænderne i VM-regi. Som på en F1-racer
skal man ikke forvente kaffeautomat og salonstole ombord. Vil man derimod flyve et fly som
er kompromisløst optimeret til absolut maksimal performance, så findes der intet andet alternativ.

H

Navn Jim Acketoft
Alder 40
Klub Ljungbyhed
Pilot siden 1995 paus 99-07
Antal timer 1500 varav 1250
de senaste 10 åren

Tekst og foto: Jens Trabolt

vis vi ikke vinder nu, så kan vi ikke længere sige,
at det er flyets skyld”.
Det siger Jim og Wilhelm i duet, da NORDIC
GLIDING møder dem i flyveklubben på Ljungbyhed, ca 30 km nordøst for Helsingborg. De er
præcis landet efter en træningsflyvning med det nye hotship. Deres observation er helt korrekt: Det er ikke fysisk muligt at købe
noget bedre åbenklasse-fly nogetsteds i verden. En EB 29 med den
famøse R-vinge er den absolutte Formel-1-klasse, og det koster
også: Man skal ikke forvente at få penge retur, hvis man stiller op
med cirka 4 mio. svenske kroner hos Oliver Binder i OstheimRhön. Men så får man også en EB 29 DR – R for ”Racing”- vinge.
Men hvorfor ikke bare opgradere fra EB 28 til en standard EB 29
D? En standard EB 29 er ikke noget dårligt fly, langt fra det. FakSIDE 38 Nordic Gliding 2019

tisk er det ret fantastisk. Men problemet i VM-sammenhæng er
dog, at standard-EB 29-vingen, som kommer i tre spændvidder (så
man kan justere flyets performance efter vejret), er baseret på den
ældre EB 28-vinge, som ikke helt matcher hvad som er muligt med
nutidens udviklingsværktøjer.
Den nye superhotte R-vinge er et barn af professor Loek Boermans fra TU Delft. Modsat den ”gamle” vinge som kom med 3
spændvidder, findes R-versionen bare i 28-meter-variant og er et
mageløst studie i ekstreme proportioner. Faktisk er sideforholdet
52, 6 (altså forholdet mellem spændvidde og middelkorden, vingens bredde). En Nimbus 4 med 26 meter spændvidde har et sideforhold på under 40, og der er ingen andre serieproducerede fly
som kan matche et sideforhold på over 52. Spændvidde-monsteret
eta, som er ”seriefremstillet” i en serie på 6 har et sideforhold på

51 med de gigantiske 31-meter vinger og et glidetal på cirka 70 –
altså et bedre glidetal end Wilhelms og Jims nye EB 29 DR som har
”over 60”. – (SeeYou estimerer middelglidetallet til 67 på dagens
flyvning.) ”Faktisk så tror jeg egentlig også, at vores gamle EB 28
havde et bedre glidetal end EB 29 DR ved lav hastighed”, siger Jim,
da vi diskuterer det. Men ofte og specielt under konkurrenceflyvning, så flyves der ikke ”turistflyvning” med bedste glidetal, men
langt, langt mere aggressivt, og her har den nye R-vinge en ufattelig performance i reserve. Polaren er ganske enkelt flyttet et godt
stykke til højre.
Lange, tynde vinger kræver dog en stor stivhed, da for stor fleksibilitet resulterer i dynamisk varierende indfaldsvinkel langs spændvidden og dermed ekstra modstand. Den nye R-vinge, som har 1,6
m2 mindre vingeoverflade end den gamle vinge, er ekstremt stiv,

Navn Wilhelm Wendt
Alder 61
Klub Ljungbyhed
Pilot siden 2008
Antal timer 700

og har tilmed mindre korde (bliver smallere) ved vingeroden.
”Vingen er også så tynd ved tipperne, at den faktisk ligner nogle
af mine gamle modelfly”, bemærker Jim.

Udelandinger, nej tak
Det er heller ikke et fly man lander ude med. Et 850 kg tungt fly
med 28 meter spændvidde sætter naturlige begrænsninger;
crewet vil ikke vil risikere skader som kan grounde flyet i en hel
sæson. Det betyder så, at man ikke flyver så meget i svagt vejr.
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h Wasserkuppe

Vinge med mindre korde ved roden.

2-sædet fly med en 1-sædet profil.
Kan du spotte bagsædet?

Binder EB 29 DR
Pris Ca 375.000 euro inkl. moms.
Spændvidde 28,0 m
Vingeareal 14,9 m²
Tomvægt ca. 580 kg
Max flyvevægt (MTOW) 850 kg
Vingebelastning ca. 45 – 57 kg/m²
Max fart (VNE) Ca 280 km/t
Motor Solo 64 hk, Binder-propel
Bedste glidetal 60+

Målgang over Ljungbyhed. Trods spændvidden
er flyet harmonisk og relativt agilt.

”Vi flyver aldrig ind over områder, hvor vi er afhængige af motoren”, lyder crewets sikre taktik. Det betyder så også, at gerne skal
være stærke forhold, før man starter.

1,5-sædet fly

Helt standard cruisehastighed er 200 km/t, og
det er fuldstændigt uanstrengt med glidetal
over 45. Ved denne hastighed er cockpittet
fuldstændigt tyst. Utroligt!
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Den to-sædede EB 29 DR-model er ikke afgørende længere end
singleseateren, og på afstand kan det være svært at se, hvilket Jim
og Wilhelm kan bekræfte:
”Vi fløj faktisk tidligere sammen med en anden EB 29 DR. Vi troede, at det var en singleseater, og vi blev ganske overraskede, da vi
senere opdagede, at der var 2 piloter ombord.”
Der er da også med en vis portion skepsis, at NGs udsendte inspicerer ”bagsædet”. Wilhelm er ca 190 cm og han passer ganske
udmærket i bagsædet. Binder har da også på Wilhelms specifikation sænket bagsædet med nogle centimeter, og det resulterer i, at
han faktisk kan ændre på sin sidestilling undervejs, fx flytte på benene. Der er i øvrigt ingen polstring på sædet. Et tyndt stykke camping-liggeunderlag i skum udskåret har hovedansvaret for komforten.
Faldskærmene på flyet er også specielle – af pladshensyn, selvfølgelig. Forsædepiloten har skærmen liggende ”under” sædet og
bag hovedet på co-piloten ligger endnu en skærm. Man forbindes
til skærmene med diverse remme og bælter og håber på, at den
fungerer i praksis. Man kan se, at piloten har prioritet: ”Navigatøren” i bagsædet har ingen perspex-ventilations-åbning i canopy,
bare en enkelt luft-dyse og kan ikke selvstændigt åbne canopy men
er afhængig af forsædepilotens handlekraft. Hvad det betyder i en
nødsituation, ved jeg ikke.
Det er dog helt sikkert, at mine 193 cm sidder urokkeligt fast i
bagsædet med fødderne op ad cockpitvæggen under Jims arme.
Knæerne er fikserede under cockpittets tværbjælke (crossmember). Der er ikke plads til mine siderorspedaler, så de er afmonteret. Det samme gælder i øvrigt mine sko og strømper. Jim er for-

28 meters spændvidde fylder i landskabet, så udelandinger siger Wendt
og Acketoft ”nej tak” til. På Ljungbyhed kræver banelys- og markeringer
også lidt opmærksomhed, så man ikke slår tipperne af under roll-out.

inden blevet forsikret om, at redaktørens fødder, trods den stærke
varme, naturligvis bare dufter af Plexus og Schwabellack.
Et lidt usædvanligt check inden start er at sikre sig, at fødderne,
specielt tæerne går fri af mekanikken til luftbremser og flaps på
cockpitvæggen. Man har som føddernes ejer en helt naturlig respekt for den kontante overcentrerings-mekanisme!
Men alt i alt går det helt okay for en kortere flyvning på en time
eller 2. Folk som er under 185 cm burde kunne finde sig til rette
for længere flyvninger. Men det er vældig individuelt, siger Jim og
Wilhelm. Det kommer helt an på ryg- og benlængde. Men helt ærligt, det er jo er en ægte Formel 1-racer, så det er egentlig ikke fair
at vurdere flyet ud fra de parametre som gælder for en Duo Discus.
Vi starter på Ljungbyheds ekstremt lange asfaltbane: Helt i klassisk langvinge-stil starter vi i minusflaps og vælger først i plusflaps,
når vi har en solid airspeed. Vi er airborne da vi har rullet 3-400
meter og fortsætter med at stige ca. 2-2,5 m/s. Den oplevelse er
ikke mærkbart anderledes end andre langvingede fly. En luksusfeature er det elektriske understel, men jeg tvivler også på, om det
overhovedet ville være fysisk muligt at montere en manual understelsmekanisme i det komprimererede cockpit.
Nord for Ljungbyhed står en velvoksen CU og vi svinger et par
gange rundt for motor, inden vi er 600 meter, hvor vi overgår til
svæveflyvning. Det er bare Jim som flyver, jeg har ingen siderors
-pedaler, men umiddelbart virker flyet ganske håndterbart med
mere end acceptabel agilitet, når man tænker på den store spændvidde og vægt (Der findes nok også dårligere piloter end Jim). Han
siger i øvrigt, at flyet (endnu) trods en høj vingebelastning ikke har
demonstreret nogle ubehagelige sider under langsom termikflyvning eller under landing. 100-110 km/t er en fin fart til termikflyvning, lyder det.
Vi går ud af termikken og søger mod næste CU. Jeg har store
Rebecca Hansen fra Gardermoen
forventninger til high-speed-gliddet.
Det
skyldes
følgende:
Under
SFK
giver
en hjælpende
hånd
så
air-to-air-fotograferingen, tidligereSRM
på dagen,
fløjpyjamas
jeg i klubbens
kan få sin
på.
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h Mig og mit fly

”Livet er skønt”, markerer Jim fra bagsædet. Teoretisk set
har singleseateren ”en promille” bedre performance end
den 2-sædede D-modellen, men glem ikke, at svæveflyvning også er en intellektuel sport; Her har et fly med 2
hjerner ombord en fordel i planlægning, navigation og eksekvering af flyvningen.

Herover: Man har presset et ekstra sæde ind på en forlængelse af fuselagen på bare 29 cm. Det bliver aldrig nogen super-komfort-løsning. Man
glemmer dog smerten (en kort stund) når man oplever flyets performance.

Dynamic WT9 med indfældbart gear og constant speed-propel –
altså en temmelig frisk maskine. Ideen var at intercepte 1P som var
på et langt finaleglid hjem til basen. Men vi havde faktisk lidt problemer med at hænge på – selv med 220-240 km/t.
Trods dette kommer det alligevel som en overraskelse for mig,
da jeg kigger på fartviseren. Vi flyver 200 km/t, og cockpittet er
fuldstændig tyst. Der er ingen luft-lyde fra bagkroppen, canopysealing eller noget som helst. Jeg har aldrig, aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Et tyst fly er som bekendt et energieffektivt
fly, og i denne situation må man konstatere, at det ekstreme vingedesign og bagsædepilotens komfort-offer i høj grad betaler sig.
Den høje fart er helt i komfort-zonen for EB 29 DR. 200 km/t er
helt afstresset, og de store lange vinger dæmper turbulensen. Det
er en ret underlig oplevelse at se ned på terrænet som bevæger sig
forbi med imponerende fart – uden at blive større. Jeg vil tro, at
glidetallet ved 200 km/t er 40-45 stykker. Her er der et fly, som virkelig kan flytte sig over store afstande. Man kurver nødigt, men
nøjes med at flyve langsomt når det stiger. Det er også et fly, hvor
man skal være virkelig opmærksom på Vne. Med en så flad glidevinkel, højt fartpotentiale og fravær af lyd-brus i cockpittet tror jeg
egentlig, at man let kan overspeede flyet, hvis man ikke er opmærksom.
Flyets performance var selvfølgelig det som triggede Wilhelm til
at købe det, men at opleve det i praksis har alligevel været stort:
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”Vi fløj det internationale Stendal-Glide i Tyskland i juli, og her
kunne vi for første gang prøve lidt kræfter med det nye fly. På flere af dagene fejl-satsede vi under vanskelige vejr-forhold, men vi
kunne hver eneste gang indhente de andre fly, takket være det suveræne highspeed-glid. Der erkendte vi de nye R-vingers performance”, siger Wilhelm som nu har cirka 110 timers flyvetid i det
nye fly med Jim.
Til gengæld bemærker man det reducerede vingeareal, når man
flyver langsomt. Under flyvningen med Jim prøver vi at glide ”for
langsomt” med ca. 90 km/t, og her reduceres glidetallet markant,
hvis man ellers skal tro IGC-filen, som granskes efter landing. Over
længere tid er vi helt nede på Duo Discus-niveau! Dette fly skal
have ”speed” for at præstere.
Vi lander efter ca. 35 minutters flyvning – dette blev en kort teaser, da vejret sluttede festen. Jim sætter det store og tunge fly med
stor præcision på Ljungbyheds græs.
Det er svært ikke at være blæst fuldstændigt bagover over flyets
totalperformance. Havde man som konstruktør fremvist dette for
bare 30 år siden, var man blevet brændt på bålet som heks. Nu er
det acceptabel, men ikke desto mindre ubegribelig trolddom. Et
nok hidtil umuligt kompromis mellem high speed performance,
agilitet og de lange vingers glidetal.
VM-champagnen er sat på køl.H
Tekst og foto
Jens Trabolt

Vil du også prøve?
Du som NORDIC GLIDING-læser kan også få
en oplevelse for livet. Wilhelm Wendt og Jim
Acketoft har indvilliget i at give en NORDIC
GLIDING-læser et back-seat-ride i EB 29 DR
under sæsonen 2020, sandsynligvis fra Ljungbyhed. Det er fordel, hvis du er kortere end
redaktørens 193 cm og ikke alt for korpulent,
(alternativt har en høj smertetærskel og fri
for klaustrofobi.)
Send en mail til jenstrabolt@nordicgliding.
com med ”Vind EB 29 DR” i emnefeltet, så
deltager du.

Med et sideforhold på over 52 har 28-meters Racing-vingen det mest ekstreme forhold nogensinde i noget serieproduceret fly. Dick Butlers ”Concordia” har 57,2 - også med 28 meter spændvidde, men er bare produceret
i 1 eksemplar (er umuligt at serieproducere.) 1-0 til Binder!

”Strobe”-lys indbygget i næsen øger synligheden og reducerer risiko for
mid-air.
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h Förmaningar i retrospekt

Till mig själv
I sommar är det 30 år sedan Mikael Engström flög segelflyg för första gången. Vilka förmaningar skulle jag vilja ge mig själv som
nybörjare? Vad finns det för ”do´s and dont´s”?

Navn Mikael Engström
Pilot siden 1989
Klub Östra Sörmlands Flygklubb
Job System/automationsingenjör
Antal flyvetimer +2200
Flyver ASW-20c

Text och foto: Mikael Engström

Först behöver du förstå att du inte kan flyga alla dagar som det är bra väder. Dagen
är inte bortkastad bara för att du måste göra
annat, så som att gå i skola, jobba, vara social med familj och vänner. Du kommer
komma på dig själv många gånger med att
du är irriterad för att molnen var fina då du
är markbunden. Det var säkert någon annan som flög, så det fina vädret gick inte till
spillo.
Se till att du följer med på hämtning av
de som landat ute. Varje gång är ett nytt
äventyr och du anar inte hur många olika
platser det finns att se. Snart upptäcker du
att ett segelflygplan kan figurera på fler ställen än i bygglokalen, i hangaren och på startplatsen. Står ett plan på en åker finns det
sätt att få hem dem igen. Det är inget hokus
pokus, bara lite arbete. Försitt dock aldrig
en chans att påminna kassören om att en
bra flygplansvagn både är flygsäkerhetshöjande och en medlemsbefrämjande investering.
Tävla ska du göra. Flyg RST (Rigssegelflygtävlingen) i början och utveckla dig i
din egen takt. Låt inte ”hotshots” i din närhet
hetsa dig till något du inte känner dig bekväm med. Dock kommer du att märka att
det är fri utdelning av käftsmällar på tävlingar: antalet misstag som kan göras är
oändligt. För din del kommer det ta 10 år
tills du börjar blir bättre på att ducka. Men
du kommer aldrig komma undan. Så fort
du tror dig kunna sporten så åker du på en
propp och du står på en åker igen och får
se på när de andra visslar förbi över himla
valvet. Ta gärna risker när det kommer till
resultat men se till att alltid ha dina margiSIDE 44 Nordic Gliding 2019

naler på rätt sida av flygsäkerheten.
När det kommer till utelandningar så ska
du inte vara rädd för dem. De kommer. Du
är trots allt inte en världsmästare på att flyga redan från starten av din karriär. (Håll
för all del drömmen vid liv och se hur långt
du kan komma.) En god utelandning kräver förberedelser, slarva inte med dessa. Du
ska ta dig tid att planera och ha höjd i landningsvarvet att utföra. Du anar inte hur lätt
det är att tumma på dina marginaler. ”Bara
en sväng till” eller ”… bara känna lite till där
borta”. Kom ihåg att du är befälhavare med
ett ansvar som du ska bära med föredöme.
Det du gör ska du kunna stå för och det ska
tåla en granskning . Oavsett om det är klubbens eller ditt eget flygplan.
Regler är kul att kunna men inte att plugga. Detta gäller speciellt tävlingsregler och
dem måste du lära dig. Ingen annan kommer göra det åt dig. I tävlingssituationer
kommer det vara stressigt och snabba beslut måste tas och då måste du vara säker
på din sak.
När jag ändå är inne på tävling. Angående taktik: det är fullt normalt att ha tråkigt
när du väntar på rätt tillfälle att starta. Lektionen är lika nyttig som nerbrytande för
psyket. Men det måste likväl genomlidas.
Du tävlar mot konkurrenterna, inte mot
vädret. Att sitta en hel vecka på ett kallt och
regnigt flygfält på västgötaslätten är en del
av tävlingsmomentet. Odla fram en nihilistpragmatistisk-fatalistisk livsåsyn när du är
på tävling. Tävlingsledaren avgör om du ska
flyga, inte väderprognosen, inte heller dina
fåfänga förhoppningar. Gör det som står i
tävlingsuppgiften. Om du inte ska flyga så

slappna av, spara energin till när du behöver den. Ha Carolina Klüft och Valentino
Rossi som förebilder, ty de vet att man måste ska slappna av och hygge sig mellan tävlingsuppgifterna.
Lär dig tidigt att pinka (tisse, red.) under
flygning, våga fråga om råd. Har du väl lärt
dig det blir det mycket roligare att flyga, speciellt vid längre flygningar. Vatten ska du
alltid ha med dig när du flyger. Ha gärna
med typ en banan eller en korv med risgrynsgröt på längre flygningar. Lågt
blodsocker inbjuder till dåliga beslut, resultat och utelandningar som kunde undvikas.
Din stund på jorden är inte tillräckligt
lång för att du ska flyga trubbiga flygplan.
Ju spetsigare och ju högre vingbelastning
de har, ju roligare är de. Ja, sen kommer en

krass ekonomisk verklighet in i bilden, men
gör så gott du kan (och se till att ha en bra
vagn).
När det kommer till Nav-boxar på din
WinPilot och Oudie så ska du tänka efter
vilken information du behöver ha på din
skärm. Rensa bort allt annat. En annan sak
är att finalglidningsräknaren inte ska ha någon inmatad säkerhetshöjd. Du kan inte räkna i huvudet i normala fall, acceptera ditt
tillkortakommande. Låt siffran du har på
skärmen visa din marginal. Gör det enkelt,
ty när du tar på dig termikmössan sjunker
din redan modesta IQ. När huven stängs
försvinner resten.
Slarva inte med flygkarta. Ha alltid med
dig den när du flyger och ha alltid tävlingsuppgiften inritad. Var noga med det och

spara dig själv ett misslyckat resultat.
Skaffa en nödsändare som tex SPOT. Det
är en god investering. Men det räcker inte
enbart med att ha en, den måste kunna komma till användning. Se till att ha en strategi
för kommunikation bakom din användning
av den:
1. Personer i din närhet ska veta när du
använder nödsändaren.
2. De vet hur du kommer använda
nödsändaren.
3. De kan avgöra om det är skarpt läge
eller ej.
4. De vet hur de ska agera vid skarpt
läge.
5. Slutligen ska ovan vara dokumenterat på papper så att oklarheter kan
redas ut.

Sen är det bra att byta miljö emellanåt.
Inte nödvändigtvis byta klubb men ett besök kan räcka gott. Nya medflygare, nya
flygplanstyper, nya kassörer, nya vanor och
traditioner. Bli inte förvånad över hur många olika och konstiga sätt det finns att vaxa
flygplan. Men om du byter klubb, se till att
du byter klubb av rätt anledning. Det är precis som i arbetslivet: byt inte för att du är
trött på det gamla, byt för att du är nyfiken
på det nya.
Ja, det var väl allt jag kunde komma på
just nu. Det finns säkert fler saker som jag
kunde varna mig för, men det får du allt
komma på själv. Flyg säkert. Och ha kul! H
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h Fra motor til seil

Selv om vi i dag har muligheten, er det likevel mer teoretisk enn praktisk. NLF har
imidlertid tatt opp saken på nytt, og håper
å kunne oppnå løsninger som faktisk vil
kunne bli benyttet.

Søknadene strømmer til

Fra motorflyger til
seilflyger på 1-2-3
Jeg har gjennom 19 år som innehaver av et motorflysertifikat opparbeidet meg noen tusen timer, men du verden hvor mye jeg lærte da
jeg begynte med seilflyging. At motorflyseksjonen har noe å lære av
seilflyseksjonen, er jeg hellig overbevist om.
Fra april 2020 starter et nytt regime for norsk
seilflysport. Alle seilflygerne skal gå fra å
være lisensinnehavere til sertifikatinnehavere. Vi må føye oss etter det europeiske flysikkerhetsbyrået EASAs nye regler som berører seilfly og ballong i hele Europa. Det
innebærer at seilflygerne må avlegge tre eksamener og ha ny «legelapp».

Kort vei
Da dette dukket opp at jeg fikk lyst til å sjekke hva som skulle til for å kunne bli seilflyger etter å ha vært motorflyger i 19 år. Veien
skulle vise seg å være kort siden seilfly-utdanningen er enkel for en motorflyger. Siden det ikke finnes noen godkjente ATOer som utdanner til seil, måtte jeg først ta ut
nasjonalt seilflybevis.
Etter noen intensive dager sommeren
2018 var seilflylisensen i boks. Noe av det
første jeg gjorde etter å ha fått seilflybeviset
var å fly på meg det jeg manglet for å tilfredsstille kravene for å kunne konvertere
papirene og få ut et EASA-SPL sertifikat.
Som de alle fleste er kjent med så foregår all
skoling til seilflybeviset i dag basert på et
godkjent skoleprogram i regi av S/NLF. Alle
seilflygere får dermed utstedt et nasjonalt
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seilflybevis som igjen kan konverteres til et
EASA FCL sertifikat.
Siden jeg hadde ambisjoner om å fly i utlandet, blant annet i Sør-Amerika, valgte
jeg å konvertere mine papirer så snart alle
kravene var oppfylt. For min var dette gjort
på et par dage,r og dermed ble ikke veien
ned til Norsk Luftsportstilsyn (NLT) lang.
Litt moro var det også å få vite at jeg ville
bli innehaver av SPL-sertifikat nummer 2 i
Norge. Plutselig var jeg Norges ferskeste
seilflyger – og innehaver av et av de høyeste
sertifikatene av alle seilflygerne i landet.

Nytt konverteringskonsept
Til vanlig jobber jeg som teori- og flyinstruktør, og jeg har også rettigheter som
kontrollant for Luftfartstilsynet. Det var i
denne sammenhengen at ideen kom om å
utvikle et konverteringskonsept for å hjelpe
andre seilflygere til å kunne konvertere sine
nasjonale papirer til det samme EASA-sertifikatet jeg selv konverterte til. Dette er jo
noe alle må igjennom før eller siden uansett.
I samarbeid med Seilflyseksjonen ble konseptet «Fly Trygt 3» utviklet. Dermed var
prosjektet i gang, og kursmateriell måtte

Tekst: Santiago Amengual Motorflyger og Primus
motor for Fly Trygt 3-prosjektet

En annen ting er hvordan vi praktisk kan
hjelpe medlemmene våre med selve konverteringen. Et kreativt innspill fra Elverum Seilflyklubb ble til det nasjonale
konverteringshjelpkurset «Fly Trygt 3»
med S/NLF Fagsjef Steinar Øksenholt og
undertegnede. Vi lagde en ambisiøs turnéplan, fra Notodden i øst til Salangen i
nord, med mål om å tilby norske seilflygere muligheten til å ta kurs og eksamen i
alle tre fagene. Når vi nå har kommet til
mai 2019, har cirka 190 piloter vært gjennom kursmodulen og gjort seg klar for
konverteringen som kommer. Mange har
allerede konvertert, og flere søknader
strømmer til.

Hvordan har det gått så langt?
produseres. Det dukket opp mange spørsmål rundt endringer:

Hvordan berører dette nye regimet en
norsk seilflyger med lisens?
Kort sagt innbefatter dette at alle må konvertere dagens lisenser til et sertifikat. I forbindelse med konvertering fra lisens til sertifikat, innebærer dette tre nye fag som alle
må bestå. Disse fagene er: Lover og bestemmelser (FCL), Menneskelig ytelser og begrensinger (MYB) samt Radiotelefoni (RTL).
Sistnevnte eksamen er todelt, med en teoretisk del og en praktisk del som avlegges
for en godkjent kontrollant. I tillegg må alle
ha en ny «legelapp». Man må ha en EASAgodkjent LAPL-legelapp eller høyere (klasse II eller klasse I).

Hvorfor må dette skje?
Dette er ikke noe NLF har bestemt, men
noe EASA har jobbet med i mange år, og
som nå har blitt innført som en bestemmelse.
Som ett av svært få land, har allmennleger i Norge allerede i dag anledning til å utføre undersøkelse for LAPL-legeattest. Dette er noe NLF har jobbet svært aktivt med.

Oppmøtene har vært upåklagelige. Mange
ivrige seilflypiloter møter opp for en fire
timers seanse, der vi går gjennom de tre
fagene. Jeg tror og føler at modellen vi har
lagt opp fungerer veldig bra, siden vi klarer å putte inn elementer som passer en
seilflyger. Ikke minst blir det en utveksling av opplevelser, og en god dialog på
tvers av alle oppmøtte. Eksamensresultatene er heller ikke noe å klage på. Jeg tror
de fleste finner faget MYB både interessant og lærerikt. Det gjør godt for alle å
tenke litt annerledes på dette med hvordan vi som mennesker tenker og opptrer i
diverse scenarier.

Ble en bedre motorflyger nå
Hva har jeg som motorflyger lært av dette?
Det første som faller meg inn er spørsmålet om hvorfor jeg ikke har startet med
seilflyging før. Jeg føler at læringskurven
min har vært en veldig positiv opplevelse.
Jeg har gjennom 19 år som innehaver av et
motorflysertifikat opparbeidet meg noen
tusen timer, men du verden hvor mye jeg
lærte disse dagene sommeren 2018. Jeg fikk
den samme følelsen som den gang jeg tok
MC-lappen. Jeg følte den dagen at jeg ble

en bedre bilfører. Den samme følelsen har
jeg etter å ha vært elev og fløy opp til
seilfly. Jeg føler meg som en bedre motorflyger.
At motorflyseksjonen har noe å lære av
seilflyseksjonen, er jeg veldig overbevist om.
Å drive med seilflyging er ikke en enmannssport. Vi er avhengige av mange rundt oss.
Flyet skal dyttes, vingen holdes, slepeflyger
skal være tilgjengelig, og så videre. Alt dette er med på å skape et stort samhold på flyplassen.

Vi som er motorflygere opplever stadig
dette med å møte opp i klubbhytta, booke
fly, ta en tur, parkere flyet, loggføre turen i
MyWeb-Log, betale og så dra hjem. For en
seilflyger er dette med å fly en tur ensbetydende med et mange timer langt opphold
på plassen.
Jeg har også vært heldig å få lov til å fly i
utlandet, og jeg må si at opplevelsen ble den
samme som her hjemme. Et utrolig samhold, der flyging og sikkerhet settes høyt.
H
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Godt for klimaet,
godt for dit hjem, godt
for din økonomi
af Robert Danewid, Ordförande, Segelflyget

LEDER:

Jämlikhet, miljö och luftrum
Våra tre stora frågor för framtiden är jämlikhet och en inkluderande sport, miljö och luftrum.
Årets Billingehuskonferens har alla tre ämnena på programmet.
Luftrum är så klart den absolut viktigaste frågan. Utan tillgång
till ett vettigt luftrum kan vi helt enkelt inte segelflyga. De senaste åren har vi sett att det taggas allt mer på ”vårt” luftrum. Nya
GPS procedurer medför större TMA (vem hade trott det!), ”brist”
på flygledare medför att vi ej får tillgång till våra sektorer och viljan från providers och TS att kommunicera och lösa luftrumsfrågor i samförstånd är minimal. Vi har utökat SELKO /SEgelflygets
LuftrumsKOmmitté) med ytterligare två ledamöter för att ha mer
resurser. På Billingehus kommer Niklas Eriksson, ordförande i SELKO, att ge en överblick över vad som är på gång.
Jag skrev om flygskam i förra numret och om att vi måste börja jobba proaktivt med miljöfrågorna. Vi får inte stoppa huvudet
i sanden och köra med det gamla vanliga tjafset att segelflyg är
en miljövänlig sport. Vi är inte mer miljövänliga än alla andra och
oavsett om vi är det så är vi en del av flyget. Flyget får, rätt eller
fel, klä skott i miljödebatten och vi är en grupp som är lätt att
peka ut och göra något åt. Ett exempel är att en schweizisk domstol nyligen fattat beslut om att allt allmänflyg i Schweiz, inklusive segelflyg, ska betala en startavgift av 500 CHF för varje start
man gör från ett schweiziskt flygfält. Idioti? Ja, men…….
Två av årets föredrag på Billingehus handlar om miljö. Björn
Regnström har räknat på hur mycket avgaser våra bogserflygplan
släpper ut. Är det kanske dags att verkligen börja titta på bogsering med UL och el-motorer och vinschstart? Vi kan kanske inte
släpa en JS-3 med 60 kg/kvm vingbelastning efter en UL, men då
kanske vi får begränsa vingbelastningen istället. Det är ju numera vanligt att man på VM använder t ex Turbo-Cmelak som bogserflygplan av flygsäkerhetsskäl. En dylik apparat drar 200 liter
jetfuel i timmen. En SF 25 med Rotax motor drar 22 liter i timmen.
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Två av årets föredrag på Billingehus
handlar om miljö. Björn Regnström
har räknat på hur mycket avgaser våra
bogserflygplan släpper ut. Är det kanske dags att verkligen börja titta på
bogsering med UL och el-motorer och
vinschstart?

Patrik Öhrström kommer att berätta om hur man kan bli miljösmart på klubben. Våra flygfält ligger ju oftast in the middle of
nowhere, bl a för att komma bort från kontrollerat luftrum. Det
går inga bussar eller tåg dit och det är ofta för långt för att cykla.
Är vi bra på att samåka? Näääää….
Källsorterar vi vårt avfall på klubben? Och så vidare.
Var är brudarna? Den frågan ställer sig Tina Acketoft. Tina är
riksdagsman, feminist och uppvuxen i en segelflygfamilj på segelflygfält. Lillebror är landslagspilot och farsan segelflygare sedan 60 år. Hon har sett och upplevt eländet……. Och har mycket
att säga!
Tidigare på dagen har Niklas Eriksson och Karin Lindgren lett
en workshop om jämställt och inkluderande segelflyg. Som medlemmar i Flygsportförbundet är vi idrottsmän och idrottskvinnor
och vi ska förhålla oss till Riksidrottsförbundets Strategi 2025
med allt vad det innebär och det är ett villkor för att vara med i
RF familjen.
Även om Segelflyget står bakom FSF/RF strategi är jag inte
säker på att vi som gemenskap, alltså segelflyget och alla klubbar och du som läser detta, ställer upp på dessa premisser. Så den
grundläggande frågan är väl om vi ska vara med i FSF/RF. Vi med
våra urgamla
traditioner
och
värderingar
platsar
kanske
inte in i
Slæb
af tunge fly
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neration ska kunna segelflyga. Fundera på den!H

Arbejdernes Landsbank tilbyder et helt særligt klimalån:
0 % i årlig rente – 0 kr. i låneomkostninger*.
Med et Klimalån har du nu mulighed for at lave mindre boligforbedringer – f.eks. ny hoveddør eller efterisolering, og
samtidig gør du noget godt for klimaet.
Initiativet giver dig mulighed for at låne op til 50.000 kr., på yderst attraktive vilkår. Klimalånet skal betales tilbage
over højest 5 år, og tilbydes i en begrænset periode indtil 30. juni 2020.

*Lånets hovedstol: 50.000 kr. Samlet kreditbeløb: 50.000 kr. Omkostninger til etablering af lånet: 0 kr. Løbetid: 5 år/60 månedlige ydelser.
Pålydende årlig rente: 0,00 %. Debitorrente: 0,00 %. Månedlig ydelse: 834 kr. Årlige omkostninger i procent (ÅOP): 0,0 %. Samlet tilbagebetaling: 50.000 kr. Heraf samlede kreditomkostninger: 0 kr. Rente- og gebyrsatser, som er fastsat pr. 11. oktober 2019, er variable.

Læs mere om vilkår
og dine muligheder:
www.al-bank.dk/klimalån

h Tema: Silesian Cluster
T.h. Silesien markerad
med rött.

”Silesian
cluster”

Bielsko-Biala är centrum for Silesian Cluster här finns t.x. SZD Allstar, Avionic, Refinish, Papiorek etc. (Google maps).

Så stod det på en stor vägg på flygutställningen i Friedrichshafen våren 2019. Med det avsågs att
det finns ett stort antal företag inom segelflygsektorn i det området i sydvästra Polen som kallas
Silesien. Kanske fler än i något annat enskilt område av den storleken på Jorden. Företagen samarbetar numera i varierade grad då dom för en tuff kamp för att överleva, därav begreppet Silesian
cluster.
Text: Bernt Hall
Foto: Jens Trabolt

Silesien kallas på tyska för Schlesien och har
en brokig bakgrund. Alltifrån mongolernas
närvaro på 1200-talet till Böhmiskt styre
och till en ”svensk” period på ca 50 år under 1600-talet då Karl den 12:e var i området för att bl.a återupprätta protestantismen.
Senare övergick Silesien i Preussiskt styre
på 17-hundratalet. Efter andra världskriget
finns det kvar en liten del av västra Silesien
i Tyskland och ytterligare en liten del i Tjeckien medan den största delen är i Polen.

SZD
Orsaken till koncentrationen av segelflygföretag med olika inriktning i området beror huvudsakligen på att i Bielsko-Biala råkade den stora statliga polska segelflygtillverkaren SZD ligga. ”Szybowcowy Zaklad
Dosviadczalny” betyder ungefär Utvecklingsenheten för segelflygplan. SZD var segelflygdelen av PZL, den statliga organisation som svarade för all flygplanstillverkning och utveckling både militärt och civilt
inte bara för Polen utan hela det kommunistiska östblocket. I Bielsko låg framförallt
den stora tekniska utvecklingsavdelningen
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för segelflygplan. Många omorganisationer
och namnbyten inom SZD under årens lopp
men flygplanen behöll alltid beteckningen
SZD som tillverkarnamn följt av typnummer vilket vi tackar för.
Ingenjörerna jobbade i team och det var
ofta konkurrens mellan teamen om vilka
som lyckades bäst. Säkerligen en mycket rolig och utmanande tid för unga konstruktörer och medarbetare framförallt på 50och 60-talen. Många av ingenjörerna kom
från Tekniska Universitetet i Warzawa och
dess flygtekniska fakultet. Man fick fram
flygplan som tog VM-medaljer från 50-talet och fram till 1970 (Mucha, Zefir, Foka,
Cobra, Orion) och som med fog kunde sägas tillhöra de bästa i världen. Men man experimenterade också med ovanliga konfigurationer som flygande vingar t.ex SZD6x Nietoperz (bild) och SZD 13 Wampir och
canardkonstruktioner (”stabben fram”) som
IS 5 Kaczka liksom utpräglade flygplan för
avancerad flygning (Jastrzab, Kobuz).
Dessutom hade man en omfattande tillverkning av segelflygplan i Bielsko i direkt
anslutning till utvecklingsavdelningen. Som

mest var det 800 man som jobbade på fabriken och upp till 350 segelflygplan om
året kunde det bli. Förutom tillverkning till
Polen själv, export till andra östländer inklusive Sovjet och Kina men även relativt
betydande antal till länder i väst. SZD hade
också andra tillverkningsenheter i t.ex Jelenia Gora (f.d Grunau) som också hör till
Silesien liksom i Krosno, Wroclav och
Gdansk.

En del av de gamla SZD lokalerna används idag, andra står oanvända och med stora renoveringsbehov. På bilden nyrenoverade, ljusa lokaler som används av Allstar, ett av företagen i Silesian Cluster
som producerar bl.a Perkoz, SZD 55 Nexus e-motion (typ FES), SZD 59 Acro och SZD 51 Junior. T.v i
bild CEO Michal Ombach.

Papiorek
1990 RS Aero Elfin
Stemme S6
Stemme 10
SZD-typer (upphörd)

SZD-flygplan ”Greatests hits”

Marganski &
Myslovski
1990 Fox / Swift

SZD 24 Foka. Futuristiskt stjärparti från
Foka som kom i början av 60-talet. Fina prestanda i standardklassen men den vann även
uppseendeväckande VM 1965 i Öppna klassen med Jan Wroblewski från Polen.

SZD 56-2 Diana
Världens otvivelaktigt bästa 15-m kärra SZD
56-2 som nu tillverkas av Avionic i en ännu förbättrad form. Och det är inte bara Kawa som
nått framgångar med den.

Mynarski
2002 PW-5
PW-6

SZD
1948-2008

SZD-6x Nietoperz. SZD experimenterade
också med ovanliga konfigurationer som flygande vingar

Bielsko-Biala
Bielsko-Biala är idag en medelstor stad med
ca 185 000 invånare, vackert belägen vid foten av den långsträckta bergskedjan Karpaterna. Ett vackert torg med uteserveringar,
god mat och gott öl. Fina möjligheter till
vandring i omgivningarna och vintertid
skidåkning bjuder in till ett besök, inte bara
med anledning av segelflyg. Närheten till
Krakow 1,5h bilresa bort med dess flygplats
som bl.a trafikeras av lågprisbolag är också
en fördel. I Krakow finns också ett sevärt
flygmuseum med många unika polska segelflygplanskonstruktioner som hänger i taket. Några tyvärr i dåligt skick. I Bielsko

I den stora gamla hangaren från SZD-tiden huserar nu endast Allstar på bilden Perkoz. Ligger
på flygfältet mitt inne i Bielsko.

Allstar PZL
2002 Perkoz
SZD 55 Nexus
SZD 59 Acro
SZD51 Junior

Fig:
Arvet från SZD

Avionic
2017 Diana 2 NG
Diana 3 KKB KE

Firman Avionic som tillverkar Diana 2 och 3 har
sin utvecklings och konstruktionsavdelning i Silesian Center medan tillverkningen sker i andra
lokaler i Bielsko.
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Här vattnas det i munnen på alla kompositnördar. Två stora autoklaver för härdning av prepreg i glas eller kolfiber i hög temperatur och tryck. Prepreg innebär att väven är optimalt
mättad med epoxi industriellt när den levereras och man kan därigenom spara upp till 20%
vikt av komponenterna. Prepregen förvaras kyld tills den skall användas t.ex i en vingform
där man sedan skjuter in t.ex vingformen i autoklaven så att härdprocessen startar.

Den stora belastningsjiggen i Silesian Center
for Science and Technology of Aviation Industry som ligger en bit utanför Bielsko. Anläggningen är bland de modernaste i Europa

Tredimensionella fräsmaskiner har ju numera
blivit vardag. Man sparar ju oerhört mycket tid
och framförallt får man enormt mycket högre
kvalitet när man tillverkar såväl negativ- som
positivformar till vingar, kroppar och olika andra delar.

Man har hypermodern utrustning med digitalstyrd laserskärning av prepreg mm.

finns ett stort gräsfält nere i staden vid gamla SZD fabriken men också den världsberömda segelflygplatsen Zar på en bergssida alldeles utanför Bielsko. Där startar man alltid
i en ganska markant utförsbacke och landar
åt andra hållet i uppförsbacke oavsett
vindriktning.
SZD fortsatte som företag efter ”frigörelsen” 1989 men då de militära beställningarna uteblev och flaggskeppet Jantar inte längre var konkurrenskraftigt i väst och efterföljaren SZD 55 inte blev den succé man
hoppats på gick det sakta utför med den en
gång så stora och stolta enheten. Men man
producerade ändå en del Puchatz och JuSIDE 52 Nordic Gliding 2019

nior. 1992 gick företaget slutligen i konkurs
delvis beroende på ledningens ovana vid
västerländska marknadsmässiga principer
och förhållningssätt. Då hade en av SZDkonstruktörerna, Bogumil Beres redan den
nya revolutionerande 15-m kärran SZD 56
Diana färdig på ritbordet. Frågan är om inte
hans Diana och utvecklingen Diana 2 är den
mest framgångsrika konstruktionen av alla
som bär namnet SZD? Även Perkoz, en tvåsitsig utveckling av Puchatz fanns färdig.
Kom dock för sent innan serieproduktionen kommit igång var konkursen ett faktum. Redan innan konkursen hade flera av
de tidigare ingenjörerna och produktions-

personalen lämnat och startat eget vilket
också Beres gjorde. Företagen i ”clustret”
täcker ett ganska vitt spektrum av inriktningar från reparationer och ommålningar
till tillverkning och utveckling av segelflygplan men även UL och motorflygplan samt
transportvagnar mm. Dessutom en massa
”sidekicks”, tillverkning av delar eller hela
flygplan till andra tillverkare (Extra, Stemme m.fl), kompositkomponenter inom andra områden samt enskilda projektuppdrag
från utomstående.
Man slås av att i flera av de segelflygrelaterade företagen finns det ”investerare” eller affärsmän vid sidan av företagsledarna/

delägarna där de senare står för flygbakgrunden.

Imponerande maskinpark
Ofta har man också projekt man driver med
olika typer av EU- eller statlig forskningsfinansiering. Bl.a är Avionic (Diana2 och 3)
delpartner i ett toppmodernt till 80 % EUfinansierat utvecklingscentrum för kompositkonstruktioner kallat Silesian Center for
Science and Technology of Aviation Industry som startade 2012.
Där har man tillgång till det allra senaste
när det gäller utrustning för forskning och
prototypbyggen av kompositdelar både till

flygindustri men även bilindustri mm. Driften finansieras delvis och samordnas av staden Gliwice norr om Bielsko. 8-10 företag
arbetar direkt på plats, däribland Avionic
som har sin konstruktionsavdelning där
men Centret har också ca 40 externa uppdragsgivare. Totalt arbetar ca 40 personer
på Centret varav mer än hälften är ingenjörer och forskare. Man kan hyra kontorsutrymmen och där jobbar ytterligare ett
20-tal personer i dagsläget.
Maskinparken är imponerande, fräsmaskiner för tredimensionell fräsning av formar, digitala skärmaskiner av glasfiber och
kolfiberväv även i prepreg, två stora auto-

claver, vibrationstestutrustning, anordningar
för hållfastighetstest av vingar, laboratorier
mm.
Prepreg är glas eller kolfiber som mättats
med expoxi industriellt under mycket kontrollerade och kvalitetssäkrade former. Idag
är i princip alla kompositdelar i trafikflygplan byggda med prepreg. Förvaras kallt
och härdprocessen kommer igång först när
prepregen utsätts för värme. I kompositkonstruktioner som segelflygplansvingar ger
användning av prepreg ca 20% mindre behov av epoxi och framförallt får man jämnare kvalitet och blir därigenom starkare än
vid handuppläggning. Användning av kolfiber ger också 25% starkare konstruktioner
eller motsvarande lägre vikt. Man bör helst
ha tillgång till en autoclav där man skjuter
in formen med ilagd prepreg. Med övertryck och värme upp till 120 gr C genomförs härdningsprocessen. Men det går också att mer traditionellt lägga i prepregen i
formen i rumstemperatur och få tryck genom att suga ut luften under en plastfilm som
ligger på prepregen. Sedan måste man dock
värma hela processen i en ugn för att härdningen skall starta, ofta en isolerad ”låda”.
Således innehåller clustret segelflygrelaterade företag som arbetar efter beprövad erfarenhet och andra som ligger i teknikens
och forskningens frontzon. Lönerna har
ökat även i Polen vilket framförallt påverkar de personalintensiva företagen som sysslar med ommålning och reparationer. Kompenseras till viss del av ett gott rykte. När
det gäller utveckling av flygplan hoppas vi
att Polen kan fortsätta att vara en välbehövlig utmanare till den tyska dominansen.
Lycka till önskar vi! H
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PRODUCENT ..
Hvem bygger vores svævefly?
NORDIC GLIDING portrætterer de
producenter, som udvikler og vedligeholder svævefly og accessories.

Dags för omlackering?
ReFinish är ett av de mer kända företagen i Polen när det gäller omlackering av plastflygplan. Egentligen är företaget ReFinish en mellanhand mellan kund och företaget WIRKK som utför arbetet. Som
flera andra är WIRKK en offspring från gamla SZD. Firman är belägen vid den unika segelflygplatsen Zar strax utanför Bielsko-Biala.
Tekst: Bernt Hall
Foto: Jens Trabolt

N

ya segelflygplan är dyra. Vi står
därför med en åldrande flotta
av plastflygplan där många är
över 30 år gamla och i vissa
fall 50 år. Fortfarande både utbildas det i
t.ex 40 år gamla ASK 21 och Puchaz och det
tävlas med 50 år gamla LS 1, Std Cirrus m.fl
ända upp på VM-nivå i klubbklassen. Behov av renovering eller utbyte av ytskiktet
är därför stort. Beroende på vilken gelcoat
(ytlager/färg motsv) tillverkaren använt men
också vilken fackmannamässig hantering
av t.ex härdare eller hur tjockt lagret är (gasbildning med bubblor som följd) med andra ord vilken gubbe som gjort jobbet så
har det påverkat hur ytskiktet kommer att
åldras, inte bara med avseende på sprickbildningar. Viktigaste faktorn i samband
med åldrandet kanske ändå är hur väl man
sedan vårdat ytlagret, t.ex genom regelbunden rengöring och vaxning samt begränsning av UV-påverkan, snabba temperaturväxlingar i samband med flygning samt förvaringsmiljö.
I sammanhanget finns också en annan
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utmaning även när flygplanen är nya. Epoxin
som används som matris i glasfiber och kolfiber efterhärdar under flera år vilket gör
att vävmönster och i vissa fall balken syns
mer och mer på grund av de ojämnheter
som uppstår på grund av detta. Ytterst frustrerande att konstatera detta på det nya
dyra segelflygplanet man köpt. En omslipning med eventuell ommålning brukar bli
aktuell redan efter 2-3 år. Flera som vi pratat med, även bland tillverkarna brukar av
det skälet rekommendera att man väljer gelcoat på det nya segelflygplanet. Mindre
sprickbenägna billacker i Akryl/PU målas
tunnare och är inte slipbara på samma sätt.
Med gelcoat kan man vid en ommålning
slipa jämnt och sedan lägga ett lager med
Akryl/PU ytterst. Men det gäller innan
sprickbildning uppstått i gelcoaten vilket
kan inträffa redan efter ca 10 år. Då gäller
nedslipning ända till vävlagret. Har sprickbildningen pågått länge kan man även få
byta det yttersta vävlagret. Ofta uppenbarar sig även dolda skador eller dåligt genomförda reparationer som man också åtgärdar

om ägaren så önskar. Allt dokumenteras och
fotograferas noga och man stämmer av med
ägaren vilka ytterligare åtgärder som skall
göras.
ReFinish är ett av de mer kända företagen i Polen när det gäller omlackering av
plastflygplan. Egentligen är företaget ReFinish en mellanhand mellan kund och företaget WIRKK som utför arbetet. Refinsh
leds av Greg Micorek. Som flera andra är
WIRKK en offspring från gamla SZD. Firman är belägen vid den unika segelflygplatsen Zar strax utanför Bielsko-Biala, där f.ö
också Sebastian Kawas hemmaklubb finns.
Man utför även kvalificerade reparationer
och är en PART 145 EASA certifierad organisation (CAMO). Man är godkända av
både EASA, British Gliding Association och
polska myndigheter. Det är en viktig aspekt
att beakta att kontrollera så att den firma
man anlitar också har nödvändiga tillstånd.
WIRKK leds av Jerzy Biskup. Jerzy har
liksom ledarna på de flesta av de mindre segelflygrelaterade företagen arbetat på gamla polska segelflygfabriken SZD i Bielsko.

På bilden har man tagit upp hål i vingen på denna SZD 48-1 Jantar Std 2 för att byta
ut alla lager i stötstångsguiderna samt inspektera slitaget på stötstängerna i duralaluminium enligt Service Bulletin BE-043/92. Därefter har man plastat igen hålen
och det röda som slipas är microballon som spackelmassa innan finspackel och
målning.
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h Tema: Silesian Cluster

Väldig ofta är EU-pengar involverad i segelflygtillverkning i Östeuropa. Sprutboxen är finansierad av EU.

WIRKK förfogar över en egen välutrustad metallavdelning

Jerzy Biskup har synpunkter på att tillverkarna, även de välrenommerade, ibland levererar flygplan där vikterna på rodren ligger nära
eller till och med över godkända värden.

”

Ett annat bekymmer är huvar, Jerzy upplever att
dom expanderar mer nu än tidigare vid högre
temperaturer. Jerzy varnar också för att okvalificerad användnng av vaxmaskiner på gelcoat kan
ge oönskad värme.

Man köper också in en del vrak som man reparerar och säljer då man inte har så mycket att
göra för att kunna behålla personalen. Här en
Puchaz med nosen helt smulad.

Här vägs alla rodermoment före och efter ommålning. Ofta har man problem redan med inkommande roder som är för tunga. Tar då
mycket tid att komma ner på acceptabla nivåer
i ommålningsprocessen. Om det inte går blir
det kontakter med tillverkarna om acceptabla
toleransnivåer etc.

Jerzy hade jobbat både med trä och plast
och var chef för lamineringsavdelningen
för Jantar och Junior. En reflektion i sammanhanget är att Jantar inte var känd för
någon särskilt bra finish medan de flesta
polska företagen som idag sysslar med ommålning gör fantastiskt bra arbeten. Troligen kan man hänföra detta till marknadskrafternas betydelse? Under det gamla kommunistiska styret var ju det mesta av produktionen redan bestämd och avsatt och
man behövde inte bry sig så mycket. Även
om en del också gick på export. Men man
lärde sig snabbt från tyska tillverkare och
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kundkontakter vilka kvalitetsnivået som
krävs.
Antalet anställda på WIRKK växlar mellan 15-20. Man anger också att det är svårt
att rekrytera kvalificerade medarbetare.
Man klarar det genom internutbildning.
Att utbilda en medarbetare i produktionen
tar 2-3 år. Framförallt i öststaterna med lite
lägre lönenivåer har företag som erbjuder
omlackeringar vuxit fram. Företag i denna
bransch finns i t.ex Litauen, Slovenien,
Tjeckien och Polen. Men på senare tid har
lönerna även stigit här, efterfrågan har ökat
och omlackeringar har därmed blivit dyra-

re. Man stönar också lite över den administrativa bördan som följer med. Vid vårt
besök satt fem personer och bara jobbade
med dokumentation. Alla i branschen är
duktiga på att parallellt också dokumentera alla arbetssteg med bilder.
Ett ständigt bekymmer är vikter, framförallt av roder med risk för roderfladder
om dom blir för tunga. Vi vet att detta också är ett problem för tillverkarna. Alla delar vägs noga innan man börjar en slipning
och Jerzy har erfarenheter av många roder
som varit för tunga redan när de kom in,
kanske på grund av tidigare omlackeringar

Jerzy Biskup och sonen Bartlomiej som är "continuing airworthiness manager" vid en
Jantarkropp i sprutboxen

Wirkk är godkända av British Gliding Association.

men också på nyare segelflygplan. Har det
dessutom varit skador som reparerats blir
läget ännu svårare. Man hämtar också in
tillverknas åsikter om en del blivit för tung
trots att man varit restriktiv med mängden
färg. Annars är processerna vid slipning
ungefär samma (bild) Ett annat bekymmer
är huvar, Jerzy upplever att dom expanderar
mer nu än tidigare vid högre temperaturer.
Jerzy varnar också för att okvalificerad användnng av vaxmaskiner på gelcoat kan ge
oönskad värme.
Refinsch vänder du dig till i första skedet
och WIRKK gör jobbet. Begär prisuppgift

Slipningen av en nymålad yta sker traditionellt
med vattenslipning för hand. Med maskiner får
man inte rätta känslan eller kontroll över slipningen vilket bekräftas även av flera andra
företag i branschen. Nedslipning inför ommålning sker dock ofta som torrslipning.

(svensk agent är Göran Karlsson, NordicAviation4All, red.) men var beredd på att det
kan kosta mer beroende på vad dom hittar
under gelcoaten. Även om dom skall fixa
cockpit, färgmärkning med mers så blir det
extra. Men dom kan också bygga om till
sporrhjul, sätta på winglets eller laga ditt
skadade flygplan mm. Hur som helst, dom
har en ganska säkrad framtid tror vi! H
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VEM SOM FÖRSÄKRAR DIG SPELAR
INGEN ROLL. TILLS DET GÖR DET.

”
af Rebecca Hansen, Leder S/NLF

Framskritt er umulig uten innovasjon.
Det er et klassisk utsagn at vil du
komme deg et annet sted i livet kan
du ikke fortsette med å gjøre de samme tingene – for så å bli overrasket av
at du fortsatt står på stedet hvil eller
tråkker rundt i det samme sporet med
de samme resultatene i hånden.

LEDER
Det farligste er å stå stille

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
Nordic
för dig SIDE
som58älskar
attGliding
flyga.2019
Som du säkert vet så är Inter Hannover nu HDI.
www.hdi-specialty.com | ga.stockholm@hdi-specialty.com | 08-617 54 00

I midten av august måtte NLFs første elektriske småfly nødlande på vannet etter at piloten opplevde redusert motorkraft til enkeltes store begeistring i diverse medier. «Hva var det jeg sa? Elektrisk luftfart, pøh! Nok en gang kastet en rekke folk seg glupsk
over en hendelse som innbød til fråtsing i faktaløse spekulasjoner og etterpåklokskap. Den ene selvhevdende og selvoppnevnte
«eksperten» etter den andre. Å bevege seg fremover er farlig. Men
det er farligere å bli sittende fast på togstasjonen, trygg og bedagelig på avstand, mens mulighetenes tog passerer forbi i et
dundrende tempo.
Framskritt er umulig uten innovasjon. Det er et klassisk utsagn
at vil du komme deg et annet sted i livet kan du ikke fortsette
med å gjøre de samme tingene – for så å bli overrasket av at du
fortsatt står på stedet hvil eller tråkker rundt i det samme sporet
med de samme resultatene i hånden. Takk og lov har fler eopp
gjennom tiden ikke slått seg til ro med status quo. Hvor vi er i dag
samfunnsøkonomisk er et resultat av generasjoner på generasjoners vilje og evne til å tenke fornyelse, nyskaping og forandring.
Motsatsen blir å stå stille, eller å sirkulere rundt seg selv i eget
livløst brakkvann hvor det ikke kommer friskt «vann» inn. Stillegang er faktisk så farlig at man kan dø av det. Bare se på krabben
i det kokende vannet som dør uvitende og gradvis nummen i de
omgivelsene krabben er omgitt av. Så tenker du kanskje – innovasjon er voldsomme greier? Det har vi verken tid, krefter eller
ressurser til og ingen har en superidé som heller løser alle problemer. Innovasjon vil jeg si skjer og starter i det små. Det handler
ikke hovedsakelig om helomvendinger der alt blir snudd på hodet
(det er sikkert derfor overambisiøse nyttårsforsetter aldri fungerer), men det handler heller om små optimaliseringer som skaper
momentum og bevegelse i en ny retning. Det ene kan lede fort til
det andre. Bare se på personlig utvikling som et eksempel. En viktig avgjørelse starter ofte med en liten refleksjon, etterfulgt av
flere. En oppfinnelse startet med en tanke som noen turte å handle på.
Innovasjon umulig uten sårbarhet. Ser vi på den teknologiske

utviklingen sammenfatter dette meget godt med Samuel Bechetts sluttlinje «failing better». Man har lært at fremskritt innebærer en del feil og at målet er å feile «bedre» framfor å ha det
perfekte som en baseline. Det som er det interessante er at innovasjon og derav fremskritt er umulig uten en god dose prøving
og feiling. Og hva forutsetter prøving og feiling? Jo, det er å ha et
eller annet «belte» i sårbarhet og viljen til å ta risiko og trå utenfor ens egen konfortsone, det som er sikkert og det du har kontroll på (eller du tror i alle fall du har kontroll på det). Dette gjelder alle ting her i livet: en leder som trener seg i lederrollen og må
våge å utsette seg for kritikk og tilbakemeldinger, en person som
våger å avsløre sine følelser først med risikoen om å bli skuffet
ved et assymetrisk gjensvar, et modig og ærlig svar på et spørsmål som oser av sterke forventninger; «jeg vet ikke» eller «å reise seg» etter en dårlig landing og prøve på nytt.
Å være sårbar er å være modig. Ingen kan utvikle seg fra et annet sted enn der du er. Å deale med det utgangspunktet du har,
erkjenne det - er det beste og det eneste du kan gjøre. Ønsker du
en forandring i form av oppnåelse av nye milepæler som pilot,
utvikling i en relasjon eller ny kultur i klubben må du blir rå på å
forstå hvor baseline er. Dette koster både mot og nysgjerrighet.
Det er ikke alltid at det er pent det du finner der, men det er det
du trenger for å vite hvor du ikke vil fortsette å gå. Og så begynner den modige vandringen med de små skrittene du ikke helt har
kontroll på. Hva om det blir en fiasko? Men hva om det leder til
noe positivt?
Ser du muligheter eller utfordringer? Mye handler om hvilke
perspektiv du velger. Ser du mest problemer, vanskeligheter eller
muligheter? Jeg vil utfordre meg selv og deg som leser til å se på
hvilke ting du ønsker eller trenger en forandring. Alt stort starter
i det små. Løft blikket, se fremover; hvilke små ting KAN du/dere
gjøre NÅ, DETTE året eller NESTE år? Hvilken idé eller tiltak kan
du/dere teste og evaluere? Vær modig og prøv. Det verste som
skjer, er at du lærer noe nytt. Lykke til!H
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h Flight Story

839 km over
3 vendepunkter i
Danmark
Mads om ASH 26 E
”Det er 9. sæson jeg flyver ASH 26 E”, siger Mads om MA, som
han købte som erstatning for sin tidligere Ventus bT. Med en ASH
26 E har Mads stor frihed. Han kan starte selv, også tidligt på dagen, hvor klubbens organisation ikke er på plads endnu. Det er et
behageligt og komfortabelt fly, som er enkelt at flyve. Det er også
godmodigt og sikkert under landing, fordi krængerorene flyttes
op, når man vælger Flaps L.
”Det er selvfølgelig en 25 år gammel konstruktion, så jeg vinder
nok ikke til VM mod JS3 og co. Men en 26 E er en grundliggende
vellykket konstruktion og til mine missioner hvor jeg flyver langt,
tidligt og sent er den perfekt”, konkluderer Mads.

Jeg havde sat mig i hovedet at jeg ville prøve at
flyve den længste målflyvning over 3 vendepunkter lavet i Danmark. Og for sjov skyld så blev jeg
enig med mig selv om at hele turen skulle være i
Danmark, ikke noget med at forlænge et ben ned i
Tyskland. For at få en rekord skulle turen være
over 821 km for at slå den flyvning Jacob Graae og
Preben Hove satte den 4. maj 2019 i en Nimbus
4DM på trods af masser af snebyger.

Hammer klokken 8:45. MA er klar, det samme gælder spil, startvogn og
A8.

Tekst og foto: Mads Lykke, Vejle Svæveflyveklub

Normalt ser jeg grundigt på vejrudsigten og prøver at få opgaven
til at passe perfekt til vejret. Sådan var det ikke den 29. maj 2019.
Hvis jeg skal vælge det perfekte vejr til en lang opgave i Jylland over
3 vendepunkter, så skal vinden være i nord så jeg kan flyve langs
skygaderne og få hastigheden op på den måde.
Vejrudsigten sagde koldluft over landet, vestenvind ca. 15-20 knob,
termik fra tidlig morgen til sen aften men med udkagninger i østjylland og noget cirrus der skulle komme ind over nordjylland sidst
på dagen. Så på tværs af skygaderne hele dagen. Suk.
Planlægning af opgaven var mest et spørgsmål om at få lavet benene på turen lange nok, der var ikke ret meget plads til at optimere efter vejret. Så opgaven blev Hammer – Øster Vrå (oppe nord
for Limfjorden) – Padborg (grænseovergangen – så stadig i Danmark!) – Limfjordsbroen – Hammer. 839 kilometer.
Ifølge vejrudsigten skulle termikken starte allerede klokken 9
sommertid, så jeg tog på Hammer tidligt og gjorde flyet parat. Det
var jeg ikke ene om, der var flere der havde set vejrudsigten, så spillet og startvognen var kørt ud og flyene samlet eller hentet i hangaren før klokken 9. Det er noget af et særsyn.
Kort før klokken 9 begyndte Cu’erne at poppe op på himlen, og
klokken 9 startede jeg motoren i MA. Jeg tog god højde på med
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Navn Mads Lykke
Pilot siden 1981, startede som 15-årig
Klub Vejle Svæveflyveklub siden 1992
Alder 54 år
Job Ingeniør
Antal flyvetimer Ca 3000 timer, ca 150 000 km stræk, det meste i DK, instruktør siden 1986. Examiner (S-kontrollant). Guld
C med 3 diamanter.
Flyver ASH 26 E
”Jeg har altid været interesseret i de lange flyvninger, og jeg oplever en øget interesse i de helt tossede lange ekspeditioner. De
bedre forecastmuligheder er helt sikkert en del af forklaringen.
En anden tror jeg er, at mange nu flyver med motor. Hvis man tidligere havde fløjet 600 km og vejret så dårligt ud mod sidste vendepunkt var det ofte man ikke tog chancen og bare landede hjemme på pladsen. Nu kan man prøve, og det fungerer som regel.
Faktisk var de endnu mere rå i gamle dage. Ib Braes har stadig rekorden for fri distance, 755 kilometer med vinden ned i Tyskland
i en LS 1. Dengang tog man sig ikke af lidt hjemhentning! Jeg tror
dog ikke hans tur tog 11 timer...”

Sikken en flot himmel klokken kvart over 9 om morgenen! Udsigt ud mod
Horsens fjord.

motoren og startede ud på opgaven med det samme. Jeg var jo ude
efter en distancerekord, ikke hastighed…

Skyerne virkede fint, så jeg arbejdede mig langsomt nordpå. Efterhånden som jeg kom længere nordpå var der dog også bekymrende tegn – der var allerede overudvikling og byger før klokken 10
dansk sommertid! Hvordan mon dagen ville udvikle sig?
Men ved hjælp af omveje rundt om byger og overudvikling gik
det stille og roligt nordpå. Da jeg passerede Limfjorden på vej mod
nord begyndte vestenvinden at blive mærkbart kraftigere, og jeg
blev stille og roligt blæst mere og mere øst for kursen. Til sidst fandt
jeg en skygade der fik mig mod vinden forbi vendepunktet klokken 11:38. Første ben blev fløjet med 67 km/t. Ikke imponerende,
men det var jo meget tidligt på dagen.
Efter at have vendt gik det meget lettere da turen gik sydpå igen.
Skygaderne virkede, boblerne var fine. Men når jeg kikkede mod
vest langs skygaderne fik jeg lyst til at droppe opgaven og bare flyve langs skygaderne mod vest. Vejret i østjylland overudviklede
som forudsagt, men jeg havde ikke problemer med at finde termikken bortset fra nede i Billunds område hvor flyvelederen ville
have mig så langt østpå at jeg måtte flyve en større omvej for at få
fat i termikken igen. Lidt ufleksibelt af ham.
Jeg nåede frem til grænsen og vendte Padborg klokken 14:38 efter et ben på 287 km med 96 km/t. Det hjalp på humøret, men jeg
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h Flight Story

Så er vi ved at løbe tør for Danmark. Padborg i sigte, Flensborg fjord ude
til venstre.

troede stadig ikke rigtigt på at opgaven kunne lade sig gøre.
Turen gik nordpå igen, og vejret viste sig fra sin bedste side. Der
var dog områder hvor der var meget udkagning, men basen var nu
så høj at jeg kunne glide efter de steder hvor basen så mest markeret ud og på den måde kunne jeg stadig holde en fin snithastighed.
Jeg prøvede generelt at holde mig højt, for hvis man kommer lavt
under udkagede skyer kan det være meget svært at komme op igen.
Da jeg nærmede mig Aalborg blev det tydeligt at det forcastede
cirruslag var begyndt at skygge for indstrålingen, så jeg besluttede
at flyve ekstra forsigtigt og tog så meget højde jeg kunne i de sidste skyer før vendepunktet. På denne måde lykkedes det mig at
vende Limfjordsbroen i Aalborg klokken 17:13 efter et ben på 252
km med 98 km/t. Der var kun 130 kilometer hjem, det skulle da
være nemt nok? Jeg var i hvert fald meget sikker på at det nok skulle gå på dette tidpunkt.
Men så var det den storslåede plan faldt helt fra hinanden. Cirrusskærmen fjernede indstrålingen, og hver gang jeg nåede frem
til en lovende sky på vej sydpå fordampede den over hovedet på
mig. Desuden var vinden drejet i sydvest, og jeg fik derved en tydelig modvindskomponent. Med de svage bobler jeg kunne finde
virkede det nærmest som stormvejr for mig.
Straks fra jeg vendte var jeg meget lidt kræsen og drejede i alt
der gav mere end 1 meter, men jeg kunne ikke finde noget. Jeg endte med at håbe på at bakkerne i nordsiden af Rold skov skulle give
en smule, og jeg havde fundet marken hvor jeg ville starte motor
på medvind. Af sikkerhedshensyn har jeg en minimumshøjde på
300 meter AGL hvor jeg starter motoren, og højdemåleren gik efterhånden under de 350 meter – det så ikke godt ud. Så fik jeg endelig en 1-meter tørtermikboble som gav mig højde nok til jeg
kunne nå sydkanten af Rold skov. Den plejer at virke – men jeg
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Ålborg i Nordjylland; Der ligger en Limfjordsbro ret fremme. Sidste vendepunkt er nået.

”

Men så var det den storslåede plan
faldt helt fra hinanden. Cirrusskærmen fjernede indstrålingen, og hver
gang jeg nåede frem til en lovende sky
på vej sydpå fordampede den over hovedet på mig.

blev snydt endnu engang. Jeg kunne ikke komme højre end ca. 800
meter AGL. Til sidst endte jeg lige nord for Mariager fjord under
nogle forkølede totter og uden meget håb om at jeg kunne komme
hele vejen hjem.
Men her fandt jeg en lille boble på 0,8 meter der gav højde nok
til at jeg kunne nå nogle rimeligt udseende skyer syd for Mariager
fjord. Jeg havde nu brugt 1 time på at flyve fra Aalborg til Hobro
– ikke imponerende!
Ved at liste meget forsigtigt fra døende sky til døende sky kom
jeg sydpå. Jeg havde efterhånden mere højde at arbejde med, men
boblerne gav stadig maksimalt 1 meter og jeg kunne ikke komme
helt op til skybasen, boblerne blev for svage inden da. Jeg blev af
sydvestevinden presset mod øst, så jeg endte med at flyve gennem
Århus lufthavns TMA. Nede nord for Århus blev termikken endeligt lidt mere pålidelig, og jeg kunne følge en svag skygade mod
vest mod Silkeborg, hvor der stod gode skyer der endeligt kunne
få mig i top og slutglidshøjde.
Da jeg endeligt kom højt nok tog jeg alt den højde jeg kunne få.
Jeg ville bare være helt sikker på at komme hjem efter den kamp.
Den lette hjemtur fra Aalborg jeg havde håbet på blev ikke til no-

På vej mod Århus – de skyer må da give lidt?

get, men til gengæld var det dejligt at kunne nyde et slutglid efter
sådan en kamp.
Så det lykkedes at komme gennem turen. 839 kilometer, tid på opgaven 10:45, hastighed på opgaven 78 km/t, total flyvetid 11 timer.
Den længste tur jeg har fløjet, både i tid og kilometerH

Så er det bare et slutglid…

Alexander Schleicher ASH 26 E
Pris 	Ca 110 000 euro
Spændvidde
18 m
Vingeareal
11.68 m²
Højde
1,51 m
Kropslængde
7,55 m
Tomvægt med min. udrustning
ca. 360 kg
Vandballast kapacitet
ca. 100 l
Max flyvevægt (MTOW)
525 kg
Vingebelastning
ca. 38,5 - 45 kg/m²
Max fart
270 km/t
Mindste synkehastighed
0,48 m/s
Bedste glidetal
ca 50

ASH 26 E er Mads’ ”weapon of choice”
Med selvstartspotentiale er den perfekt til individuelle ”safarier”; Her kan man starte før resten af
flyveklubben vågner op.
Loek Boermans DU 89-134/14-profilen giver et et
glidetal på 50 ved 96 km/t.
Der er bygget i alt 258 stk af den selvstartende Emodel. Versioner uden motor findes også, men er
sjældne.
ASH 26 blev senere videreudviklet til ASH 31 Mi
med 18 og 21 meter tipper.
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h Retrotest: Olympia

SE-SDL efter grundöversyn i slutet på 60-talet. Notera den större ”blåsta” huven. Efter
en hangarskada sommaren 1969 kasserades
flygplanet 1970. Så jag blev inte flygplanägare vid 15 års ålder!
(Foto K Uller)

Olympia
i retrotest

Den 15-årige Robert Danewid var ganske nær blevet ejer af en Olympia i 1969. Nu – her præcis 50 år senere – prøver han Olympia’en for
første gang. Hvordan opleves det at flyve retro i Olympia, ”standardklassens fader”, når man selv flyver ASG 32 Mi til daglig?

SE-SDL, byggd 1946 av Kockums i Malmö. Registrerades i september på Aeroklubben i Skåne. I
mitten av 60-talet renoverades flygplanet fullständigt av Jan Nygren och Günther Rohlwing i
Malmö. Fotot taget i slutet av 50-talet på Bulltofta

”Morbror” Jan ”Nynne” Nygren vid Olympia SESDL omkring 1966. Foto via A Möller

Text och foto: Robert Danewid

Segelflyg skulle vara en gren i olympiska
spelen i Helsingfors 1940. I februari 1939
arrangerades en internationell uttagning
utanför Rom för att utse ett enhetsflygplan
till spelen. Föreskrifterna för uttagningstävlingen föreskrev bl a spännvidd på 15 meter, luftbromsar för max 200 km/h, tomvikt
160 kg, obligatorisk tillsatsvikt 95 kg, förarplats 60 cm bred med plats för ryggfallskärm
och pilotlängd min 180 cm. Dessutom skulle flygplanet kunna flyta (!). Tävlingen skulle ju gå i Finland, de tusen sjöarnas land.
Hans Jacobs hos DFS konstruerade Meise, en mindre variant av hans Weihe, som
redan rönte stora framgångar och producerades i stort antal. För att Meise (svenska:
mås) skulle bli en vinnare i Rom lades mycket
möda på konstruktionen. Jacobs var mycket
noggrann och krävande och Meise vann
tävlingen.
Meise blev Olympia och är alltså i princip en mini-Weihe. En klassisk träkonstruktion, som Jacobs var en mästare på. Och
som var brukligt på tyska flygplan vid denna tiden hade den inget landningshjul utan
enbart en skida och starthjul, som släpptes
efter lättning. Vingprofilen är en modifieSIDE 64 Nordic Gliding 2019

Vackra EON Olympian är skänkt till Ålleberg av
medlemmar i Kronobergs flygklubb

Artikelförfattaren i Olympia SE-SMH strax före
start. Nu skulle jag efter 50 års väntan äntligen
flyga denna klassiker.

rad Gö 549, samma som på Weihe och Reiher. Dåtidens superskepp.
Olympia fick senare stå som förebild för
standardklassen, som infördes 1958. 15 m
spännvidd, ”stel” vinge, ingen barlast och
fast landställ. I början var det t ex inte heller tillåtet med radio i standardklassen.
Olympians efterföljare på 50-talet, som
byggdes för standardklassen, var t ex Ka 6,
Zugvogel IV och Mucha. Sedan kom de riktiga träskönheterna som Foka, Sagitta, Elfe
och Edelweiss på 60-talet innan plaståldern
med Libelle, ASW 15, LS 1 och Cirrus tog
över. Så lite tillspetsat kan man kanske säga
att dagens standardklassflygplan, t ex LS 8
och Discus, är direkta efterföljare till Jacobs
Olympia från 1938. En Olympia ska behandlas med vördnad.
Olympia firar alltså 80 år i år som olympiaflygplan. Mer om detta och Hans Jacobs
kunde man läsa i Nordic Gliding nr 2 2019.
Sommaren 1969, för 50 år sedan, var jag
15 år och med ett nytaget C-diplom på fickan.
Jag flög flitigt med klubbens SZD-25A Lis
och K 8 B. Ordförande i klubben (Aeroklubben i Malmö, segelflygsektionen) Jan ”Nynne” Nygren var gift med min moster och

således min ”morbror”. Min andre morbror,
Anders Möller, var segelflygchef och segelflyglärare och den som skolat fram mig till
C tidigare den våren. Nynne var dessutom
ägare till en Olympia, SE-SDL. SDL var byggd av Kockums i Malmö 1946. I början av
60-talet, när de flesta gamla träkärror började kasseras, köpte Nynne och Günther
Rohlwing, som var klubbens byggledare,
SDL och gav sig på en grundöversyn. SDL
var inte limmat med kallim och klarade kassering. 1964 var den i luften igen. Den enda
synbara skillnaden var att den nu var försedd med en stor blåst huv och noskonen
var inte svartmålad.
Nu, 1969, flög Nynne, i mitt tycke, inte så
mycket med SDL. Günther hade dessutom
flyttat till Schweiz, så jag tyckte att ”morbror” gott kunde ha en delägare till. Jag kom
fram till att det skulle gå bra att flyga Olympia på bara C-diplom, i värsta fall fick jag
vänta till våren 1970 när jag blivit 16 och
tagit S-certet. Alltså la jag ett bud att köpa
¼ av SDL för 250 kronor, en summa jag
kunde jobba ihop under sommaren. Till
min förvåning protesterade inte Nynne mot
priset, men han var tveksam om det var så

lämpligt att en 15 årig påg flög ett så gammalt segelflygplan. Vi var ju släkt och tänk
om något hände. Då skulle inte moster bli
nådig!
Medan Nynne funderade passade några
klantskallar i början av augusti på att köra
in Olympian i hangarportens överstycke och
slog nästan av fenan. Så snabbt arrangerades en resa till Ålleberg och verkstaden där.
I Nynnes treväxlade ljusblå Saab 93 och med
moster, min kompis Ulf och jag, med Olympian på släp, bar det av till det mytomspunna Ålleberg för mitt första besök. Som traditionen bjöd blev jag och Ulf avsläppta nedanför ”berget” och fick gå uppför trapporna till platån. Det var något alla skulle göra
första gången man kom till Ålleberg. Idag
hade det nog klassats som pennalism och
varit förbjudet. Väl uppkommen på berget
skulle man precis dra ett flygsläp, men saknade vingman. Det var första flygningen
med prototypen till Bergfalke IV och pilot
var Bengt ”Sudde” Söderholm, KSAKs tekniske chef och den förste i Sverige med diamant-C. Så jag ställde så klart upp, utan att
inse den troliga historiska innebörden av
denna flygning!

Hur som helst, förutom den halvt avslagna fenan, bedömdes SDL vara i så dåligt
skick att den dömdes ut. Så jag blev inte
flygplanägare vid 15 års ålder, det skulle
dröja sex år till, då köpte farsan en av landets första Jantar (den flög jag sedan så
mycket att han två år senare blev ”tvungen”
att köpa en ASW 19 till sig själv).
50 år senare, nästan på dagen då jag la ett
bud på SDL, fick jag flyga Olympia för första gången. Det var i samband med SVS
flygvecka på Ålleberg och flygplanet var
SVS fina SE-SMH. Jag har flugit mer än 115
olika segelflygplantyper och nu skulle jag
efter 50 års väntan äntligen flyga denna klassiker.
1967 köptes en engelskbyggd EoN Olympia 2B till Sverige, serienummer EoN/O/147,
fd BGA 1422, som i Sverige fick registreringen SE-SMH. Kronobergs Flygklubb lät renovera flygplanet i Polen 1992-1993 för att
i sinom tid skänka det till Ållebergs museum där det nu flygs regelbundet i SVS regi.
Förutom SE-SMH har SVS en luftvärdig
Olympia till, SE-SHG. Den byggdes av Sigurd Larsson, Flygar-Lasse, och inregistrerades 1951.

Olympia har ett riktigt trimroder. Foto R Danewid

SE-SMH är enligt pappren byggd 1960,
så det är ju inte en oldtimer utan en youngtimer. Det innebär att SMH är en av de sist
byggda Olympiorna, ja letar man i litteraturen så byggde Eon sin sista Olympia några år tidigare! I NG 2-19 kan man läsa mer
om de olika varianterna av Olympia och
vem som byggde dem, det byggdes över 1
000. Världens äldsta kvarvarande exemplar
(dock ej flygduglig), ur den första, tyska, seNordic Gliding 2019 SIDE 65

h Retrotest: Olympia

Vingkopplet. Två huvudbultar, precis som på
nyare flygplan

SE-SMH på Ålleberg

EoN Olympia 2B SE-SMH
Spännvid		
15,0 m
Längd		
6,61 m
Höjd		
1,70 m
Sidoförhållande
15:0
Tomvikt		
ca. 195 kg
Max flygvikt
304 kg
Vingyta		
15,00 m2
Vingbelastning
ca 20 kg/m²
Max fart (VNE)
190 km/t
Bästa glidtal
25 @ 72 km/h
Handtag på bakkroppen, som kan fällas in.
Smart lösning.

rien hänger i Ållebergsmuseet, Schleichertillverkade SE-SAE, byggd 1939, med tillverkningsnummer 685.
Olympia är alltså ett helt konventionellt
träflygplan i 30-talsstil. Cockpit är tämligen
stor och rymlig även om den inte är speciellt bekväm jämfört med dagens flygplan.
Man sitter rätt upp och ner på en ”köksstol”
och det är osedvanligt högt i ”tak”, som framgår av foto. Reglagen är väl placerade och
det är ganska behagligt att ha en riktig höjdrodertrim. Det går faktiskt att använda den
som höjdroder.
SE-SMH är utrustad med polska PZL instrument, vilket ju naturligtvis är helt fel i en
Olympia, även om den är engelskbyggd! Det
borde ju vara t ex Askania instrument eller
åtminstone en Cosim variometer. Vidare
saknar SMH både radio och FLARM. Något
som man kanske ska utrusta även äldre flygplan med.
Start och bogsering är enkelt, och flashback från när jag flög K 8 skymtar i ögonvrån. Bogserfarten efter Ållebergs Cub är ca
90 km/h. Eon Olympia 2B har alltså ett landningshjul. Den andra Olympian på Ålleberg,
SE-SHG, har bara en skida.
Urkoppling på 600 m i en taskig blåsa under överutvecklade cumulus. Trimmen fullt
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”

Det är högt i tak i Olympia även för en storväxt
skåning.

Cockpit i Olympia. Inga konstigheter här inte.
Dock stör det mig att det sitter polska PZL instrument i en Olympia, även om den är engelskbyggd!

Ålleberg sett från Olympia på 1000 m höjd

Sprängskiss på
Chilton Olympian

När man hållit på så länge som jag, i 50 år,
börjar man inse att segelflygets utveckling,
om än fantastisk kul, lämnade en del bakom sig på vägen mot hybridmaterial och
glidtal 100.

tillbaka och kurvfart ca 70 km/h. Lämnar i
molnbasen på knappt 1 000 m. Det går inte
fort framåt, glider på i ca 80-90 km/h. Fartregistret är ju ett helt annat än i dagens flygplan. Inte någon gång under den en timme
långa flygningen flög jag fortare än min ASG
32:as stallfart!
Hur är då Olympia att flyga? Jodå, det är
inget upphetsande, roderharmonin är förvisso fin, men det är faktiskt ganska …. tråkigt! Men… frågan är om det inte är detta
som ändå är ”riktigt” segelflyg. Det blåser in
överallt och det luktar segelflyg. Man känner termiken (via köksstolen) och kan kurva
och stiga i allting. Med den låga farten svänger man ju på en ”femöring”.
De som flyger med gammal bröte, som vi
plastraggare vanvördigt kallar Olympia et al,
ser inte på sina flygplan som gamla. De är
helt enkelt fina segelflygplan som under en-

kla former ger en massa flygglädje och har
en massa inbyggd historia. Medan man på
ett VM idag utkämpar tredje världskriget
och det med en vingbelastning på kanske 60
kg/kvm har man på en vintage träff enbart
kul, flyger tillsammans och driver verksamhet. För att flyga långa sträckor i en självstartande ASG 32 behöver man ingen klubb, men
för att flyga med äldre enklare flygplan, speciellt om man vinschstartar, krävs det att man
är fler. Det är då man inser hur viktig (och
kul) segelflygklubben är. När man hållit på
så länge som jag, i 50 år, börjar man inse att
segelflygets utveckling, om än fantastisk kul,
lämnade en del bakom sig på vägen mot hybridmaterial och glidtal 100. Och det är detta jag tror är orsaken till den popularitet för
flygning med oldtimer som vi nu ser över
hela världen. Jag flyger hellre min ASG 32
än Olympia, men jag skulle vilja hitta tillba-

ka till den gamla flygglädjen när jag var 15!
Efter en timmes flygning närmar sig en
regnskur och då vi är flera oldtimers i luften,
alla utan radio, bestämmer jag mig för att
landa före dem så att det finns gott om plats
på fältet för mig. Ålleberg är ju inte så stort
och det finns inte plats till så många flygplan.
Markpersonalen gör dessutom inte så många knop, så det tar tid att rensa fältet på landade flygplan. Alternativen vid fullt fält är
stråket vid ”Mayas” eller Falköpings flygplats. Där kan de andra vid behov få landa,
det gitter jag inte! Så jag landar först, långt
fram på bana 03.
Luftbromsarna, av typen Schempp-Hirth
är OK, hade dock förväntat mig att de skulle vara bättre. Olympia var ett av de första
flygplanen som byggdes med Schempp-Hirth
bromsar (”pappa” Weihe har DFS-bromsar).
Landningen är väldigt enkel och man kan
pricklanda på ett frimärke.
Bästa glidtal ska vara 25. Men det duger.
Allting är ju relativt och flyger man 50 mil i
en ASG 32 flyger man kanske 10 mil i Olympian…. Och har (nästan) lika kul!
Sammanfattningsvis tror jag att jag tar turen till Ålleberg och flyger Olympia fler gånger. Segelflyg, i alla dess former, är ju bara så
kul! H

Engelskbyggd Olympia?
Jodå, man kan med fog påstå att Olympia blev ett krigsbyte. Ett litet företag i Storbritannien, Chilton Aviation, som startats av två vänner från de Havilland och Eaton hade
efter kriget börjat tillverka en Olympia, men bara kroppen. Vingarna hade beställts hos
Elliots of Newbury (EoN) som skulle fungera som underleverantör. Detaljerade ritningar
saknades (det var ju ett krigsbyte) varför Chilton utarbetade nya med en del kompletteringar. Dessa skulle göra tillverkningen enklare och samtidigt ge ett starkare flygplan,
men vikten ökade med 30 kg. Chilton Olympian, prototypen, flög för första gången 11
augusti 1946 och blev godkänd av de brittiska luftfartsmyndigheterna. Men då hade
Chiltons intresse för Olympian falnat. Jul- dagen 1945 hade den ene kompanjonen, Andrew Dalrymple, omkommit i en Fieseler Fi 156 Storch, som en anställd tagit hem från
Tyskland (ännu ett krigsbyte). Kompanjonen Alexander Reginald Ward ville då inte ensam ta ansvaret för Olympian utan överlät tillverkningen på EoN som redan hade jiggarna till vingarna.
EoN satsade hårt. Första serien var på 100 flygplan, den påbörjades 1946 och slutfördes
1947. EoN Olympia Type 5, som den kallades, prissattes lågt, först £495 senare sänkt till
£425, men marknaden kunde inte svälja så många flygplan. Ännu 1953 var 40 av de första 100 osålda. Detta hindrade inte EoN att tillverka ytterligare 50 flygplan. Några fick
till sist säljas 1957 för under tillverkningspriset, då £800, för att lagret skulle bli tomt.
Standardmodellerna var Olympia 1 med skida, Olympia 2 med hjul (populärast) och Olympia 3 med fällbar vagga eller dolly. B i 2B står för att det är en ”blåst” huv och en rad detaljförbättringar. EoN Olympia utgjorde ryggraden i det engelska segelflyget under hela
50-talet. I England kallas Olympia kort och gott för ”Oly”. Flera flyger fortfarande.
EoN utvecklade i slutet av 50- och början av 60-talet flera egna varianter, som t ex Oly
401 och 463. De har inte mycket med Olympia att göra utan är renodlade engelska Oly.
Och naturligtvis älskas de av engelsmännen, även om de faktiskt är fula att se på! Jag
har en gammal engelsk kompis, som på ålderns höst sålde sin Ventus 2 turbo och sin
del i en Arcus och köpte en Oly 463, för det är ju det bästa han flugit under sin långa segelflygkarriär.
Nordic Gliding 2019 SIDE 67

h 2G på Ålleberg

(Foto: Ole Steen
Hansen)

Registrering OY-AVX
Typ 2 G
Byggd 1950
Byggd av Odense Svæveflyveklub
Tillv nr 7
Spännvidd 12.50 meter
Längd 6,72 meter
Tomvikt 160 kg
Max vikt 350 kg
Glidtal 1:13
Min. sjunkhastighet 2 pers 1,15 m/s @ 64 km/t
Min. sjunkhastighet 1 pers 1,15 m/s @ 54 km/t
Max fart 125 km/h
Stallfart, 2 pers 48 km/h
Stallfart, 1 pers 40 km/h
Max fart i vinschstart 80 km/h

Alla som provade AVX på Ålleberg, i vinsch eller flygsläp, fick en upplevelse att minnas hela livet.
(foto: Ole Steen Hansen)

2G - En dansk klenod
på Ålleberg

Jørgen Thomsen, f d SAS-kapten, är 2Gs
chefspilot. Våra vintrar tillbringar han i Australien där han flyger sin egen Arcus M på långa
och snabba sträckor (ofta tillsammans med hustrun Birgitte, som också är segelflygare) och
somrarna tillbringar han ofta på bakersta sätet i
2G. Notera det blankpolerade sätet!

Tekst:Robert Danewid
Foto: Robert Danewid, Ole Steen Hansen

Kerstin Helgesson, C-elev från Lund, provar 2G

När SVS hade sin flygvecka på Ålleberg i början av juli hade man bjudit in Jørgen
Thomsen och DaSKs 2G. Intresset för att flyga den danska klenoden var stort och segelflygare från när och fjärran vallfärdade till Ålleberg. Under veckan gjordes 31 starter med 2G, både i flygsläp och i vinsch. Längsta flygningen var 25 min.

D

e två danska ingenjörerna Knud
Høgslund och Fritz TraugottOlsen var bland de första att
designa ett tvåsitsigt glidflygplan avsett för skolning och för att kunna
byggas i klubbarna. Meningen var att den
skulle ersätta de ensitsiga glidflygplanen och
göra utbildningen både säkrare och effektivare.
Konstruktionsarbetet påbörjades 1945
och premiärflygningen ägde rum i Roskilde den 19 oktober 1946 med Knud Høgs-
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lund som pilot. Svensken Birger Nilsson,
välkänd svensk segelflygare, bl a som verkstadschef på Ålleberg, deltog också i utprovningarna. Tidigt 1947 utfärdade de danska myndigheterna typcertifikatet och ritningar på 2G ställdes till alla danska segelflygklubbars förfogande.
Totalt byggdes nio 2G, en del från byggsatser av A/S Dansk Aero i Söborg nära Köpenhamn.
Vid VM i Örebro, Sverige 1950, demonstrerades 2G för första gången för en inter-

nationell publik.
OY-AVX byggdes 1950 av Odense Svæveflyveklub. Den 17 juni 1950 blev den inregistrerad som OY-121. Odense använde
flygplanet i grundskolningen fram till den
22 september 1955 då Vejle Svæveflyveklub
köpte det. Den 17 juni 1957 blev flygplanet
omregistrerat till OY-AVX. Den 22 april
1959 övertog dåvarande Holstebro-Struer
Svæveflyveklub AVX och man flög flitigt
med det fram till mitten på 60-talet. Luftvärdighetsbeviset utgick den 17 mars 1966

och flygplanet avregistrerades den 27 juni
1979. AVX övertogs av Robert Nielsen, som
lagrade flygplanet i många år innan han
skänkte det till DaSK. DaSK genomförde en
grundöversyn och 1996, efter 30 år, flög det
åter.
DaSk har en andra flygduglig 2G, OYARX. För övrigt flyger DaSK med många
äldre segelflygplan, se deras hemsida https://www.dask-vgc.dk/DaskNy/.
OY-AVX är DaSKs ”showcase”, den visas
flitigt upp och flygs land och rike runt. Och

”

OY-AVX är DaSKs ”showcase”, den visas flitigt upp
och flygs land och rike runt. Och i somras var den
alltså på Ålleberg. Filosofin bakom 2G var god, att
utbilda i DK i stället för EK.

i somras var den alltså på Ålleberg.
Filosofin bakom 2G var god, att utbilda i
DK i stället för EK. Men konceptet hör trots
allt till 30-talet. När 2G kom var man redan
igång med att konstruera tvåsitsiga skolflygplan för utbildning, t ex Bergfalke, som flög

första gången 1951.
Men 2G är ett fantastiskt flygplan att visa
hur man flög på ”den gamla goda tiden” och
alla som provade AVX på Ålleberg, i vinsch
eller flygsläp, fick en upplevelse att minnas
hela livet.
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h 2G på Ålleberg

Patrik Öhrstöm, Stockholm
Sommaren 2019 på SVS flygvecka på Ålleberg erbjöds medlemmarna att flyga det danska tvåsitsiga glidflygplanet 2G, ett tillfälle som absolut inte fick missas eftersom jag aldrig flugit något
liknande tidigare. Min entusiasm möttes dessvärre av viss skepsis hos övriga familjen, men passande nog hörde en kompis av sig
och ville åka på roadtrip och så fick det bli.
Väl på plats på Ålleberg konstaterades det vid briefingen på lördagsmorgonen att vädret var för dåligt för någon form av flygande överhuvudtaget, roadtripen styrde därför kosan vidare mot
Alingsås och ångloksåkande i Anten. Dagen efter var vädret desto bättre och kompisen fick åka Bergfalke medan jag väntade på
min tur att få flyga 2G.
Hur var det då att flyga 2G? Ja, det är inte precis läge att fippla
med säkerhetsbältet på 200 meters höjd utan fallskärm när tvivlet plötsligt infinner sig: spände jag fast mig på rätt sätt? Men
med sådana dumma tankar undanfösta kom den angenäma adrenalinkicken av att sitta i ett vidöppet plan på några hundra meters höjd med fri sikt rakt ner i backen. Vilket är hela poängen med
att flyga denna typ av flygplan, närheten till elementen och avsaknaden av den bekväma cockpiten som isolerar den delen av flygupplevelsen. Speciellt spännande var start och landning; moment som jag alltid uppskattar när jag flyger i övrigt, men med
2G blev känslan av ”att ha vingar” väldigt intensiv.
Tyvärr hann jag bara med denna enda flygning och det var med
ett litet sting av besvikelse som jag styrde bilen hem mot Stockholm, jag vill flyga mer. Undrar om den där gamla SG38:an i hangaren skulle kunna flyga igen…

Lennart Lagerfors, f d ordförande i SVS, provar 2G
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Carl Carlin, Stockholm
Jag lider svårt av svindel (en av få som gått upp och ner
för alla trapporna i Eiffeltornet med ögonen slutna, hela
vägen). När utsikten nedåt begränsas av en huvsarg har
det aldrig varit något problem men hur skulle det kännas
att ha fri sikt rakt nedåt? Jag hade också varnats för den
höga finishen på sitsarna i OY-AVX. Man kan nära nog spegla sig i dem. En olyckskorp sade sig ha varit nära att halka
av. Tanken på att komma tillbaka till Ålleberg med halvannan
skinka utanför sitsen var milt sagt oroande.
Nog om detta. Efter genomgång av min flygstatus (obefintlig)
kom jag och huvudpiloten Jørgen Thomson överens om att han
skulle ta starten, bogseringen och landningen, jag all övrig flygning. Med hänsyn till den friska sidvinden var det ett klokt beslut.
2G driver gärna iväg sidledes och tycktes allmänt känslig för turbulens i släpet. Rejäla och kraftfulla roderutslag från Jørgen höll
oss dock på plats. Väl urkopplade var det min tur. Skall jag jämföra med något kommer nog Bergfalke närmast. Lite sedig, man
kan gärna ta i med rodren, solid trygghetskänsla. Räckvidden är
ju klart sämre (1:13), bromsarna ersatta med fartökning och vingglidning. Egendomligt nog kände jag inget obehag av den något
utsatta placeringen, inte heller hotad av att halka av. Det senare
naturligtvis beroende på den rena flygningen jag presterade. Dock
lite blåsigt, god förankring av glasögon nödvändigt. Hade jag

tvingats tror jag nog att jag hade fixat landningen, om än inte
med samma smekning som Jørgen gjorde det.
Trots allt är ändå det bestående minnet att se ett soligt Ålleberg
mellan fotknölarna. Så måste det ha varit i segelflygets barndom,
innan prestandahetsen satte in. Och hela anledningen till denna
flygning var att min far flög SG-38 1946. Nu har jag flugit 2G. Det
finns goda förutsättningar för att gossen och något barnbarn också kommer att flyga spjälstaket. Då blir vi fyra generationer. Någon som slår det? H
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Billingehus 2019
Fredag 15 November
1300-1900

Segelflygmässan – Bergasalen (JS 3 och Olympia)

1800-2000

Ordförandekonferens (separat kallelse)

2030

Middag

Lørdag 16 November
0900-1800

Segelflygmässan – Bergasalen

0930

Samling, konferensen öppnas - Lilla Teatern

0945

Meet the team – våra landslag 2020 presenteras
Session I

Session II

Session III

Lilla Teatern
1015-1115

Bogserflygplanens miljöpåverkan
Björn Regnström

Årligt RST forum
moderator: Robban

1130-1230

Vad kan du och klubben göra för
att minska segelflygets miljöpåverkan?
Patrik Öhrström

Undehåll av segelflygvagnar Felix
Hoffman, Cobra

1230-1400

Lunch Mingla på mässan

1400-1500

Konsten att flyga riktigt långt
Janne Nordh

1500-1545

Lansering av SFF Flyghistorisk Revy 2019 ”Segelflyg igår och idag”
Tilldelning av “Danewids-LS 4an” 2020
Bergasalen

1545-1615

Kaffe

1615-1715

Var är brudarna? Tina Acketoft (riksdagsman och dotter till en segelflygnörd)

1845

Prisutdelning i RST m m
Lilla Teatern

2000

Middag

Flyghistoria och gamla segelflygplan – är det kul?
Thomas Allard SFF
Bernt Hall SVS

Workshop: Jämställt och inkluderande segelflyg 2025
Niklas och Karin

Luftrummet i framtiden – ett
hot?
Niklas Eriksson SELKO

Söndag 17 November
0900-1130

Året 2019 – Information från Segelflyget. Redogörelse av verksamheten etc,

1145-1300

Förbundsmöte i Svenska Segelflygförbundet enligt separat kallelse

1315

Lunch

Fredag 1930 i baren: Tjejträff (Karin)
Lördag eftermiddag: Juniorträff (Dennis)
Förbehåll för ändringar i programmet
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Fuldt ladet
flyvedag

Carsten Lindberg fra Nordsjællands
Svæveflyveklub fremviste sin Tesla
Model 3, som er en af nutidens mest
avancerede elektriske biler. Det var
populært. Bilen kan køre med en 910
kg tung trailer.

Efter ca 7-8 flyvninger med Onix var det
tid til 1 times ladning med 10 kW. Det
fungerede fuldstændigt uproblematisk.

Ingeniøren Martin Stepanek var kørt
hele vejen med elektro-TMG’en Onix fra
Tjekkiet for at deltage i eventet.

En gruppe elektro-entusiaster arrangerede på sidste dag i august
en elektriske flyvedag på Kalundborg flyveplads. Missionen: At flyve svæveflyvning i klubregi en hel dag uden at brænde en dråbe
benzin af. Det lykkedes.
Tekst ogo foto: Jens Trabolt

Fra Akaflieg Berlin deltog et team med det elektriske turbofly B 13 E.
Indervingerne er ekstremt tunge (langt over 100 kg). Enten skal man
have hjælp af kammeraterne eller være en meget stærk egoist.
Akafliegerne får her hjælp af det stærke team fra Tjekkiet.

”

Du, Jens, skal vi ikke arrangerer en
flyvedag med bare elektriske fly,
elektrisk alting”. Det var formand
i Polyteknisk Flyvegruppe, Morten
Bennick i telefonen en sen aften.
Ambitiøst, javist. Svært, ja, men nok ikke
helt umuligt. Andre har haft større problemer, så ”let’s go”!
Straks efter fik vi i den selvudnævnte projektgruppe rekrutteret Ulrik Friis fra ØstSjællands SFK, alliereret os med DSvU-hovedbestyrelsen og fik etableret et partnerskab med det danske el-elskab SEAS NVE.
Sidstnævnte kunne sagtens identificere sig
med den behagelige tanke om at være fremtidig ”brændstof ”-leverandør til alle flyveSIDE 74 Nordic Gliding 2019

klubber. Ideen om at være til at promovere
grøn omstilling ramte direkte i virksomhedens solar plexus.
Det skulle dog vise sig at være mere end
vanskeligt at rekruttere ”indhold” til vores
flyvedag – altså de elektriske fly. Uden elektriske fly, intet event. Et enkelt dansk fly,
Aviators Discus FES, blev dog straks udkommanderet til projektet, takket være en
velvillig klub og formand Jens BonderupKjeldsen. De etablerede producenter som
LAK og andre var optaget til E-competion
i Pavullo Italien, og det kolliderede i noget
omfang med eventet. Det lykkedes dog at
få den pt. mest avancerede elektriske TMG,
den tjekkiske Onix og idé-manden, den evigt

Onix højt over Sjælland.
(Tak til Emil Dalboe for dette foto)

entusiastiske, fleksible og sympatiske Martin Stepanek, til at stille op med et stort team.
I arrangørgruppen vidste vi også, at det tyske Akaflieg-miljø ville være interessant. Her
bygger man kompromisløse konstruktioner
med stor teknisk frihed og utæmmet idekraft. Fra Akaflieg Berlin kom et 8 personers
stort team med den interessante åbenklasse
B 13 e.
Takket være partnerskabet med Seas-NVE
leverede det tyske firma Drive-Tron også en
førsteklasses start-service med det elektriske
spil ESW 2B (Elektrische Start Winde), og
hele dagen bugserede vi fly rundt på flyvepladsen med den elektriske ”golf-cart” venligst udlånt fra Øst-sjællands Svæveflyveklub.

”

Projektgruppen lykkedes også med et totalt ”hijack” af Danmarks Radio som gæstede eventet
med en fotograf og en journalist i 3 timer. Det lykkedes at få en live-transmission i Radioavisen kl
1200 samt et 3-minutters indslag i TV-Avisen
samme dag. Det må være rekord for sporten!

Men det var ikke bare flyvende materiel,
det hele. En gruppe af elbils-ejere, herunder
Tesla-folk udstillede deres private biler på
eget initiativ og det 2-300 personers stærke
publikum inspicerede hele setuppet med stor
interesse.
Projektgruppen fik også en fod indenfor
i Danmarks Radio som gæstede eventet med

en fotograf og en journalist i 3 timer. Det
lykkedes at få en live-transmission i Radioavisen kl 1200 samt et 3-minutters indslag
i TV-Avisen samme dag. Det må være rekord for sporten! Dette på trods af, at der
denne dag var vild politisk turbulens i det
danske politiske parti Venstre – en historie
som var massivt interessant for medierne,

Ulrik Friis med en elektrisk fly-henter. Jo, det er
ikke science-fiction at have en flyvedag uden en
dråbe benzin!

og vi i projektgruppen frygtede til det sidste, at ”vi” ville blive kasseret. Men vi vidste dog inderst inde, at den journalistiske
vinkel ” at den lette flyvning er grøn pioner
og viser vejen for den tunge luftfart” nok
ville sikre os eksponering.
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Akaflieg Berlin stillede med et stort entusiastisk team og B 13e.

Jens Bonderup-Kjeldsen (t.h.) fra svæveflyveklubben Aviator stillede venligst
op til demo med Discus 2C FES (18 m)
Morten Bennick fra PFG, som er regerende Danmarksmester i 15 m klassen og
derfor som udgangspunkt modstander af L/D-saboterende propeller, prøver her
FES for første gang. Hvordan opleves et elektrisk klub-fly for en hardcore Ventus-konkurrencepilot? ”Det er godkendt. Jeg må nok desværre sige, at det fungerer”, konkluderede en fornøjet Morten efter landingen.

”

Der blev fløjet totalt 22 flyvninger og næsten 6 timer med den elektriske TMG på 2
dage. Om lørdagen var der 14 TMG-flyvninger af 10-20 min med bare 1 times pause
for ladning med 10 kW. Piloten skulle også
på toilet og have lidt mad og drikke…

Efter radioavisen Kl 1200 kom der flere
folk strømmende til. Også folk som aldrig
havde været i klubben før. De havde hørt
radio og skulle ”se showet med egne øjne”.
Publikum fik også rig mulighed for at se,
berøre og få mere information om de elektriske fly.
Med til beretningen hører også, at vi var
svine-heldige med vejret. Blå himmel og 2526 grader var en perfekt baggrund for en
demo-dag, som i øvrigt også var en praktisk demonstration af, at den elektriske flyvning er fuldt realistisk:
Der blev fløjet totalt 22 flyvninger og næsten 6 timer med den elektriske TMG på 2
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dage. Om lørdagen var der 14 TMG-flyvninger af 10-20 min med bare 1 times pause for ladning med 10 kW. Piloten skulle
også på toilet og have lidt mad og drikke…
Der var ingen tekniske ”snags” – alt fungerede, hvilket også er Jens BonderupKjeldsen fra Aviator-klubbens erfaringer efter 12 måneder med Discus FES. Dette er
specielt interessant at følge, fordi dette er
det første klubfly med elektromotor i Norden.
”For dyrt, kompliceret, skrøbeligt” lyder
den traditionelle kritik, men det har Jens
Bonderup-Kjeldsen svært ved at se:
”FES-systemet har fuldt levet op til vores

B13 e er en ordentlig basse som kræver høj tilvænning i flyvefaser. Krængerors- og luftbremsevirkningen er temmelig dårlig.

Tyske Jürgen Volk fra DriveTron kørte demo på
det elektriske spil ESW 28. Det fungerede upåklageligt og havde titaniske kræfter. Som udgangspunkt kræver det en klub af en vis størrelse. Men kører man minimum et par tusinde
starter om året i klubben kan prisen kommer
ned under en euro per start.
”For klubmedlemmer som elsker at køre vedligehold og fejlsøgning på de gamle V8-spil er
ESW 28-spillet dårlige nyheder. Der er stort set
intet vedligehold”, oplyste Jürgen. Spillet er
monteret med en stor mængde klassiske blybatterier som fungerer som energibuffer. En relativ lille elforsyning lader kontinuerligt.

forventninger i klubben”, siger han. ”Vi har
skulle lære at anvende systemet og lære at
lade efter hver flyvedag. Men det største er
nok, at vi kan flyve strækflyvning på marginale dage. Uden FES havde vi ikke fløjet,
ganske enkelt. Det har vi flere eksempler på.
Vi kører bare få minutter med motoren for
at komme frem til termikken, eller hvis der
er ”blå huller” vi skal krydse. Med en traditionel benzinturbo har man ikke samme
fleksibilitet med øjeblikkelig start og stop.
Sådan kan vi flyve meget længe. Det har
også vist sig at være en fin beslutning ikke
at købe ekstra batterier. Rækkevidden med
standardbatterierne er fuldt tilstrækkelig,
og efter en fuld 2019-sæson er der ingen
som har fløjet mere end 10-20 minutter på
turbo for at komme hjem. ”, konkluderer
ens Bonderup-Kjeldsen efter eventet.
Projektgruppen har planer om at køre et
dacapo på eventet lørdag d. 29. august 2020.
Den grønne omstilling er ”hot stuff ”, og vi
forventer ikke mindre interesse fra sponsorer og omverden næste år.

Side-by-side-cockpit ala Stemme.

Hvorfor gøre det enkelt når man kan producere noget så skønt kompliceret, lyder et godt gammel tysk motto. Propeludfældningsmekanismen er
kompleks mekanik, men fungerer...

At flyve en eksotiker: B13E
Tekst: Morten Bennick

Mange svæveflyvepiloter har gennem årene fulgt forskellige udviklingsprojekter fra de tyske tekniske universiteters flyvegrupper
AkaFlieg (Akademischer Fliegergruppe), Der har været mange interessant konstruktioner:
•
Phoenix (Første glasfibersvævefly)
•
D-36 (Flyet som kickstartede LS-1, Cirrus og ASW 12)
•
SB-11 (15 m med Fowler flaps, vandt 15 m i 1978)
•
SB-10 (29 m 2-sædet svævefly. Det første svævefly, hvor
hovedbjælken er fremstillet af i kulfiber)
Akaflieg Berlin har blandt udviklet B13, som senere er blevet til
B13e, Den oprindelige tanke bag B13e var at demonstrere at man
kunne bygget et side-by-side-fly, som havde gode præstationer og
hvor interaktion mellem elev og instruktør var meget bedre end
det klassiske tandemkoncept. Det var egentlig meningen, flyet skul-

Power reguleres via en FES-controller.

le monteres med en kompleks benzin-turboinstallation i næsen,
men det blev opgivet, da det ikke var muligt at finde en god teknisk løsning. Cirka 20 år senere har udviklingen muliggjort en elektrisk motor i næsen.
I forbindelse med at vi arrangerede Electric Aviation Day på
Kaldred, fik jeg mulighed for at prøve denne eksotiske konstruktion
Jeg ville jo selvfølgelig gerne have, at det blev efter det PFG-byggede slæbefly Polyt 5, men Philip fra Akaflieg Berlin som var flyets chefpilot mente, at der var bedre at starte med spil. Det skulle
der vise sig at være en rigtig god forklaring på.
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B13 E med aktiv turbo. Med 8 kW powersetting kan
man fortsætte i mere end 45 minutter.

Efter at have stået til ”static display” i nogle timer, blev flyet rullet
frem til start. Jeg fik gennemgået cockpittet, herefter en briefing
om afbrudt start (de ineffektive luftbremser bevirker, at afbrudte
starter skal være fuldstændigt gennemtænkte.)
Cockpittet er skønt rummeligt, og man har et godt udsyn til den
ene side. Man har dog oplevelsen af at sidde i enten en B-29 eller
Millennium Falcon fra Star Wars.
Da man konstruerede flyet, har man ikke helt tænkt over sagerne: Der er stort set ingen som helst V-form på vingerne. Det resulterer i, at holder man ikke vingerne vandret inden for +/-5 grader,
så slår vingetippen i jorden. Som et lille ekstra ”plus” er krængerors-virkningen temmelig dårlig ved positiv flaps, derfor startes der
i negativ flaps i spilstart. Når man har styrefart, ændres flapsstilling til positiv.
Alt er gjort klart, og vi kan nu starte. Vi er koblet med et sort
sprængstykke. Vi haler tot (strækker linen), hvorefter starten går.
Det elektriske spil leverer en accelerationen som overgår Tesla, men
også det sorte sprængstykkes fysiske begrænsninger. Det bliver
ganske enkelt sønder-revet, og vi må stoppe. Grunden er simpel,
B13e vejer 850 kg (mindst, red.) så i princippet accelererer vi med
knapt 1.2G. Havde vi ikke ramt sprængstykkets begrænsninger
havde vi haft en acceleration på 100 kilometer i timen på bare 2.4
sekunder.
Efter udskiftning af sprængstykke prøver vi en gang til, og denne gang lykkedes det at komme helt op i 300 meters højde. Tyske
Phillip som er vant til at flyve i et område med en masse land omkring sig (Berlin!), kommenterer straks udsigten over Storebælt
(Kalundborg ligger ganske nær vand). Jeg tænker dog mest på, at
elmotoren skal manøvreres ud af næsen, så vi kan få lidt højde for
at få fat i termikken. Hvad jeg dog ikke har bemærket er, at Phillip
straks efter starten skubber propellen ud. Så hvis vi får behov for
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lidt hjælp, kan vi bare trykke på knappen og propellen foldes ud
og starter. Det er næsten lige så enkelt som en FES.
Vi kører motoren nogle minutter og får hurtigt etableret os i termikken. B13e er et stort fly, men flyver meget harmonisk. Den er
dog sløv, når man flyver i flaps-stilling +2 og100 km/t, men flyver
man mellem boblerne med 130-140 km/t, er den overraskende
kvik. At den ingen v-form har, resulterer umiddelbart ikke i nogen
negativ indflydelse på flyveegenskaberne. Selv om B13 er beregnet
til at flyve med 250 km/t, er den i dag begrænset til 220, grundet
flutter-problematik.

Forbudt at flyve stræk
Efter at fløjet cirka 30 minutter beslutter vi os for at lande på Kaldred, og det er nok her, at man forstå hvorfor det er forbudt at flyve
stræk med B13. Det hele er egentligt ganske normalt, indtil vi kommer ind på finalen i en meget, meget lav vinkel. Så giver Phillip
luftbremser, fulde luftbremser hvilket ikke har den helt store effekt. Så sideglides der! Jeg er dog noget bekymret for, at vi skal ende
i sommerhusene før banen, men sideglidning giver som med luftbremserne ikke den store effekt. Vi passerer træerne i maksimalt
10 m, og efter 700m står vi stille på den store flyveplads.
B13 er et dejligt fly i luften, men qua de ”interessante” start og
landings-egenskaber kan man nok betegne det som et “hot ship”.
Det har resulteret i, at flyet i lange perioder har været parkeret i
hangaren. Internt i Akaflieg Berlin kræves der mindst 200 timer
efter solo (EK) for overhovedet at komme i betragtning til at være
instruktør på flyet. Næste projekt for B13 er indbygning af større
luftbremser.
Men uanset hvad: Det var en fantastisk oplevelse at flyve i B13, som
jeg dybt taknemmelig for. H
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NORGES LUFTSPORTFORBUND
SEILFLYSEKTION INFORMEREr
Fagchef i Seilflysektionen Steinar
Øksenholt informerer forbundets
medlemmer

Seilflysektionen
informerer
NM Acro
Vi kan gratulere Vidar S. Ingebretsen, Sandefjord Seilflyklubb,
som norgesmester i seilflyacrobatic. Mesterskapet ble avholdt
på Notodden Seilflysenter helgen 7.-8. september og ble fløyet
i klassen Sportsmann. Totalt 9 piloter var med og det ble fløyet
med ASK-21, B-4 og SZD-59. På dommersiden fikk vi hjelp fra
modellflygeren i IMAC nok en gang – takk! Mesterskapet hadde
og to gjestepiloter fra Sverige som hadde med en FOX.

Terminlisten 2020
før første lørdag i oktober. I år har 98 piloter deltatt. Det er rapportert 583 flygninger og totalt 102.000 km.
For første gang har vi en utenlandsk norgesvenn inne på topp tre
med Henk de Waard fra Nederland. Henk har benyttet Starmoen som utgangspunkt for sine flygninger, men også kombinert
dette med bobilferie i Norge.
S/NLF premiere følgende resultater: (premieutdelingen vil annonseres og gjennomføres i 2020)
OLC Champion: 1. Erlend Sørbye, Elverum FK, 2. Lars Rune Bjørnevik, Gardermoen SFK, 3 Henk de Waard (NL)
OLC Speed: Erlend Sørbye, Elverum FK
OLC Club: Gardermoen SFK
OLC Junior: Terje Lindtveit, Sandefjord SFK

Instruktørkurs 2020

Vidar Ingebretsen (gull), Jan Erik Arendal (sølv) og Øyvind Austerheim
(bronse)
Foto: Ingrid W. Ingebretsen

Norges Cup 2019
Norges Cupen ble avsluttet med siste delcup på Klanten i august.
Totalt har 25 piloter deltatt i år og finnes på resultatlisten som
du i sin helhet kan laste ned fra konkurranseweben. 3 av 7 konkurranser ble ikke gyldige i 2019 og været må ta skylden for dette. Alle de tre konkurranseformene er benyttet med Grand Prix,
OLC og klassisk (AAT). Mange vil nok huske Norges Cup 2019 for
den fatale ulykken med Øyvind Moe under NC1 på Starmoen.
Dette har preget konkurransemiljøet i 2019 og vil nok henge ved
oss en stund til.
Når vi summerer opp året er det Kato Kvitne, Os Aero Klubb, som
vinner og tar gull. Sølv går til Arne Martin Güettler, Drammen Flyklubb, og bronsen til Svein Larsen, Gardermoen SFK.
Vi gratulerer!

OLC Norway 2019
Konkurransen er også avsluttet og en ny sesong er faktisk i gang
når det gjelder OLC. Her avsluttes og starter ett nytt år 12 dager
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Fristen for oppmelding av nye instruktørkandidater gikk ut 1. oktober. S/NLF hadde på dette tidspunktet kun en påmelding og
det er ikke nok. Et par klubber «trodde» kanskje på at de kunne
ha kandidater. Med det kanselleres i utgangspunktet også I-kurset for 2020 – andre året i rad! I forbindelse med vinterens skolesjefsamling får vi diskutere hvordan vi kan komme tilbake til
mer forutsigbarhet i instruktørutdanningen både for klubber og
seksjon.

Tradisjonen tro jobbes det i oktober og november med å fastlegge neste års aktiviteter, kurs og konkurranser. Medio november
mener vi å skulle ha utkastet klart for terminlisten 2020.
Allerede nå vet vi at Luftsportsuka er fastlagt til 24.-28 hvor også
NM uka med god NRK dekning arrangerer i Hamarregionen samme uke. Planen er å utnytte dette for NM-arrangementer i uka.
«NM i Valdres 2020» er formalisert ved oppstartsmøte mellom
klubb og seksjon 3. oktober. Her nedsettes en arrangementskomite som jobber videre med planleggingen. Vi kommer også til
å beslutte en dato for arrangemente den 16. oktober.
Arrangører av Norges Cup må melde inn sine ønsker til Konkur-

ranseutvalget ved Lars Rune Bjørnevik innen 15. november. Klubber som ønsker å arrangere NM i acro kan sende sin søknad
seksjonsstyre ved Rebecca Hansen med samme frist.H

WE BRING YOU UP FRONT

Fornyelse av flygebevis
Vi nærmer oss raskt 8. april 2020. Fra denne dagen kan vi ikke
lengre utstede eller fornye flygebevis for seilfly utstedet av NLF.
Gyldige flygebevis kan benyttes frem til 7. april 2021. Piloter som
derfor ønsker å fly på flygebevis i sesongen 2020 må fornye innen 7. april 2020.

Status for DTO
I seksjonen pågår forberedelser for oppstart av DTO med høyeste
prioritet, men en god del arbeid gjenstår fortsatt. Flere personer/grupper er involvert i arbeidet med å tilrettelegge manualer
og ikke minst treningsprogrammer. Vi planlegger et skoleseminar (IK-1 / Skolesjefsamling) i februar hvor vi skal presentere dette og sammen forberede oss for en ny sesong i nytt system. Invitasjon til dette kommer og datoen publiserer vi i forbindelse
med slipp av terminlisten i november.

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

Lufthavnsvej 44
DK-4000 Roskilde
www.centerair.dk
centerair@centerair.dk
Phone
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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
Segelflyget informerar

-Fortsat fra s.82.

Unionsmeddelelser
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 20 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.

Adressändringar och 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.

Billingehus 2019
Vi påminner om anmälan till årets segelflygkonferens som genomförs traditionsenligt i Skövde på Billingehus den 15–17 november.
Inbjudan och anmälan till konferensen finns på Segelflygets

hemsida. Förbundsmötet sker på söndagen.

Lärarseminarier enligt FCL
Segelflyglärare som behöver ett flyglärarseminarium för sin FCL
förnyelse av FI(S) kan deltaga på seminarium som genomförs på
Billingehus 14-15 november (innan segelflygkonferensen). Kursen är två dagar, start kl. 0900 torsdag med avslut fredag em.
Seminariet är godkänt av Transportstyrelsen och är förnyelsegrundande för FI(S). Anmälan finns på Segelflygets hemsida.
/Henrik Svensson H
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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

Dansk Svæveflyver Union
informerer
Kommende arrangementer:
•
•

Årets segelflygkonferens genomförs traditionsenligt i Skövde på Billingehus den 15–17 november, bild fra 2018.

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

Svæveflyvekonference 9. – 10. november 2019
Efteruddannelse af instruktører, DTU-Lyngby, Lørdag d. 16.
november 2019
•
Efteruddannelse af instruktører, Aalborg CSP, Lørdag d. 23.
november 2019
•
Efteruddannelse af instruktører, DTU-Lyngby, Lørdag d. 30.
november 2019
•
Efteruddannelse af instruktører, Svæveflyvecenter Arnborg,
Lørdag d. 11. januar 2020
•
SPL-Teori, Lørdag d. 18. januar 2020
•
Efteruddannelse af instruktører, DTU-Lyngby, Søndag d. 19.
januar 2020
I øvrigt henvises til kalenderen på medlem.dsvu.dk

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 al-

lerede 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.

Svensk/t
Svensk/t

Svenska
Svenska

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

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

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

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

Runskogsvägen 4 B • 192 48 SOLLENTUNA
Runskogsvägen 4 B • 192 48 SOLLENTUNA
46 16
20
08-626 94
TELEFON 08-626 93 86 • FAX 021-18
TELEFON 08-626 93 86 • FAX 08-626 94 16
ORDERTELEFON 021-12 31 76
ORDERTELEFON 021-12 31 76

Al henvendelse til:

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

