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Flyveklubben er som koncept fantastisk. Ønsker man at kortlæg-
ge hvad flyveklubben i virkeligheden er og kan, skal man bare prø-
ve at klare sig uden den i en periode, så bliver klubbens funktion 
ganske tydelig.

Jeg havde engang en flyvekammerat, som flyttede til en stor 
gård med masser af jord. Han fløj ultralette fly og trivedes egent-
lig fint i en lokal klub. Men han havde altid drømt om at få sin 
egen strip, hangar og fly. Oj, oj hvor skulle han flyve – præcis når 
han ville. Et paradis for flyvning. Ingen sure klubkammerater el-
ler pligter. Han byggede, hamrede, savede og nivellerede indtil 
han havde egen hangar og flyveplads. Nu var der klart for ube-
grænset ”flyin’ fun”. cirka et år senere mødte jeg ham ved et til-
fælde. Entusiasmen for projektet og gløden i øjnene var væk. Fak-
tisk funderede han på at indstille flyvningen fra egen strip, så ilde 
var det. 

Jo, forklarede han. Der var ingen kammerater at flyve med. Hav-
de han haft en fin flyvning var der ingen vidner eller kammerater 
at glæde sig med. Han skulle gøre alle praktiske gøremål selv. 

retrospektivt var dette soleklart og egentlig en fantastisk dis-
sektion af, hvad en flyveklub i virkeligheden er.  Det er vældig, 
vældig svært at negligere flyveklubbens organisatoriske, prakti-
ske og ikke mindst sociale konstruktion; Vi har behov for at have 
vidner til vores liv – gerne ligesindede. 

Du kender vel selv den oplevelse. Man kommer hjem fra en fan-
tastisk strækflyvning, hvor man har fløjet i timevis med stor ha-
stighed, kæmpet i lav højde – og vundet- og generelt oplevet alle 
facetter af vores mageløse sport. Nu vil man dele den oplevelse 
med ikke-flyvende venner eller familie. Det er som regel en fru-
strerende oplevelse, for det er stort set umuligt, og man ender 
som regel som en punkteret ballon: ”Jamen, kan I da ikke forstå, 

Flyveklubben;
Et fantastisk 
koncept

at hvor fantastisk det var med et slutglid på 60 km!!!!!????” 
Det er ikke uvilje fra venner eller familie, for hvordan skal man 

kunne ophidse sig over noget, som man ikke forstår eller selv har 
oplevet? Her er klubkammeraterne i en helt anden liga, for flyve-
klubben er en systematiseret struktur. Vi giver hinanden diplo-
mer, rekorder, fejrer triumferne store som små og spejler hinan-
dens oplevelser. Det er meget vigtigt. 

Man bliver også medlem af et verdensomspændende netværk 
af ligesindede – som at være med i en loge, hvor man taler sam-
me sprog. Det er bare at besøge en svæveflyveklub i et andet land, 
så skal oplevelserne nok stå i kø. 

Men en flyveklub er også en vanskelig organisering af frivillige, 
som hver især skal mestre den svære balance mellem at være in-
divid og en forening. For nogle er det umuligt, men når det fun-
gerer, er det en fantastisk symfoni, hvor folk ideelt håndterer de 
opgaver, som der passer til dem. Nogle har interesse for teknik-
ken og tager hånd om fly og materiel med stor naturlighed og ak-
kuratesse. For andre er det skolingens ædle kunst og interaktio-
nen med eleverne, som giver tilfredsstillelse. 

Men I visse ulykkelige tilfælde er der dog direkte modfase på 
interesse og kompetence; Det minder mig, om at det er tid til vin-
tervedligehold i klubben!  Det er ikke den del af flyvelivet som er 
mest tillokkende for mig eller som interesserer mig mest, men 
jeg accepterer dog, at det er nødvendigt for at kunne tage vare 
på vores fine klubfly, som jeg aldrig ville have chance for at dis-
ponere over, hvis jeg selv skulle finansiere dem.   

Så ”Wax on, wax off” ...og med ønsket om en glædelig jul og 
godt nytår til alle nordiske svæveflyvere. h

jens trabolt, redaktør 

Fra forsædet

Det er vældig, vældig svært at negligere 
flyveklubbens organisatoriske, praktiske 
og ikke mindst sociale konstruktion; Vi 
har behov for at have vidner til vores liv – 
gerne ligesindede. 

”

En svæveflyveklub er en ressourcebank. Der er altid nogen, 
som har viden og kundskab om et bestemt emne; fx 
strækflyvning som her dagens instruktør i bagsædet (læs 
portræt af Sebastian Kawa s. 64)
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”Mina favoritflygplatser är helt klart de som gör att jag 
fortsätta att glida fram mot brytpunkten över olandnings-
bar storskog i förvissning om att där framme i horisonten 
nånstans finns faktiskt en flygplats
- christian Wikström, Örebro Segelflygklubb om det paradoksale i at have en 
favoritflyveplads, som han faktisk aldrig har landet på!
SIDE 16

TMG? 
Hvad kræves der for at flyve TMG? Og hvad er vitsen med 
motorflyvning i det hele taget?  SIDE 26

Pilot i profil: 
Verdens bedste strækflyver. Sebastian Kawa er nummer 1, uanset 
hvilken klasse han stiller op i. Men hvem er den polske pilot, og hvordan 
flyver han? NOrDIc GlIDING har fløjet med ”Kongen”
SIDE 64
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h Internationalt

ArcheAopteryx-KloN på Vej
”1Comet” er en 15 meters ”mikro-lift” svævefly fra 
Lichtenstein over samme tema som det schweizi-
ske Archeaopteryx.  Flyet er designet og bygget af 
et team af respektable navne som Eric Raymond 
(Solar Impulse, SunSeeker Duo), Neukom og DG 
Flugzeugbau. Med aerodynamisk ”kabine” kalkule-
rer fabrikanten et glidetal på over 34 (ved lav ha-
stighed). 1Comet ventes at flyve til næste år. 
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tout iNclus:  ViNtertræNiNG til spotpris
Har man ikke råd til at give den fuld gas i Sydafrika, New Zealand, Australien eller Namibia i 
vintermånederne, er der måske en løsning i Sydfrankrig: 
Det velorganiserede franske nationalflyvecenter i St Auban kører en aggressiv kampagnepris 
for ophold på St Auban i perioden 14. februar - 9. marts.  
For 1100 euro får man 7 overnatninger på centeret, fransk årsafgift, CNVV-instruktør, 8 flybug-
seringer, hyre af LS-4 eller Pegase i perioden. Flybilletter til Nice og hyre af bil koster (næsten) 
ingenting i lavsæsonen. Resultat: Man kan være tilbage i Norden i perfekt flyvetræning i rette 
tid til både Vågå Wavecamp eller Ottsjö Fjällflygläger.  Prisen gælder til 31. december.

h Internationalt

NordisK sVæVeflyVer 
chef for NAto-træ-
NiNG
NOTE: Danske Christian Madsen 
(t.h. på foto) fra Fyns Svævefly-

veklub er blevet chef for træningsenheden for NATO-
piloter på Sheppard Air Force Base. Texas. Christian har 
fløjet svævefly siden 1984 og har 1300 timer i logbogen 
på svævefly, og ca 3500 timer ekstra på jets.

GeNNeMbrud for supersoNisK pAssAGer-
flyVNiNG  
I dag er det ulovligt at flyve supersonisk over land pga 
voldsomme”sonic booms” som opleves som eksplosioner, 
når fly gennembryder lydmuren. Supersonisk passagerflyv-
ning ville dog kunne halvere rejsetiden på mange af de civile 
flyruter. Derfor har NASA i mange år forsket i flydesigns og i 
operationelle producerer som kan gennembryde lydmuren 
uden at udvikle store soniske ”booms”. 
Nu har NASA sikret financieringen og skrevet kontrakt med 
Lockheed-Martin ”Skunkworks” om at bygge X-59, som skal 
stå klar inden for 3 år. Hovedmissionen med X-59 er at pro-
ducere en ”acceptabel akustisk-emssionsstandard for su-
personisk civil flyvning over land”, hvilket har potentiale til 
at revolutionere passagerflyvningen.
Lockheed-Martin ”Skunk Works” (som nok er verdens føre-
nde designer af eksperimentalfly med massiv historik som 
U2, Blackbird, F-35, F22; F117 osv) er klar med design, men 
skal nu bygge det. X-59 QueSST  (Quiet SuperSonic Trans-
port) ventes at cruise med ca mach 1.42 i 55 000 ft.  

eleKtrisK tMG flyVer
Onix, den tjekkiske elektriske TMG, baseret på den Rotax-drevne Phoenix 
har endelig fået sin jomfruflyvning fra flyvepladsen i Kolin, Tjekkiet. Pro-
jektchef Dipl. Ing. Martin Stephanék rapporterer til NORDIC GLIDING, at 
energiforbruget ved ”Økø-cruise” (120-130 km/t) var 10-11 kW. Det betyder, 
at den 35 kWh store batteripakke (vægt 150 kg) giver en rækkevidde på 3 
timer, eller 2,5 time med reserve for Onix som har en MTOW på 600 kg.  
Rejsehastigheden forventes at være 150-160 km/t og Vne på 250 km/t. 
Glidetallet skulle i øvrigt være 32 ved 130 km/t for 15 m-varianten.
Elmotoren på 60 kW svarer i teorien til effekten på 80 hk Rotax 912, men 
Martin siger, at ”elektriske hestekræfter i virkeligheden virker større end 
benzin-hestekræfter”. Efter at have fløjet Pipistrel Alpha Trainer Electro er 
det også NORDIC GLIDINGs opfattelse, at elektrodrivlinjer opleves krafti-
gere end på papiret ligeværdige benzinvarianter. Certificering ventes næste 
år. Opladning er cirka 1 minut i hangaren per flyveminut.

Frankfurt - New York er i dag en rejse på 9 timer. 
Med Mach 1.4 (ca 1500 km/t) reduceres tiden til ca 5 
timer. OTTSJÖ 2019

Välkomna!

Thomas Brandt +46 73 385 85 06 tbrandt@hotmail.com
Pàll Einarsson +46 70 608 55 57 pall.einarsson@telia.com

•    Lägret arrangeras 9/3 – 22/3 2019

•    Här står sig fortfarande det nordiska höjdrekordet 10.096 m!

•    45 minuter till Nordens största alpina centrum Åre

•    Kurs i fjällsegelflygning

•    Anmälningsblanketter, information om boende mm:  
www.ottsjowavecamp.se

•    Mer information: 

selVstArteNde shArK Nr 100
Hph Sailplanes i Kutna Hora, Tjekkiet, 
har nu testfløjet serienummer 100 af de-
res selvstartende Hph Shark 304 MS. 
Flyet har en flappet 18-meter vinge og en 
Binder Solo 2625-01-motor med 52 hk. 
Shark 304 MS er ikke for die-hard-racing-
piloterne, men for piloter som ønsker an-
tonomi og som ønsker at flyve længe 
med god komfort. Prisen er også lidt lavere end for fx en Ventus M (og det 
skal den nok også være). Det ændrer dog ikke ved, at Hph leverer fly i ny-
delig finish fra en moderne fabrik. Flyet kan i øvrigt også bestilles som FES 
og med jet-motor. Læserne må dog selv vurdere om chrome-instrumenter-
ne i cockpittet er den nye hotte stil eller burde flyttes over i en speedbåd...
Prisen for Shark MS er ca 167 K euro (inkl. moms), FES fra 150 K euro.

Ok, et julefoto! Den årlige Nisseflyvning på Op-
pdal, Norge, markerer en herlig afslutnings-tra-
dition i klubben. Bemærk Rudolf-bemalingen 
på ASK 13-næsen! Piloter i ”Glider LN-Rudolf”: 
Kjetil Nordheim og Robert Danewid.  
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Köp på www.gliderbums.se
info@gliderbums.se
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EB-Avionics er forhandler for:

•  LX Navigation
•  Sportine: LAK Svævefly
•  SoaringXX: Ground handling

Se mere på www.eb-avionics.dk

•  FLARM tech.; PowerFLARM
•  Naviter; Oudie-2, Oudie-3 … -IGC
•  SPEKON & PARATEC (fald-skærme)

Hvad vil du installere nyt i 
denne vinter?
Opgrader ældre E-Variosystemer:
Alle ældre E-Variometre kan 
opgraderes til nyt.
Ring og spørg!

XFORNY!
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 C

olib
ri X

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

www.simons1.dk  /  Tel: 7020 1927  /  maegler@simons1.dk 
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 NOrDIc GlIDING 2018    SIDE 9

projekt 
glowflow

Det britiske projekt Glowfly forsøger sig i den 
lette, uregulerede SSDR-klasse (Single Seat 
Deregulated) med et højst ukonventionelt 
projekt.  Glowfly er et 13,5 m PW-5-lignende 
fly med en 390N-stærk-jetturbine indbygget 
i fuselagen og 2 elmotorer i de dobbelte ho-
vedhjul. Flyet vejer 180 kg tom og har en 
MTOW på 300 kg. 

Et turbinedrevet svævefly er en udmærket 
ide, men accelerationen er så dårlig under 
start, at det ville kræve hele banen på Edwards 
Air Force base at komme i luften. Men ideen 
med Glowfly er, at de i alt 7 kW-stærke elmo-
torer skal accelerere flyet op til rotationsha-
stighed, hvorefter AMT Titan-turbinen (egent-
lig udviklet til modelflyvning) klarer climb-

out til nærmeste termik. De 34 liter i cen-
tertanken rækker forholdsvis langt. Fabri-
kanten estimerer et fuelforbrug på ca. 6,5 
liter til 2500 fod – under cruiseflyvning er 
forbruget ca 0,5 l/min.  I øvrigt er elektrisk 
taxi også et koncept som de store flyfa-
brikker som Boeing og Airbus har udfor-
sket, da jetmotorer er ekstremt energi-in-
effektive ved manøvreringer. Ideen ved 
Glowfly er også, at man kan tage flyet ud 
af hangaren og taxie til start – helt uden 
noget behov for hjælpere. 

Glowfly har været gennem de første ta-
xi-tests, oplyser projektchef Roger Hurley 
til NORDIC GLIDING. h

Koncept med jetturbine fastmonteret i fuselagen 
og el-motor i hjulene. 

Taxitests - flyet kom op på over 50 km/t på 
elektrisk drift.  Kravet til batterikapacitet er 
meget begrænset - under 1 kWh.

AMT Titan-jetturbinen er integreret i fuselagen. 
Her er ingen pylon-mekanisme. 

Hovedhjulene med 2 x 3,5 kW-elmotor. 
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lange Antares 21e
spændvidde 21,5 m
Vingeareal 12,9 m²
sideforhold 31,7 
tomvægt 480 kg 
Max flyvevægt (MtoW) 710 kg
Vingebelastning ca. 42,6– 55 kg/m²
Min. synk 0,45 m/s (550 kg)
Vandballast 126 l
Max fart (VNe) Ikke oplyst
Motor Dc/Dc brushless, 42 kW
Max stigehastighed 4,4 m/s
Max højdevinding (motor) 3500 m 
bedste glidetal 57,5  

h Ny flytype
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Nyt liv til Antares-serien 

VM-typer. Det siger aerodynamikeren Loek 
Boermans, som var ansvarlig for det grund-
læggende design af vingeprofiler. 
Desværre var eftertiden vanskelig for virk-
somheden Lange Aviation med svigtende 
økonomi, kollaps, organisatorisk tumult og 
et problematisk joint-venture med Schempp-
Hirth omkring typerne Quintus (som An-
tares 23E deler vinge med) og Arcus E (elek-
trisk drivsystem fra Antares-serien). 

Efter en byggeserie på ca 60 stk Antares 
20E debuterer flyet nu i næste evolution, 
som får titlen 21E. Lange Aviation siger, at 
en af de parametre som de gamle 20E-pilo-
ter altid har ønsket sig at forbedre var sti-
geegenskaberne i svag termik. Derfor lan-

Lange Antares 20E har altid levet sit eget liv 
i svæveflyvemiljøet. Da Antares gik på vin-
gerne i 2003 som barn af ex- DG-ingeniø-
ren Axel Lange var det verdens første high-
performance elektriske svævefly med selv-
start, super-crashsikkert og  ergonomisk 
cockpitdesign. Kundesegmentet var erfarne 
svæveflyvere som ville flyve længe og i høj 
komfort – ikke nødvendigvis de hårdkogte 

ceres flyet nu med en forlænget ydervinge 
med nyt profil som øger spændvidden fra 
20 til 21,5 meter. Minimum synk er redu-
ceret med ca. 10 % til 0,45 m/s. Finnen og 
sideroret har fået større korde (bredere) for 
at sikre mere kontrol og manøvredygtighed. 
Trods en forstærket indervinge og større 
finne er tomvægten bare øget med 5 kg til 
480 kg. 

Lange har også redesignet cockpitventi-
lationen med fokus på mindre luftmodstand. 
Dette er er resultatet af, at man- udover en 
bedre tætning af canopy - har anvendt va-
rierende dimensioner på de luftkanaler som 
leder luften gennem fuselagen. Den forbed-
rede ventilation har også resulteret i et mere 

tyst cockpit. 
Motorsystemet, som også kendes fra 20E, 

23E og Arcus E er nu i sin 2.generation og 
klarer fortsat officielt 3500 meters stig. Med 
nye viklinger på motoren er energieffekti-
viteten 93,7 % (verdensrekorden for børste-
løse motorer er 96 %). Modsat FES-koncep-
tet hvor batterierne ligger i fuselagen bag 
piloten, er batterierne i Antares monteret i 
vingerne. En 1,7 kW-onboard-charger hånd-
terer en fuld opladning på ca 9 timer.

Elektrokonceptet er fortsat orienteret mod 
at reducere pilot-workload. Single-lever ope-
ration kontrollerer både throttle og ud/ind-
fældning af motor. h

Det selvstartende elektrofly fra lange Aviation får makeover efter 15 år i produktion. 

Til venstre: Computerrendering af Antares 21 E med den færdige 21,5-meter 
vinge: Endnu et hotship i den ”lille” åbne klasse, hvor ASH 31 Mi-konceptet 
også er dominerende: En high performance, men dog agil singleseater med 
SLG-kapacitet med fokus på komfort og lange flyvninger. 

Til højre: Grafisk illustration af forbedret cockpitventilation.

Antares-serien er kendt for sin fine pilotkom-
fort og ergonomi: Bl.a. kan sædet justeres op/
ned/frem/tilbage.  Siderors-pedalerne justeres 
også fra side til side (og ikke bare frem/tilbage). 

Rendering af sikkerheds-cockpittet. Næsen er 
kollapsibel og er første komponent, som opta-
ger energi fra ulykken. Cockpittet er en sikker-
heds-celle og leder energien videre til konstruk-
tionen bag piloten. 
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js 3 eller Ventus 3?
Vilken är bäst? JS 3 eller Ventus 3?  
Diskussionen går på sociala media. Här 
är lite siffror från VM i Hosin.

på vej til glidetal
Hvordan kommer vi op på glidetal 100? Den verdensberømte aerodynamiker loek 
Boermans, som også var gæst på årets Billingehuskonference, gør her status over 
den globale udvikling i moderne aerodynamik. rapport fra årets OSTIV-kongres. 

Tekst: Murray Stimson, OSTIV
Foto: Jens Trabolt

Passionerede svæveflyvepiloter skal nu tilføje navnet "Nixus" til en 
ny klasse af fly med ekstrem performance. Nixus, som NORDIC 
GLIDING har skrevet om flere gange er navnet på en nyt teknisk/
videnskabelige flyprojekt designet af Paulo Iscold og finansieret af 
Sergio Lins Andrade.  Under en præsentation på årets OSTIV-kon-
gres (som altid er under VM, denne gang i Hosin, Tjekkiet) beret-
tede Loeks Boermanns fra TU Delft om sin rolle i Nixus- og Con-
cordia-projekterne og de mange teknologier som er nødvendige 
for at komme nærmere på glidetal 100. De fleste svæveflypiloter 
vil nok være overraskede over, hvor mange nye teknologier der er 
integreret for at drive dette store spring i præstation.

OSTIV er det internationale videnskabelige og tekniske organ 
for svæveflyvning. Det er udvekslingen af den vigtigste viden og 
praksisser i dette forum, som har ført til en høj teknisk og sikker-
hedsmæssig standard i sporten. Så det var ganske naturligt, at Loek, 
en af verdens førende aerodynamikere og tidligere OSTIV-præsi-
dent, rapporterede om den historiske udvikling af vingeprofiler og 
andre nylige fremskridt i teknologier, som normalt er et mysteri-
um for mange svæveflyvepiloter.

Concordia passerer glidetal 70
Amerikanske Dick Butler og hans Concordia-projekt bør nævnes 
for sine landvindinger med high-performance-svævefly.  Butler er 
flyingeniør og konkurrencepilot i USA siden 1968 og er kendt for 
sin professionelle tilgang til forberedelse og flight testing af nye 
svævefly. I starten af 2003 grundlagde Dick et team, der omfattede 
Loek Boermans, Gerhard Waibel og Christian Streifeneder. Mis-
sionen var et kompromisløst nyt FAI åbenklasse-design med et gli-
detal på 76. Dette overstiger glidetallet på 70 for den første eta med 
31 m spændvidde som fløj første gang i 2000 (se evt artikel om eta-
prøveflyvning i NG 3, 2018).

Med Concordia deltog Dick Butler i 2012 for første gang i de 
amerikanske mesterskaber i Minden – og med en vis succes.  Con-
cordia har bemærkelsesværdige design-features, men er helt i over-
ensstemmelse med de (få) regler, der definerer åbenklasse-fly. Med 
en spændvidde på 28 m, et ekstremt sideforhold på 57,4 og en mak-
simal vægt på 850kg, er den maksimale vingebelastning over 62kg/
m2. Eta har bare 44kg/m2.  Reglerne for åbenklasse-design siger 
tydeligt, at der ikke må være ”boundary layer suction”. Concordia 
har dog blæse-turbulatorer, hvor den laminare luftstrømning på 
oversiden af vingen af huden udløses (trippes) til turbulent ved 

små luftstråler udtømt fra en række små huller på undersiderne af 
flaps og krængeror ved ca 95% af vingekorden. Med den klare hen-
sigt at vinde mesterskaber er Concordia-designet optimeret til flyv-
ning ved 200 km/t. Det er betydeligt hurtigere end tidligere kom-
mercielle designs. Ved denne relativt høje hastighed (for svævefly) 
har Concordia en synkehastighed på bare 1 m/s og et imponeren-
de glidtal på 50: 1. Det tager tid at vænne sig den performance, og 
selv efter flere års flyvning i Concordia siger Dick Butler, at han 
ofte går på slutglid alt for højt. 

For at få denne ekstreme performance, er det absolut nødven-
digt med en super-fokuseret opmærksomhed på at forstå alle luft-
strømmene rundt hele svæveflyet ved forskellige flyveforhold og 
skabe nye måder at reducere modstand i små, men trods alt effek-
tive mængder. Loek giver specielt kredit for Concordia-vingeud-
formningen til Johannes Dillinger, en af hans masterstuderende på 
det tidspunkt. Projektet gav Dillinger en ”Cum Laude”- eksamen 
fra det tekniske universitet i Delft.

Vingedesignet er et resultat af en stor indsats med 13 forskellige 
vingeprofiler på hver vinge. De er hver optimeret til de varierende 
længder på korden. I vingesektionen nærmest fuselagen ændres 
vingeprofilerne sømløst. Det producerer en overgang fra et stærkt 

laminært flow til et mere turbulent boundary layer på over- og un-
dersider. Dette plus et ændret twist af den aerodynamiske profil af 
indervingen hjælper disse features med minimere induceret- og 
interferens-modstand samt med at kontrollere lokale flow-separa-
tioner. Ydervingen er optimeret til aero-elastisk nul-twist ved 200 
km/t takket være både NASTRAN (NASA STRucture Analysis, 
red.) og Morpheus-software, hvilket resulterede i lavere modstand 
ved højere hastigheder. 

Vingeprofilernes historie
De fleste svæveflypiloter er nok bekendt med de grundlæggende 
aerodynamiske krav til reduktion af modstand. En vinge skal have 
et højt sideforhold (altså en lang, smal vinge, red.) for at reducere 
modstand induceret ved at producere løft, som varierer elliptisk 
langs spændvidden. Men ved højere hastigheder dominerer pro-
filmodstanden (såkaldt ”skinfriction” og tryk), så vingerne skal 
også være så tynde som muligt og have et tyndt, laminart bound-
ary-layer over en så stor del af korden som muligt (fra forkant til 
bagkant). Den laminare strømning bør være ”robust” og spænde 
over et bredt spektrum af indfaldsvinkel (Angle of Attack (AoA) 
som muligt (såkaldt drag bucket). Hvis den ikke er designet kor-

ASH-30, ASG-32 og EB-29R (foto) monteret med Loek Boermans-udvik-
lede DU08-130/15-typer af vingeprofiler som angiveligt stiger bedre i 
turbulent termik. 

Dick Butlers mesterværk; Concordia med ASW-fuselage og prototype-
vinger, som glider fantastisk, men er så komplicerede, at de er umulige 
at serieproducere. Glidetal 50 ved 200 km/t! Her fotograferet til VM i 
Polen, 2014.

”Partners in crime” T.v. Brasili-
anske Paolo Iscold og Loek Boer-
mans fra TU Delft arbejder på Ni-
xus-projektet.  

100

h På vej mod glidetal 100
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h På vej mod glidetal 100

rekt for at tage højde for et øgende tryk mod bagkanten, kan det 
under visse forhold resultere i en ukontrolleret separation af lami-
nare boundary-layer fra vingeoverfladen og forårsage en stor stig-
ning i modstand.

Som Loek forklarede på OSTIV-kongressen, kan ældre vinge-
profiler (1967) som Wortmann FX-67-K-150 og FX-67-K-170 for-
sinke (fördröja) overgangen fra laminar til turbulent low i op til 
halvdelen af den øvre vingeoverside -  i op til den maksimale ind-
faldsvinkel (AoA). Men blev denne profiltype kontamineret med 
smuds, insekter eller regn havde det tendens til tidlig separation, 
og i stall-området gav dette profil en meget høj modstand, så det 
blev ”pensioneret” tidligt til fordel for nyere designs. 

Et af dem var Horstmann-Quast HQ-17-profilen fra 1980 som 
blev anvendt med god effekt på legendariske svævefly som ASW 
22 og ASH 25. Senere kom Boermanns-designs som DU89-134 / 
14-vingeprofiler til konstruktioner som fx ASH 26, ASH 31 og ASG 
29. Med dette profil var der indledningsvist bekymringer for om, 
at boundary layer ikke ville forblive laminart over overgangen mel-
lem vingen og krængeror på vingens underside. Men den bekym-
ring viste sig ubegrundet.

Loek Boermans nyere og tyndere DU97-127 / 15M-profil kom 
i tjeneste på Lange Antares, men flere år senere er high-performan-
ce-fly som ASH-30, ASG-32, EB-29R monteret med DU08-130/15-
typen af vingeprofiler som angiveligt stiger bedre i turbulent ter-
mik. 

Nixus, fly-by-wire
Nixus-projektet fokuserer på at udvikle en svævefly til forsknings-
formål. Hovedingrediensen er en ny vinge på 28 m spændvidde 
monteret på en ASH 30 åbenklasse-fuselage. Forholdet mellem 
vægt og vingeareal giver en ekstrem vingebelastning på 50,1 - 66,7 
kg/m2. Med et sideforhold på 53,5 er vingen, præcis som Concor-
dia, utrolig smal i korden. Autoklavehærdede vingebjælker og ny 
kulfiberteknik giver den krævede styrke og stivhed i vingekon-
struktionen. Fem af de seks flaps per side bliver servo-styrede med 
"fly-by-wire" for at give optimale flapdeflektioner med minimal 
modstand og maksimal kontrol under alle aspekter af flyets flight 
regime (roll, glid etc). Udvendige flaperons (kombinationen af flaps 
og krængeror) styres dog af fysiske forbindelser af sikkerhedsmæs-
sige årsager. Det er dog ikke et åben klasse-fly, for den maksimale 
vægt på 980 kg og fly-by-wire-flaperons overskrider grænserne for 
reglerne i den åbne klasse. Første flyvning af Nixus er ikke langt 
ude i horisonten.

Nixus inkorporerer den nyeste familie af vingeprofiler som stræk-
ker det laminare boundary layer i op til 75% på den øvre vinge-
overflade og 95% på den nederste. Her er grænset nået, mener pro-
fessor Boermans. At forsøge at udvikle videre på vingeprofilen vil-
le resultere i separationsproblemer og give uacceptable konsekven-
ser. Derfor søgte han det bedste alternativ, og det viste sig at være 
det meget omtalte ”boundary layer suction”. Men den udvikling 
må afvente et fremtidigt projekt, da Nixus ikke anvender sugning.

Boundary Layer Suction 
Den hellige gral, boundary Layer (BL) Suction har været et mål for 
aerodynamikerne i mange år, men den svigtende udvikling i tek-
nologien skyldes hovedsageligt brist på egnede porøse materialer. 
Teknologien accepteres i øvrigt for øjeblikket ikke i åben klasse, 
fordi luften som skal suges ind i vingen også skal blæses bagud. 
Dette kan fortolkes som drivkraft, eller med andre ord et fremdriv-
ningsmiddel – og så flyver vi ikke længere svæveflyvning, men mo-
torflyvning. Slutmålet er at sikre laminar boundary layer flow på 
den øvre vingeoverflade helt tilbage til bagkanten. Dette reducerer 
profilmodstanden med 50 % ved lav hastighed og op til til 70 % 
ved høj hastighed.

I praksis kræver et BL-sugesystem en let (1%) porøs vingeover-
flade på tværs af hele spændvidden. Et lavere tryk skal opretholdes 
internt i vingen sammenlignet (jämfört) med eksternt, og den re-
sulterende indre luftstrøm blæses ud fra vingen med en hastighed, 
der ikke er hurtigere end den frie luftstrøm for at undgå en netto 
thrust. Dette kan opnås med millioner af små laserborede huller 
med en diameter på 0,1 mm fordelt på hver millimeter af vingens 
overside. Til projektet har Stuttgart Universitet designet en inno-
vativ indre vingestruktur – en kerne med huller som automatisk 
justerer mængden af sugning over overfladen ved alle flyvehastig-
heder. Luftstrømmen kanaliseres ind i kroppen og gennem pum-
pen / kompressoren og udtømmes gennem den bagerste del af fu-
selagen.

Loek Boermans analyser viser, at en ASW-24 med sugning ville 
forbedre sit glidetal med 35%. For Concordia ville en forbedring i 
denne skala gøre glidetal 100 til en realistisk mulighed. Strømfor-
bruget til BL- sugning er meget begrænset. (Loek har tidligere 
nævnt ca. 600 watt. Fx rummer et enkelt 15 kg FES-batteri 2 kWh 
og ville kunne drive en BL-sugning i op til 3 timer, red.)  Desvær-
re anvendes ca. 80% af den krævede effekt til at returnere den su-
gede luft fra det indre tryk i vingen og nul hastighed til det ekster-
ne tryk og airspeed. Bare 20 % af energien anvendes til at skabe 
suget på oversiden af vingen. 

Som en afsluttende bemærkning efterlyste Loek, om nogen hav-
de lyse ideer til, hvordan man mest praktisk udtømmer luftmæng-
den fra BL-sugningen uden at ”akkumulere” det først i vingen, da 
det kunne reducere strømkravet væsentligt.

Med BL-sugning er vi i svæveflyvesporten vidne til udviklingen 
og fødslen af en potentiel ny klasse af ”hotships”, og Loek Boer-
mans afsluttende bemærkning viste også, at sport og kampen om 
mesterskaber kan være en mægtig drivkraft i udvikling af ny tek-
nologi: ”Hvorfor ikke etablere en ny klasse, hvor hver pilot har en 
vis mængde energi, der kan anvendes under en konkurrenceflyv-
ning, og målet er at gøre det bedst muligt?". h

Den brasilianske Nixus-projekt, som essentielt er en ASH 30-fuselage 
med nye vinger, hvor 5 af de 6 flaperons er computerstyrede. 

Loek Boermans principskitse af ”Boundary Layer suction”.  Projektet har 
i princippet 2 ”problemer” som skal løses i praksis: Hvordan borer man 
millioner af huller på oversiden af vingen, og hvordan sikrer man sig, at 
den luft som suges ind også kan komme ud? 

Sugning af boundary layer har dramatiske konsekvenser for performance. 
Et standardklassefly (15 m, ingen flaps) som fx ASW 24 ville få et glidetal 
på op til 60 med dette koncept. (Illustration: Boermans)
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christiAN WiKströM, 39 år
utbildning: 4-årig tekniskt gymnasium + läst, experimenterat och lyssnat 
uppmärksamt på de som kan mer.
Musikhögskolan Örebro, Musiklärare + INTE lyssnat uppmärksamt på de 
som kan mer.

job: Destilleritekniker på ett whiskydestilleri som ligger 300m från en se-
gelflygplats (svårt att koncentrera sig på sprit vissa dagar !).

flygklub: Örebro Segelflygklubb. Fick en prova-på-lektion med Mikael 
Eriksson av min sambo Karin 2008. cert 2009 och steg2 tränare 2010, för-
sta tävling 2011. Jag hade tur från början och fick massor av tips och råd 
av klubbens många tålmodiga och kompetenta piloter.

favoritflygplats: Flera, men jag vill framhäva ludvika flygplats.

derfor: Jag har alltid trivts på platser där man kan flyga segelflyg så jag 
måste nog säga att min favoritflygplats är den flygplats där det står ett 
segelflygplan som jag får flyga. Det var till exempel spännande att dyka 
upp på min första större tävling EskilstunaOpen2012, samtidigt var det en 
fin upplevelse att flyga från vördnadsvärda Ålleberg för allra förstagån-
gen i somras med SVS Bergfalke II/55! Ändå måste jag ändra mig och 
framhäva flygplatser som jag aldrig besökt(på marken) som favoriter. Mina 
favoritflygplatser är helt klart de som gör att jag fortsätta att glida fram 
mot brytpunkten över olandningsbar storskog i förvissning om att där 
framme i horisonten nånstans finns faktiskt en flygplats. Som exempel 
vill jag framhäva ludvika flygplats. Jag har aldrig landat där men jag blir 
glad när jag ser den för då känner jag att jag är ute och segelflyger på 
riktigt(har flugit 100km rakt norrut inklusive hopp över storskog). Samti-
digt har jag blivit lättad när man i ett kanske mer lugubert läge äntligen 
får syn på den långa asfalten mitt i skogen och kan börja koncentrera sig 
på att hitta ett bra stig igen. Jag säger att ludvika flygplats är favoriten! 
h

Min favorit  
flyveplads 

MiN fAVorit ...

De bedste fly, de bedste flyveplad-
ser, den bedste sæson; læsernes 
præferencer på spil hver gang i ”Min 
Favorit”.  

h Min favorit ...

Mina favoritflygplatser är helt klart de 
som gör att jag fortsätta att glida fram 
mot brytpunkten över olandningsbar 
storskog i förvissning om att där fram-
me i horisonten nånstans finns fak-
tiskt en flygplats

”
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h Nyt gammelt fly?

Dagens fly er bedre enn noensinne, men si-
den konstruksjon, produksjon og typegod-
kjenning av fly er en arbeidsintensiv affære, 
har konstnadene gått drastisk i været i de 
senere år. Tidligere kostet et godt standard-
klassefly det samme som en ny mellomklas-
sebil i Tyskland (uten norske bilavgifter!), 
men idag ligger prisen 3-4 ganger så høyt 
og på samme nivå som en luksusbil. 

Denne kostnadspiralen setter også sine 
spor på bruktmarkedet.  Brukte fly har vist 
seg å holde seg svært godt, og koster gjerne 
mere brukt i dag enn de kostet nye på 
70-80-tallet. Så lenge vi klarer å rekruttere 
nye flygere til sporten vår, vil nok denne si-
tuasjonen vedvare og seilfly være en god in-
vestering.  

Hva finnes på markedet?
Det er for tiden bra utvalg av fly i alle pris-
klasser på bruktmarkedet for enhver smak 
og lommebok, fra 5k til 200 k euro (40 000 
til +1.5 millioner kr.)  Det største markedet 
er Tyskland og annonsesidene på den tyske 
seilflyserveren (http://www.segelflug.de/
classifieds), har etterhvert blitt til den vik-
tigste internasjonale markedsplassen for 
kjøp og salg av seilfly.  Men det finnes an-
nonser også på de fleste andre nasjonale 
seilflyportalene.   Typiske priskategorier for 
fly avertert på den tyske seilflyserveren fin-
ner du nedenfor.

10-20000 Euro
Standardklassefly fra 70-tallet som nå flys i 

klubbklassen har blitt meget populære og 
averteres gjerne til salgs fra 10k euro for 
f.eks en ASW15 eller tidlig LS1 opp til 20k 
eller mer for en bra ASW19 eller LS1f. (Læs 
fx test af klubklasseflyene LS1-F og Stan-
dard Cirrus i NG 2 april/maj 2016, som frit 
kan downloades fra www.nordic-gliding.
org, red.)  I 10-20 K euro-prisklassen kan 
en også finne noen  førstegenerasjons 15m 
fly som PIK-20 samt eldre åpenklassefly.

20-30 000 Euro
 Standard- og 15m fly fra 80-tallet er det bra 
utvalg av. For 20 k Euro kan du nok få en 
godt holdt LS3 eller en eldre ASW20, for litt 
mer kanskje en Ventus-B eller 15m fly med 
ekstra vingetipper som DG-200-17 og ASW-

20CL.  LS4 er svært populær brukt og lig-
ger gjerne rundt 25k euro og over. DG300 
er også et meget kurant fly i denne katego-
rien.

30-40 000 Euro
I denne prisklassen finner du bra standard-
klassefly fra 90-tallet som ASW24, DG303, 
Discus, LS4, LS7 og SZD-55, såvel som 15m 
LS6 og åpenklassefly fra 80-årene som tid-
lige ASW22 og Nimbus 3. Eldre Janus kan 
du nok også finne i denne prisklassen.

40-50 000 og oppover:
Her begynner vi å nærme oss dagens pro-
duksjon, du kan nok få en 17.5 m LS6 eller 
liknende i denne prisklassen.  LS8 er meget 

tid for kjøp 
av et brukt 
seilfly? 
”Bang for your bucks”? 
Nye flykonstruktioner er fantastiske, men prisen er vældig høj. I 
mange tilfælde får man 90-95 % af performance for under den hal-
ve pris, når man vælger et ældre fly. Nils-Joar Høimyr gennemgår her 
markedet. 

populær og er gjerne avertert godt over 50 
k Euro og for en Duo-Discus må man nok 
opp i 70 k Euro. På markedet i dag er det 
endel brukte nyere 18-m fly rundt 55k Euro, 
ettersom de hotte fly fra 2000-tallet som 
Ventus-2, ASW-28 og DG-800S blir erstat-
tet av enda hottere JS 3 og Ventus 3. ASH-
26 er også interessant. (Ældre, men forholds-
vist moderne åbenklassetyper som ASH 25 
og Nimbus 4 kan også i visse tilfælde købes 
for 70-90.000 euro. Her får man meget gli-
detal for pengene, red.)

Det er nok endel prutningsmonn (”ver-
handlungsbar” på tysk!) på de averterte pri-
sene, særlig dersom et fly har vært annon-
sert lenge. Ellers er tysk-registrerte fly (D-
xxxx) gjerne litt dyrere enn fly med annen 

registrering, siden det tyske markedet er 
stort og det nå har blitt vanlig at folk holder 
fly på tysk register også i andre EU-land 

Standardklassefly som fx Discus koster ca. fra 
ca 30.000 euros.

DG-400, et populært selvstartende fly i 
50.000-euro-klassen

Tekst: Nils-Joar Høimyr
Foto: Jens Trabolt
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som Frankrike og Italia.

Valg av flytype
Med seilfly som med bruktbiler, er det slik 
at pris er en funksjon av ”supply and de-
mand”.  Valg av flytype er snakk om smak 
og behag, er flyet privateid kan en godt ak-
septere, at en flytype krever en viss tilven-
ningstid, mens for klubb-bruk er ofte bed-
re med et lettfløyet fly som alle finner seg 
til rette i.  Et gammelt fly som er godt ved-
likeholdt er like solid og kan vare i like man-
ge år som et nyere fly, men det kan være to-

tal flygetidsrestriksjoner på flytypen.  
Enkelte flytyper er meget populære og 

priset deretter, mens andre kan fåes for en 
rimelig penge.   15-meter fly med flaps kre-
ver mere arbeid i cockpit og er ofte litt ri-
meligere enn standardklassefly med direk-
te sammenliknbare ytelser.   Noen fly kre-
ver mere presis flyging og litt høyere ha-
stighet i termikken enn andre. F.eks LS-7 
og ASW-24 er moderne fly med bra ytelser, 
men fikk rykte på seg for å stige dårlig.  Med 
winglets ble disse flyene mye bedre i ter-
mikken og en pilot som kjenner flyet stiger 
bra med LS7 også!  Men ryktet sitter igjen 
og de er derfor gjerne endel rimeligere enn 
f.eks. Discus og betydelig billigere enn LS8. 
Sittestilling, ergonomi og stivheten i vinge-
ne er også en smaksak, noen liker Schlei-
cher’s løsninger, andre LS, eller DG’s kom-

fort og lange hood og så videre.   
Gamle åpenklassefly gir nok aller mest 

glidetall for pengene, men er tunge og uhånd-
terlige.  Men hvis du ikke er redd for noe 
utenom det vanlige, har nok flytrening og 
har tilgang på hangarplass eller en bra hen-
ger, kan f.eks. en Nimbus 2, åpen Jantar el-
ler ASW-17 gi mye flyglede. Ellers kan en 
få tidlige glassfiberfly som Phoebus og Dia-
mant for en billig penge, men her snakker 
vi tross alt om 40-50 år gamle konstruksjo-
ner. 

Endel tidlige glassfiberfly har relativt dår-
lige luftbremser som krever mer nøyakig 
landingsinnlegg enn dagens fly. For noen 
av disse, som Std-Cirrus, finnes det ombyg-
gingskit som dobler bremsearealet og løser 
problemet. (Skrekkeksempelet fra denne 
perioden er ASW-12, som kun hadde 30-gra-

ders bakkantflaps og bremsefallskjerm i ha-
len. Landing med ASW-12 var nok relativt 
spennende...)  

På 60- og 70-tallet var pendelhøyderor 
vanlig. Aerodynamisk er dette en elegant 
løsning, men fly med pendelhøyderor er 
gjerne veldig følsomme på stikka, noe som 
kan gi utslag i PIO.  2-delt hood var også 
vanlig på denne tiden for å få en ”slick” ne-
seseksjon. Ulempene med 2 delt hood er at 
hoodrammen ligger i synsfeltet og at det litt 
vanskeligere å komme inn og ut av cockpit.

De fleste fly fra slutten av 70-årene og se-

nere har kurante flyegenskaper og bra luft-
bremser. Fra slutten av 80-tallet har de fle-
ste fly også automatiske rorkoplinger. I til-
legg til komfort og raskere montering er 
dette et viktig pluss for sikkerheten. (Også 
nordiske seilflygere har mistet livet etter 
glemte rorkoplinger.  Glem ikke positiv ror-
kontroll!!)

Eldre tyske fly og de fleste fly fra Øst-
Europa har gjerne ”klassiske stalleegenska-
per” med flikk og påfølgende spinn. Dette 

Standard-Cirrus fra Schempp-Hirth er en af de 
fly, som er populære i den økonomisk overkom-
melige klubklasse. Pris ca 10.000 euro. Man be-
høver ikke nødvendigvis det nyeste materiel for 
at flyve lange strækflyvninger over flot terræn.

Skal det være mega-spændvidde og højt glide-
tal er en ASH 25 intet dårligt valg. Mange ejere 
har valgt af bytte til nyere åbenklasse- eller 
20m-fly og det afspejles i de lave priser på æl-
dre åbenklasse-typer som fx ASH 25.  (Foto: Ole 
Steen Hansen)

Rigning er også en parameter, man bør tænker 
over, når man køber en ny type.  Har flyet fx 
automatiske ror-koblinger?

Det største forbedringspotensialet ligger hos pi-
loten, variasjonen i ytelser mellom en f.eks 
LS7WL og en LS8 utgjør kanskje 2-3 runder i ter-
mikken i løpet av en dagsoppgave, mens pris-
forskjellen gjerne ligger på 150 000 kroner eller 
mer! 

”

h Nyt gammelt fly?
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er ikke noe problem dersom du er kjenner 
flyet, passer hastigheten i termikken og kan 
håndtere flikk og uttak av spinn. Husk at 
alle fly kan spinne under visse forhold!  “Tu-
ning” av eldre fly og modifikasjoner som 
f.eks winglets har blitt populært, vi så endel 
eksempler på dette under klubbklasse VM.  
Slike modifikasjoner kan ha positiv innvir-
king på flyegenskaper så vel som ytelser.    
Anvendelsesområdet til flyet er også viktig, 
f.eks ved fjellflyvning på Vestlandet her i 
Norge eller i Alpene vil jeg nok legge større 
vekt på at flyet stiger godt i svak termikk og 
er raskt på rorene enn ytelser i høyre ha-
stigheter. (Blant klubbklassefly er Std. Li-
belle meget populær i Alpene, men for ster-
ke forhold i Østerdalen eller Australia er 
nok en Jantar-Std bedre.)  

Det beste er å prøvefly et fly selv eller 
snakke med folk som har mye flytid på fly-
typen.  Dersom flytypen ikke finnes i dit 

land, finnes det rikelig med informasjon på 
Internett, deriblant Dick Johnsons testeva-
lueringer av en rekke fly og diverse andre 
type-spesifikke web-sider og brukergrup-
per. (Bruk Google.)  DAEC’s handicap liste 
gir også en grei indikasjon på flytypens ytel-
ser i praskis. Men husk at utgangspunktet 
for denne listen er strekkflyging under ty-
ske værforhold med bruk av vannballast.

Dersom du skal investere i seilfly for før-
ste gang, eller anskaffe fly til klubben og 
regner med å oppgradere til nyere materi-
ell om noen år, er det best å velge en kurant 
flytype (standard eller 15 meter) fra 70-, 80 
eller 90-tallet, avhengig av budsjettet som 
er til rådighet.  Vurderer du å anskaffe et av 
de aller første glassfiberflyene fra 60-tallet, 
bør nok gleden av å fly og bevare et fasine-
rende stykke seilflyhistorie være endel av 
motivasjonen.  

Flyets skik
Vel så viktig som flytypen er flyets generel-
le tilstand.  At flyet er luftdyktig og alt er ok 
på en grundig daglig burde være en selvføl-
ge. Er det snakk om noe annet (for en billig 
pris), må du alliere deg med en seilflytek-
niker og få en klar evaluering av kostnader 
for å få flyet i stand. Kjøper du fly i utlandet 
og skal ha flyet på fx norsk registrering, er 
det viktig at selgeren får utstedt eksport-
luftdyktighetsbevis. (Import og registre-
ringsprosedyrer finner du på web-sidene til 
LT.)  Et eksport- luftdyktighetsbevis eller 
nytt nasjonalt luftdyktighetsbevis krever 
normalt en grundig inspeksjon og er en ga-
ranti for at flyet er  luftdyktig og forsvarlig 
vedlikeholdt, men sier lite om ting som over-
flater og finish.

Gelcoat blir etterhver utsatt for krakkele-
ring, som blir synlig som små riper. Er det 
kun snakk om overfladiske riper, kan de 

kanskje slipes ned. Er det mange riper som 
går ned mot glassfiberstrukturen, må all gel-
coat fjernes og flyet lakkeres på nyttt, med 
lakk eller gelcoat. (Dette er snakk om en 
jobb fra 40 til 100 k kr, avhengig av hvor og 
hvordan arbeidet gjøres.)  Noen typer gel-
coat holder seg bedre enn andre. Vorgelat 
er følsom for UV-stråling og Schwabbellack 
liker ikke kulde og er vanskelig å bearbeide.  
Idag brukes gjerne Scheufler T35 som er re-
lativt holdbar og lett å slipe. Endel fly fra 
slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet 
hadde gjerne en variant av Schwabbellack 
som ikke lengre ble tillatt av den tyske ar-
beidsmiljøloven, men holdbarheten var me-
get bra og flere fly som er over 30 år gamle 
har framdeles originalfinish.  (Flere tyskere 
jeg har snakket med, mener at ingen kom-
mer opp mot Glasflügel når det gjelder de-
taljfinish og kvalitet på konstruksjonsarbei-
det.)  Fly som PIK-20 og Jantar har lakkfi-

nish som vanligvis også holder i årevis. Uan-
sett flyets overflate er det en god ide å unngå 
unødvendig opphold i sollys og holde flyet 
tørt. På fly som er noen år gamle, er origi-
nalgelcoat i god stand gjerne en indikasjon 
på at eieren har tatt godt vare på flyet. 

På noen av de første glassfiberflyene som 
har balsa som støttestoff i vingene, er det 
viktig å sjekke at flyet ikke har vært utsatt 
for fuktighet, flom (vandskade, red) eller 
liknende. Vanligvis er balsaen innbakt i glas-
sfiber og epoxy og ikke direkte eksponert 
for fuktighet, men det har vært enkelte til-
feller med fly som måtte kasseres p.g.a. råte 
i vingebjelken.

På endel flytyper krymper vingebjelken 
etter noen år, slik at en kan kjenne ugjevn-
heter rundt hovedbjelken. Har dette blitt 
slipt ned og profilets nøyaktighet blitt kon-
trollert med profilsjabloner?

Det kan også være variasjoner på kvali-

teten på samme flytype. Fly med tidlige se-
rienummer levert til konkurransepiloter på 
VM-nivå hadde i endel tilfelle bedre finish 
fra fabrikken enn fly med senere pro-
duksjonsnummer levert til klubber og “søn-
dagsflygere”.  På noen flytyper som f.eks. 
PIK-20 ble formene slitt etter noen års pro-
duksjon, slik at senere modeller trengte en 
større slipejobb for å oppnå like bra ytelser 
som tidlige PIK-20b.  (Det finnes også ar-
tikler på internett om Dick Johnsons må-
linger og tuning av PIK-20.)   

Har flyet vært utsatt for skader ved hava-
ri? Dersom det er tilfelle er det viktig at re-
perasjonen er utført av kvalifisert verksted 
og personell. Det er ingen grunn til å fryk-
te en godt fagmessig utført reperasjon, men 
dersom et fly har vært utsatt for mye ”flik-
king” eller bærer preg av reperasjoner uten 
dokumentasjon bør en være forsiktig. Fly 
som har brukket halepartiet (f.eks. ved 

Dersom du skal investere i seilfly for første gang, 
eller anskaffe fly til klubben og regner med å opp-
gradere til nyere materiell om noen år, er det best å 
velge en kurant flytype (standard eller 15 meter) fra 
70-, 80 eller 90-tallet, avhengig av budsjettet som 
er til rådighet.  Vurderer du å anskaffe et av de aller 
første glassfiberflyene fra 60-tallet, bør nok gleden 
av å fly og bevare et fasinerende stykke seilflyhi-
storie være endel av motivasjonen.  

”
Noen fly krever mere presis flyging og litt høy-
ere hastighet i termikken enn andre. F.eks LS-7 
og ASW-24 (foto) er moderne fly med bra ytel-
ser, men fikk rykte på seg for å stige dårlig.  
Med winglets ble disse flyene mye bedre i ter-
mikken og en pilot som kjenner flyet stiger bra 
med LS7 også!  

Eldre Janus kan du nok også finne i 30-40.000- 
prisklassen.

h Nyt gammelt fly?

Nils-Joar Høimyr er sivilingeniør og arbei-
der til daglig med IT på cErN i Genève. Han 
begynte med seilflyging i NTH flyklubb på 
slutten av 80-tallet og har ca 900 seilfly-
timer og flyr konkurranser på nasjonalt nivå 
i Norge, mest for moro skyld.  Ellers bruker 
han mye tid på familien og fjellturer i Al-
pen, både på ski og til fots, og en gang i 
mellom med seilfly.
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groundloop under utelanding), kan være 
hale-tunge etter reperasjon, noe som kan 
kreve blyvekter i nesa og medføre nedsatt 
maks pilotvekt i cockpit. (Alle fly har en 
maksimal tillatt vekt av ikke bærende de-
ler.)

Når det gjelder fly som har blitt nylakkert 
eller fått ny gelcoat, er det slik at lakkfinish 
setter strengere krav til grunnarbeidet enn 
tykk gelcoat.   Gelcoat i tynne sjikt holder 
seg gjerne bedre enn tykk gelcoat som krak-
kelerer fortere og kan skjule skader i struk-
turen under.  Er du i tvil, ta en prat med en 
seilflytekniker.

For eldre fly med mange flytimer kan en 
3000 timers kontroll være aktuelt. Dette kan 
være en kostbar affære, men kanskje også 
en anledning til å få profilslipt vingene, få 
ny lakkfinish og eventuelt sette på winglets. 

Instrumenter, henger og tilbehør
Som medeier i seilfly har jeg etterhvert lært 
å sette pris på en bra henger og annet tilbe-
hør.  En god henger gjør det betydelig enk-

lere å montere og demontere flyet. Det er 
også viktig at den er god å kjøre med. Selv 
vil jeg nok heller ha et rimelig fly med god 
henger enn et topp fly og en henger som 
gjør montasje og henting etter utelanding 
til et ork. Vingestøtter, vingehjul etc er også 
kjekke hjelpemidler, særlig for privateide 
fly. Gode instrumenter er essensielt, men 
her kan du gjøre oppgraderinger senere der-
som f.eks flyet har en gammel e-vario.  

Eget fly, men ta deg tid til å fly!
Eget fly gir stor frihet og bra muligheter til 
strekkflyging fra forskjellige plasser. En be-
høver nødvendigvis ikke siste skrik av ma-
teriell for å fly lange strekk over flott ter-
reng. Vestlandsgjengen flyr imponerende 
strekk over fjellheimen med ASW15 og 
Standard Cirrus, noe som viser at pilotens 
dyktighet og flytrening er og blir det viktig-
ste!    Jeg tror at enkelte klubber også kunne 
være godt tjent med flere, rimeligere fly som 
medlemmene kan disponere hele dagen (og 
dermed fly strekk) enn ett dyrt moderne fly 

med timebegrensning som kun flyr lokal-
turer. De fleste konkurranser i Norge flys 
med handicap, så det er gode muligheter 
for å hevde seg også med eldre flytyper.  
Husk, at det største forbedringspotensialet 
ligger hos piloten, forskjellen i ytelser mel-
lom en f.eks LS7WL og en LS8 utgjør kanskje 
2-3 runder i termikken i løpet av en dags-
oppgave, mens prisforskjellen gjerne ligger 
på 150 000 kroner eller mer!

Har du en fleksibel jobb som gir mulighet 
for avspasering og ekstra ferie, bør du kanskje 
heller prioritere tid til flyging framfor over-
tid og penger til et dyrere fly!  De fleste fly 
i Norge flys alt for lite, vi burde ligge på 
minst 200 timer i året!  For private fly er an-
delslag en grei måte å dele fly og utgifter på, 
det er også fint å være flere under vedlike-
holdsarbeid om vinteren.  Hvis du f.eks ten-
ker å kjøpe et eget fly til 100 000 kroner, 
burde du kanskje vurdere muligheten for å 
kjøpe et nyere fly til 200-300 tusen sammen 
med en eller 2 andre. h

 For private fly er andelslag en grei måte å 
dele fly og utgifter på, det er også fint å være 
flere under vedlikeholdsarbeid om vinteren.  

ASW 27 B - en 15m-type med flaps. Pris i dag ca 60.000 euro

h Nyt gammelt fly?
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Benzin? DET er usportsligt!  Ja, det er muligt, men omskoling til Touring Motor 
Glider, TMG er trods alt morsomt og krævende, siger danske Jørgen Korsgaard.  
Men hvad kan man med en TMG, og hvad kræves der af formalia for at kunne 
flyve disse populære typer, som ofte findes i klubberne?

Når man har S-certifikat kan man også hur-
tigt komme til at flyve med TMG. Der er 
lidt ny teori, man skal lære at navigere efter 
nye principper under hensyntagen til kom-
paskurs, vindretning og styrke. Det kræver 
lidt mere end den daglige svæveflyvning, 
men det er morsomt at prøve kræfter med. 
Nyt for de fleste svæveflyvere er nok ”drifts-
flyveplaner”, hvor der skal tages hensyn til 
flyvetid, brændstofforbrug og forventet an-
komst.

2017 havde generelt dårligt svæveflyve-
vejr, hvorfor jeg besluttede at blive omsko-
let til TMG i Viborg, hvor jeg flyver til dag-
lig. Med motorsvæver kan man jo flyve en 
hel masse uden termik. Termikken er jo li-
gesom indbygget ude i næsen på flyet! Vi-
borg Svæveflyveklub har en SF-25C Falke 
med en solid 2 liters Limbach-motor og  nor-
malt halehjulsunderstel. 

Jeg startede for alvor omskolingen til Fal-
ken i eftersommeren 2017 og havde stort set 
hver gang den samme gode instruktør. Og i 
modsætning til tosædede svævefly af almin-
delig type sidder elev og instruktør i motor-
svæveren (eller pilot og passager) i side-by-

side-konfiguration. Det er rigtig hyggeligt, 
men det kan vel blive knap så morsomt, hvis 
nogen lige skal tisse!!

I starten skulle jeg lige vænne mig til, at 
der er et parallakseproblem, da man sidder 
på den ene side af kroppens centerlinje og 

derfor har en tilbøjelighed til at kigge lidt 
skævt henover næsen på flyet. Hvis man ikke 
får den uvane kureret, flyver man hele tiden 
lidt sidelæns, og det er specielt problematisk 
under start og landing. I Falken sidder det 
røde hut-nødudløserhåndtag oppe på kan-
ten af instrumentbrættet lidt forskudt for 
midten, og når man sigter henover den røde 
kugle flyver man rigtigt – uldsnoren er i 
midten. Uldsnoren er dog upålidelig, når 
motoren kører, da luftstrømmen fra propel-
len bringer snoren lidt ud af position. 

Hjul- og luftbremsehåndtaget sidder i ven-
stre side, mens gashåndtag og karburator-
forvarmerhåndtag  (bruges for at undgå is i 
karburatoren ved visse meteorologiske for-
hold), og eventuelt håndtag til propellens 
stigning sidder i midten. Mange motorpilo-
ter flyver med venstre hånd og klarer de an-
dre betjeningsgreb og kontakter med højre 
hånd. Jeg har trænet venstre hånd en hel del 
efter omskolingen, men er endnu ikke helt 
dus med det. Sagen er jo bl.a. den, at under 
landingen styrer jeg med højre hånd og har 
venstre hånd på bremsehåndtaget. 

Når man laver cockpittjek bruger man en 
trykt tjekliste. I Falken er den anbragt på in-
strumentbrættet. Tjeklisten skal følges nøje 

– ligesom i de store fly. Og først efter at mo-
toren er startet, åbner man for radioen, anti-
kollisionslys og som regel også transponde-
ren. Så kalder man op til Viborg Radio og 
siger, at man nu fra p-pladsen taxier ned til 
f.eks. bane 11 og gør klar til afgang. Når mo-
toren er varm og motortjek foretaget og ba-
nen fri, kalder man igen op og siger, at man 
kører ind på bane 11 og starter. Man får fak-
tisk en hel del træning i at snakke i flyradi-
oen, når man flyver motorsvæver!

Det er relativt enkelt at styre flyet i luften, 
men starter og især landinger skal øves en 
hel del. Dels er der jo det med parallakse-
problemet, men også det, at man sidder no-
get højere oppe over jorden i forhold til al-
mindelige svævefly. Når man flyver ind på 
medvind, sætter man motoren langsomt i 
tomgang og tænder for karburatorforvar-
meren. Min instruktør mente, at jeg skulle 
flyve en normal svæveflylandingsrunde, og 
det øvede vi så. Falken skal flyves helt ud i 
landingen, ellers vil den meget gerne hønse 
(hoppe) lidt. Den (næsten) perfekte landing 
lykkes heldigvis ret tit, også når nogen til-
fældigvis kigger! I motorsvæveren er der 
mulighed for at redde en landing, der ser ud 
til at blive for kort, idet man så kan give lidt 

gas for at komme rigtigt ind. Og det er ej 
heller et problem at sideglide

Det hedder jo ”motorsvævefly”, hvilket 
kan ses på vingernes store spændvidde og 
dermed sideforhold. Glidetal og synkeha-
stighed er derfor rimelige. Glidetallet på Fal-
ken er omkring de 22. Derfor kan man også 
flyve med motoren stoppet eller i tomgang 
og udnytte gode termikbobler. Det har jeg 
prøvet flere gange, og det sparer jo lidt på 
den dyre tachotid. Men en TMG er ikke så 
god til strækflyvning uden brug af motoren.

Efter omskolingen skulle mit S-certifikat 
sendes ind til Trafik-, Bygge- og Boligstyrel-

h TMG-omskoling

En kavalkade af TMG: Fra venstre Stemme S6, 
Heubacher-Falke, Dimona og Motorfalke.

Her ses den glade flyveelev efter de først so-
lostarter – der var mange insekter i luften 
den dag! (foto: Tom Finsen)

Scheibe SF 24 - forfaderen til Motorfalken

Tekst: Jørgen Korsgaard, Viborg SFK
Foto: Jens Trabolt

Siden TMG-omskolingen har jeg landet på nogle 
andre pladser, og den længste flyvning var fra 
Viborg til min første flyveplads, hvor jeg lærte 
at flyve, nemlig i Rødekro.

svæveflyvning med  
indbygget termik!!
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Landing i Stendal Borstel stik vest for Berlin-
med G109 efter bare 2 timers flyvetid fra 
Nordsjælland. Echt Klasse med TMG!

”

sen for at få et stempel, der er afslutningen 
på omskolingen til motorsvæveren, der også 
kaldes Touring Motor Glider, forkortet TMG. 
Så er man godkendt til ture i hele Europa 
under flyvning i VFR forhold. Under sko-
lingen skulle der være mindst 2000 fod sky-
højde. 

I øvrigt blev omskolingen foretaget efter 
dels de gamle regler og dels de nye regler, 
hvilket virkede lidt forvirrende og medfør-
te en ekstra navigationstur solo med lan-
ding på en anden plads, som jeg dog ikke 
foretog, da jeg på den store navigationstur 
med instruktør landede og startede på en 
anden plads.

Siden TMG-stemplet og omskolingen har 
jeg landet på nogle andre pladser, og den 
længste tur var fra Viborg til min første fly-
veplads, hvor jeg lærte at flyve, nemlig i Rø-
dekro.

Faktisk har jeg fløjet en hel del i Falken 

og har haft nogle interesserede med i højre 
sæde. Sidste år fløj jeg en god tur den 17. 
december, og den 7. januar var jeg også på 
tur med den. Og det er afprøvet, at et me-
get tyndt lag is på vingerne ikke giver aero-
dynamiske problemer. Flyets profil er jo et 
gammeldags turbulensprofil. Men man skal 
altid have en plan B.

Er det dyrt at flyve med motorsvæver? 
Både ja og nej! I Viborg flyver de fleste ”flat 
rate” mht. flyvetid i svæveflyene for et min-
dre fast beløb pr. måned. Og det gælder også 
for Falken, så man skal ”kun” betale for ta-
chotiden, som er en speciel tidsmåler, der 
registrerer, når motoren er i gang. Og det 
betyder, at pt. betaler man ca. 385,- kroner 
i timen for at flyve med motor.

Har man tid og lyst, kan jeg stærkt anbe-
fale omskoling til TMG, selvom det koster 
lidt. Så kan man altid flyve en tur med ko-
nen eller bare sig selv eller andre interesse-

rede. Det er en ganske anden form for flyv-
ning og ganske hyggeligt.

PS. Skulle det usandsynlige ske, at man 
godt kunne tænke sig at lære at flyve UL-
fly, så kan man hurtigt blive omskolet til 
denne form for flyvning, når man har TMG 
rettighed. Der er et beskedent timekrav på 
mindst fem timer og 25 starter og landin-
ger. 

Pawneen i en Discus, så er det Pawnee-pi-
loten som flyver, og man hænger bare på 
(så længe Pawnee-motoren kører!) Starter 
man i en TMG, har man selv ansvaret for 
startfasen og vurdering af flyets præsta-
tioner. De er ikke altid som i håndbogen, 
skulle jeg hilse og sige. ”Min” Grob 109 B 
skulle angiveligt stige 3,5 m/s ved max. 
vægt. Performance er nok mere 2-2,5 m/s 
i virkeligheden, og baner kortere end 550 
meter ville jeg ikke anvende i praksis, trods 
håndbogens gyldne løfter. Til gengæld gli-
der den faktisk helt ok – amerikanske Dick 
Johnson undersøgte flyets l/D til 25 i prak-
sis i en øvrigt vældig positiv test, og så er 
en G109 B også ganske økonomisk med 
fuelen, hvilket giver fin endurance. Andre 
klubmedlemmer har engang i favorable 
forhold fløjet hjem til Nordsjællands SFK 
fra Grob-fabrikken i München non-stop – 
det er 880 km. 
TMG-flyvningen ser jeg som et velkom-
ment add-on til vores muligheder i klub-
ben – ikke som en erstatning for den ”rig-
tige” svæveflyvning, og så må jeg også 
konstatere, at TMG-flyvningen hjælper 
med at fastholde visse medlemmer i klub-
ben, som nok ikke ville være der under an-
dre omstændigheder. Dertil kommer at fly-
et – ud over rejseflyvning – også kan an-
vendes til flybugsering og andre typer af 
skolevirksomhed. 

”TMG? Det giver da minus i logbogen at 
flyve med motor”: Sådan lyder en gammel 
(slidt) svæveflyve-joke, når passionerede 
svæveflyvere konfronteres med mulighe-
den for at bevæge sig rundt i lufthavet for 
motor. Men ser man bort fra det decide-
rede usportslige og generelt uacceptable 
ved denne aktivitet, så har ”the dark side”; 
TMG-flyvningen faktisk flere fordele, når 
man blot er sikker i sit hjerte på, at man er 
svæveflyver.
For mit eget vedkommende har jeg som 
redaktør i mit daglige liv et stort behov for 
at kunne transportere mig selv rundt til 
klubberne, og de har som regel altid en fly-
veplads ved hånden! Derfor opstod den 
kætteriske ide om at starte træningen med 
TMG-fly. I min egen flyveklub har vi – ud-
over ca 11 klub-svævefly også en klub-Di-
mona og en privatejet Grob 109 B med 11 
ejere. Jeg købte efter megen overvejelse 
en andel i Grob’en, da et ældre medlem øn-
skede at slutte med TMG-aktiviteterne. 
Min vurdering var, at Groben nok var tun-
gere og performede dårligere i starten end 
Dimona, men siddekomforten og den ge-
nerelle attention-to-detail var generelt me-
get bedre på Grob’en. 
Efter købet var jeg nu i den lidt specielle 
situation, at jeg var del-ejer af en TMG, 
men havde ikke rettighederne til at flyve 
den. For de andre ejere var jeg nu et me-
get attraktivt ”sponsor-medlem”, d.v.s. 
fuldt betalende, men belastede ikke boo-
kingsystemet med flyvning! 
Mine skoleflyvninger holdt på over cirka 2 
år. Mest fordi, at jeg prioriterede ”rigtig” 
svæveflyvning, når vejret var fint. Men en 
juni-dag i år lykkedes det mig trods alt at 
flyve bæstet solo - en fin oplevelse. 
Min erfaring er, at selve flyvningen og sel-
ve håndteringen af flyet er relativt enkelt, 
når først man lærer at styre differential-
bremsning og forstår flyets systemer og 
meningen med dem. Men det kræver straks 
mere rutine at være ”grønt flyvetrim” i ATc-
instruktioner og radiokommunikation på 
større kontrollerede flyvepladser: ”Var det 
nu taxiway Alpha eller Bravo?”, og selv enk-
le ATc-instruktioner som 4-cifrede trans-
ponderkoder kan være et problem, hvis der 
er flere tasks på samme tid. Hint: Et kne-

Ja, her er lidt flere instrumenter at holde øje 
med og forstå end i et klassisk svævefly.

MiN Vej til tMG-flyVNiNGeN

Vi orkede ikke færgen til Rostock til Gedser i Danmark under årets VGC Rally - her kommer en TMG 
virkelig til sin ret: Morsommere og meget billigere end bil/færge. 
Den blå/grønne cirkel i Skydemon-app’en viser i øvigt glideafstand med aktuel vind. L/D er sat til 
20, og ikke flyets faktiske L/D 25 for at være sikker på, at det er realistisk under en eventuel stres-
set situation som fx motorstop over vand. 

eboard hjælper. Flyver man bare lidt semi-
lokal strækflyvning er det også en helt ny 
verden at skulle krydse landegrænser med 
flight plans i TMG. Men det hele fungerer 
efter samme system, som det bare gæl-
der om at lære. 
Prisen for flyvningen er ekstremt billig, når 
man holder den op mod andre typer af mo-
torfly. Under sommeren fløj jeg fx til Sten-
dal Borstel (som ligger på linje på Berlin) 
på præcis 2 timer fra Nordsjælland. Det ko-
stede under 800 danske kroner hver vej i 
tachotimer. Skulle jeg køre i bil ville det ko-
ste det dobbelte og tage 3 gange så lang 
tid. Det er noget som appellerer til en per-
son som mig! Jeg har også en drøm om at 
kombinere termikflyvning med rejseflyv-
ning, men det skal nok være den rigtige 
dag!
TMG-flyvningen kræver dog, at man skal 
lære at tænke selv. Når man starter bag 

Min instruktør Egon attesterer i min logbog for 
min første soloflyvning. 

Tekst: Jens Trabolt (med det prægtige 
aerodyn OY-XMU baggrunden).

h TMG-omskoling
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Klassikeren
Motorfalke
Arbejdshesten i rigtig mange svæveflyveklubber gennem årene. 
Motorfalken er konstrueret af Egon Scheibe i Dachau i Tyskland og er i bygget i ca. 1500 
eksemplarer. Konstruktionen er old-school med træ, stål og dug, og hvad konstruktio-
nen ikke har i høj fart og performance, har den i godmodighed og pålidelighed.  Første 
type fløj i 1963 og er gennem tiden opgraderet med større spændvidde og stærkere mo-
torer – fra 45 hk i SF25B til 65 hk i SF25E Superfalke. Den mest ”racy”-version er ”Tandem-
falken”, hvor side-by-side-konfigurationen er erstattet af klassisk tandemkonfiguration.  
De moderne tider kom med den ekstremt vel-flyvende rotax-Falke, som kan flybugse-
re med enten 100 hk rotax 912 eller 115 hk rotax 914.  Ældre Motorfalke kan købes for 
helt ned til 5000 euro. Så bliver det ikke billigere, men kræver selvklart hangarplads og 
motorkendskab. 

Typiske TMG-typer i klubregi
entry-billet i glasfiber-land
Hoffmann HK 36 Dimona
Den østrigske Dimona bygget som den første TMG i ”moderne” 
glasfiberproduktion er blevet den naturlige erstatning for de gam-
le Motorfalker i mange klubber. Flyet fløj første gang i 1981 med 
16-meter spændvidde, T-hale og blev i første version motoriseret 
med enten en limbach l2000 EB1c-motor på 80 hk (eller  lim-
bach l2400 EB  med 87 hk) eller en rotax 912, også med 80 hk. 
Senere kom den opdaterede Super Dimona med hovedbjælke i 
kulfiber og en række modfikationer i fuselagen samt mulighed 
for constant-speed-propel. Med rotax 914-turbomotor på 115 hk 
kan flyet også bugsere. Performance med 80 hk rotax 912 er lys-
år bedre end de gamle Motorfalker, men charmen må man nok 
tænke sig til. Priserne starter fra ca 20.000 euro for tidlige mo-
deller, og med et totalt produktionsantal på cirka 900 fly er ud-
valget relativt stort. Desværre har Diamond Aircraft, som overtog 
produktionen, ikke det bedste rygte hvad angår servicevillighed 
og levering af reservedele. 
Hvad angår sikkerheden har der været mindst 3 fatale havarier 
som følge af fejlbetjening af Dimonaens propelstyring. Typisk har 
det været et go-around-scenario med propellen i cruise-stilling – 
det resulterer i et markant reduktion i climb-performance. Flyet 
kan accelerere og stige, men så snart det kommer fri af ground-
effekten kan modstanden under visse forhold være større end 
propelkonfigurationens ”thrust” i cruisestilling i et lavt hastig-
hedsregime. Er der høje forhindringer for enden af banen kan det 
ende meget ubehageligt. 
En anden ulykke skyldes, at piloten ved en fejl aktiverede 
”Segelflug”-indstilling på propellen. Her bevæger propellen sig 
langsomt over 30 sekunder eller mere fra et ”power-regime” til 
kantstilling (feather). Piloten troede, at han oplevede motorfejl 
og stallede fatalt med flyet i lav højde. 

Komfort-tMG’en
Grob 109
En af de populære TMG-fly i klubberne fløj første gang i 1980. Grob 
109A kom i serieproduktion i 1981 og der er bygget 151 stk af flyet 
med 80 hk limbach-motor og 16,6 m- spændvidde. Efterfølgeren 
Grob 109 B er en forbedret version med større spændvidde, bedre 
vingeprofil (højere tolerance for vand og smuds på vingen). Un-
derstellet er flyttet længere tilbage for at mindske vægten på ha-
lehjulet. Flyet er desuden enklere at kontrollere i stærk sidevind 
og har en forbedret siddekomfort / plads og et fint udsyn fra beg-
ge sæder. 
B-versionen er drevet af en stærkere Grob 2500 E1-motor (egent-
lig et Porsche-design) på 95 hk, og med en TBO på 1600 timer. 
Fuelforbruget er ca 15 liter i timen, og med 100 liter ombord er 
rækkevidden stor. Propellen har 3 indstillinger, som vælges ma-
nuelt; ”Start”, ”cruise” og ”feather”. Vingerne kan i øvrigt frigø-
res, roteres og hænges parallelt med fuselagen via et smart op-
hæng i på finnen. Men de er tunge….
Grob 109 B har vist sig at være en sikker konstruktion, velegnet 
til klubmiljøet. Ingen fly er havareret som på grund af lOc (loss 
of control) som følge af stall/spin. De fatale ulykker som har væ-
ret har alle været cFIT (controlled Flight Into Terrain) eller midairs. 
Volunteer Gliding Squadrons i royal Air Force har i øvrigt anvendt 
G109 B som træningsfly indtil maj 2018 under navnet T1 Vigilant. 
Den første ordre var på 53 fly og flyet blev så populært, at rAF 
købte flere G109 B på det private, civile marked og konvertede det 
til ”military-spec”. 
Prisen er cirka 35000 euro for en B-model, og der er også tanker 
i øjeblikket hos Grob i Mindelsheim om at typecertificere flyet med 
fuelinjected mogas-certificeret rotax 912iS med 100 hk. Dette 
burde give en vis fremtidssikring. h

NorGe
Krav: Gyldigt seilflybevis 
Minimum 50 timer total flyvetid
Teori til TMG-rettighed (Skriftlig prøve) 
Minimum 3 timer og 10 landinger for om-
skoling på TMG. Av dette kan halvpar-
ten være solo. 
For at få rejse-rating (for at flyve flyve 
fra punkt A til B) gælder i tillæg følgen-
de:
• Navigasjonflyvning til en ny flyveplads 
minimum 75 km borte fra hjemmeflyve-
pladsen. landing på den nye plads kræ-
ves. Minimum 5 timer på TMG under om-
skolingen.

dANMArK
Krav: S-certifikat, lAPl-S eller SPl 
Teori til TMG-rettighed 
Min. 6 timers flyveundervisning – heraf 
4 timer med instruktør 
1 solonavigationsflyvning på mindst 150 
km med fuld-stop-landing på en frem-
med flyveplads 
Praktisk prøve TMG med teori 

sVeriGe
Krav: Gyldigt S-certifikat
Teorikursus + skriftlig prøve
Den praktiske del af omskolingen skal 
omfatte mindst 15 instruktørflyvninger 
(DK) og mindst 10 soloflyvninger (EK).
Total flyvetid skal være mindst 6 timer, 
hvoraf EK er mindst 2 timer. 
Kurset skal vare mindst 2 flyvedage.
Har kursisten også motorflyvecertifikat 
kan omskolingen reduceres til 20 træ-
ningsflyvninger med mindst 2 timers to-
talflyvetid, hvoraf mindst 1 time er EK. 

h TMG-omskoling

Der findes naturligvis mange flere typer på 
TMG-markedet end bare Motorfalke, Dimona og 
Grob 109. Kuriositeter som Stemme S10/S12 
(billedet) har høj performance som motorfly og 
kan faktisk også flyves som svævefly.  Men 
pris, mekanisk kompleksitet/vedligehold og 
krav til pilot-rutine sætter nok grænser for 
klubpotentialet.  
Der blæser dog nye vinde i TMG-markedet.  
Tjekkiske Onix tester i øjeblikket deres elektri-
ske TMG baseret på den eksisterende TMG 
”Phoenix”. Batterikapacitet er 34 kWh og moto-
reffekten er på 60 kW. Onix-chefen Martin Ste-
phanek lover en flyvetid på mindst 2 timer. NG 
følger dette projekt tæt. 
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robert Danewid rapporterar från EASA GA SAfety 
conference i Wien, november 2018.

Kanske dags for 
rA - recreational 
aviation?

Tekst og foto: robert Danewid

Den första EASA GA Safety konferensen hölls i Rom hösten 2014 
och där la man fast GA Roadmap. Denna konferens skulle man 
lansera GA Roadmap 2.0, d v s nästa steg.

Konferensen var indelad i 6 delar. En om GA Roadmap 1.0, en 
om airspace och den sista om GA Roadmap 2.0. Däremellan tre 
om teknik och business modeller för GA.

Man kan konstatera att GA Roadmap varit otroligt viktig för oss, 
utan den hade vi haft ett regelverk som knäckt oss. Vi fick igång 
arbetet med ”Part Gliding”, d v s regler som är något så när anpas-

sade til segelflyg och som blir ett eget regelverk. Som exempel är 
hela regelverket för certifikat (FCL) på 1 297 sidor och innehåller 
alla sorters certifikat. Nu får vi nya ”egna” regler (t ex SFCL, SPO, 
DTO, Part ML, CS-STAN och Part 66L) enbart för segelflyg, på 
avsevärt färre antal sidor.

Man presenterade hur långt man kommit i GA Roadmap, se foto. 
Det som är grönt är klart (eller nästan), det som är gult pågår och 
rött och blått har man inte börjat med.

Med utgångspunkt från denna bild så blev huvudbudskapet för 
GA Roadmap 2.0: Gör GA Roadmap 1.0 färdig!

Flera tryckte på att den nya grundförordningen, som trädde i 
kraft i september är viktig och ger många möjligheter för framti-
den (t ex enklare för organisationer att bli Qualified Entity (QE)).

Ett annat budskap från EASA var att det tar alldeles för lång tid 
att få genom nya regler/förordningar. Ca 6 år (och det är inte bara 
EASAs utan kanske mest kommissionens fel).

Invigningstalaren var Österrikes transportminister (vi var i Wien 
eftersom Österrike f n är ordförandeland i EU). Han sa ett par bra 
grejor, som inger hopp (framförallt verkar viljan finnas även på det 
politiska planet)
•	 "Safety" som fungerar är viktigare än certifierad utrustning 

(t ex FLARM)
•	 Man måste gå från "approved" till "declared" (det sparar 

massor med pengar) 
•	 Från ”control” till ”monitor”.
 Sedan var det ett par sessioner som handlade om teknik (det är 

ju kul, men....) och affärsmodeller i GA. Alltså ingenting som har 
med oss att göra egentligen mer än att det kan "drabba" oss om vi 
inte är med i "fajten".

Fyra "mantra" framgår av det nuvarande tänket.
•	 I framtiden (2030) är det el-motorer som gäller. (Det stäl-

ler jag upp på).
•	 Det är obemannad flygning som gäller (människan är för 

dum för att klara av att flyga i den komplexa miljö vi har i 
framtiden (men vi som flyger för att vi vill flyga, ska vi bara 
dö ut?).

•	 Teknik löser allt (typiskt ingenjörstänk, man kan ju pro-
grammera allting. AI är en "major factor" i detta).

•	 Drönare kommer at dominera luftrummet i framtiden.
Som exempel var det ett föredrag om "Urban Air Mobility". Nå-

gon snubbe har räknat ut att det finns 18 "Mega City" (mer än 18 
milj invånare). Och här ska man flyga i framtiden (under takhöjd, 
vilket t ex ger upphov till ett helt nytt meteorologikunnande (i min 
bransch heter det byggnadserodynamik)). 

Uber driver ett projekt där man kontrakterat ett antal företag att 
ta fram obemannade "vehicles" (d v s drönare) som ska transpor-
tera människor på distanser <50 km. Naturligtvis eldrivna. En kon-
skevens av detta är ju att det inte kan vara G-luft ner till trottoarni-
vå som idag. Naturligtvis är detta en våt dröm för ingenjörer!

I sitt avslutningstal sa generaldirektören för EASA Patrick Ky 
(det är tack vare honom som man tagit fram GA Roadmap och in-
sett att "one-size-fits-all” inte fungerar) att man inte bara kan ha 
non-manned aircrafts eftersom vi som flyger för att vi vill flyga ska 
också vara med i racet.

Halva konferensen handlade alltså om kommersiella intressen 
inom GA (mindre affärsflyg räknas ju t ex hit). Och jag kan ju se 
att detta segment ofta är "fienden". Kanske dags att börja prata om 
RA (Recreational Aviation)?

 Jag såg fram mot sessionen om airspace, men den blev väldigt 
ofokuserad. Tyvärr var inlägget från segelflyget (av Herbert Mär-
tin från Deutsche Segelflug Verband) långt och ostrukturetat.

Några nyckelord:
•	 Alla ska få plats, men inte samtidigt
•	 Low cost carriers är ett problem för segelflyget (ser vi ju t 

ex i Västerås)
•	 Drönare tar över mer och mer av okontrollerad luft (G luft

•	 Drönare kommer att bli mycket större än GA. Det innebär 
att GA blir en marginell aktivitet i luftrummet

•	 Samarbete och inte konfrontation
•	 ”See-and-avoid” (d v s VFR) ersätts med ”sense-and-avoid” 

(d v s system som "känner av" annan trafik. Och det inne-
bär i nuläget ADS-B i någon form).

•	 Man pratar om "sharing the airspace"
•	 Informationen mellan brukare/luftrums provider/myndig-

heter måste öka för att öka förståelsen.
•	 "Flexible use of the airspace". Vackra ord! (man menar t ex 

att om en flygplats använder en bana så "försvinner" all luft 
som behövs för de banor som inte används). Detta är "mi-
nutoperativa" grejor. Hur klarar segelflygplan det? Är det 
OLC/POB som är framtiden???

Ett problem med alla denna teknik, .....som ju är underbar..., är 
piloterna. Våra. En segelflygare flyger kanske 10 tim/år. Hur i hela 
friden ska en sådan segelflygare kunna hålla sig ajour med all den-
na teknik? Min erfarenhet är ju att de knappt ens klarar av att få 
igång en logger eller el-vario.

Hur löser vi det? Jo, se ovan, det är ju därför flygning ska vara 
autonomous, inga piloter, de är för dumma! 

Ack ja! h

GA Roadmap. Det som är grönt är klart (eller nästan), det som är gult på-
går och rött och blått har man inte börjat med.
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h Gliding Forever

Hvad: lN-GPS, Discus bT
Pilot: Øystein Bjørklund, Sandefjord SFK
Fotograf: Per Morten løvsland, Sandefjord SFK
Hvor:  Wave-flyvning i Fl95 over over Møsvatn 
på Hardangervidda, Norge
Start fra: Notodden Seilflycenter

Gliding forever
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h Producent
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Ting, vi andre tager for givet, er svære eller umulige på Island. 
Græsbanen på Sandskeid, ca. 30 km syd for Reykjavik er produk-
tet af mange års hårdt arbejde. Græs og muld er ikke noget natur-
ligt på Island, som jo er bygget af klipper og lava. Næh, mange hun-
drede læs med gødning fra stalde og landbrug er over årene blevet 
spredt ud over flyvepladsen, og det har også givet anledning til no-
get så eksotisk som fodfæste til plantning af træer. ”Se selv, vi har 
græs”, påpeger Kristján Sveinbjörnsson stolt. Kristjan er tidligere 
formand (1996-2016) i Svifflugfélag Íslands, altså det islandske 
svæveflyveforbund og samtidig også viceformand for Flugmála-
félag Íslands (det islandske luftsportsforbund). At være svævefly-
ver på Island kræver en vis mængde vilje og ”Gør-det-selv-attitu-
de”, for her er intet stort forbund med ressourcepersoner til at støt-
te op om aktiviteterne.  Klubben på Sandskeid, ca. 18 km sydøst 

for Reykjavik er den eneste klub som flyver med svævefly på Is-
land. Der findes dog også en klub i Akureyri, hovedbyen i det nord-
lige Island. Her flyver en lille håndfuld entusiaster med en TMG 
af typen Super Dimona. 

Små skader på flyene klarer klubben selv, men er det større re-
parationer er der langt til Thomas Pyls i Sverige eller DanGlide i 
Danmark. Færgen til Danmark som opereres af Smyril Line, som 
også stopper på Færøerne, er mere end 3 døgn hver vej! Det bety-
der, at der er mindst 7 dages transport forbundet med en repara-
tion!

En selvstændig nation mellem Europa og USA
I det hele taget er svæveflyvningen på Island præget af de mange 
internationale forbindelser og verdenshistoriens ikke altid ratio-

her flyVes ...

I serien ”Her flyves” portrætterer 
NOrDIc GlIDING de klubber og 
mennesker som driver svæveflyv-
ningen i Norden. 

svifflugfélag islands, sandskeid
Grundlagt: 1936

Medlemmer: ca 60

Bane:  15/33 18 x 800  meter asfalt, 

15/ 33 200 x 1300 m græs

nelle gang. Det islandske svæveflyveforbund startede i 1936, og 
kort tid efter returnerede et par islændinge fra en studierejse til 
Danmark, hvor de havde lært flyvningens ædle kunst. 

I sommeren 1938 besøgte en gruppe tyske svæveflyvere Sand-
skeid på en teknisk/videnskabelig ekspedition, og aftalen var, at de 
islandske svæveflyvere betalte rejsen derop, så længe tyskerne be-
talte for flyvning og bugsering så længe opholdet varede. Tyskerne 
havde fløjet svæveflyvning på Wasserkuppe i mere eller mindre 
organiseret omfang siden 1911, og fra Islandsk side var det sikkert 
spændende at få besøg af tyske kammerater, som havde mere er-

1. TMG-ekskursion under udbruddet ved Holuhraun.  Der bliver ingen pro-
blemer med at holde varmen under en eventuel udelanding. 

2.  Klubmedlemmerne på Sandskeid har gennem mange år haft et sten-
hårdt fokus på at skabe vegetation på flyvepladsen. Bl.a. med rigelige 
mængder gødning fra landbrug og stalde.  

3. Kontinentale svæveflyveklubber har normalt det problem, at træerne 
bliver for høje. Her på Island er træer og græs en luksus, som skal værnes 
om. 

Det islandske meteorologiske institut publicerer dagligt til bl.a. flytrafik-
ken en statusrapport over vulkanaktiviteten. Rød dot markerer klubben 
på Sandskeid, ca 18 km sydvest for Reykjavik.

1.

2.

3.

flyver på vulkaner
Is, ild, lava, termik, bølger og hang. Island har det hele. En lille gruppe entusiastiske piloter holder, 

trods alle odds, liv i den fascinerende svæveflyvning på den store ø med den dramatiske natur i Nord-

atlanten. De ekstreme forhold giver både muligheder og problemer som for de fleste skandinaver er 

eksotiske. 

Tekst: Jens Trabolt
Foto: Svifflugfélag Islands, Baldur Sveinsson, Sigtryggur Sigtryggson, Jens 
Trabolt  m.fl.
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700 meter over Wasserkuppe i en Ka 2b! 
Samtidig er vi 1650 meter over havets over-
flade. 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. 

”

GA-flyvning på Island er en virkeligt værktøj. Det er muligt fx at komme ud 
på Vestmanna-øerne, her Heimey med  klubbens Dimona. Men det kræver, 
at nerverne klarer finalen!  (foto: Kjetil Nordheim).

i hANGAreN
SVIFFLUGFéLAG ISLANDS 
SANDSKEID
Schleicher ASK 21 
Schempp-Hirth Duo Discus T 
rolladen-Schneider lS 4 
rolladen-Schneider lS 8
Schleicher  K6
Schleicher  K7
Schleicher K8
HK 36 TTc 115 ” Super Dimona”,
Piper Pawnee

Sommeren i Island er kort, men aktiv. Her er en gruppe norske svæveflyve-
re på fint besøg på Sandskeid: fra venstre Trude Liavåg, Steinar Øksenholt, 
Kristjän Sveinbjörnsson (IS) og Kjetil Nordheim. 

faring med svæveflyvningens mysterier.  Ekspeditionen resultere-
de bl.a. i 1939-bogen ”Segelflug über Island”.  

På dette tidspunkt kunne man ikke vide, at besøget med de sva-
stika-bemalede fly ville få stor betydning for eftertiden, også for 
den islandske svæveflyveklub. Kort tid efter udbrød 2.verdenskrig 
og i 1940 okkuperede Storbritannien, trods protester, det neutrale 
Island for at sikre den altafgørende strategiske position for skibs- 
og flytrafikken i Nordatlanten. I 1941 ankom store amerikanske 
styrker til øen, og op mod 30.000 soldater var stationeret på høj-
depunktet af krigen. (I vores dage ”invaderes” Island af over 1 mio. 
turister hvert år, hvilket for længst har overskredet et harmonisk 
niveau, mener mange af islændingene.)

Men de britiske og amerikanske styrker på Island havde hørt 
rygter om tyske flyve-camps og mistænkte derfor svæveflyverne 

på Sandskeid for at være ”tysk-venlige”. Sandskeid blev derfor ind-
draget til skydebane for de allierede, og området blev næsten søn-
derskudt. I dag kan man endnu se spor efter eksplosioner på om-
rådet. Men også klubbens materiel reflekterer også fortiden og det 
omgivende samfund. Wirehenterne er gamle amerikanske-base-
biler nok fra Keflavik, som de islandske svæveflyvere har ”organi-
seret” (”at organisere” materiel til klubben er en svæveflyve-spe-
cialitet verden over. Alt hvad der ikke er naglet fast til gulvet af 
brugbart materiel ender før eller siden i en klub, og der gives par-
don i det himmelske regnskab så længe den lovløse aktivitet har 
været i svæveflyvningens navn!).  På samme vis er ”kontroltårnet” 
en gammel US-style delivery-van med pånittet tårn. Klubbens nye 
Skylaunch-spil stammer fra Israel, og har været anvendt til at star-
te droner. 

Fra rigtig krig til papirkrig 
Overgangen fra det nationale islandske regelværk til ”EASA-land” 
har dog været – og er fortsat – en meget hård affære for det lille is-
landske svæveflyveforbund med bare 60-70 medlemmer totalt: 
”Krav til dokumentation og papirarbejde er alt, alt for høj for os. 
Myndighederne stiller samme krav til os som til Icelandair med 
store B757-fly.”, siger Kristjan.
 ”For 8 år siden havde vi 22 svævefly luftdygtige på Island. I dag 
har vi 6 eller 7, og det er specielt de private fly, som bare står inak-
tive i trailere, fordi ejerne ikke orker at komme igennem bureau-

Til højre: De mange fjeld og gunstige atmosfæriske forhold giver ofte store 
bølge-systemer på island. Her er det Ásgeir Bjarnason som lufter sin ASH 
25. 

Den tyske teknisk/videnskabelige svæveflyve-ekspedition 
på Island i 1938 gav en fin udveksling af know-how, men 
venskabet med de tyske piloter blev senere et problem, da 
2.verdenskrig brød ud og Storbrittanien okkuperede Island. 

For 8 år siden havde vi 22 svævefly 
luftdygtige på Island. I dag har vi 6 el-
ler 7, og det er specielt de private fly, 
som bare står inaktive i trailere, fordi 
ejerne ikke orker at komme igennem 
bureaukratiet
-Kristján Sveinbjörnsson

Flyvning på det 10 km lange hang ved flyvepladsen.

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

Klubbens Duo Discus på en klassisk islandsk CU-termikdag. I bagggrunden 
Reykjavik. 

Thingvellir-søen, hvor den amerikanske og europæiske/asiatiske konti-
nentalplade mødes. For enden af søen ligger en dal, hvor det geologiske 
fænomen er meget tydeligt.

Udbruddet i 2015 blev en stor GA-publikumsmagnet, men ufarligt er 
det nok ikke... 

Holuhraun-vulkanen for fuld udblæsning

kratiet”, siger han. Flere gange har det islandske forbund haft invi-
teret en ”task-force” fra andre nordiske svæveflyveforbund for at 
hjælpe med papir- og regeljunglen. Tidligere generalsekretær i 
Dansk Svæveflyveunion Helge Hald har flere gange måtte rejse til 
Island for at dirigere tropperne, så de stakkels islændinge lovligt 
har kunne flyve. Nu er det lykkedes at producere en islandsk ma-
terielkontrollant, som nu formelt er medlem af det danske forbund, 
og det islandske forbund har også skrevet sin egen ATO, ”appro-
ved training organisation”-manual. Men problemerne består trods 
dette, for i et forbund med bare 30-40 aktive medlemmer er der 
trods alt grænser for ressourcerne. 

At alt dette er resultatet af overgangen til EASA er dybt ironisk. 
Svæveflyverne på Island har mere end 80 års erfaring med spor-
ten, skoling og vedligehold af materiel. Her er ingen sikkerheds-
problemer, som skal fikses. Trods dette materialiserer der sig en ny 
myndighed som hævder at ville højne sikkerheden gennem større 
krav til dokumentation. At sikkerheden skulle blive højere ved at 
stresse en lille, frivillig idrætsorganisation til døde med unødigt 
tungt bureaukrati er nok tvivlsomt i praksis.  Med mindre man ac-
cepterer den påstand, at en sikker pilot, er en pilot som står fast på 
marken og kigger op mod himlen.

Men svæveflyvningen på Island er værd at kæmpe for, for intet sted 
på Jorden er der lignende forhold. Det er virkeligt specielt at flyve 
her. Flyver man fra Sandskeid er der under 1 kilometer til et 500 
meter høj lava-fjeld, Vífilfell som byder sig til med et 10 kilometer 
langt hang. Det er lidt underligt at flyve her, for normalt vurderer 
man afstande relativt. Her er ingen træer eller vegetation af betyd-
ning, så hvor nær flyver man i virkeligheden på hanget? 
Strækflyvningen heroppe er også lidt ud over det sædvanlige; Alle 
farver på paletten er i anvendelse i naturen: Grøn, blå, azur, rød, 
og det er tydeligt at konkludere ud fra de mange lava-formationer, 
at her er titaniske kræfter på spil i landskabet. 

Udelandinger skal dog planlægges lidt ekstra nøje. Der er man-
ge åbne områder, som fra luften virker til at være egnede som ude-
landingspladser. Kommer man ned i lavere højde ser man dog ty-
deligt, at her gælder helt andre forhold; Store spidse fragmenter af 
lava og klippestykker vil gøre udelandingen både kort, dyr og nok 
også smertefuld. Der findes dog en del rigtige private airstrips rundt 
på øen, for faktisk er Island et land hvor GA-flyvningen trives. Her 
har mange egen flyvemaskine til at transportere sig rundt på øen, 
som er ca. 500 km på det længste led. Flere af Iceland-air-piloter-
ne flyver i klubben, som ud over græsbanerne til svæveflyvning 

Hellisheidi Power Station, verdens 3.kraftigste 
geotermiske kraftværk, producerer også termik 
- ganske kraftig endda. Men det kræver, at man 
kan holde lugten af rådne æg ud. 

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

Øverst: Arven fra Keflavik US Air Base - en gammel US-style base-van som 
nu fungerer som ”kontroltårn” og en signalgul Ford F150 wirehenter. 

Klubbens ASK 21 i low pass med Kristján Sveinbjörnsson til airshow i 
Reykjavik City Airport. 

Den store områder med gamle lava-flows vidner om 
voldsomme kræfter. Her kan man absolut ikke lande.

også har en asfalteret bane, som anvendes af faldskærms, UL- og 
motorflyvning. Her har man et aeronautisk fristed, hvor kan man 
udtrykke sin egen flyvning lidt mere frit end under de stramme 
airline-regulativer. 

Klubben på Sandskeid har – udover den gode gamle Pawnee - 
en ASK 21, LS4, LS8, Duo Discus T samt ældre træfly som K7, 
Ka8b og Ka6e. Klubmedlemmet Ásgeir Bjarnason, som fungerer 
som læge i Akureyri, har også Islands hotteste fly, en ASH 25, sta-
tioneret på Sandskeid, og med den flyver han lange wave-flyvnin-
ger når vejret er til det. 

Motoriserede klubfly som Super Dimona med 115 hk motor 
(som også kan bugsere) er populære til sightseeing-flyvning. Med 
den er det fx muligt at besøge Vestmannaøerne ud fra Islands syd-
lige kyst og den legendariske ø Heimaey, som var centrum for et 
dramatisk vulkanudbrud i 1973, som næsten opslugte hele øen og 
de 4000 indbyggere. I eftertiden har man dog anvendt den enorme 
mængde vulkanske materiale til at forlænge landingsbanen på øens 
flyveplads.   

I det hele taget er den voldsomme natur en del af Island, som 
man lever med. Under vulkanudbruddene under  Eyjafjallajökull 
i 2010 blev flytrafikken (også svæveflyvningen) kancelleret i store 

dele af Norden og Europa, pga. frygten for aske i luften. De island-
ske piloter? De fløj som normalt. Herregud, det var da bare lidt lo-
kal kolorit, og man må sige, at piloterne på Island er rundet af lan-
dets barske natur. 

Vulkanen Holuhraun var i udbrud i 2015 over en periode på over 
100 dage og producerede en kæmpe fontæne af ild og et ”lava-field” 
på ca. 70 km2. Dette var også en sightseeing-begivenhed for svæ-
veflyverne. En af TMG-piloterne, Sigtryggur, fra Akureyri fløj 2 
gange ud til området, centralt på Island med en kammerat. Ter-
mikken/turbulensen over det store område med lava var ”fuldstæn-
dig vild og turbulent”, som han beskrev i en opdatering i NORDIC 
GLIDING i marts 2016. Piloterne måtte anvende fulde luftbrem-
ser og max. fart for ikke at blive suget op i skybasen med variome-
teret limet på stoppet. Under flyvningen forsøgte man også at hol-
de sig fri af områderne med gas, som vulkanen udspyede, men det 
lykkedes ikke helt, for en af piloterne oplevede pludseligt diffust 
syn som var han påvirket af medicin. Flyet returnerede sikkert, en 
stor oplevelse rigere, men forholdene under et vulkanudbrud er 
ikke at spøge med. 

Få kilometer fra Sandskeid ligger verdens 3.største geotermiske 
kraftværk, Hellisheidi Power Station som producerer elektricitet 

og varmt vand svarende til over 300 MW (Island, Albanien og Pa-
raguay er de eneste lande i verden som er 100 % forsynet med grøn 
elektrcitet. Norge ligger på 98 %). Borehuller ned i 2000 meters 
dybde returnerer 300 grader varmt vand. Store søjler af damp (ång) 
stiger op fra kraftstationen. Det kan man faktisk flyve termik på. 
Det kontrollerede vi, da denne forfatter besøgte klubben under et 
nordisk forbundsmøde. Dimonaen steg med over 3 m/s med mo-
toren på tomgang. Men en stærk duft af hydrogensulfid (svovl-
brinte, H2S) (rådne æg) i cockpittet påmindede om, at det nok ikke 
var helsebringende at ligge der hele dagen – hverken for menne-
sker eller flyvemaskine! 

Et besøg på Island og hos den lille gruppe entusiaster kan varmt 
anbefales. Flyvesæsonen er typisk fra maj til tidligt i september. 
Herefter fylder klubben hangarerne op med campere, biler og både 
for at tjene ekstra penge. I sæsonen er det muligt at flyve direkte 
fra både Stockholm, Oslo og København for ekstremt lave priser, 
booker man tidligt er prisen under 1500 kroner for en returbillet 
(hvordan kan flyselskaberne tjene penge på dette?)  Er familien 
ikke modtagelig overfor svæveflyvningens rustikke charme, er et 
stort ”selling-point” de ufatteligt mange muligheder for underhold-
ning og oplevelser i og omkring Reykjavik.  h

Under vulkanudbruddene under Ey-
jafjallajökull i 2010 blev flytrafikken 
(også svæveflyvningen) kancelleret i 
store dele af Norden og Europa, pga. 
frygten for aske i luften. De islandske 
piloter? De fløj som normalt. Herre-
gud, det var da bare lidt lokal kolorit!

”

h Her flyves
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h Den fantastiske sommer - part 2

1. august 2018: Forsøg på 750 kilometer 
trekant.

Vejret var ikke specielt godt til at flyve så 
langt, men på en eller anden måde gik det 
hele op i en højere enhed, sikkert på grund 
af at jeg var i så god flyvetræning at jeg bare 
kunne nyde turen fuldt ud. Jeg tror aldrig 
før jeg har udnyttet vejret så godt.

Task’en jeg havde udskrevet var Hammer 
– Flade kirke (ved Frederikshavn toppen af 
Jylland) – Røgind rundkørsel (Ved Ringkø-
bing ude på vestkysten) – Kiel (Tyskland) 
– Hammer. En 750 kilometer trekant. Så-
dan en er svær at passe ind i Danmark! Vej-
ret var faktisk ikke rigtigt godt nok, specielt 
så det ud til at ville blive svært at nå Kiel 
pga. en front der generede. Så jeg bestemte 
mig til at starte nordpå og håbe vejret var 
blevet godt når jeg kom sydpå. Hvilket ikke 
var tilfældet.

Skyerne var der tidligt, og jeg havde langt 
at flyve, så jeg startede klokken 10:10. Der 
var termik, desværre var skybasen kun knap 
600 meter AGL. Men afsted skulle jeg, så 
jeg stak af med kurs nordpå.

Det sjove var at selv om der var svag vind 
fra NV lykkedes det mig at få gode energi-

te give godt. Det resulterede selvfølgeligt i 
at jeg kørte for hårdt på og endte med at lig-
ge og rode i 4-500 meter i hvad der opleve-
des som en evighed. I virkeligheden tog det 
måske 15 minutter før jeg fik fat, men det 
var lang tid for mig.

Herefter gik det sin skæve gang mod SV. 
Boblerne var ikke fantastiske, men de var 
der altid når jeg havde brug for dem. Da jeg 
kom ned vest for Karup fik jeg endeligt en 
kanon boble helt op til godt 1300 meter – 
jeg var ved at blive helt svimmel!

Efterhånden nærmede jeg mig Røgind 
som ligger tæt på Jyllands vestkyst, og det 
var tydeligt det ikke ville blive ligetil at ven-

de. Vinden var i NV, og der var kun en en-
kelt skygade lidt nord for Røgind der gik 
langt nok mod vest. Så forsigtig flyvning fra 
min gode boble fik mig forbi Røgind, og så 
var det mod NØ til skygaden og følge den 
mod SØ.

Nu skulle jeg så gennem Billund lufthavns 
område. Så jeg meldte ind og fik en trans-
ponderkode. Jeg sagde bare at jeg ville til 
Padborg nede ved den dansk-tyske grænse, 
så han spurgte mig hvor jeg regnede med at 
krydse Billund centerlinie. Jeg svarede at 
det nok blev ca. over lufthavnen. Det blev 
lidt vest for, og manner hvor var vejret godt 
dernede!

Jeg fik da set hele Jylland på 
den tur - 725 km.

ruter til at virke, og når jeg endelig drejede 
rundt gav boblerne godt. Basen hævede sig 
også lidt efterhånden, men det meste af flyv-
ningen op til Frederikshavn foregik i højder 
mellem 600 og 700 meter. Jeg fik set en mas-
se detaljer på markerne som jeg ikke plejer 
at bemærke!

Turen over Limfjorden oppe i Nordjyl-
land var lidt spændende, for det er ikke let 
at komme over meget vand fra 700 meter. 
Men da jeg nærmede mig Frederikshavn 
stod der fine skyer helt ude på østkysten, så 
fine at de var en omvej værd.

Flade kirke blev vendt klokken 12:20 ef-
ter et første ben med 85 km/t. Ikke dårlig 
når man tænker på der var 5 km/t modvind 
og lav base.

Da jeg kom syd for Limfjorden igen så 
skyerne gode ud og jeg var sikker på de måt-

teMA: 
deN fANtAstisKe soMMer
2018 var en utrolig sæson for 
svæveflyvning i Norden med 
gunstige forhold gennem store 
dele af sommermånederne. 
NOrDIc GlIDING er her med i 
cockpittet på en mindeværdig 
flyvning.

Billund var ligeglad med hvor jeg fløj, for 
jeg var helt alene på frekvensen. Så da jeg 
forlod deres område sagde gutten ”hold fest 
et godt tidspunkt du valgte at krydse” og jeg 
kvitterede med at sige at der var dejligt fre-
deligt dernede.

Skrydstrup havde heller ingen trafik, men 
nu kunne jeg se cirrusoptrækket længere 
mod syd. Det lovede ikke godt for Kiel.

Men man opgiver vel ikke uden kamp, så 
jeg fortsatte standhaftigt over Flensborg 
fjord – ned i Tyskland.

Nu gik den imidlertid ikke længere. Cir-
rusoptrækket slog den sidste termik ihjel. 
Så efter lige at have passeret grænsen måtte 
jeg opgive og sætte næsen nordpå. Jeg var 
næsten indenfor glideafstand fra Kiel men 
hvad morsomt ville der være ved at flyve 
derned og så anvende motor? – jeg er vel 
svæveflyver!

Så jeg vendte halen til Kiel og listede hjem-
ad. Det var nu slet ikke sikkert jeg kunne 
komme hjem uden motor, for jeg har ikke 
så gode erfaringer med Sønderjylland om 
eftermiddagen.

Denne gang viste det sig dog fra den bed-
ste side. Det var svært at komme nord for 
Flensborg, men så snart jeg nåede ind i Dan-
mark gik det godt. Jeg var heller ikke så kræ-
sen, for jeg ville bare hjem. Så jeg prøvede 
at holde mig så højt som muligt.

Knap 60 kilometer fra Hammer fik jeg en 
god boble til 1500 meter, og den bar mig 
hele vejen hjem. Sådan et flyvende tæppe 
går altså godt når man skal hjem! h

Vi nærmer os Frederikshavn i det nordlige 
Jylland, og basen stiger.

Aalborg (den største by i Nordjylland og 4. stør-
ste by i DK,red.) passeres på en sydlig heading. 
Man kan se Limfjorden, og den lysegrønne sø er 
en gammel kridtgrav.

Flensborg fjord passeres på vej sydpå.

Af Mads lykke, Vejle Svæveflyveklub 
Mads modtog i øvrigt også sæsonafslutningens 
”Haderslev-pokal” for den længste flyvning fra 
Hammer Flyveplads nogensinde - 820 km, red.)

flyvende tæppe i 
skarpt flyvetrim
”Denne flyvning står som noget helt specielt for mig. Det lykkedes mig ikke at gennemføre 
hele planen, men jeg havde en underlig oplevelse af at sidde på et flyvende tæppe og flyve 
rundt og kigge på landskabet. Det var meget afslappende til trods for, at en stor del af flyv-
ningen var i højder, hvor man normalt er i udelandings-mode.”  
Det beretter Mads lykke fra Vejle SFK om et af årets største oplevelser.  
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h VGc rally 
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VGc-rally i 
koldkrigs-land
Årets VGc-rally blev en stor succes på den tidligere militære flyve-
plads, Stendal Borstel. Den tidligere base for 135 kamphelikoptere 
og 10.000 soldater blev denne gang invaderet af mere fredelig og 
farverig flyvning. 

Stendal, eller Steindal i middelalderen, er 
en stille, historisk by omkring 100 km vest 
for Berlin. Det var en af Hansansforbundet 
af vigtige handelsbyer, der selv i det 14. år-
hundrede var en forvarsling til EU. Men vig-
tigere for os har Stendal en enorm tidligere 
militær flyveplads Stendal-Borstel, som var 
var perfekt lokalitet til et stort VGC Rally 
samt næste års VM. Men det var nødven-
digt med en cykel. 

Som med vores sidste to europæiske ral-
lyer mødte en del russisk hardware os - i 
dette tilfælde en MiG-21 parkeret ved kon-
troltårnet. Det virkede som om, den netop 
var landet efter en fight med en amerikansk 
F-104!

Campingområdet var stort og var blevet 
tilplantet med masser af træer. Desværre 
var vi 20 år for tidligt til at kunne få nogen 
skygge fra dem. Solen var ubarmhjertig, 
specielt under de ofte 30 minutters gang til 

startstedet. På Stendal Borstel var også 2 be-
mærkelsesværdige enorme 2-verdenskrigs-
hangarer med betontag. Hangarer bliver ofte 
beskrevet som 'katedrallignende', men dis-
se lignede virkelig katedraler. En hangar 
slugte alle veteransvæveflyene, mens den 
anden tjente som et luftigt og (relativt) kø-
ligt briefingrum. Faktisk er hangarerne de-
signet til ophængning af 100-vis af faldskær-
me og til at give mulighed for indendørs 
faldskærmshop! 

Det 46. Internationale Rally blev officielt 
åbnet kl. 10 af præsidenten Jan Forster. For 
Jan var det et spændende øjeblik, da det var 
tredje og sidste gang han fik lov til at ringe 
med den berømte ko-klokke for at åbne et 
internationalt rally. 

Det var først, da vi skulle transportere fly-
ene til startstedet, at vi rigtigt forstod, hvor 
stor denne flyveplads i virkeligheden var, 
men flyvningerne startede mandag uden 

Tekst: Andrew Jarvis
Foto: Alexander Gilles, Andrew Jarvis, Jens Trabolt
Tak til Sailplane & Gliding for lån af artikel.

Niels-Ebbe Gjørup i DASKs Grünau Baby IIb 
(Foto: Alexander Gilles)
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problemer. 
Tirsdag var der fin termik til 7.000-8.000ft. 

En britisk Motor Spatz kom i luften for før-
ste gang efter en meget lang restaurering, 
men den ekstreme temperatur førte til, at 
den 4-cylindrede 2-takts Hirth-motor blev 
alt for varm. Russ Hardstads tyskbyggede 
Meise blev gjort klar til start, men Russ var 
med rette bekymret over den forecastede 
regn. Hans 5.000-timers mesterværk gjorde 
retræte til den store hangar. En anden stor-
slået restaurering var en Mü13d. Et problem 
for Meisen og andre fly var dog, at varmen 

resultede i, at kablerne til fx krængerorerne 
hang som overkogt pasta. 

Tirsdag var også den berømte internatio-
nale aften, VGC-traditionen med multina-
tionale kulinariske oplevelser

Onsdag var en af de varmeste dage med 
en skybase på 2.500m. Flere fly kom op i 
8.000 ft. Men nede ved startsteder var der 
drama: Uden varsel blæste det voldsomt op, 
sikkert pga. udløsning af mega-termik. Fle-
re fly blev flyttet af vinden, men taberen var 
en italiensk Bergfalke som tabte sit sideror. 
Senere på aftenen ankom en lang, okklude-

ret front endelig med den første regn i man-
ge uger og heftig CB-aktivitet som varede 
gennem natten.

Torsdag fik en træg start, så en gruppe af 
piloter arrangerede en besætning til gum-
mistart. Ulf Kern klatrede ind i Jiri Leniks 
udsøgte Krajanek. Den første start havde en 
svag medvind. Det næste forsøg i modvind 
blev næsten en katastrofe. Gummirebet svig-
tede under load. Ingen personer blev ska-
det, men fuselagen på den stakkels Kraja-
nek fik ordentlige skader. 

Andrew Jarvis, VGCs nye præsident, debuterer 
med den traditionelle ko-klokke. 

82 deltagende fly i en kæmpe militærhangar, som også rummede andre ”småfly” som fx det 
enorme bi-plan AN 2 (i baggrunden). 

I hot-rod-kategorien var DASKs ASK 13 Cabrio. 
Desværre fik flyet en skade under demontering.

Koldkrigs MIG 21 klar til start ved kontroltårnet. Luftbremsedesign pre-Schempp-Hirth. 

En nyrestaureret Motorspatz kom i luften, men 
desværre var det for varmt for motoren.

Specielt for retro-kulturen; Man låner gerne sit 
fly ud, så andre piloter kan få sig en oplevelse.

Gummistart med ”tilbagevirkende kraft”. Ingen 
personskader dog. 

VGC-piloterne er et skønt mix af alle typer af 
mennesker: Tyske Joachim Jeska er i fin kon-
takt med alle aspekter af himlen, både på 
job og i fritiden. Præsten flyver her K-6e og 
kunne rapportere om en velsignet termik. 

Fast inventar på et VGC-rally: Johannes Lyng, for-
mand i DASK, fejrer næste år 60 år i sporten.  ”Man 
bliver aldrig træt af flyvningen og de uendelige op-
levelser”, lyder konklusionen efter næsten 4500 ti-
mer.  Men lidt skygge i varmen er godt!

h VGc rally 
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det uNderliGste flyslæb NoGeNsiNde
Tekst: Jens Trabolt
Antallet af deltagere på årets rally var højt, sikkert på grund af 
de overkommelige afstande til flere store tyske klubber. I alt var 
der 82 fly og 207 deltagere fordelt på 20 nationer; selv USA var 
repræsenteret. Takket være de 4 baner i anvendelse på samme 
tid lykkedes det at afvikle ca. 100 starter om dagen. Det hjalp også 
med 4 x spil med 1500 meter wire og 3 slæbefly. 
Dog var varmen en reel faktor, som skulle indregnes i startperfor-
mance. Efter en lang dag på det ørken-agtige startsted var jeg 
positivt stemt for at komme længere op i lufthavet og til de kø-
lige temperaturer. 
Så iklædt en t-shirt og shorts afmonterede jeg den bagerste cano-
py på DASK’s fine Kranich og placerede min lange krop i det klau-
strofobiske cockpit. En ultralet comco Icarus med 100 hk motor 
skulle løfte Johannes lyng og yours truly op, men det blev det un-
derligste slæb nogensinde.
For enden af den 3 kilometer lange flyveplads var vi i 30 meters 
højde. Det var vel at forvente med en Ul i front, tænkte jeg. Pro-
blemer var dog, at situationen ikke ændrede sig markant. Jeg blev 
dog distraheret, da et objekt piskede som vanvittigt på min hals. 
Jeg tænkte først, at det var en af selerne i flutter forårsaget af 
fartvinden, men da jeg svingede hovedet rundt for at se, hvad det 
var, fløj et mørkt objekt pludselig ud af cabriolet-cockpittet, men 
instinktivt lykkedes det mig at fange det, før det for evigt for-
svandt ned i en tysk skov. Det var flyets logbog! Sekunder efter 
forsøgte mine (dyre!) randolph Aviator at gøre logbogen kunsten 
efter, men også denne gang lykkedes det at fange dem. Nu hav-

de jeg ikke flere ledige hænder, og det var også det mindste pro-
blem. Vi var cirka 1 kilometer fra flyvepladsen og vi fortsatte uden 
ændringer i kurs med cirka 0,1 m/s stig. Efter en stund og 4-5 km 
fra pladsen passerede vi nogle vindturbiner. Vingerne på turbiner-
ne var højere end os. ”Nu hænger du bare på, Johannes”, telepa-
terede jeg til Johannes i forsædet. Ul-piloten fortsatte gerade aus. 
Vi var efterhånden i 2-300 meters højde, men AlT for langt fra 
Stendal til at komme hjem. Efter en stund var vi i 500 meters høj-
de, og nu signalerede Ul-piloten med vingerne, at nu var han træt 
af os, så vi udkoblede. Jeg rettede min opmærksomhed mod en 
teologisk kommmunikation – en bøn til de højere magter om en 
øjeblikkelig, god og konsistent termikbobbel, som kunne frelse 
os fra en stensikker udelanding. Johannes koncentrerede sig der-
imod med at centrere os i termikken, og ved teamwork af både 
teologi og stick’n’ rudder fik vi efterhånden lidt mere af den yderst 
tiltrængte højde.
Faktisk så meget, at det efterhånden blev ubehageligt koldt i høj-
den. Efter en time i 1500 meters højde var jeg reduceret til en ude-
fineret livløs amøbe i det bagerste cockpit med fartvind af torna-
diske dimensioner.  Johannes, derimod, jodlede lykkeligt i det var-
me cockpit foran (han fløj med canopy, hvilken luksus). ”Ah, det 
kan da være, at vi snart skal lande”, råbte jeg. ”Det er ellers fint 
heroppe”. 
Men for en gangs skyld var det skønt at komme ned i 35 graders 
varme. Og varmt - det var det! Mit kneeboard i TMG’en var smel-
tet, da jeg skulle hjem … h

Stendal-Borstel var tidligere base for 135 kamphelikoptere og 10.000 soldater: Den enorme flyveplads 
rummede derfor også uden problemer det store VGC-rally. Stendal skal også være vært for 36. FAI World 
Gliding Championships i 2020. Næste år er Norfolk Gliding Club vært for VGC-rallyet, cirka 2 timer nord-
øst for London

Så går starten i Kranich! Op ad bakke, i 
35 graders varme og med en vild 100 
hestes Comco Icarus C42 i front.  Det 
blev en rigtig underlig bugsering.  Min-
deværdig, dog!

h VGc rally 

Jeg blev dog distraheret, da et objekt pi-
skede som vanvittigt på min hals. Jeg 
tænkte først, at det var en af selerne i 
flutter forårsaget af fartvinden, men da 
jeg svingede hovedet rundt for at se, 
hvad det var, fløj et mørkt objekt plud-
selig ud af cabriolet-cockpittet, men in-
stinktivt lykkedes det mig at fange det, 
før det for evigt forsvandt ned i en tysk 
skov. Det var flyets logbog! 

”
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h Svedanor-kurser 2019

flyvekurser

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

Nye sVedANor-kurser: her kan du 
udvikle dig som pilot 2019

Kursus lokalitet Dato Afgift Kommentarer rating Tilmelding

Glider Technician, Engineer Ålleberg 16-20/9 7000 SEK Food and lodging in-
cluded

X 1/9

Technician, Practical Ålleberg 23/9-
4/10

17000 SEK Food and lodging in-
cluded

X 1/9

TMG Engine maintenance Ålleberg 12-13/10 5300 SEK Food and lodging in-
cluded

X 1/10

SSG/SlG Engine maintenance Ålleberg 12-13/10 5300 SEK Food and lodging in-
cluded

X 1/10

Pilot Owner Maint. Ålleberg 19-20/10 5300 SEK Food and lodging in-
cluded

1/10

strækflyvnings-kursus, starmoen

Jens Trabolt, Nordsjællands SFK, kursist i 
2013:
”SVEDANOR-kurset på Starmoen er et must 
for alle som er interesserede i at udvikle sig 
som strækflyvere. Instruktørerne har alle 
stor erfaring med flyvning i det fascinerende 
område, som med en stor variation i natur 
kan karakteriseres som et mekka for stræk-
flyvningen.  Det er ikke unden grund, at Star-
moen loggede flest nordiske OLC-km i 2018.” 

tekniske kurser

Tekst og foto: Jens Trabolt
 

Kursus lokalitet Dato Afgift Kommentarer rating Tilmelding

Mountain flying Vågå 9-16/3 2600 NOK 
camp fee

Flying fees, food and lodging not included 1/2

Mountain Jaca Jaca 30/3- 
6/4

740 € Plus rental and tows 1/3

Aerobatics 1 Unlimited 
and basic

Ålleberg 20-31/5 1500 SEK Flying fees (not towing) included. Food and 
lodging not included

X 1/5

cloud flying 1 Ålleberg 14-20/6 2900/1500 
SEK

IMc 1 course/refresher course. Flying fees 
(not towing) included. Food and lodging 
not included

X 15/5

Xc-course Starmoen 15–21/6 1000 NOK Food and lodging not included. 1/6

TMG-flying 1 Ålleberg 25-28/6 1000 SEK Flying fees, food and lodging not included. 15/5

Aerobatic.Unlimited 
and basic.

Starmoen 20-26/7 1700 NOK Flying fees, food and lodging not included. X 1/7

cloud flying 2. Ålleberg 20-26/7 2900/1500 
SEK

IMc 2 course/refresher course 2.Flying fees 
(not towing) included. Food and lodging 
not included.

X 1/7

AVA-Kurs, ålleberg

Glenn Lindström, Östersund FK, kursist ’15
”Skulle jag rekommendera kursen till andra? 
Absolut. När man börjar försöka komma ut 
på samma höjd och med samma hastighet 
som man gick in i manövern, upptäcker man 
hur svårt det är. Under mellantiden får det 
gärna bli en snygg figur också. Mycket beror 
på rätt timing. Rätt roderutslag men för sent 
ger ett helt annat resultat än man väntade 
sig. I stället för att vrida sig kring lodaxeln, 
backar planet, viker sig framåt... eller bakåt, 
sedan har man tappat såväl höjd som fart 
och får börja om från början.”

Mountain flying-kursus, Vågå

Jens Trabolt, Nordsjællands SFK, kursist i 2017:
”SVEDANOR-kurset på Vågå fungerer som en fin 
indgangsbillet til denne unikke og fascinerende ver-
den af temmelig eksotisk flyvning. For et symbolsk 
kursusafgift (for det er det!) får man adgang til en 
meget stor pool af erfaring med instruktører, som er 
klar til at lære fra sig og give gode oplevelser. Denne 
type af oplevelser kan man ikke købe sig til. Det 
kræver, at man er på plads, har lidt tålmodighed, et 
åbent sind og en grundlæggende fascination af 
fjeldverdenen. Har man det, er Vågå et ubetinget 
hit, specielt i de rette årgange.”

Hvad siger Svedanor-kursisterne?

iMc-Kurs, ålleberg

Magnus Söderman, Malmö SFK, kursist 2014:
”Jag kom till kursen med en kaxig inställning om att  det 
här skulle inte vara så svårt, men efter att  ha suttit och 
svettats helkoncentrerad i ca. 4  timmar kändes det 
nästan omöjligt. Det var en helt ny dimension av flygning.
Jag kämpade på, och efter ytterligare några timmar så 
började det plötsligt fungera (yes!!). 10 timmar behövdes 
verkligen. Mot slutet av kursen kunde man flyga mer av-
slappnat och känna att det var riktigt kul. Konstigt nog så 
är det inte svårast att kurva i moln, utan att flyga rakt 
fram på en bestämd kurs.
Förrutom att jag lärde mig flyga i moln, så blev jag en nå-
got bättre pilot som flyger lugnare - mer genomtänkt med 
bättre roderkontroll.
Jag kan varmt rekommendera kursen till alla S-piloter.”
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Tekst og foto: Jens Trabolt

Norge startede sæsonen med den traditio-
nelle seilflykonference på Storefjell hotel d. 
6-7. oktober med den danske konference 
10-11. November og den svenske Billinge-
hus-konferencen ugen efter. 

Gæster, oplægsholdere og udstillere fra 
Australien, Tyskland, Tjekkiet, Holland og 
Slovenien var involveret, og flere af oplægs-
holderne kunne som et rockband på tour 
fortsætte rejsen fra den ene konference di-
rekte til den næste. 

”Mingla” og ”ha kul” var ordførende Ro-

bert Danewids diktum til deltagerne på Bil-
lingehus – men uanset om man var deltager 
i Sverige eller Danmark var der også fine 
muligheder for at blive opdateret med sene-
ste viden om avionics, elektriske drivlinjer, 
aerodynamik, simulatorer, regelværk, vin-
der-strategier, klubudvikling, status fra for-
bundet og meget andet. 

På Billingehuskonferencen var deltagerne 
tvunget til at prioritere stenhårdt, da hele 3 
præsentationer kørte på samme tid. Det er 
nok det, man kalder et first world problem. 

Konferencerne er stedet hvor man træf-
fer gamle venner, og derfor var det også ty-
deligt, ikke mindst på Billingehus, at der var 
kendte ansigter, som desværre var fravæ-
rende; Bl.a. den mest fremgangsrige sven-
ske pilot gennem tiderne, den dobbelte ver-
densmester og mange gange Billingehus-
foredragsholder Göran Ax som omkom i 
februar ved en bilulykke på vej hjem fra 
svæveflyveklubben i Landskrona. Ax blev-
mindet på konferencen med et tyst minut. 

svæveflyvere i 
mingletid
Vintertid er konferencetid i hele Norden for alle ildsjæle.

The travelling road show: 3 af foredragsholder-
ne var både på B-hus og på den danske konfe-
rence: Fra venstre: Arne-Boye Møller, Jonker-
agent og VM-pilot, Jens Trabolt gav status på 
elektroflyvning og Stefan Löfgren orienterede 
om den nordiske RASP-model.

Lars Peder Hansen provokerede de danske del-
tagere: Vi har 508 sider i vores unionshåndbog! 
Er det virkelig nødvendigt?

Aerodynamikeren Loek Boermans gav en lære-
rig historisk gennemgang af vingeprofiludvik-
lingen på Billingehus. 

Vintertid er også tid at opdatere gear og gad-
gets, og messerne er en fin lejlighed til dialog 
med dealerne. Her Göran Karlsson på B-hus.

Den nye danske mobile svæveflyvesimulator 
blev præsenteret på den danske konference. Et 
projekt med mange fine detaljer. 

DSvUs formand Peter Eriksen indledte 
den danske konference lørdag med de 
ca 130 deltagere og delte bl.a. rekorddi-
plomer ud. Søndag var fokus formands-
møde.  

På en tætpakket B-hus-konference filosoferede 
Börje Gustafsson (billedet) og sønnen David fra 
Borås SFK over, hvordan man skaber rammerne 
for den bedst mulige klub.  

Florian Enoksson (i midten med diplom) fra Östra 
Sörmlands FK blev dette års modtager af Danewids-
fondens LS-4. Han overtager flyet fra Lidköpings 
unge piloter, som har disponeret over flyet i 
2018-sæsonen. 

h Konferencer 2018
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h Olc status 2018

Olc er fortsat i 2018 en vigtig markør for strækflyvningen, både 
nationalt og internationalt. I modsætning til 2017 som var et ”an-
nus horribilis”, så har 2018 været absolut fremgangrig med lange 
perioder med perfekt strækflyvningsvejr. 
I Norden har loggerne kørt på overtid i 2018: De danske piloter har 
logget næsten dobbelt så mange kilometer som sidste år: 250 
287 km (2018) vs 134.430 km (2017). Den svenske Olc-deltagelse 
er også øget fra 126 178 km (2017 ) til 164 808 km. Her skal man 
også mindes om, at Sverige har rikssegelflygtävlingen (rST), og 
at mange piloter vælger nok at uploade flyvningerne til rST i ste-
det for til Olc. I Danmark er ”Termikligaen” under IT-teknisk mo-
dernisering og ventes indsatsklar til sæsonen 2019. 
I Norge er de samlede strækflyvningskilometer på Olc øget fra 
139 827 (2017) til 175 454 (2018), og for første gang har Starmoen 
rundet de 100 000 loggede km. 
Når det handler om at være komfortabel i cockpittet har danske 
Erik Skovfra Vejle SFK logget flest timer i Norden med 246 timer. 
Gardermoen SFKs lars rune Bjørnevik ligger efter med 158 timer 
og endelig lidköping SFKs Janne Nordh med 149 timer. Amerikan-
ske Keith Essex har dog fløjet 598 timer i 2018. 
længste 2018-flyvning fiksede Perlan-sponsoren Dennis Tito med  
2 620 km med 162 km/t i en turbinedrevet Arcus J i Argentina. h

olc for duMMies
Olc – eller Online contest er en decentraliseret 
svæveflyvekonkurrence. Efter endt flyvning – 
som ikke skal deklareres på forhånd – kan pilo-
terne uploade deres logfil til Olc-sitet. Her sco-
res flyvningen så på baggrund af hastighed, di-
stance og flytype. 

charmen ved Olc er enkelthed, uforpligtende 
natur samt en udmærket grafisk præsentation 
af flyvningerne.  En anden fordel er dens inter-
nationale standard: Man kan følge med i, hvad 
som sker af spændende flyvninger i andre lande, 
og andre lande kan følge med hvad der sker af 
interessant aktivitet i Norden på Olc.
I Norge er Olc eksempel ”nationalkonkurrence”, 
mens Danmark har også har ”Termikligaen” og 
Sverige rikssegelflygtävlingen (rST).  
Antallet af Olc-deltagere er 15 540 i 2018.

olc 2018
Fra ”Annus horribilis” til ”Annus mirabilis”.  Den elendige 2017-sæson er næsten glemt, for i år kørte 
IGc-loggerne på højtryk. Det var kort sagt perfekt strækflyvningsvejr.
Tekst og foto: Jens Trabolt

Olc champion Sverige

# pilot Klub olc-point

1 Jan-Ola Nordh lidköpings FK 3634.22

2 Hannes Wemming Kronobergs SFK 3439.27

3 Guenther Priebe Aec Kropp 3255.35

4 Mats romson Siljansnäs FK 2980.57

5 Kjell Folkesson Borås SFK 2968.55

6 Tonny Olsson Stockholms SFK 2902.30

7 Thomas Hansen Stockholms SFK 2818.67

8 Matthias Krause (DE) Kölner Segelflieger 2697.76

9 Magnus Schön Feringe SFK 2666.80

10 Wolfgang rojahn (DE) Ac von lübeck 2596.72

Bästa flygning Sverige

# points pilot km km/h dato
1 863.56 Stefan langer (DE) 819.95 112.37 23-05

2 765.78 Hannes Wemming 741.62 97.22 30-06

3 733.97 Wolfgang rojahn 
(DE)

693.53 91.74 22-05

4 709.59 Jan-Ola Nordh 594.30 75.54 03-08

5 667.80 lars-Göran Uhr 662.68 100.67 30-06

6 660.70 Guenther Priebe (DE) 691.99 104.13 02-06

7 658.51 Hans-Fabian leo 547.71 91.17 10-07

8 654.59 Kjell Folkesson 630.07 92.91 01-07

9 646.26 Ingo Bielenberg 655.37 90.86 22-05

10 629.85 Thomas Hansen 527.19 86.91 12-07

Aktivitet: Flygfält Sverige

# flygfält km flights piloter
1 Eskilstuna Ekeby 45,354.10 172 41

2 ljungby Feringe 18,659.82 85 24

3 långtora 20,159.44 61 8

4 Siljansnäs 15,276.87 54 7

5 Borås Viared 13,754.90 43 12

6 lidkoping 8,735.45 28 3

7 Arboga 4,693.32 16 5

8 Kronobergshed 5,035.01 13 1

9 Arvika 4,963.42 15 1

10 Dala Järna 3,711.26 13 3

Alla flygningar Sverige

# points pilot km flights

1 7,602.10 Mats romson 7,361.14 19

2 6,127.42 Tonny Olsson 7,397.48 20

3 5,906.44 Jan-Ola Nordh 5,849.08 12

4 5,846.79 Hannes Wemming 5,924.46 17

5 5,273.02 Fritz Schweikart 5,005.04 20

6 4,887.30 Matthias Krause (DE) 4,963.42 15

7 4,872.10 Guenther Priebe (DE) 4,978.25 12

8 4,719.48 reno Filla 5,013.42 27

9 4,638.11 Per carlin 4,385.04 20

10 4,541.65 Thomas Hansen 4,174.99 12

Olc champion Danmark

# pilot Klub olc-point

1 Mads lykke Vejle SFK 3945.02

2 Anders Mølgaard Nordsjællands FK 3872.04

3 Erik Skov Vejle SFK 3727.15

4 Klaus Hagensen Silkeborg FK 2909.89

5 Jan rasmussen Skrydstrup SFK 2725.83

6 Jens Bjørn-larsen Nordsjællands SFK 2720.39

7 Johny Johansen Kalundborg FK 2643.82

8 Klaus Degner Nordsjællands SFK 2636.85

9 claus Bisgaard Skrydstrup SFK 2451.60

10 Ulrik Sørensen No club- HG/PG 2420.60

Bedste enkelt-flyvning Danmark

# points pilot Km km/h dato
1 793.74 Mads lykke 724.49 89.13 01-08

2 766.89 Anders Mølgaard 706.10 94.54 23-05

3 724.79 Jens Bjørn-larsen 659.36 98.70 23-05

4 670.66 Erik Skov 571.03 71.27 22-07

5 663.80 Morten Bennick 664.63 93.01 01-07

6 616.97 Klaus Hagensen 644.17 100.69 01-07

7 597.62 Jan rasmussen 577.54 97.27 23-05

8 571.09 Klaus Degner 582.98 81.36 19-07

9 567.27 Johny Johansen 574.70 90.79 01-07

10 559.08 Hans-christian 
Kolb

623.42 85.47 23-05

Alle flyvninger Danmark

# points pilot Km flights

1 14,465.47 Erik Skov 13,278.00 32

2 11,392.52 Mads lykke 11,697.49 25

3 7,470.45 Sviatoslav roublev 7,037.00 27

4 6,011.53 Michael Mix 7,139.87 28

5 5,897.89 Anders Mølgaard 5,796.79 12

6 5,832.39 Felipe cvitanich 5,953.59 20

7 5,355.79 Kenneth Petersen 5,622.52 28

8 4,964.65 Thomas Grove 4,868.07 18

9 4,943.22 Hans-christian Kolb 4,788.79 18

10 4,905.23 Jan rasmussen 5,028.64 15
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h Olc status 2015h STATUS Olc 2014 h STATUS Olc 2018

Lidköpings Janne Nordh klar til start i Discus 2T.

Til venstre: Norsk OLC-champion Lars Rune Bjørnevik, Gardermoen 
SFK, svensk OLC-champion Janne Nordh, Lidköpings FK, yderst th. 
dansk OLC-champion Mads Lykke, Vejle SFK.

(SUM AF PILOTENS 6 BEDSTE FLyVNINGER)

Aktivitet: Flyveplads Danmark

# flyveplads km flights pilots

1 Arnborg 98,192.53 379 61

2 Hammer 35,988.70 100 9

3 Gørløse 17,613.72 83 17

4 Vojens Skrydstrup 14,312.62 75 12

5 Herning Skinderholm 16,794.94 70 14

6 Kalundborg 13,519.12 44 6

7 Aars 11,916.44 67 16

8 christianshede 10,184.07 34 9

9 Aarhus True 3,880.87 21 8

10 Vøjstrup 4,700.15 20 4

Olc champion Norge

# pilot Klubb olc-point

1 lars rune Bjørnevik Gardermoen SFK 4120.95

2 Erlend Sørbye Elverum FK/Seil 3705.49

3 Per Morten løvsland Sandefjord SFK 3673.57

4 Øyvind Moe Elverum FK/Seil 3216.65

5 Daan Pare Amsterdamsche c v 
Zweefvliegen

3119.62

6 Henk de Waard Amsterdamsche c v 
Zweefvliegen

3024.29

7 Arne Martin Güettler Drammen FK 2980.93

8 rune Hovda Os Aero Klubb 2833.64

9 Øystein Bjørklund Sandefjord SFK 2717.03

10 Ingar Pedersen Drammen FK 2649.84

Alle flyvninger Norge

# points pilot km flights

1 11,422.37 lars rune Bjørnevik 11,633.53 25

2 10,069.04 Erlend Sørbye 10,853.53 24

3 9,928.42 Per Morten løvsland 9,704.23 30

4 9,741.61 Svein larssen 10,788.91 45

5 8,182.71 rune Hovda 8,783.54 26

6 6,904.65 Arne Martin Güettler 6,478.57 27

7 6,375.99 Geir raudsandmoen 7,107.85 24

8 4,809.35 Kato Kvitne 4,655.12 20

9 4,546.72 Øyvind Moe 4,779.68 12

10 4,461.48 Jo Inge Bjørø 4,507.53 19

Bedste enkelt-flyvning Norge

# points pilot Km Km/h

1 930.05 Per Morten løvsland 989.30 109.69

2 834.35 lars rune Bjornevik 795.37 102.54

3 807.27 Øyvind Moe 766.09 98.52

4 730.36 Erlend Sorbye 722.07 93.63

5 681.73 Daan Pare 675.98 100.56

6 664.59 Henk de Waard 685.79 96.60

7 658.51 Arne Martin Güettler 575.72 60.08

8 613.29 Ingar Pedersen 595.06 94.79

9 576.66 Ola Heien 528.36 87.53

10 565.91 Jan Eric chute 523.72 78.03

Aktivitet: Flyplass Norge

# points flyplass Km flights pilots

1 95,658.70 Starmoen 100,584.34 352 53

2 27,488.57 Notodden 26,805.01 113 23

3 8,784.31 Klanten 8,640.83 58 17

4 7,775.58 Bømoen 7,627.85 54 15

5 7,170.01 lunde 6,906.69 34 12

6 6,381.50 Os Vaksinen 
Ulven

6,873.55 28 9

7 5,200.00 Hokksund 5,261.91 24 8

8 3,882.38 Frya 3,961.77 31 12

9 2,943.21 Oppdal 3,178.29 24 9

10 2,618.43 Bjorli 2,598.68 26 8
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På den nyligt afholdte Svæveflyvekonference havde lars Peder 
Hansen et interessant indlæg omkring regler og stillede spørgs-
målet: Har vi for mange regler? 

Det hurtige svar er naturligvis ja, vi har for mange regler, og vi 
skal forsøge at reducere antallet af regler, specielt de regler, som 
umiddelbart virker forkerte og unødvendige i forhold til det, vi øn-
sker at opnå med reglerne, nemlig et højt niveau af sikkerhed. 

Blandt konferencens deltagere var der bred enighed, om at 
holdninger og en sund kultur er langt bedre end regler. Vi behø-
ver i virkeligheden kun at gøre en ting – at flyve ordentligt så vi 
ikke forårsager ulykker, og så behøver vi ingen regler. 

Holdninger og kultur er helt sikkert vigtigere end regler, det må 
vi aldrig holde op med at arbejde med. Med hensyn til reglerne, 
bliver vi nok nødt til at have nogle. 

Hvis man for eksempel forestillede sig, at der ikke var regler 
for, hvornår man skulle have et PFT, er jeg bange for, at det ville 
give anledning til en hel del endeløse diskussioner mellem nogle 
piloter og de stakkels instruktører, som er sat til at forvalte ope-
rationerne i klubben. Jeg er overbevist om, at langt de fleste in-
struktører er glade for, at der er faste rammer for, hvornår man 
skal have et PFT. Det gør det noget nemmere at være instruktør. 

Samtidigt må det jo ikke forhindre den enkelte pilot eller in-
struktør i at tænke sig om, og blive enige om, at det nok er bedst 
med en tur i den to-sædede, inden det går løs i lS-4eren, hvis 
man er nede i den gule eller røde del træningsbarometeret. Det 
er her ”holdninger” og ”sund kultur” kommer ind i billedet. Na-

turlovene er nu en gang ligeglade med, om man har et gyldigt 
PFT. Hvis man mangler rutine, er det en rigtigt god ide at flyve en 
tur med en instruktør.

En anden grund til reglerne er, at vore standarder så giver ad-
gang til at flyve i det samme luftrum som den tunge kommer-
cielle luftfart. rettighederne til at flyve her er betingede af, at vi 
kan dokumentere det krævede niveau m.h.t flyvefærdigheder, 
materiel og helbred. Det er simpelt hen et krav fra resten af sam-
fundet.

Dermed ikke sagt at vi ikke skal gøre reglerne logiske, nemme-
re at forstå, og nemmere at administrere. Det skal vi hele tiden 
arbejde på, og vi kan gøre det bedre på mange områder.

De nye regler for EASA-certifikater, som vi er ved at indføre i 
Danmark, er et eksempel på, at regler kan være fornuftige. De 
europæiske svæveflyver unioner har selv skrevet reglerne, base-
ret på det vi synes var nødvendigt og fornuftigt. Dette er heref-
ter godkendt af EASA og EU, stort set uden bemærkninger. Vi 
demonstrerede her over for de europæiske myndigheder, at vi har 
kulturen og holdningerne til at administrere os selv.

Nu gælder det om at få reglerne indført uden, at vi straffer os 
selv med for megen bureaukrati. Det er vi godt på vej til med god 
støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som heller ikke øn-
sker unødvendige regler og administration. 

Med ønsket om et Godt Nytår 2019 til Unionens medlemmer 
og stor tak til alle de, som støttede vore aktiviteter i det forløbne 
år. h

af Peter Eriksen, Formand, DSVU

     LEDER:  
Har vi for mange regler?

De nye regler for EASA-certifikater, 
som vi er ved at indføre i Danmark, er 
et eksempel på, at regler kan være for-
nuftige. De europæiske svæveflyver 
unioner har selv skrevet reglerne, ba-
seret på det vi synes var nødvendigt 
og fornuftigt. Dette er herefter god-
kendt af EASA og EU, stort set uden 
bemærkninger. Vi demonstrerede her 
over for de europæiske myndigheder, 
at vi har kulturen og holdningerne til 
at administrere os selv.

”
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h Airfee

Nærværende indlæg skal ses som det første i en række med ideer 
til, hvordan vi kan fastholde og udbygge medlemsskaren af svæve-
flyvere.

Ideen om et Airfee er opstået med inspiration fra golfsportens 
greenfee. 

En række parametre er identiske for golfsporten og svæveflyv-
ningen. Begge sportsarter kræver, at den udøvende afsætter det 
meste af en dag til aktiviteten. Udgifterne i forbindelse med et med-
lemskab af en golfklub minder også meget om udgifterne i forbin-
delse med et medlemskab af en svæveflyveklub. Dansk Golfunion 
oplyser, at det gennemsnitlige klubkontingent i 2017 var kr. 5.929,- 
Endelig skal anføres, at begge sportsgrene er langtidsholdbare så-
dan at forstå, at man, hvis helbredet ellers tillader det, kan dyrke 
sporten aktivt gennem hele livet. 

Alligevel er der en slående forskel (skillnad, red.) i antallet af 
medlemmer i danske golfklubber og i danske svæveflyveklubber. 
Hvor vi i DSvU kan mønstre under 1.500 aktive svæveflyvere kan 
Dansk Golfunion mønstre over 150.000 aktive golfspillere, altså 
100 gange flere(!) 

Jeg er temmelig sikker på, at denne meget store forskel navnlig 
skyldes to specifikke forhold ved golfsporten. Det drejer sig om 
golfens handicapregler, der gør det sjovt for en ”rookie” at spille 
mod selv ”Tiger Woods” og så muligheden for at spille ”greefee”.

Greenfee giver mulighed for, at en golfspiller for en dag kan spil-
le på en anden bane end den, han som klubmedlem har ret til. Sam-
tidig kan golfspilleren benytte den fremmede klubs faciliteter på 
samme vilkår som medlemmerne i den fremmede klub.

Dermed kan man som golfspiller få større variation i sporten, 
idet man både får spillet på nye baner og får mødt nye mennesker 
og udbygget netværket indenfor sporten.

Skulle vi ikke overveje at systematisere noget tilsvarende inden-
for svæveflyvningen?

Jeg mener, at en sådan ordning vil kunne bidrage til et mere sjovt 
svæveflyverliv og dermed være med til at fastholde medlemmer-
ne. Det er altid morsomt at flyve fra en ny plads og over et nyt land-
skab med nye termikforhold. Herudover vil der kunne udveksles 
erfaringer og hentes inspiration fra en endnu større skare af pilo-

ter til gavn for både præstationer og flyvesikkerhed.
Sidst men ikke mindst vil en ”Airfee”-ordning kunne give en 

bedre udnyttelse af klubbernes materiel og dermed en bedre øko-
nomi. Personligt oplevede jeg i den forgangne sommer, at der i fle-
re klubber stod fly i hangaren selv på gode dage på grund af mang-
lende piloter. Samtidigt var der klubber, der ikke havde fly nok til 
de piloter, der gerne ville flyve. Sidstnævnte er frustrerende for den 
enkelte pilot mens førstnævnte er frustrerende for den enkelte klub 
og i sidste ende økonomien i klubben.

Med muligheden for en airfee på eks. kr. 350,- kunne man må-
ske løse begge ovenstående problemstillinger.

Har man betalt ”Airfee” til en fremmed klub skulle man således 
kunne benytte klubben og klubbens materiel for en dag på lige fod 
med den fremmede klubs medlemmer.  

Således vil eksempelvis en sommerferietur rundt i fædrelandet 
kunne kombineres med besøg hos en eller flere svæveflyveklub-
ber, hvilket vil bidrage positivt til både træningstilstanden og den 
rent mentale tilstand. Selvom strand og sol er dejligt, kan det være 
frustrerende i længden at ligge på ryggen og kigge op på 3/8 Cu og 
en base på over 2.200 meter.

Dansk Golfunion oplyser, at danske golfklubber i gennemsnit 
har 3.811 greenfeespillere pr. år. Skalerer vi det ned til svæveflyve-
forhold (1:100) vil en gennemsnitlig klub altså kunne regne med 
ca. 38 ”Airfees” pr. år.

Med en Airfee på kr. 350,-, en gennemsnitlig timepris på. kr. 
200,- og en gennemsnitlig flyvetid på 1½ time ser regnestykket for 
den enkelte klub ud som følger: Ekstra indtægt: 38 x (kr. 350 + kr. 
200 x 1½) = kr. 24.700,-

Ovenstående svarer til indtægterne fra ca. 4 nye medlemmer. 
Jeg har langt fra tænkt konceptet til ende og håber på, at vi i det-

te forum kan få en konstruktiv diskussion om ideens egnethed og, 
i givet fald, få den modnet, så det bliver muligt for de enkelte klub-
ber at få den ført ud i livet. h

idéhjørnet: 
introduktion af 
”Airfee”?
Nu ingen panik, dette er ikke endnu en afgift, men 
et initiativ, der måske kan gøre svæveflyvningen 
endnu morsommere, skriver læseren Søren Braes i 
dette indspark.

Har man betalt ”Airfee” til en frem-
med klub skulle man således kunne 
benytte klubben og klubbens mate-
riel for en dag på lige fod med den 
fremmede klubs medlemmer.   

”

søreN brAes
Klub: Holstebro FK & Tønder Flyveklub
flyvetimer: 200
Alder: 54
uddannelse: civilingeniør + HD
job: Finansiel risikorådgivning til banker 
(cmp.as) + lille egen urforretning (pilo-
tur.dk)
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Tekst og foto: Jens Trabolt

Tekst og foto: Jens Trabolt

sebAstiAN KAWA
Født 1972
Aktiv karriere i svæveflyvning 1988 - 
Timer +5200
Job læge
Familiestatus Gift med Anna, to børn
Klub Aeroklub Bielsko Biala
IGc rank: 1

h riding’ with the King

ridin’ with 
the King
Vi behøver rollemodeller og helte i svæveflyvningen. Det er dem, 
som inspirerer os og viser hvad der er muligt, når man mixer råt 
talent og vilje til at vinde. Sebastian Kawa er uden diskussion ver-
dens bedste pilot. Med 27 VM-medaljer, heraf 22 guld i varierende 
klasser er han kongen, som alle er tvungen til at forholde sig til. 
Men hvem er Sebastian Kawa egentligt? NOrDIc GlIDING har flø-
jet med ham på hjemmebane i Zar, Polen. 
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Sebastian Kawa får hjælp af eleven Jarek til at flytte Bocianen ud af han-
garen. 

”Mr. Kawa, Mr. Kawa, I’ve travelled all the way from Montreal to fly with 
you...please!” Der er fans overalt, hvor Sebastian viser sig ...

Kawa svarer hurtigt på emailen. Jo, vi kan mødes – og 
specielt, hvis det kan være på hjemmebanen i  
Międzybrodzie Żywieckie, ca 2 timer i bil syd for Kra-
kow. Der er også her ”Mountain Gliding School Zar” 

ligger, og ganske tæt på Bielsko-Biala, hvor de mange SZD-fly (Pu-
chacz, Pirat, Junior, Perkoz) er designet og bygget. Kort sagt er re-
gionen Polens svar på Rhön og Wasserkuppe. Ikke bare på grund 
af flyvningen, men også landskabet med 4-600 meter høje hang- 
og bølgevenlige fjeld. 

Kawa bor her og arbejder i byen som læge, hvor han også er op-
vokset. Begge hans forældre var læger og far Thomasz var en frem-
gangsrig svæveflyver, og selvfølgelig er Sebastian også medlem af 
den lokale klub. Selv en verdensmester skal jo have en base. 

At komme i audiens med Kawa er som at møde Michael Schu-
macher og Dalai Lama på samme tid. En eliteperformer og en fi-
losof på flyvningens vegne. Derfor strammer man sig lidt ekstra 
an, for her er en person, som gang på gang har bevist, at han er den 
bedste, mest konsistente og hurtigste. Uanset hvilket fly, klasse el-
ler kontinent Kawa flyver i, vil han kæmpe for, og med største sand-
synlighed vinde, førstepladsen. 

”Hvad vil du?”, spørger Kawa, da vi møder ham på flyvepladsen? 
”I går var vejret meget bedre. 2000 meter base. Men i dag er det 

bare 1400-1500 meter og svag vind. Vi har bare en Bocian. Vil du 
flyve i den?” 

Ja, selvfølgelig. Det er ikke instrumentet, men musikeren som er 
det vigtigste!

Alle klubkammerater og folk på flyvepladsen hilser hjerteligt på 
Kawa, da vi ankommer. Det er tydeligt, at han er højt respekteret 
på flyvepladsen. Så hvordan er det egentligt at være en ”Gliding 
celebrity”, en berømthed som alle vil invitere til camps og flyve 
med? 

”Ah, det er ikke så ofte jeg møder fans, siger Sebastian med sin 
typiske underspillede og ydmyge karakter, men det bliver øjeblik-
keligt sønderskudt, da en canadisk turist ankommer til flyveplad-
sen og straks ser sin helt, den store verdensmester Sebastian Kawa: 

”Oh, Mr Kawa, Mr. Kawa, I have traveled all the way from Mon-
treal to meet you. Can I please have a flight with you, it would mean 
a lot to me?”, plager han, mens han danser rundt om os. “Jaja”, si-
ger Sebastian tålmodigt og venligt. ”Men jeg skal flyve med Jens 
først.”. 

Flyvepladsen på Zar er lidt speciel med en kraftig højdevariati-
on mellem top og bund (60 meter) Uanset vinden starter man al-
tid ned ad bakke, og lander op ad bakke. De lave omgivende fjeld 
kan producere klassiske vindfænomener som kraftig hang, bølge, 

rotor og synk, siger Sebastian.
”Faktisk lykkedes det mig som slæbepilot engang at starte et an-

det svævefly på en dag med kraftig vind. Men det var umuligt for 
mig at lande med slæbeflyet på Zar – efter 3 forsøg måtte jeg flyve 
de 70 km til Katowice og lande der. Vi har også haft flere eksem-
pler på, at piloter må lande i søen nedenfor flyvepladsen pga stærk 
synk”, siger Sebastian, mens vi gør os klar til start i cockpittet: ”Hvis 
du tror, at vand er et problem med glasfiberfly, så skulle du prøve 
med en gammel trækonstruktion …”, bemærker han tørt.

I forsædet er jeg ganske spændt på hvilken type af flyvning jeg 
skal opleve. På youtube ligger en video fra World Air Games i 
Dubai, hvor Kawa flyver en Discus på et ”interessant” finaleglid 
over ørkenen, ledsaget af ground effect demonstration over flyve-
pladsens asfaltbane, derefter et skarpt pull up, en 180 graders sving 
og landing den modsatte vej med en perfekt eksekvering af ener-
gi-management. En verdensmester har nok andre grænser end en 
”Joe-average” som mig. 

Start fra Zar. Det er en kort bane  (under 500 m) med stor downhill-kompo-
nent, hvor man i de første sekunder efter start committer sig til udelan-
ding i enten by eller sø i tilfælde af afbrudt start... 

h riding’ with the King
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”Nej, jeg flyver aldrig vilde manøvrer med folk uden at afstem-
me det først”, siger Sebastian fra bagsædet. ”Det lærte jeg ret tid-
ligt i min sejl-karriere. Jeg sejlede engang i mine ungdom med ka-
tamaran på søen i temmelig hård vind, og jeg fik lokket min kam-
merat til at sejle med mig, og det blev nok lidt mere crazy end jeg 
havde stillet i udsigt. Ved den første bølge (våg, red.) tabte min ven 
den ene sko. Ved næste bølge tabte han den anden sko og ved 3. 
bølge fløj han omkring masten i sin sikkerhedsline! Siden da var 
der ingen, som var interesserede i at sejle med mig, hahahaha!”, 
griner Sebastian som får æren af flyve den gamle Bocian under 
starten. 

Det var nu ikke det eneste stunt som Kawa har eksekveret. Se-
bastian er stort set opvokset på flyvepladsen. Han kom til Zar i en 
alder af bare 4 år, da hans far Tomasz blev læge på det lokale hy-
dro-kraftværk. Flyvepladsen blev hurtigt hans favoritsted, og en 
naturlig aktivitet for en flyveinteresseret dreng var at hjælp med at 
koble flyene før hver flyslæb. Det fungerede rigtig fint, indtil en 
dag en ekstern Wilga som havde fungeret som slæbefly på Zar vil-
le flyve hjem til Bielsko-Biala. Unge Sebastian havde som vanligt 
koblet Wilgaens slæbetov til et svævefly, og det blev et vældigt kaos, 

da Wilgaens pilot startede for at flyve hjem, men med et svævefly 
UDEN pilot efter sig. Det var bare en ekstremt hurtig indgriben af 
flyvepladschefen som sikrede, at det ikke udviklede sig til mere end 
en morsom beretning. 

”Siden den dag har jeg altid har respekt for flyvepladschefer”, jo-
ker Sebastian. 

Tilbage i nutiden: Vi bliver hurtigt airborne, hvilket er fint, for 
vi har bare 450 meter tilgængelig til starten, og da banen forsvin-

der bag os er der bare by og sø som alternativer i tilfælde af afbrudt 
start. Men Sebastian er – selvfølgelig – en kompetent autoritet bag 
kontrollerne, og vi stiger hurtigt hjulpet af hanget op til 400 meter, 
hvor vi vinker adjø til det motoriserede uhyre. 

Forventer man en stålsat, kompromisløs og ildspyende verdens-
mester så er det ikke denne version, vi præsenteres for. Ikke i dag, 
i hvert fald; Kawa er afslappet, høflig, underholdende og er ivrig 
efter at fremvise områdets interessante features for en svæveflyver. 
”Her er der triggerpunkterne for bølge”, ”her er der typisk synk”´, 
siger han mens vi flyver rundt i landskabet. En perfekt vært og be-
hagelig at flyve med. Den første observation: Faktisk flyver Kawa 
slet ikke. Det gør flyet selv. Det er bare enkelte korrektioner på kon-
trollerne fra tid til anden. Vi centreres i en termikbobbel. Styrepin-
den er stort set stationær. ”Se nu, jeg har fløjet 2 runder i boblen 
uden at røre pinden”, bemærker han. ”Nu flyver du”, og vi flyver 
afsted mod en sammenkagning af CU’ere, som jeg håber vil give 
os stig. Strategien lykkedes, men det er for svagt til at svinge rundt 
i, så jeg fortsætter som håbefuld Kawa-kopi med små korrektioner 
på rorene. ”Når flyet bestemmer selv, så er man også i meget bed-
re ”tune” med luften”, siger han og fortsætter: ”Det er også det som 

er attraktionen med svæveflyvningen. At opleve naturen og hele 
tiden vurdere og fatte beslutninger. For mig er motorflyvning uin-
teressant – der er der ingen sport i. Det er bare at sætte power og 
monitorere instrumenterne”, siger han. 

Sebastian har vundet mindst 21 guldmedaljer, og det spiller ikke 
rigtigt nogen rolle, hvilken type eller klasse han stiller op i, så vin-

Forventer man en stålsat, kompro-
misløs og ildspyende verdensmester 
så er det ikke denne version, vi præ-
senteres for. Ikke i dag, i hvert fald; 
Kawa er afslappet, høflig, underhol-
dende og er ivrig efter at fremvise om-
rådets interessante features for en 
svæveflyver

” Den første observation: Faktisk flyver 
Kawa slet ikke. Det gør flyet selv. Det 
er bare enkelte korrektioner på kon-
trollerne fra tid til anden. Vi centreres i 
en termikbobbel. Styrepinden er stort 
set stationær. ”Se nu, jeg har fløjet 2 
runder i boblen uden at røre pinden”, 
bemærker han.

”
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På vej op mod hanget nord for Zar. 

I luften over Zar er Kawa på hjemme-
bane. Han har fløjet herfra 40 år og 
er en verdensmesterlig guide i luften
Stort billede: Der er ganske intensiv 
paraglider-aktivitet på toppen af 
Gora Zar og vandreservoiret. Svæve-
fly og paraglidere deler samme inte-
resse, men har ikke altid samme ide 
om gaggle-disciplin. 
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der han. Hvad er baggrunden?
”Jeg tror, at det stammer fra min succesfulde sejlerkarriere, hvor 

jeg fik meget træning i konkurrencer og strategi”, siger Sebastian 
efter en kort tænkepause. ”Egentlig er det interessant, for svæve-
flyvningen er i dag meget bedre beskrevet rent teoretisk end sejl-
sporten. Da jeg sejlede fra jeg var 8 år gammel og 10 år frem på et 
meget højt niveau internationalt, var der stort set ingen litteratur 
som kunne give mig gode råd og tips. Jeg måtte udvikle min egen 
strategi og lære selv.”. 

Som ventet har Kawa mange facetter som pilot. Ud over at være 
kendt som verdensmester er han ofte at finde i bagsædet som in-
struktør. Men for pilot som har en så dyb og nuanceret viden om 
svæveflyvning, må det da være svært at instruere elever? 

”Nej, egentlig ikke”, siger Kawa fra bagsædet: ”Men jeg har ofte 
forsøgt at lære eleverne for meget på samme tid, fordi jeg har væ-
ret for over-ambitiøs. Det vigtigste er, at eleverne lærer at udnytte 
termikken optimalt, og hvis jeg skulle give nye strækflyvere et godt 
tip, så ville det være at flyve med en dygtig strækflyvningsinstruk-
tør et par gange om året. En som der ikke er bange for at flyve”. 

Kawa har selv 5200 timer (5201 efter dagens flyvning!) og et gen-
nemsnit på cirka 3 timer på flyvning, og han får ofte henvendelser 
om at deltage i træningslejre og lignende. ”Men det er svært at sige 
ja til alle tilbud, for det er ofte for langt væk”, og som han siger: ”Jeg 
er også nødt til at tjene penge på jobbet”. 

Og her viser svæveflyvningen sig som en vanskelig sport at dri-
ve på heltid. Det er ganske enkelt vanskeligt at finde partnere og 

sponsorer med tilstrækkelig økonomisk støtte. Havde Kawa valgt 
en karriere som tennis- eller golfspiller ville hans succes og talent 
have placeret ham under et vandfald af guld. Men ikke svæveflyv-
ningen som ganske enkel er for nichepræget til at appellere til de 
store sponsorer og massepublikum. Kawa ejer i øvrigt ikke noget 
svævefly selv: ”Det er også derfor, jeg ikke stiller op i åben klasse. 
Det er ganske enkelt for dyrt for mig med fx EB 29 R.”  Man kun-
ne dog tilføje, at der trods alt er mange piloter med vinder-ambi-
tioner, som stiller deres fly til disposition til flyvning med Kawa – 
fx den polske pilot Christoph Matkowski som blev verdensmester 
med ASG 32 og Kawa i årets 20 meter VM i Hosin. I samme ASG 
32 Mi blev Matkowski og Lukasz Wojcik nummer 5 til VM i Li-
tauen i 2016. 

Men som polak har Kawa også en vis tradition for at flyve med 
polske fly – fx har han haft en længerevarende karriere i Diana-
flyene, og dette er nu fortsat med den nye stjerne på himlen ”GP 
Gliders” som han vandt verdensmesterskabet i 13,5m-klassen i Sza-
tymaz, Ungarn sidste år i juli: 

”Faktisk var Velo 14, som jeg fløj i, rigtig fin, også ved høj ha-
stighed. Derfor var det meningen, at jeg skulle stille op i den selv-
startende 15-meter elektrovariant, GP 15 Jeta til VM i Ostrow, men 
efter få dages testflyvninger før konkurrencen blev det klart for 
mig, at der var et problem med flyet, specielt ved høj fart, hvor po-
laren sank som en sten. Dette var demomodellen som var blevet 
produceret under stort tidspres inden Aero Friedrichshafen-ud-
stillingen, og da vi kontrollerede vingeprofilen, var der en variati-
on på op til 4 mm i vingetykkelsen. En produktionsproces var helt 
sikkert slået fejl, men vi er ikke helt klar hvor. Derfor besluttede 
jeg i sidste øjeblik at stille op i en ASG 29, som jeg vandt med”, for-
klarer Kawa. Men det var ikke det eneste polske fly, som havde ”is-
sues”.

”Det var i øvrigt også problemer med Diana 3 som Lukasz Wo-
jcik stillede op til VM-18 meterklassen i Hosin. Flaps-systemet var 
ikke stærkt og rigidt nok til at holde minusstillingen under stor 
fart, så det gav meget stor modstand og skadede high-speed-pola-
ren. Lukasz har en flyvestil, hvor han flyver meget hurtigt og ag-

Hvor længe skal kongen regere fra sin trone? ”Jeg tror ikke, at jeg flyver konkur-
rencer om 20 år”, siger Kawa fra bagsædet: ”Det polske svæveflyveforbund har 
25 guldmedaljer, og mere end 15 styk er mine. Jeg har prøvet at vinde mange 
gange, og på et tidspunkt vil jeg prøve noget andet.  

”
Den canadiske turist skal naturligvis have signeret sin elev-logbog af 
Kawa. Så kan man krydse det af på ”bucket-listen”.

gressivt på glid, så det var et stort problem. Jeg selv flyver nok mere 
konservativt. Det er vigtigt at have gode resultater over hele kon-
kurrencen”, siger Kawa. 

Det er måske også derfor, at han aldrig har havareret sådan rig-
tigt i de i alt 5200 timer. Største skade var at ramme en pæl på en 
mark under en udelanding. Skaden på forkanten blev repareret til 
næste dag. Det betyder også, at hustruen Anna aldrig rigtig er be-
kymret over Sebastians deltagelse i de mange verdensmesterskaber 
og konkurrencer. Erfaringen viser, at det kan være farlig flyvning. 
”Men det kommer an på piloten. Jeg ved, eller jeg tror, at jeg ved, 
hvor grænsen er. Desuden er jeg god til at holde koncentrationen 
over mange timer”, siger han, mens vi flyver termik med en grup-
pe af paragliders: ”Vi har et udmærket forhold til dem, men jeg 
forstår ikke, at de tør flyve så nær på os med så lav wingloading. 
De risikerer at flyve gennem vores slipstrøm og stalle i lav højde 
over hanget,” siger han. Og nu hvor vi diskuterer sikkerhed er der 
et andet kritikpunkt: ” Flarm, OGN, tracking og den resulterende 
ekstremt taktiske klyngeflyvning er en katastrofe under vores kon-
kurrencer”, mener han. ”Der skulle være tvungen 10 minutters buf-
fer mellem de enkelte piloters annoncering, at han eller hun flyver 
over startlinjen. Det ville resultere i, at når man ser en pilot flyver 
over startlinjen, så må man selv annoncere starttidspunkt og ven-
te 10 minutter”, siger Kawa. Det ville måske give en mere fair og 
sikker konkurrence?

”Men Sebastian. Du er helten for mange piloter. Har du selv hel-
te i din flyvning?”

”Ja”, siger Kawa efter en længere tænkepause. ”Jeg synes, at en af 

verdens bedste piloter er Uli Schwenk. Han har en ganske særlig 
flyvestil, og når han satser på en strategi, som måske er lidt chan-
cebetonet, har han som regel gennemtænkt scenariet ganske nøje.” 

Med titlen som verdens mest vindende pilot – nogensinde – har 
Sebastian Kawa nok bevist tilstrækkeligt antal gange, at han er i 
særklasse. Men hvor længe skal kongen regere fra sin trone? ”Jeg 
tror ikke, at jeg flyver konkurrencer om 20 år”, siger Kawa fra bag-
sædet: ”Det polske svæveflyveforbund har 25 guldmedaljer, og 
mere end 15 styk er mine. Jeg har prøvet at vinde mange gange, og 
på et tidspunkt vil jeg prøve noget andet. Det kunne være at spille 
en større rolle i udviklingen af GP- eller Diana-flyene eller flyve 
mere som instruktør af juniorer. Ja, eller udforske verden lidt mere 
fra et svævefly”, siger han. I 2014 fløj Kawa som den første over 
Annapurna (8091 m) i Himalaya, og senere fløj han i 2016 på en 
længerevarende ekspedition af den Kaukasus-fjeldregionen som 
strækker sig fra Sortehavet i vest til det Kaspiske Hav i øst.  Flyv-
ningerne i en russiskregistreret Arcus M var præget af ikke-eksi-
sterende infrastruktur, og potentielle udelandinger var ikke uden 
risiko – ikke bare ud fra et flyvemæssigt perspektiv, men også for-
di det er en region som har krigslignende forhold, instabile politi-
ske klimaer og luftrum som ”ejes” af flyvevåbnet. Som sagt: de rig-
tige ingredienser til en rigtig ekspedition.

Det næste projekt som Kawa forsøger at stable på benene? Pa-
mir-regionen i Tajikistan, nord for Indien og vest for Kina. ”DET 
kunne være spændende. Men vi skal kæmpe os gennem utrolige 
mængder bureaukrati for at få lov til at flyve”, siger Kawa. Men at 
kæmpe, det er en Kawa-specialitet.  Det virker klart som om, at vi 
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Zar og det billige svæveflyve-hotel på toppen. Kawa bor i byen for foden 
af flyvepladsen. 
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ikke har hørt den sidste nyhed i denne sag endnu.  
”Se dernede”, siger han og peger mod en fjeldside lidt sydvest for 

Zar. ”Det er en af de få udelandingspladser vi har. Vi starter nogle 
gange med spil fra denne mark, direkte op i bølgen. Så gælder det 
om at virkelig have stramme sikkerhedsbælter, ellers slår man ho-
vedet eller hood i stykker. Jeg ved det af erfaring, haha”, siger han. 
Jo, Zar er et skønt sted at flyve, og min guide er førsteklasses. Der 
er mange gode fjeldpartier som er vinklede gunstigt for hang, selv 
i svage vinde som i dag, men vi kan ikke flyve hele dagen. Der er 
flere fans som venter på flyvepladsen. 

Medvinds-benet er i øvrigt lidt underligt, fordi flyvepladsen lig-
ger skråt på et fjeld. Det giver en mærkelig vinkel. Men Kawa har 
prøvet det før, og vi stopper efter ganske få meters roll-out i det 
skrånende terræn. Jeg hjælper med at stoppe den canadiske fan 
baglæns ned i cockpittet. Han har aldrig fløjet i fjeldterræn, har 
ikke certifikat endnu og har aldrig fløjet med Kawa før. ”Så får du 
en oplevelse”, lover jeg ham, inden vi låser canopy og Bocianen 
med en fornøjet Kawa endnu en gang gør sit kamikaze-run ned af 

flyvepladsen, inden flyet kommer i luften. 
Efter landing skal den nu fornøjede og oplyste canadier have sig-

neret sin logbog og det medbragte eksemplar af Kawas selvbiogra-
fi ”Sky full of heat” OG fotograferes med mesteren selv. Kawa stil-
ler venligt og tålmodigt op til det meste, og jeg hjælper ham med 
at parkere den nu varm-fløjne Bocian i hangaren.  Der bliver in-
gen vask og polering i dag.

Det har været en fornøjelse at spendere en dag med Kawa. Han 
er eftertænksom, analytisk stærk, performer på ekstremt højt ni-
veau, flyver med stor elegance og selv efter 5200 timer endnu nys-
gerrig (nyfiken, red.) på de oplevelser svæveflyvningen kan bringe. 
Bedst af alt virker han oprigtigt interesseret i at give den interesse 
videre til andre. Det er en værdig ambassadør for sporten, skulle 
jeg mene. 

”En sidste ting”, siger han, inden vi skilles: ”Jeg ved efter 2 se-
kunder om folk kan flyve. Det kan du.”  

”Tak Sebastian, det var venligt. 
Du er i øvrigt ingen dårlig pilot selv!…”h

rank score pilot land seneste bedste performance Klasse år
1 1000.0 Sebastian Kawa Polen World Gliding championships 15m 2017

2 998.6 Michael Sommer Tyskland World Gliding championships Open 2018

3 996.0 Wolfgang Janowitsch Østrig World Gliding championships 18m 2018

4 993.4 Killian Walbrou Frankrig World Gliding championships 18m 2017

5 992.6 louis Bouderlique Frankrig World Gliding championships Standard 2017

6 990.7 Mak Ichikawa Japan World Gliding championships Standard 2018

7 8990.2 Sjaak Selen Holland World Gliding championships Standard 2018

8 989.8 Felipe levin Tyskland World Gliding championships Open 2018

9 989.8 rasmus Ørskov Danmark World Gliding championships club 2018

10 989.3 Holger Karow Tyskland FAI Sailplane Grand Prix World Final 18m 2016

FAI-ranking. Kawas seneste Guld-raid til VM i Hosin og Ostrow er ikke inkluderet. 
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Det planlagte instruktørkurset for 2019 er avlyst, da det selv ikke 
etter utvidet søknadsfrist var aktuelle kandidater.  Medlemstal-
let går fortsatt nedover.  Det er instruktøren som er krumtappen 
i virksomheten og som legger til rette for utviklingen i de enkelte 
kubbene.  Vi må nå vurdere hvordan vi velger ut kandidater til in-
struktørkurs og hvordan vi behandler instruktørene.  

Tradisjonelt er instruktøren forbildet og krumtappen i klubbe-
ne.  Det tilsier at medlemmene tar etter det instruktørene sier og 
gjør.  Oppfører instruktørene seg høflig og greit, er klar på for-
ventningene til både sertifikatinnehavere og elever, vil mestepar-
ten av medlemmene leve opp til forventingene.  Det samme hen-
der når medlemmene oppfører seg som forventet, det påvirker 
instruktørene positivt.  Det er en gjensidig avhengighet i dette.  
Kommer en av partene skjevt ut, stopper det gjerne opp og både 
aktiviteten og miljøet rammes.

Styret i de enkelte klubbene er en viktig premissgiver.  Blir det 
satt opp realistiske aktivitetsplaner og en utarbeider et hensikts-
messig gebyrregulativ/prisnivå har en et godt startpunkt.  Akti-
vitetsplanen bør inneholde både flyging og sosiale aktiviteter, da 
miljøet er en viktig del av all frivillig aktivitet.  Er det godt kame-
ratskap og alle følger opp forventningene som ligger i det, gir det 
et godt miljø og stor aktivitet.

Instruktøren trenger «vedlikehold» på lik linje med andre.  Op-
plegget vi har i seksjonen er IK 2 kurs, som er tenkt et par år et-
ter at en har blitt instruktør.  Videre er det ikke noe klart opplegg, 
men det er både acro kurs og strekk kurs som gir videre kompe-
tanse.  SVEDANOr kursene er gode og kan også benyttes for fag-
lig påfyll.  For at en skal kunne utnytte den kompetansen som 
instruktørene tilegner seg på kurs, bør klubbene ha relevant ma-
teriell eller en bør samarbeide med klubber som har ønsket ma-

teriell.  Det kan være at vi bør utarbeide et mer strukturert op-
plegg sentralt for å ivareta instruktørene på en bedre måte.

For at instruktøren skal trives og utvikle seg er det viktig med 
egenflyging.  Det må det avsettes tid til, ellers er det lett for at 
instruktøren «brennes ut».  Kanskje det er det som er problemet 
nå?  For få instruktører som vil bidra kan lett føre til urimelig høy 
belastning på noen få.  En må justere ambisjonsnivået på aktivi-
teten i forhold til tilgjengelige ressurser.  Her må alle være bevist 
sitt ansvar.  Det er ikke lett for instruktøren å si «nei» til å bidra 
når forholdene er gode og det er mange kamerater som vil fly.

Min anbefaling for egentrening er å ta med et fly eller to og 
delta på leir sammen med andre instruktører/sertifikatinneha-
vere.  Det gjør det mulig å fly selv, uten at en får dårlig samvit-
tighet for dem som står på bakken og ønsker instruksjon.  leg-
ger en til rette for at instruktørene føler seg ivaretatt og får mu-
ligheter til egenutvikling, vil det komme klubbene til gode på len-
gre sikt.  Kompetansen øker og en får bidrag over et vesentlig 
lengre tidsrom. Kort oppsummert, god politikk ovenfor instruk-
tørene kan gagne både den enkelte klubb og hele 
seilfyvirksomheten.h

af Arne Wangsholm, Leder S/NLF 

Instruktøren er krum-
tappen i seilflyvirk-
somheten

For at instruktøren skal trives og 
utvikle seg er det viktig med egenfly-
ging.  Det må det avsettes tid til, el-
lers er det lett for at instruktøren 
«brennes ut».  Kanskje det er det som 
er problemet nå?  

”
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When you want the best service!

HOT NEWS!
Your new shop with all that you need!

Best prices!?

Scandinavia's biggest shop!?
www.nordicaviation4all.se

Welcome! 

LEDER



DANMARK AFREGISTRERINGER
reGistreriNG fAbriKANt/type årGANG ejer årsAG AfreG.dAto

OY-VXZ rolladen-Schneider lS1-f 1974  lS 1-Gruppen  v/ Kolding Flyveklub Havari 16.10.2018

OY-XVP Schempp-Hirth Ventus 2cM 2000 Bent Skou Mogensen, lilleåvej 57, 

7500 Holstebro

Solgt til Tyskland 24.10.2018

DANMARK REGISTRERINGER
reGistreriNG fAbriKANt/type årGANG ejer reG.dAto
OY-XNU centrair 101 A Pegase 1985  Sønderjysk Flyveklub, rødekro 8.11.2018

SVERIGE AFREGISTRERINGER
reGistreriNG fAbriKANt/type årsAG AfreG.dAto
SE-UMB DG Flugzeugbau DG-800B Eksport til Tyskland 18-10-2018

SE-SlG Schempp-Hirth Nimbus 3DM Eksport til Tyskland 30-10-2018

SE-UOG DG Flugzeugbau DG-400 Eksport til Tyskland 26-11-2018

SE-UJA Diamond HK36r Super Dimona Eksport til Belgien 27-11-2018

h Kalender 2015

flyreGisteret

Svæve - og TMG-fly på svensk, dansk 
og norsk register. 
Informationer fra Trafikstyrelsen, Trans-
portstyrelsen og luftfartstilsynet i pe-
rioden   8. oktober - 28. november  2018

h

SE-SLG er eksporteret til Tyskland (foto via www.rcawsey.co.uk)

NB: ingen registreringer på svensk eller norsk register i perioden

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

Som kund är du alltid välkommen att kontakta oss och det gäller även dig som ännu inte är det.

www.inter-hannover.se +46 (0) 8 - 617 54 00 

NORGE AFREGISTRERINGER
reGistreriNG fAbriKANt/type ejer AfreG.dAto
lN-GcD Alexander Schleicher ASW 27 Sameiet Seilfly lN-GcD

 Vearåsen 43

 3173 VEAr 

25-10-2018
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Slæb af tunge fly som fx Duo Discus fra Bjorlis 800 meter 
bane er mulig, men kræver aktivering af sund fornuft.

Under året har Eskilstuna FK, som är en av landet största segel-
flygklubbar, upprepade gånger blivit ”groundade” eftersom Vä-
sterås ATS inte lånar ut segelflygsektorerna i ”sitt” luftrum (TMA).  
Västerås TMA har utökats  p g a de nya kraven för inflygningar 
(vem hade trott att det behövs mer luftrum med modern tekno-
logi?). På Västerås/Hässlö finns det numera en omfattande skol-
verksamhet (motor) samt har ryan en ankomst och en avgång 
per dag fyra gånger i veckan (enligt tidtabell på Västerås hemsi-
da). Och det är väl ryan som är den stora anledningen till proble-
men. ATS anser sig behöva allt luftrum oavsett väder.

Under året har alltså Eskilstuna flera gånger inte fått tillgång 
till ”sina” sektorer och därmed groundats. Klubben har en avse-
värd verksamhet och en stor anläggning på flygfältet Ekeby. Det 
handlar om stora ekonomiska värden. Eskilstuna kommun och 
riksidrottsförbundet har uppmärksammat problemet och skrivit 
till Transportstyrelsen. Dels anser kommunen att klubben och 
flygfältet är viktigt för dem och riksidrottsförbundet månar om 
den flygsportsliga arenan, d v s luftrummet. Man menar att Vä-
sterås ATS måste samarbeta och man ifrågasätter omfattningen 
av luftrummet.

I TS svar står bl a:
”Det är respektive flygplatsoperatör som avgör vilken verksam-

het som ska bedrivas, hur luftrummet ska utformas och vilka flyg-
procedurer som ska finnas vid flygplatsen”.  

”Det är därmed även flygplatsoperatören som avgör, internt el-
ler i överenskommelse med kontrakterad ATS-leverantör, vilken 
servicenivå som ska tillhandahållas, bl.a.  genom att fastställa 
öppethållningstider och med beaktande av eventuella miljödo-
mar. Eventuella förändringar görs i dialog mellan flygplatsopera-
tör och ATS-leverantör. Transportstyrelsen kontrollerar att kon-
trakt/uppdrag finns i de fall det rör sig om olika organisationer, 
men har ingen uppgift att kontrollera öppethållningstider, etc.

Om Eskilstuna flygklubb har synpunkter på tillgängligheten i 
luftrummet för Västerås flygplats så är detta en fråga er emel-
lan.

Transportstyrelsen har ingen roll i denna diskussion.”
Alltså, god dag yxskaft.
Det sägs att ett land äger sitt luftrum upp till den höjd man kan 

försvara det. Men vem äger kommunens luftrum? I detta fallet 
”ockuperar” Västerås kommun (ägaren av flygplatsen i Västerås/
Hässlö) delar av Eskilstuna kommuns luftrum och begränsar där-
med användningen av Eskilstuna kommuns flygplats. Är det rim-
ligt? 

Ett av ämnena på EASA GA Safety conference i Wien i början 
av november var luftrummet och hur alla ska få plats. EASA, EU-
kommissionen och stakeholders var överens om bl a:

• Alla ska få plats, men kanske inte samtidigt
• low cost carriers är ett problem för segelflyget (t ex ryan)
• Samarbete och inte konfrontation
• Man pratar om ”sharing the airspace”
• Informationen mellan brukare/luftrums provider/myndig-

heter måste öka för att öka förståelsen.
• ”Flexible use of the airspace” (FUA). 
Uppenbarligen når dessa tankar på hög politisk nivå inte ner till 

vanliga tjänsteman på TS och ATS providers (i Västerås är det 
Acr).

I England har man liknande problem. lasham, världens största 
segelflygklubb har drabbats av utökat kontrollerat luftrum vid 
Farnborough, som har ca 1/3 av rörelserna vid lasham. Här driver 
man nu en rättslig process mot engelska ”TS” efter att High court 
lämnat tillstånd för det. Något för oss att ta efter?

G-luft är inte mindre värt än c-luft. h 

af Robert Danewid, Ordförande, Segelflyget

LEDER: 

Vem äger 
luftrummet?

Det sägs att ett land äger sitt luftrum 
upp till den höjd man kan försvara 
det. Men vem äger kommunens luft-
rum? I detta fallet ”ockuperar” Vä-
sterås kommun (ägaren av flygplat-
sen i Västerås/Hässlö) delar av Eskil-
stuna kommuns luftrum och begrän-
sar därmed användningen av Eskilstu-
na kommuns flygplats. Är det rimligt? 

”

B O L I G B O N U S

Vi giver dig bonus  
for din bolig
Finansiér din ejerbolig hos os med et  
lån fra Totalkredit og få 1.200 kr. i bonus  
for hver million, du låner. Hvert år.

Læs mere om vilkår og dine muligheder for at få BoligBonus på www.al-bank.dk/boligbonus

Du kan læse mere på 
www.al-bank.dk/boligbonus 



Luftsportstinget
Luftsportstinget avholdes den 6. april 2019, på Clarion Hotel Air 
på Sola i Rogaland. NLF skal også ved møte markere sitt 110-års 
jubileum fra oppstarten med Norsk Luftseilasforening i 1909.
Luftsportinget utgjør NLFs øverste organ og avholdes hvert an-
dre år. Her legges rammene for forbundets strategi, aktiviteter 
og økonomi i tillegg til at Luftsportstyret velges. Styret består 
av president, 1. visepresident, 2. visepresident og åtte styremed-
lemmer. Styremedlemmene representerer hver av forbundets 
syv idretter (aktiviteter) samt en ungdomsrepresentant. Samt-
lige styremedlemmer har personlige varamedlemmer med sam-
me representasjonsgrunnlag.

Seksjonsmøte
Seksjonsmøte avholdes også 6. april 2019, på Clarion Hotel Air 
på Sola i Rogaland.
Seksjonsmøte skal også avholdes hvert annet år i tilknytning til
Luftsportstinget. Seksjonsmøtet er seksjonens høyeste myndig-
het internt i seksjonen, dog slik at seksjonsmøtet organisatorisk 
er underlagt Luftsportstyrets og Luftsportstingets myndighet, 
jf også paragraf 2. Mellom seksjonsmøtene ledes seksjonen av 
et seksjonsstyre.
Seksjonsmøte legger også rammene for seksjonens strategi, ak-
tiviteter og økonomi. Sittende styre er på valg og valgkomiteen 
ledes av Ole Andreas Marskar som har med seg Jon Vedum og 
Marit Lindstad

IK-1 og Skolesjefsamlingen
De siste årene har vi gjennomført IK-1 og skolesjefsamlingen som 
fagmøte på søndagen i forbindelse med helgen for Seksjonsmø-
te og Luftsportstinget. Dette arrangementet er i 2019 lagt til Sola 
og gjør det noe mer reisekrevende. Seksjonen har derfor vurdert 
det slik at denne samlingen gjennomføres helgen 23.-24. mars 
på Ole Reistad Senter, Starmoen. Det vurderes også å da om pro-
grammet utvides noe ut over dagsseminar, men dette vil vi kom-
me tilbake til i invitasjonen på nyåret. Datoen er nå uansett be-
stemt så for skolesjefer og sjekkinstruktører er det bare å huke 
av dette i kalanderen

Årsmøtetid i klubbene
NLF minner om at årsmøtene i klubbene må være avholdt innen 
31. mars. Vi anmoder klubbene om allerede nå å planlegge gjen-

Seilflyforsikringer
I desember sendere vi ut forsikringstilbudene gjeldene for 2019. 
Forsikringsåret 2018 ble et relativt bra år med kun en materiell 
skade. Med utgangspunkt i dette kan vi nå si at premien for 2019 
vil være uendret fra 2018. Det gode premienivået vi startet ny ho-
vedavtale med Inter Hannover på videreføres altså ytterligere ett 
år. Tilbudet er som går ut nå denne måneden er gyldige til 31. ja-
nuar 2019. Endringer i polisene må meldes inne samme dato. Mer 
detaljert info følger i tilbudsbrevet. 
I 2019 vil vi også kunne tilby forsikring til slepeflyene (motorfly, 
TMG og mikrofly) driftet i våre seilflyklubber. Vi ser derfor gjerne 
på et tilbud til klubbens slepefly. Ta kontakt med oss så ser vi på 
hva vi kan tilby.
Fra 1. januar 2019 bytter Inter Hannover navn som følge av en in-
tern omorganisering i konsernet. Det nye navnet er HDI Global 
Specialty. Nytt navn og logo vil du oppleve å se på forsikringsbe-
viset som sendes ut i februar.
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Seilflysektionen  
informerer

nomføringen, slik at man holder seg innenfor tidsfristen. Det er 
klubbenes årsmøter som utpeker klubbenes delegater til seksjons-
møtene. Klubbens medlemsstørrelse angir hvor mange delega-
ter den kan sende. Kandidatene skal meldes opp til NLF i forkant 
av seksjonsmøte.

Teknisk samling
Den tradisjonelle tekniske samlingen for tekniske ledere, seilfly-
teknikere og byggeleder utvides og endres noe ved gjennomfø-
ring 1.-3. februar 2019. Vår tidligere tekniske komite er nå fusjo-
nert inn i et tverrseksjonelt teknisk utvalg i NLF. Dette vil derfor 
også gjenspeile gjennomføringen av teknisk samling. Invitasjon 
vil sendes klubber og teknisk personell før nyttår.

Fly Trygt 3
Vinteren 2019 vil Seilflyseksjonen inviterer til regionale Fly Trygt 
3 seminarer. Vi planlegger for en 8-10 seminarer rundt i Norge, 
men velger denne gangen ikke å gjøre de klubbspesifikke. Med 
andre ord, åpne møter for alle seilflygere i regionen uavhengig 
av klubbtilhørighet. Programmet vil rette seg mot Menneskelige 
ytelser og begrensinger (MyB) og sertifikatregler (FCL). Begge 
deler er direkte linket til krav som må dekkes før du kan konver-
tere ditt nasjonale flygebevis til LAPL/SPL. Seminaret avsluttes 
med eksamen for Luftsportstilsynet samme dag. Programmet 
tar ca 3 timer og seksjonen vil sende ut foredragsholdere. Rett 
på nyåret vil vi publisere invitasjonen til Fly Trygt 3 turneen. Gjen-
nomføringen er støttet av Inter Hannover.

NorGes luftsportforbuNd  
seilflyseKtioN iNforMerer
Fagchef i Seilflysektionen Steinar 
Øksenholt informerer forbundets 
medlemmer

!

Aktivitetsrapportering
For aktivitetsrapportering henstiller vi alle flyeiere med kontrakt 
i NLF CAMO om å rapportere starter, timer og tachotid nå ved 
årets slutt i MeLWin CAMO og senest innen 31.januar 2019. For 
øvrige flyeiere vil det også i år tilrettelegges for den samme rap-
porteringen fra oppslag og link på vår hjemmeside www.seilfly.
no . Siste alternativ er å benytte vedlagt papirskjema som retur-
neres sammen med svar på forsikringstilbudet.h

WE BRING YOU UP FRONT

Lufthavnsvej 44
DK-4000 Roskilde
www.centerair.dk

centerair@centerair.dk
Phone +4546 19 19 19

Mobile +45 22 88 20 83

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

Luftsportstinget og Sektionsmøte avholdes den 6. april 2019 på Clarion 
Hotel Air på Sola i Rogaland. 
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Adressändringar och medlemsregistret i IdrottOnline
Alla adressändringar görs i medlemsregistret i IdrottOnline. Det-
ta skall göras av klubbarna. För att få tidningen Nordic Gliding 
ska även medlem vara anmäld och godkänd med licens huvud-
medlem eller stödmedlem med tidning. Är medlem upplagt med 
folkbokföringsdadress i IO så sker automatisk adressuppdate-
ring vid byte av adress. Vi påminner klubbarna att låta Segelfly-
get få tillåtelse att se och uppdatera personuppgifter för klub-
barnas medlemmar.

Nationellt skoltillstånd
Vi kommer att använda oss av ett nationellt skoltillstånd ytter-
ligare en period, dock inte hela 2020, då det nationella endast 
kommer att gälla till 7 april 2020. Från 8 april 2020 ska vi följa 
EU regelverket, vilket betyder att vi kommer att använda ett DTO 
tillstånd.  

Förnyelse av behörighetsbevis SEI/SEL/SEC
Du som är instruktör/lärare och segelflygchef ska inför år 2019 
förnya ditt nationella bevis. Detta gäller även för segelflyglärare 
som har ett FCL FI(S). Skicka bevisen till Ann-Lis i Stockholm. 
Adressen är: Segelflyget, c/o EAA Sverige Hägerstalund 164 74 
Kista.

Flyglärar- och kontrollantseminarier
Vi planerar för dessa seminarier till våren/försommaren 2019. 
Inriktningen är att vi under 2019 hjälper alla segelflyglärare samt 
kontrollanter att de har giltiga behörigheter inför säsongen 2020 
då de nya EU reglerna kommer att gälla.

C-diplomansökningar
De klubbar som ännu inte rapporterat era C-diplom bör göra det 
snarast och särskilt för de som är under 25 år som får ett bidrag 
på 1500 kr att användas till sin certutbildning. Ansökan skickas 
till Ann-Lis på ovanstående adress. Glöm inte att eleverna även 
skall ha ett C-diplommärke. Dessa beställer klubben från Ålle-
berg.

Medlemsavgifter för 2019 (oförändrade sedan 2018)
Följande avgifter är beslutade: 
Fast avgift  2 500 kr

Rörlig avgift per medlem  
Junior (< 25 år)       460 kr  
Senior (> 25 år)             1025 kr 
Familjemedlem              520 kr
Familjemedlem junior  150 kr
Stödjande med tidning 450 kr

Sanktion av segelflygtävlingar
De klubbar som skall arrangera tävlingar under 2019 skall ansö-
ka om sanktion för detta. Ansökan skall vara Segelflyget till han-
da senast vid årsskiftet. Ansökan skall innehålla minst följande 
uppgifter:
•	 Arrangerande	klubb
•	 Typ	av	tävling
•	 Plats	för	tävlingen
•	 Datum	för	tävlingen
•	 Tillämpade	regler
•	 Säkerhetsregler	(lokala	föreskrifter)
•	 Namn	på	tävlingsledare	och	flygsäkerhetsman
•	 Namn	på	PR/informationsansvarig
•	 Namn	på	Webbansvarig

Om inte alla uppgifter finns framme då så räcker det med namn 
på tävlingsledaren och de 4 första uppgifterna. Resterande skall 
insändas senast 31/3–2019. För DM är anmälningstiden 1/4 och 
resterande uppgifter senast en månad före tävlingen. Ansökan 
skall insändas till Ålleberg. 

Segelflygets kurser 2019
Kurserna kommer att presenteras på Segelflygets hemsida un-
der december. Under sommaren 2019 genomför vi våra segelflyg-
lärarkurser enligt nationella regler för sista gången innan vi 2020 
ska följa nya EU reglerna. Detta betyder att alla som är instruk-
törer måste gå en fortsättningskurs för att bli en komplett se-
gelflyglärare för att konvertering kan göras till FI(S). De som nästa 
år vill utbilda sig segelflyglärare bör således planera att gå en 
komplett kurs för segelflyglärare och inte bara utbilda sig till in-
struktör.

/Henrik Svensson h

Segelflyget informerar

seGelflyGet iNforMerAr
Segelflyget informerar forbundets 
medlemmer

!

DSVU gennemføres klubbesøg løbende gennem året.  
Skulle man i klubberne have et ønske om gennemførelse af klub-
besøg på et bestemt tidspunkt, eller i forbindelse med et plan-
lagt klubmøde eller arrangement i øvrigt, kan man med fordel 
kontakte Generalsekretær Lars Agesen-Pagh på lap@dsvu.dk og 
aftale nærmere. 

 
Sportslicenser
Alle der flyver konkurrence i ind- eller udland skal være i besid-
delse af en sportslicens. En gyldig sportslicens er også en forud-
sætning for at få en rekord godkendt. Sportslicenser udstedes 
af formelt set af KDA, men DSvU varetager sagsbehandlingen 
for så vidt angår Sportslicenser til DSvU-medlemmer. Bestilling/
Fornyelse af sportslicens kan ske via hjemmesiden under me-
nuen ”Sport”  

Åbningstider i administrationen
Telefontiden er man-tors. 10:00-14:00. 
I perioden fra 1. oktober frem til 1. april kan sekretariatet på Arn-
borg holde lukket på fredage. 

Kontoret holder lukket mellem jul og nytår, dvs. fra fredag d. 21. 
december 2018. Vi åbner igen mandag den 2. januar 2019.  h

Dansk Svæveflyver Union   
informerer
Kommende konkurrencer/arrangementer
•	 Materielkontrollantkursus 2019. Uge 4, 19.-26. januar 2019. 

Se unionsmeddelelse nr. 42. 
•	 Repræsentantskabsmøde 2019. Lørdag d. 9/3 kl. 10:00, Sted 

er ikke fastlagt endnu.
•	 DM 2019. 30. maj – 9. juni. 
•	 SAC og junior DM 2019. 6. – 14. juli 2019. 
I øvrigt henvises til kalenderen på medlem.dsvu.dk 

Unionsmedlemskab og medlemsdatabasen
Ind- og udmeldelse af DSvU skal foregå direkte i medlemsdata-
base eller via link fra selvbetjeningssiderne på medlem.dsvu.dk 
(kræver log in). Klubbernes administratorer kan hjælpe hermed. 
Indledningsvist vil nye nyoprettede medlemmer modtage et log 
in som tillader vedligehold af egne data. Log in vil snarest tilgå 
alle medlemmer øvrige medlemmer. 
Det er vigtigt at klubberne/administratorerne sikrer, at der er 
korrekte e-mailadresser og adresseoplysninger på samtlige DSvU-
medlemmer.

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

Svæveflyvestatistik for 2018
I lighed med tidligere år skal der indberettes statistik for sæso-
nen 2018, dvs. for perioden 1. nov. 2017 til 31. oktober 2018. Tid-
ligere er skemaer sendt til klubberne, som herefter har haft an-
svaret for at indhente data ved medlemmerne. Indberetningen 
i år vil foregå via medlemssystemet og mange klubber er allere-
de godt i gang med indberetningerne. Administrationen følger 
op over for klubberne og står klar til at afhjælpe hvor den nye 
indberetningsmåde giver anledning til tvivlsspørgsmål – eller 
teknikken driller.

Klubbesøg fra DSVU
Som led i at opretholde et godt samarbejde med klubberne i 

dsVu iNforMerer
Generalsekretær lars Agesen-Pagh 
informerer forbundets medlemmer

!
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Hjelmco

Runskogsvägen 4 B • 192 48 SOLLENTUNA

TELEFON 08-626 93 86 • FAX 08-626 94 16

ORDERTELEFON 021-12 31 76

Behöver Du en tankstation
för flygbränsle?
Hjelmco har för omedelbar

utsättning anläggningar
om 3-25 m3 med eller utan

automatiska debiteringssystem

Vilket miljöbränsle använder du?

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

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


