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Rolf Björkman

Flygglädje - flyglust
Nu har vi passerat årets mörkaste punkt
och det blir bara ljusare för varje dag. Så här
års känner man hoppet växa inför vår och
sommar. För en del vaknar flyglusten också
men för andra sitter den gömd långt därinne någonstans och vaknar motvilligt när
det blir riktigt varmt och torrt i markerna.
Vad är egentligen flyglust och varför upplever vi den så olika. Jag har själv funderat
mycket på detta. Den största flyglusten
känner jag när jag flugit mycket, när jag
känner mig säker och när jag känner utmaningar. Man skulle, om mina känslor i det
här sammanhanget skulle vara allmängiltiga, således kunna skapa en flyglust. Det
är en härlig känsla. Vill du ha den? Jag är
ingen expert, men låt mig ändå väcka några
tankar.
Flyg så koncentrerat du kan. Att ta en tur
i kvartalet ger ingen flygkänsla och ingen
flygglädje. Ett bättre sätt kan vara att göra
flera flygningar en viss vecka eller en helg.
Ekonomin kan utgöra ett hinder. Oftast
är det starten och landningen som är mest
utvecklande. Gör flera kortare flygningar
istället för en längre. Du kommer att upptäcka att efter den tredje flygningen så vill
du upp igen snart.
Att flyga tillsammans är både utvecklande
och roligt. Man får dubbelt så lång upplevelse till samma pris. Dessutom lär man sig
av andras sätt att flyga. Ett hinder är ofta
rädslan att göra bort sig och att ens image
skall få sig en knäck. Släng bort detta med
prestige. Man blir inte så beundrad som
man tror. Andra vill nog helst själva framstå
som duktiga. Bjud på detta, så får du själv
ut mer.
Att hänga med andra eller göra en tur
med lärare kan vara en bra början på säsongen och att ”våga” starta den lite tidigare.

Ser vi till medelflygtiden per år för privatflygare så kan det inte finnas så mycket
flygglädje i landet.
Att känna sig säker och veta vad man gör
är en förutsättning att hålla stressen på låg
nivå och därmed tycka att det är roligt att
flyga. Se till att du flyger under förhållanden som du känner dig trygg under och inte
med de gränsvärden som dina behörigheter
medger. Sedan kan du successivt öka svårighetsgraden när du känner att du behärskar
det du gör.
Usch! Nu börjar jag känna mig som en
besserwisser. Men hur skall jag förmedla
den erfarenhet på området som jag fått
under mer än 50 år i luften? Jag har sett
så många tappa lusten, så många som inte
behärskat den flygning som de utfört, så
många som låtit sin flygning sakta tyna bort
för att försvinna, så många som egentligen
vill men inte vetat hur de skall komma vidare, så mycket onödig prestige, så mycket
rädsla för att visa sin oförmåga. Vad kan
man begära av en pilot med mindre än några hundra flygtimmar och som flugit under
tio timmar det senaste året? Det är väl bara
att erkänna läget och försöka göra något åt
det!
Hur känsligt det är att visa sin förmåga
eller kanske oförmåga visade följande. För
några år sedan hade vi med oss en enklare
simulator i vårt tält vid ett par Fly In. Detta
skedde vid perioden för extra satsning på
sidvindsproblematiken inom H50P. Tanken
var att piloter skulle få pröva sidvindslandning och tekniken bakom detta och kanske
också få lite tips. Demonstrationen fungerade hyfsat och det gick att illustrativt få
fram korrekta rodersättningar. Inte en enda
pilot vågade pröva! Däremot stod ungdomarna på kö för att få flyga och dom vågade
verkligen.
Det förvånar mig hur lite utmaningar
privatflygare söker. Varje flygning blir den
andra lik. Varför försöker man inte utveckla
sig själv? Börja med lite branta svängar och
sträva efter precision. Kanske en försiktig stall? Eller är det något väldigt läskigt?
Göra en navigeringsrunda med precision.
Varför inre inom ramen för Riksnavigeringen? Man tävlar mot sig själv, inte mot
andra. Att flyga in sig på ny flygplanstyp,
sporrhjul om man inte provat det förut, lite
modernare grejor. Kanske till och med UL
kan vara något kul? I vart fall tycker jag det.
Egentligen finns det hur mycket som helst
att göra som alternativ till den där återkommande ”rundan runt fältet”.
Och ni i klubbledningarna! Ni vill väl att
det skall flygas så mycket som möjligt för
att främja ekonomin? Se då till att det skapas förutsättningar för flygglädje och flyglust i klubben!
Rolf Björkman

KSAK & KSAK-M
Vi gör det enklare för dig att flyga.
KSAK och KSAK-M är paraplyorganisationer för landets motorflygklubbar. Man
jobbar således för att ta tillvara flygklubbarnas och medlemmarnas intressen. Man har
också vissa myndighetsuppdrag. Här följer
exempel på vad de två arbetar med.
* Remissinstans mot Transportstyrelsen
och Regering/departement. Det kan röra
sig om regeländringar, luftrum, avgifter,
flygplansunderhåll mm.
* Bevakar och tar tillvara flygklubbars
och medlemmars intressen på andra sätt.
* Samverkar med övriga intresseorganisationer för att stärka kraften från allmänflyget mot bl a myndigheter i vissa särskilt
viktiga frågor.
* Informerar så att klubbar och medlemmar skall kunna vara uppdaterade om vad
som händer eller kommer att hända.
* Arbetar med flygsäkerheten. Vi följer
upp och informerar samt ger förslag till
åtgärder. Vi undersöker (utreder) olyckor
med Ultralätta flygplan.
* Har den delegerade verksamheten för
brandflyg inom ramen för tidigare Hjälpflygtillstånd, numer Bruksflyg.
* Är ett grenförbund till Svenska
Flygsportförbundet (FSF) som i sin tur är
ett specialförbund till Riksidrottsförbundet
(gäller KSAK-M). Därmed är anslutna
flygklubbar i formell mening idrottsklubbar
med de fördelar som följer med detta.
* Leder tävlingsverksamheten inom
motorflyget.
* Arrangerar möten och informerar på
olika sätt så att viss samordning kan ske
mellan klubbarna och erfarenheter föras
över.
* Medverkar i konfliktlösning inom
flygklubbar och mellan klubb och annan
funktion.
* Leder det ultralätta flyget i Sverige,
vilket till stor del sker som från Transportstyrelsen delegerat uppdrag.
* Är landets Ultralättflygskola innebärande att vi är den formella UL-skolan
och dess ledning och har ett antal lokala
skolavdelningar inom flygklubbarna runt
om i landet.
* Ger ut en proffsig flygtidning, Pilot
Briefing, med fyra nummer per år som är
exklusiv för medlemmar.
* Arrangerar så att man kan vara ansluten som direktmedlem till KSAK om man
inte tillhör annan flygklubb. Där är KSAKDM en klubb i klubben.

KSAK gör skillnad!

KSAK och KSAK-M styrelser efter årsstämman
i mars 2014
Ordförande
Henry Lindholm
Birger Jarlsg. 102 A, 5tr
114 20 Stockholm
08-16 71 67
henry.lindholm@karolinska.se
Läkare, PPL+sjö+ava+bogs, 1700 t,
Delegat i FAI (GAC och CIMP)

Ledamot
Göran Berséus
Hejdegatan 47
582 43 Linköping
013-12 83 51
0702 12 96 152
goran.berseus@telia.com
Civ ing flyg, Ordf Linköpings Fk och ÖF

Norra Norrland
Eisten Nilsson
Mariehemsvägen 1 F
906 54 Umeå
070 561 96 38
eisten_n@hotmail.com
Byggnadsing, CPL+I, FI, UL-I
Skolchef Umeå Flygklubb

Ledamot
Håkan Carlsson
Egnahemsvägen 54
860 30 Sörberge
060-57 84 99
0705 59 58 22
hkan.carlsson@telia.com
PPL + NQ

Södra Norrland
Jim Eriksson
Bergvägen 18
820 71 Ilsbo
0650-74 21 03
070 392 48 48
eriksson.jim@telia.com
ATPL(A)+(H), FI(A), TRI(H),
FE(A), TRE(H), SFI, SFE(A)
12500 t

Ledamot
Hans Dunder
Vik 9231 "Olles"
821 41 Bollnäs
0278- 230 68
070 668 68 05
hans.dunder@dunvik.se
PPL+NQ+UL-B 1400 t, Ordf Bollnäs FK

Östra regionen
Karl-Ivar Karlsson
Ledinge 16, Norrgården
186 96 Vallentuna
08-756 56 47
070 582 24 16
E-post till kik[AT]telia.com
Byggnadsing, PPL+mörker

Ledamot
Kjell Hedlund
Skjutbanevägen 8
825 31 Iggesund
0650-216 16, 705 92 sommar
070 397 62 70
kjell.0650216162@telia.com
PPL 500 t

Västra regionen
Eddie Thore
Gallåsvägen 139
449 40 Nol
0706 56 14 99
eddie.thore@swipnet.se
PPL, CRI, Ava-instr, mm
1230 t

Ledamot
Lars Holmström
Toftvägen 7
181 43 Lidingö
08-767 29 50
lars@rex.nu
Civ.ing, PPL+I, S
Ordf KSAK-DM
Delegat EPFU

Södra regionen
Sven E Andersson
Tockäng 3
275 64 Blentarp
0703 35 95 50
cessna@karup.se
PPL+I, CRI, 1800 t

Adjungerade
Sture Bjelkåker
0705 91 60 62
sture.bjelkaker@comhem.se
Sammankallande valberedning
Hans Pålsson
0708-807466
hans.palsson@hlmfk.se
Ultralätt
Rolf Björkman
GS, Föredragande
Kia Engskog
Personalrepresentant

KSAK DM styrelse
Lars Holmström Ordförande
Arne Nylén sekreterare
Göran Kaijser
Wilhelm Klingberg
Evert Lyckeborg
Jack Valentin
Rolf Björkman adjungerad

KSAB styrelse
Rolf Björkman Styrelseordförande
Sven E Andersson
Göran Berséus
Bengt Grafström
Conny Falkenby personalrepresentant
Arne Nylén adjungerad
Susan Fritz VD och föredragande
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Ingrid Cherfils på fin
post
I december valdes Ingrid Cherfils
till president i ECAC (European
Civil Aviation Conference). Det är
ett samrådsorgan för europeiska luftfartsmyndigheter. Ingrid är Sjö- och
luftfartsdirektör i Transportstyrelsen.
Det är en post som hon
behåller. I ECAC skall
hon bl a representera
organisationen i internationella sammanhang.
Ordförandeskapet gäller
för tre år.

Flygsäkerheten hotas av
mäklare
Mäklare vill ha bilder på sina objekt.
Då passar "drönaren" in på ett utmärkt
sätt. Allt fler mäklare söker tillstånd för
fotografering i bl a Stockholm. Tyvärr
är det många som flyger utan tillstånd.
Båda dessa grupper har inte alltid
kunskap om vad som gäller i luften.
Särskilt gruppen som saknar tillstånd
utgör en fara för flygsäkerheten. I december inträffade ett fall där Bromma
flygplats fick stänga under en längre
period. Då rapporterades en drönare
över nybygget vid Karolinska. Personen
kunde gripas och är misstänkt för brott
mot luftfartslagen. Under 2014 inträffade ett tiotal fall där drönare cirkulerat
kring kontrollerade flygplatser i Sverige. Ingen av dessa har haft tillstånd
att flyga i kontrollerad luft.

Drönare kan bli ett stort flygsäkerhetshot även mot allmänflyget och på
okontrollerade flygplatser. Det finns
personer som tycker om att direkt provocera flygplan i luften. Man kan t ex
lägga sig stilla på finalen till en bana.

Drönare till polisen
Polisen vill föra in drönare i sin verksamhet. Man har bett Försvarsmakten
om hjälp med utbildning. Piketstyrkan,
bombskyddsgruppen och Nationella
insatsstyrkan är grupper där drönare
skulle kunna göra nytta. Räddningsoperationer, demonstrationer och brottsplatsunderökningar nämns. Det finns
troligen många områden där drönare
skulle vara till stor hjälp.

Det blir K3 i Karlsborg som får hjälpa
polisen med utbildning, mot betalning
förstås. Det är inte känt vilken typ man
satsar på.

Marginalnotiserna

är skrivna av Rolf Björkman, RB
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Skatt på flygbränsle

Regeringen har lagt proposition gällande skattebefrielse för
flygbränsle (Regeringens proposition 2014/15:40 Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle.
Bakgrunden till förslaget är EU-kritik mot svensk tolkning av skattebefrielsen. Förslaget var på remiss tidigare i år och vi publicerade förslaget och KSAK synpunkter. Som
väntat följer regeringen i huvudsak EU-direktiven. I propositionen hänvisar man på ett
antal ställen till KSAK yttrande och förklarar varför man inte följt detta. På ett område
har man dock ändrat texten och det gäller utbildning som sker inför t ex brandflyg. I
grova drag kan man säga att följande är skattebefriad verksamhet från 1 juli 2015 och som
berör våra verksamhetsområden:
• Utbildning som tillhandahålls mot ersättning (räknas som tillhandahållande av
tjänst).
• Skogsbrandsbevakning och havsövervakning samt utbildning för sådan verksamhet.
• Segelflygbogsering som sker mot ersättning.
Verksamhet som tidigare varit skattebefriad men som inte längre kommer att vara det
är privatflygning i tjänsteuppdrag och liknande.
Det är annan verksamhet än privat som är skattebefriad. Så här definieras detta i propositionen:

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska införas en ny paragraf,
1 kap. 11 §, av följande lydelse.
1 kap.
11 §
Med användning av luftfartyg och fartyg för privat ändamål avses annan användning än
1. transport av passagerare eller varor mot ersättning,
2. tillhandahållande av tjänster mot ersättning,
3. utförande av uppdrag för offentliga myndigheters räkning, eller
4. yrkesmässigt fiske.
Första stycket 4 gäller bara fartyg.
Bakom detta ligger:
Regeringens förslag: Skattebefrielsen gäller endast vid transport av passagerare eller varor mot
ersättning eller tillhandahållande av andra tjänster mot ersättning, användning av offentliga
myndigheter eller för offentliga myndigheters räkning, användning av frivilliga
försvarsorganisationer, användning av ideella organisationer när de utför sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet eller övar och utbildar sig för sådan verksamhet, samt vid
yrkesmässigt fiske. Detta klargörs genom att en definition av begreppet ”användning för privat
ändamål” införs i lagen om skatt på energi.
Lagrådet har motsatt sig detta med bl a ideella organisationer men regeringen har valt
att inte följa lagrådet på denna punkt.
På annat håll sägs:
Idrottsverksamhet, scoutverksamhet, välgörenhet och liknande ideell verksamhet kan således inte
omfattas av skattebefrielsen. Det krävs inte att verksamheten erhåller offentligt bidrag eller ersättning från myndigheter för att skattebefrielsen ska gälla.
Ytterligare sägs:
Sådana luftfartstjänster som omfattas av skattebefrielsen är t.ex.
flygfotografering, reklamflyg, bogsering av segelflygplan och liknande
som sker mot ersättning. Flygutbildningar som innebär att någon
tillhandahåller utbildningstjänster, inklusive flygplan med bränsle, mot
ersättning, får enligt regeringens uppfattning anses vara tillhandahållande
av tjänster för annat än privat ändamål.

Man måste läsa hela propositionen för att få en fullständig bild och kunna
tolka själva lagtexten.

Flygkalendern
Senaste uppdateringen hittar du på KSAK
hemsida: "Flygmarknad - Eventkalender”.
Ännu inte publicerade evenemang för 2015
publiceras där efterhand. Sänd information
om nya evenemang.

2015

Tävlingskalendern
2015-05-30--31
Ludvikasvängen, Ludvika
2015-06-13--14
Gävle ranking, Gävle
2015-07-02--05
SM/NM Precision/CFFK , Sundsvall

Januari
21
Föredrag Tekniska museet KSAKDM

2015-07-20--26
FAI WPFC (Precisions VM) Skive, Danmark

Februari
6
Kungl Klubbarnas Fest Grand Hot.
19
KSAK-DM årsmöte

2015-11-7--8
Elitmöte landslag Bosön

Mars
18
Föredrag Tekniska museet KSAKDM
21
FSF årsstämma
22
KSAK/KSAK-M årsstämmor
22
Motorflygkonferens
April
15-18 Aero Friedrichshafen, Tyskland
22
Föredag Tekniska museet KSAK-DM
Maj
2
14
?

Juni
5-7
6-7
13
15-21
27
Juli
4
11-12
15-22
17-18
17-19
18-19
20-26
25

Fly In Köping
Cub-möte Höganäs
Årets första flygdag brukar vara
Västerås RollOut i slutet av maj.

EAA Flyg In Saab Linköping
Flygdagar Åbo
Trosa Flygklubb Öppet hus
Int. Airshow Le Bourget Paris
Flygdag o Fly In Eslöv

FV flygdag F7 Såtenäs
Duxford Flying Legends Air Show
Classic Aircraft Meeting Hedlanda
Wheels & Wings Falkenberg
Royal Int. Air Tattoo Fairford England
Flyg In Airshow Jämijärvi Finland
Oshkosh USA
Flygdag Hedlanda

Augusti
1-2
Fly In Visingsö
8-9
Flygdagar Dala Järna
8-9
Kräftstjärtsvängen Siljansnäs
15-16 UL-Fly In, UL-konf Sunne
15-16 Roskilde Airshow, Danmark
29-30 Motorflygets dag
30
Flygdag Skavsta Nyköping
Maj till och med augusti äger alla kvällsarrangemang rum på olika flygklubbar, då
med fasta veckodagar. Detaljer hittar du i
Eventkalendern på ksak.se
Tävlingar se särskild kalender här intill.

2015-08-21--23
Elverum Air Rally Eleverum, Norge

2016-09-4--10
FAI WRFC Santa Cruz, Portugal
2017 29/7-4/8

FAI WPFC Spitzeberg, Österrike

Säve stängs?
Strax före pressläggning nåddes vi av budet att
man avser lägga ner Säve som trafikflygplats. I
november stoppade man all tung trafik eftersom
prov visade att bärigheten på taxibanan var för
dålig. Denna trafik har sedan dess genomförts
på Landvetter. Nu ser det ut som om trafiken
får stanna kvar där. Swedavia, som numer är ensam ägare till Säve, har fattat beslutet efter att ha
beräknat att förstärkningsarbetet på flygplatsen
skulle kosta ca 250 miljoner kronor. Därmed blir
detta en allför kostsam åtgärd för att det skall
löna sig.
Det blir naturligtvis intressant att följa den
fortsatta utvecklingen av Säve. Där finns idag
bl a två av våra rätt stora flygklubbar, taxibolag
och flera flygskolor. En av de större flygskolorna
i Skandinavien, Svensk Pilotutbildning, har expanderat kraftigt. Man har just blivit en del av
Yrkeshögskolan för helikopterutbildning. Tio
nyanställda instruktörer, fem nya helikoptrar och
ett nytt flygplan har man investerat i vilket skall
ge kapaciteten av 140 elever.
Det går knappast att sälja flygplatsen utan
att först ha genomfört förstärkningsåtgärder.
Kanske är marken för värdfeull för att bara ha
flygplatsen kvar som allmänflygplats. Det blir
nog många turer omkring detta. Med nuvarande politiska miljö i landet är det många krafter
som gärna ser att flygplatser av detta slag läggs
ner för gott. Den tunga trafiken får bra plats på
Landvetter men vad händer med övrigt flyg? I så
fall närmar sig Göteborg samma situation som vi
fått uppleva i Stockholm.
Att lägga ner en flygplats är i princip en åtgärd
som idag inte går att reparera om man i framtiden skulle vilja backa bandet. Vi kan i nuläget
bara hoppas att det finns förnuft i de beslutande
leden. Swedavia som flygplatsägare har visat att
man inte tar några sådana hänsyn. Det är ekonomin som styr fullt ut.
RB

Att sätta sig på höga
hästar
Heather Cho är 40 år och äldsta dottern till Korean Airs ordförande och
vice president i bolaget. Då tyckte hon
att hon kunde uppträda hur hon ville.
Under uttaxning för start från New
York serverades Cho som satt i första
klass nötter i en påse och inte på ett
fat som manualen säger av en flygvärd.
Han frågade inte heller om hon ville ha
nötter. Hon blev rasande och skrek att
han skulle plocka fram manualen. När
han inte hittade den blev hon ännu mer
rasande och beordrade flygvärden av
flygplanet. Piloten vågade inte annat än
återvända till gaten där flygvärden fick
kliva av. Förseningen blev 11 minuter.
Detta ledde till debatt vid hemkomsten. Det blev pressmeddelande där
passagerna bads om ursäkt men med
ett tillägg att kritiken var befogad med
tanke på Heathers ställning i bolaget.
Men andra reagerade och transportministern beordrade utredning om flygsäkerheten hade äventyrats. Det finns
regler som säger att passagerare inte
skall skrika, använda våldsamt språk
eller uppträda störande. Om Heather
uppträtt på ett straff bart sätt kan det
leda till 10 års fängelse.
Heather Cho har lämnat in sin avskedsansökan.

Brommafrågan leder till
KU-anmälan
Edward Riedel är Moderaternas talesman i flygfrågor. Han har KU-anmält
regeringen. Bakgrunden är att Regeringen har utsett förre näringsminster
Anders Sundström (S) att utreda
Brommas framtid. Riksdagen röstade
emot beslutet och antog motionen där
man uppmanar regeringen att inte utse
någon förhandlare. Riedel anser att
man gör våld mot systemet.
Förhandlingspersonens uppgift är
att avveckla citynära flygplatser. Riedel
anser att det knappast kan ha undgått
regeringen att en majoritet motsätter
sig detta. Mediaexponeringen i frågan
har varit jättestor. Överallt i landet
protesterar man mot att från olika orter
inte kunna flyga till Bromma.
Det här visar att Brommafrågan
inte bara är en Stockholmsfråga. Att
nå huvudstaden från hela landet anses
vara en riksangelägenhet. Med tanke
på den riksomfattande inställningen i
denna fråga måste det vara slöseri med
resurser att driva utredningen vidare.
Vad vill man uppnå?
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KSAK-DM

Dessa sidor är i första hand riktade till
KSAK Direktanslutna medlemmar

Vill du bli medlem?
Du som lämnar flygklubben som aktiv medlem är välkommen att vara kvar i KSAK
som DM-medlem. Du får Pilot Briefi ng som tidigare och direktinformation. Du
erbjuds också en rad med aktiviteter som du kan delta i, dock tyvärr bara förlagda
till Stockholmsregionen. Gå in på ksak.se och klicka på "DM-medlem" under "För
medlem" så hittar du DM-sidan och kan få mer information om medlemskap. Du
kan också ringa KSAK kansli och höra dig för.

Haverier jag
minns
Lennart Lübeck

VD/Ordförande
Rymdbolaget 1986-2006
DM-föredrag 26 november

Programverksamhet
Program 2014

Programinformation kommer på KSAK hemsida och sänds till KSAK-DM:s medlemmar. Alla är dock välkomna. Alla föredrag på Tekniska museet startar kl 18 med
gratis inträde på museet från kl 17. Programinnehåll presenteras på hemsidan efterhand som det är klart. Tiderna är dock fastlagda. Alltid på en onsdag! Man behöver
inte vara medlem för att gå på dessa föredrag.
- 26 November (ändrat datum): Haverier jag minns. Föredagshållare: Lennart
LÜbeck och det handlar om rymden.

Program 2015
- 19 februari: Årsmöte och middagsbuffé med kåseri
- 18 mars: Föredrag Tekniska museet
- 22 april: Föredrag Tekniska museet
I övrigt har medlemmar i KSAK-DM tillgång till hela aktivitetsprogrammet för
samverkande organisationer såsom Flygtekniska Föreningen, Flygarsällskapet,
Svensk Flyghistorisk Förening.

Vad är KSAK-DM?
Är KSAK-DM en klubb eller vad är det egentligen? DM är en del av själva KSAK.
Medlemmarna är således direktanslutna till KSAK. Detta gör KSAK till en flygklubb samtidigt som den är en intresseorganisation. Enligt stadgarna organiseras
direktanslutna medlemmar i en särskild sammanslutning kallad KSAK-DM. KSAKDM bedriver inom sig egen verksamhet under egen styrelse men dess ekonomi är en
del av KSAK:s. Det fi nns en särskild arbetsordning för KSAK-DM. KSAK-DM har
rösträtt som flygklubb.
Behövs KSAK-DM? Många piloter som slutat flyga i sin klubb vill ändå känna en
samhörighet med KSAK och med flyget. KSAK-DM är en möjlighet till ett rimligt
pris. Det fi nns också en hel del piloter som inte tillhör någon flygklubb alls men som
vill ha en viss kontakt med organisationer och få Pilot Briefi ng. KSAK-DM är dock
inget alternativ för medlemmar i klubbar som är anslutna till KSAK-M och därmed
med automatik till KSAK. Anslutna klubbar är det med alla sina medlemmar.
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Lennart Lübeck har ett gediget förflutet
inom rymdteknik med olika befattningar i
Sverige. Han var VD/ordförande i Rymdbolaget under 20 år och hade befattningar
i Flygförvaltningen, Regeringskansliet och
Industrifonden.
Under rubriken "Haverier jag minns" visade det sig att hans minne var mycket gott.
Han kunde redogöra ingående hur förloppet var och vilka orsakerna var till ett antal
rymdhaverier. En del händelser fanns kvar
i mitt minne men här kom intressant information som jag aldrig vetat om. Andra
händelser var för mig helt främmande.
Lennart hade engagerats vid flera av de
riktigt allvarliga haverierna som utredningsexpert och därvid bidragit till att man
kunde klarlägga orsakerna. Det var oerhört
intressant att få ta del av hur utredningarna
förflutit och hur man från mycket omfattande material, bitar från rymdraketer till
exempel spridda över stort område, kunde
hitta de avgörande bevisen.
Genom sina insatser vid dessa haveriutredningar har Lennart säkerligen bidragit
till att göra rymden säkrare.

Rolf Björkman

Vill bli första svenska
kvinna i rymden

Utbildning till testpilot

Marcus Wandt
Experimentell test- pilot vid SAAB AB
DM-föredrag 22 oktober

Saab skickar sina testpiloter på specialutbildning utomlands och Marcus gick kursen
på den berömda US Navy Test Pilot School i Patuxent River år 2013/14. Skolan utbildar
både för Navy och Air Force och är en av världens ”fem stora”. Marcus är civlingenjör på
Chalmers och har en bakgrund i Flygvapnet på F 21, TaktiskUtbildningJAS och från
Libyeninsatsen.
Marcus och hela familjen flyttade in på ”Pax River” basen som är en mycket stor anläggning där allt fi nns även för en familj. Utbildningen som är 15 månader delades upp
i skeden där de första 3 månaderna var utbildning på olika flygplantyper, bland annat
T-38 på Randolph AFB, USAF utbildningsbas, där en ”space shuttle landing” på Edwards ingick. Totalt flögs ett antal olika typer som F-18E/F, F-16, T-6 A/B och även
Black Hawk-helikoptern med flera. Utbildningen systematiserades sedan i de olika huvudmoment som fi nns för en utprovningsverksamhet.
Slutprovet på Pax River var en utvärdering av ett flygplansystem som valdes från en
lista. Marcus valde ”spy plane” U 2 (som tillsammans med Gripen) stod högt upp på
listan. Utvärderingen inkluderade komplexa U 2 -flygpass på hög höjd där man har en
speciell höghöjdsdräkt och hjälm vars hantering inkluderade ett antal ”knep”.
Utvärderingen bestod av genomförande av Aircraft – Test plan – Mission – and Report
Efter en stor applåd för ett mycket intressant föredrag ställdes en fråga om hur man
gör för att bli kursetta som Marcus utnämndes till. Svaret blev blygsamt att det gäller att
jobba 1/2 dagen med academics, 1/2 dagen med flygning och 3/2 (kvällen) med report
and planning!
Och nu är det åter Linköping och Saab som gäller.

Göran Berséus

Kallelse till KSAK-DM:s årsmöte
Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum torsdagen den 19
februari 2015, kl. 1800.
Kallelse med agenda, årsredovisning och proposition årsavgifter 2015 fi nns på KSAK
hemsida under För medlem - DM medlem
Närvarande erbjuds att efter mötet inta subventionerad måltid för 250 kr. I samband
med och efter måltiden får vi höra den i flygkretsar välkände Kjell Nordström berättar
om sitt omfattande militära och civila flygarliv.
VÄLKOMNA!

Renata Chlumska är känd svensk
äventyrare. Hon vill snarast möjligt
göra en rymdresa och gärna då som
första svenska kvinna. Hon vill känna
tyngdlösheten. Då hon livnär sig på
upplevelser är det viktigt att vara först.
Biljetter är köpta. 2009 betalde hon
200 000 dollar hos Virgin Galactic.
Resan hade kanske redan genomförts
om inte den tragiska olyckan skett för
ett tag sedan där en av piloterna omkom. Renata har även bokat plats hos
ett annat företag från Holland. Den
biljetten kostade bara 100 000 dollar.
Mycket talar för att hon därmed blir
första svenska kvinnan, men det kan
dröja länge än.
Finansieringen har skett med lån.
Hon ser detta som en långsiktig investering som kan löna sig då säkerligen
många vill höra henne föreläsa om
rymdfärden.
Mest känd är Renata för att 1999
som första kvinna bestigit Mount
Everst och 2006 avslutat bedriften att
efter 439 dagar ha rundat hela USA för
egen kraft med kajak och cykel.
Tidigare var hon baslägerchef för
Göran Kropps expedition till Everest.
Efter sju veckor i baslägret cyklade hon
hem till Sverige under strapatsrika fyra
månader. 1997 nådde hon 8000-metersnivån utan syrgas och tog MC hem.

De flesta kräktes ombord
En Airbus A330-200 tvingades nödlanda på Fiumicinoflygplatsen utanför
Rom under en flygning från Tel Aviv
till Philadelphia. Anledningen var
att en fruktansvärd stank spreds sig i
flygplanet varvid större delen av passagerarna och bestättningen började
må illa. Flera kräktes rakt ut på golvet.
Detta gjorde situationen ohållbar. Det
var 129 passagerare och 14 i besättningen. Hela besättningen och två av
passagerarna fick föras till sjukhus.
Tre fick stanna för vård. Anledningen
till stanken misstänktes vara fel på
luftkonditioneringen.

77

Tävlingsverksamheten 2014
Vi summerar ett bra
tävlingsår:
SM i precisionsflygning och CFFK 2014 Gick
av stapeln i Gävle med Gävlebygdens flygklubb
som platsvärd.
Svensk mästare i Precisionsflyg 2014: LarsInge Karlsson Gävlebygdens FK. Lagtävlingen
vanns av Gävlebygdens FK (Lars-Inge Karlsson/Anders Hellström). SM mästare CFFK
2014: Lars Östling Linköpings flygklubb. På
SM deltog 21 st varav 6 även tävlade i CFFK.
Ludvikasvängen (precision) genomfördes med

8 deltagare. Vinnare Ingemar Brottare. Gävle
Ranking (också precision) med 15 deltagare
vanns av Claes Magnus Johansson. Båda dessa
tävlingar tillsammans med SM är våra rankingtävlingar.
Kursgyro de Mälardalen (rally) genomfördes
med 6 besättningar i olika klasser. Tävlingen
hölls i Västerås.
NM genomfördes i Skive i Danmark. Alla sex
pokalerna togs hem av Sverige. Nordisk mästare
2014 blev Claes Magnus Johansson Sverige.
Inga andra internationella tävlingar (EM,
VM) arrangerades 2014. Under 2015 kommer
VM att genomföras i Danmark.

Underlag lämnat av
Håkan Carlsson

Rikslandningen och Riksnavigeringen
Antalet deltagare i Rikslandningen var i år 52
från 8 olika flygklubbar. Av dessa 52 så har drygt
40 gjort minst två landningsserier var. Rikslandningsmästare 2014 blev Lars-Inge Karlsson
Gävlebygdens FK. Lars-Inge hade totalt 17
prickar på sina två landningsserier.
I Riksnavigeringen var det 20 deltagare
från 8 olika klubbar. Dessa 20 deltagare har
tillsammans flugit 70 navigeringsrundor. Riksnavigeringsmästare 2014: Lars-Inge Karlsson
Gävlebygdens Fk på otroliga 0 prickar som även
vann klassen för dem som någon gång deltagit
i SM. I klassen för dem som ej deltagit i SM
segrade Anders Trönnberg Kristianstads FK.

Resultat Rikslandingen
PlaceringPilot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lars-Inge Karlsson
Henry Mattsson
Jorma Koskinen
Gösta Modin
Kim Pedersen
Roland Olsson
Kenneth Andersson
Matti Niemi
Bengt Nyqvist
Lars Östling

Detta skrivs i januari. Teoretiskt kan ytterligare resultat komma in gällande Rikslandningen
och Riksnavigeringen innan månaden är slut
men detta är inte troligt.

Totalt antal deltagare: 52

Det nya för 2014 var att ett antal piloter från
Skåne nu kommit med i verksamheten. Särskilt
aktiva har man varit i Kristianstad.

Plac Pilot

Låt 2015 blir starten för
dig! Att delta i denna verksamhet är både utvecklande och roligt. Man tävlar
mot sig själv så det finns
inga krav från omgivningen. Varje flygklubb som
vill öka aktiviteten och få
ut mera flygtid borde satsa på Rikslandningen och
Riksnavigeringen.
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Klubb
Gävlebygdens FK
Norbergs FK
Norbergs FK
Gävlebygdens FK
Ludvika FK
Ludvika FK
Västra Gästrike FK
Norbergs FK
Gävlebygdens FK
Linköpins FK

Bästa resultat
Prickar
1:A
2:A
6
11
17
11
32
43
12
38
50
17
33
50
22
39
61
27
42
69
35
36
71
44
50
94
45
61
106
53
54
107

Resultat Riksnavigeringen (klass: deltagit i SM)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lars-Inge Karlsson
Roland Olsson
Fräs Erik Andersson
Olle Ekwall
Kim Pedersen
Håkan Sjöberg
Bengt Nyqvist
Ingemar Brottare
Torbjörn Ohlén
Åse Kristofferson

Tävlings- Bonus- Summa
prickar poäng Prickar
Gävlebygdens FK
0
-40
0
Ludvika FK
27
-60
0
Ludvika UL-flygare
36
-90
0
Ludvika UL-flygare
129
-100
29
Ludvika FK
150
-70
80
Söderslätt FK
105
-10
95
Gävlebygdens FK
180
-20
160
Ludvika FK
171
0
171
Linköpings FK
183
0
183
Söderslätt FK
279
0
279
Flygklubb

Totalt antal deltagare: 20. För varje genomförd navigering utöver den bästa får man
10 bonuspoäng. Mästartiteln ges till den med det enskilt bästa resultatet. Klassegrare kan därför vara annan än Riksnavigeringsmästaren.

Resultat Riksnavigeringen (klass: ej deltagit i SM)
Plac Pilot
1
2
3
4
5

Anders Trönnberg
Per-Åke Persson
Martin Kjällman
Peter Josefsson
Sven E Andersson

Flygklubb
Kristianstads FK
Kristianstads FK
N V Skånes FK
N V Skånes FK
Sjöbo FK

Tävlngs- Bonus- Summa
Prickar poäng Prickar
483
-20
463
493
-10
483
747
-20
727
832
-20
812
884
0
884

Vi har väskor
BOSE A20i alla
Aviation
Headset
storlekar och
format.
Välkommen
pilotshop.se
The best aviation
hedset till
ever
from Bose.

Fly with iti once, then try flying without it.

“Kolla in vårt breda sortiment i Pilotshopen väskor, kläder, böcker, kartor, iPadtillbehör headset m.m.”

www.pilotshop.se
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Sorgebarnet flygplansunderhåll
Efterlängtade förändringar kommer
Sammanställt av Rolf Björkman
Part-M är EASAs regelverk för underhåll av flygplan. Då denna föreskrift gäller allt flyg har
underhållskraven och kostnaderna för allmänflyget ökat kraftigt sedan regelverket infördes
för nu ett antal år sedan. Regelverket har kritiserats kraftigt av olika intresseorganisationer.
Bland annat Europé Air Sport (EAS) har varit mycket aktiv i frågan hela tiden och även när
regelverket var under framtagning. KSAK-M är medlem i EAS. EAS är vårt främsta intresseorgan när det gäller att påverka EASA. Långt om länge har EASA insett att underhållsreglerna
inte är anpassade för allmänflyget och inlett ett arbete för att förändra.

R

edan för några år sedan inleddes detta arbete och man började
då med ELA 1-flygplan dvs flygplan med en max startvikt på
1200 kg (Fas I). Det blir lite lättare för enskilda flygplansägare
och flygklubbar när dessa regler blir införda. Regelverket är redan
klart och behandlat i regelprocessen. Nuvarande plan säger att det
kommer att ges ut fastsällt under andra kvartalet 2015. Man är redan
igång med nästa fas (Fas II) som även berör tyngre flygplan.
Ytterligare satsning görs som följd av beslut av den nye chefen för
EASA, Patric Ky, som beordrat satsning på allmänflyget. Han har
beslutat att det skall tas fram en Light Part-M. Vad detta i praktiken
innebär vet vi ännu inte men förhoppningsvis rör det sig om en PartM som enbart behandlar allmänflyget och därmed inte skulle vara
påverkat av det kommersiella flygets krav.
Mycket sades vid det stora EASA-mötet i Rom i höstas. I förra
numret av Pilot Briefing fanns en del positiva artiklar från detta möte.
Nedan följer mer specifik information från EAS i frågan om Part-M.

UPPDATERING av Light Part-M

Ordlista för att kunna förstå vad det rör sig om:

Part-M: Bestämmelse för underhåll (maintenance)
GA:
General aviation – allmänflyg
ELA 1: Samlingsbegrepp för allmänflygplan med en maxvikt på

ELA 2:
Task:
NPA:

1200 kg. Här ingår även LSA (Light Sport Aeroplan). UL
(ultralätta flygplan) ingår inte. ELA 1-flygplan kan i vissa
fall ges lättnader gällande regelverket jämfört med ELA 2
och tyngre flygplan.
Allmänflygplan med en maxvikt på 2000 kg. Denna
grupp kan ges lättnader jämfört med tyngre flygplan.
Uppgift

Notice of Proposed Amendment – Förslag till regeländring (yttranden kan ges av alla)

Ett referat av artikel skriven av Rudi Schuegraf som ingår
som en stark man i EAS ledning.

CRD:

Efter EASA säkerhetskonferensen i Rom, hade jag nöjet att
som moderator leda Panel 5 gällande underhåll. Ett av de sex
mål som aviserats av Patrick Ky (ny chef för EASA) i slutet
av konferensen var att skapa en "Light Part-M", som med
säkerhet är början till en bättre reglering för allmänflygplan
(GA) vilket diskuterades i vår panel. Då jag vet att GA behöver uppmärksamhet, support och stöd ganska snabbt, frågade
jag EASAs tjänstemän Juan Anton (EASA Maintenance
Regulations Section Manager) och Yves Morier (EASA
Head of GA and RPAS):

Opinion: EASAs slutliga förslag till utformning av regler (sänds till

AMC:

Comment Response Document – Kommentarer till yttranden från en NPA (De som yttrat sig kan svara med
kompletterade yttrande)

instans för beslut/fastställande t ex till EASA Committee
eller till EU Commission beroende på vilket nivå som får
besluta om innehållet i just denna ”Opinion”)

Acceptable Means of Compliance - Godtagbara sätt att
uppfylla kraven

GM:
MDM:

Guidance Materials – Vägledande material

• om byrån redan har diskuterat och tagit fram ett koncept
för en Light Part-M;

FAA:

• hur och när vi kan börja det gemensamma arbetet med att
skapa sådan "Light Part-M".

Federal Aviation Adminstration – Luftfartsmyndigheten i
USA

Regeländringsprocessen i EASA är rätt komplicerad

• hur vi som aktörer kan stödja; och

Juan Anton svarade att Light Part-M diskuterades ingående vid mötet med Part M GA Task Force (Fas II) som hölls
den 6 och 7 november, där Europe Air Sport representerades av Howard Torode. Juan berättade för mig att planen är
att ta fram denna Light Part-M inom ramen för part-M GA
Task Force (Fas II) och, med hänsyns till angelägenhetsgraden, ha en NPA färdig före sommaren 2015.
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Här följer en sammanställning av några av
de arbeten som pågår inom området flygplansunderhåll.

Tillsammans med ett nummer, t ex MDM.076, utgör beteckningen på en arbetsgrupp/uppgift som har ett visst
syfte att ta fram eller se över regler.

En regeländring behandlas normalt, men inte alltid, i en expertgrupp
som ges en beteckning t ex MDM.032 som lämnar förslag till EASA.
Förslag kan tas fram på annat sätt som direkt inom EASA och får då
ett nummer som t ex 145.023. EASA tar sedan fram en NPA. Detta
är EASAs förslag som normalt grundar sig på expertgruppens förslag. Denna får man yttra sig över inom viss tid. EASA granskar,
bedömer och kommenterar yttrandena i CRD. Inom viss tid kan man
yttra sig över CRD. EASA tar därefter fram ett slutligt förslag Opinion som sedan beslutas i EASA Committee eller EU Commission.

Efter fastställande sätts ett datum när bestämmelsen träder i kraft.
Enskilda nationer kan därutöver få en implementeringstid, dvs när
regeln skall börja gälla i det egna landet.
Detta är sammantaget en flerårig process (ibland mångårig som
införandet av det enklare certifikatet LAPL). Vid enklare regeländringar eller där tidsnöd råder kan CRD och Opinion slås samman
och då ges ingen andra chans till yttrande.
Regeländringar som man skall arbeta med skall finnas i ”Rulemaking programme” där projekt eller syfte anges, en beskrivning vad
man avser, startår och år då det skall vara klart. Man ser där att vissa
projekt har tider på upp mot åtta år. Det finns just nu ca 200 projekt i
Rulemaking programme.

Part-M General Aviation (Fas I)

Gäller lättnader i underhållsprogram och luftvärdighet för i första
hand ELA 1-flygplan (under 1200 kg). Se artikeln ovan.

Aktuellt läge: ”Opinion” publicerades av EASA i oktober 2013 och är
fastställd i EASA Committee i juli 2014. Den kommer att börja gälla
under andra kvartalet 2015.

Task M.014 Verksamhet som rör avtal gällande fortsatt luftvärdighet”
Aktuellt läge:

NPA2010-09 publicerad juli 2010

Mycket kontroversiellt område (total support från industrin, signifikant
motstånd från vissa nationella luftfartsmyndigheter).

Arbetsgruppen accepterade efter NPA att fortsätta med uppgiften och
presentera en rapport för EASAs ledning.

EASA beslutade med hänsyn till de motsägande svaren att det krävdes
mer debatt gällande detta område.

Ett brev och ett frågeformulär sändes 14 mars 2012 till intressenter och
nationella luftfartsmyndigheter för att få ytterligare feedback.
En workshop genomfördes 28 juni 2012 för att diskutera ämnet och inkomna yttranden.

CRD/Opinion skulle publiceras tillsammans (3 stater har fortfarande
avvikande mening)

Task MDM.076 Teknisk dokumentation

Task 145.017 Kontroll av leverantörer av komponenter, re- Syftet är att klargöra följande:
- Inkonsekvens i användningen av termer som "Livstidsbegränsade
servdelar och tillbehör
Syftet att klarlägga krav, undersöka möjligheter till industristandard
och ackrediteringsprogram för att förenkla tillståndsprocessen när en
leverantör används av många underhållsorganisationer.

Aktuellt läge: ”Opinion” publicerades i december 2013 men har ännu
inte behandlats i EASA Committee

Task 66.027 Avionikteknikerlicens för allmänflyget gällande
för segelflygplan, ballonger, luftskepp och ELA 1-flygplan:

B2L licens: Detta är en förenklad avioniklicens för alla luftfartyg
utom de i grupp 1 (komplexa). Denna licens kommer att delas upp i
följande systembehörigheter:
- kommunikation/navigationsinstrument
- styrautomat
- räddningssystem
- system kopplade till flygplansskrov.

L-licens: detta är en mycket enkel licens för de mest enkla flygplanen. Tillståndet omfattar:
- segelflygplan
- motoriserade segelflygplan och ELA 1-flygplan
- ballonger
- varmluftsskepp och ELA 2 gasluftskepp
- gasluftskepp över ELA 2

-

delar" och "Underhållstidsbegränsade delar"

Vilka komponenter kräver EASA blankett 1 och vilka handlingar
är likvärdiga.
När är det nödvändigt att kunna spåra ursprunget.

Vägledning om användningen av elektroniska signaturer, godtagbarheten av skannade kopior och användning av ny teknik som
RFID (Radio Frequency Identification).
Harmonisering med FAA-krav.

Ta fram säkerhetsrekommendation UNKG-2007-091 (för att behålla underhålls- och översynsdokument tills luftfartyget eller
komponenten har förstörts eller tagits bort permanent från service).

Aktuellt läge: NPA2014-04 publicerades i februari 2014

EASA:s nya
organisation

Aktuellt läge: ”Opinion” väntat första kvartalet 2015.

Task MDM.048 CS för standardändringar och reparationer
-

Kopplade till de ändringar som införts i förordningen EU748/2012
för Standardändringar och reparationer.

Tar hänsyn till FAA AC43-13, samt befintliga nationella material.

Certifieringspersonal kommer att spela rollen som FAA för de
reparationer och ändringar som kan ha krävt FAA-godkännande
enligt FAA AC43-13.

Aktuellt läge: NPA 2014-24 publicerades i oktober 2014.

Task 145.024 Funktion och ansvar för B1- and B2-personal
(tekniker)
Aktuellt läge: NPA 2014-11 publicerad 13 May 2014

Task 145.023 “AMC/GM anpassade till främmande Part-145
godkännande”

En stor ändring är att regler inte har ett
eget "Directorate" (nivån under Exec
Dir) utan hanteras där de hör hemma i
organisationen.

Aktuellt läge: NPA 2013-12 publicerad 11 juli 2013
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Flygsäkerhet
Kombinationen vingglidning och sidvind är ett område där det finns anledning att fundera. Tillämpningen har visat sig vara variera.
Text: Rolf Björkman

Summering av 2014
2014 blev det bästa året någonsin gäl-

lande haverier. Vad vi inte ännu vet är hur
antalet är kopplat till flygtiden, dvs frekvensen. Det är sannolikt att det under 2014 flögs
mindre än genomsnittet de senaste fem åren.
För normalklassat inklusive alla Annex IIflygplan utom ultralätta flygplan (UL) så är
siffran för antalet haverier osäkert men det
rör sig kanske om mindre än fem. Av dessa
var ett med dödlig utgång. Ingen skadades
allvarligt. För UL inträffade ca 10 haverier.
Ingen omkom eller skadades allvarligt. Inom
hela allmänflygsektorn omkom således endast en person. Ett fåtal flygplan har totalhavererat. Sedan rapporten i förra numret av
Pilot Briefing har inget haveri inträffat.

Lärorik haverirapport
Det har kommit en haverirapport under årets
sista månad som är rätt intressant. Haveriet
inträffade mitt under semesterperioden i
somras och skedde under skolflygning (alltså
formellt inte ett privatflyghaveri) varför jag
missat att detta haveri inträffat.

Eleven genomförde skillnadsomskol-

ning till sporrhjul. Flygplanet var en Piper
PA18-95/100 Super Cub ("Lill-Super") en
äldre modell som saknar klaff. Man hade
hittills flugit fyra timmar och genomfört 52
landningar. Syftet med flygningen var att
öva start och landning med vingglidning.
Flygningen genomfördes på Skå flygplats.
Under flygpassets gång efter tolv landningar
mot vinden bytte man bana till en korsande
för att få in sidvindsmomentet. Det blåste ca
10 knop. Haveriet inträffade vid den andra
landningen i sidvind.
Vinden kom i princip rakt från vänster.
Vingglidning genomfördes åt höger, dvs
flygplanet lutades åt höger och nosen pekade
åt vänster mot vinden. Vid upptagning för
landning gav eleven höger sidroder för att
föra nosen i banans förlängning. Eleven upplevde då att flygplanet drev mycket hastigt åt
höger och att vänster vinge lyftes. Han gav
fullt skevroder åt vänster men höger vinge
tog ändå i marken och därefter tog propellern i marken. I samband med avdriften har
höger landställshjul tagit i marken. Flygpla-
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net tippade framåt och hamnade på rygg.
Flygläraren har uppgett för SHK att han
hade uppfattningen att man alltid skall vingglida med nosen mot vinden.
Ingen skadades vid haveriet.

Jag har kontrollerat runt lite och konsta-

terar att det finns två skolor när det gäller åt
vilket håll man skall vingglida. Jag själv är
helt övertygad om att man skall genomföra
vingglidning med nosen från vinden och således luta mot vinden. I haverirapporten säger man inte direkt ut vilket som är rätt men
man gör det väldigt tydligt indirekt varför
min uppfattning har stöd av haverirapporten.
Man säger också att i utbildningslitteraturen
är vingglidning övergripande behandlat och
det finns där ingen koppling mellan vingglidning och sidvindslandning. Låt oss titta
närmare på vad som händer under vingglidning och sidvindslandning.

Vingglidning innebär att flygplanet lu-

tas åt det ena hållet och sidroder ges åt det
motsatta hållet för att flygplanet inte skall
svänga. Vid denna manöver kommer flygplanets sida som träffas av fartvinden att bromsa
flygplanet genom det ökade motståndet. Farten hålls uppe genom att flygplanet ges en
brantare bana och ökad sjunkhastighet. Detta är ett sätt att ersätta klaff för flygplan som
saknar sådan när flygplanet ligger för högt på
finalen. Det går att kombinera vingglidning
med utfälld klaff men detta rekommenderas
inte och är för vissa flygplan olämpligt.

Det gäller att inte låta farten bli för
låg under vingglidningen då stallfarten
ökar. Det är också skillnad hur långt man
kan driva vingglidningen mellan olika flygplanstyper. Detta är självfallet en viktig del
av inflygningen på nya flygplanstyper och då
särskilt om man går från klafförsedda flygplan till flygplan som saknar klaff. Är man
tidigare influgen på Cessna 172 eller PA-28
Cherokee, där man kanske aldrig mer än under utbildningen för lång tid sedan provat på
vingglidning, och nu går över till sporrhjulsförsett flygplan som Piper Cub utan klaff
har man två nya saker att arbeta in. Cuben
är ett flygplan där vingglidningen kan drivas mycket långt. Detta visas då och då på
flyguppvisningar där piloten passerar längs

banan till synes på tvären. Har man vinden
rakt i banan är det kanske en smaksak åt vilket håll man vingglider. De flesta har nog ett
favorithåll.

Så sidvindslandningen. Detta är ett
kapitel som ständigt påtalats eftersom sidvinden är orsaken till en huvuddel av antalet haverier. Eller snarare skall man nog säga
att det är pilotens avsaknad av förmåga att
hantera sidvind som orsakar haveri. Under
slutfasen av landningen innan sättning och
senast i samband med upptagning skall man
rätta in flygplanet så att nosen pekar i banans
förlängning. Anledningen är att hjulen skall
ha rätt riktning så att dessa inte träffar marken med vinkel mot färdriktningen och orsakar gir som kan leda till att flygplanet åker
av banan eller i värsta fall tippar över eller att
groundloop inträffar. För att flygplanet skall
kunna framföras med nosen i banans förlängning vid sidvind måste man åstadkomma
en sidoförflyttning mot vinden som är lika
stor som avdriften. Man lutar mot vinden
och ger motsatt sidroder. I praktiken är detta
en vingglidning.
Varför skall man då vingglida på fina-

len med lutning mot vinden om det råder
sidvind? Vid övergång från vingglidning på
finalen till upptagning kan man säga att man
ligger kvar i vingglidning åt samma håll hela
tiden. Därmed inte sagt att man skall driva
vingglidningen så långt som ända ner till
upptagning. Normalt skall vingglidningen
avslutas i god tid före upptagning. Om man
vingglider åt "fel håll” måste man gå över
från vingglidning åt ett håll till vingglidning
åt andra hållet och detta tar lång tid. Risken
är då att man får en oönskad avdrift. Denna
manöver är nämligen svår. Det gäller att inte
låta sidrodret och nosriktningen bli en ledande rörelse för då är avdriften ett faktum.
Vid det aktuella haveriet uppgav eleven att
han gett sidroder för att få nosen i rätt riktning och fick då en kraftig avdrift. Denna
berodde på att flygplanet ännu inte kommit
in i en lutning mot vinden. Om lutningen i
vingglidningen inte avslutats blir alltså avdriften större än om man inte vingglidit alls.

Man kan hålla med om att en vingglidning åt ”fel håll” kan kännas naturligare.

Flygsäkerhet
Man ligger med upphållning (krabbar) mot
vinden. Flygplanets sida ligger redan mot
banan och det känns säkert rätt att bara öka
denna vinkel. Följden blir i vart fall att nosens avvikelse från banans riktning blir avsevärt större om man gör på detta felaktiga
sätt. En lätt vingglidning åt rätt håll innebär
att man egentligen intagit landningsposition
tidigt på fi nalen. En del instruktörer anser
detta vara rätt metod vid sidvindslandning
men det fi nns en klar majoritet för att man
vid sidvindslandning skall inta landningsposition strax före eller i samband med upptagning. Man skall således inte blanda ihop
vingglidning på fi nalen med den så kallade
vingglidningen som innebär att man intagit
landningsposition. Men om dessa två moment ligger nära varandra får man större
problem om man vingglidit med nosen mot
vinden och lutning från.
Den direkta orsaken till det aktuella haveriet var att flygplanets högra hjul tog i marken under avdrift åt höger. Normalt skall
ju hjulet på vindsidan träffa marken först.
Fjädringen på detta flygplans landställ fungerar så att när hjulet träffar marken så fjäd-

rar det uppåt och utåt. Vid avdrift åt hjulets
sida hindras fjädringen utåt. Detta bidrar till
att öka den negativa följden av en landning
på hjulet på läsidan. När hjulet tar i marken
kommer flygplanet att tippa från vinden.
Vinden kommer att hjälpa till att öka lutningen. Man kan enkel säga att det är katastrofalt om man låter landstället träffa marken med lutning från vinden och särskilt om
man har stor avdrift.

SHK:s slutkläm: Olyckan orsakades av att

detaljerade instruktioner avseende vingglidning
inte finns i utbildningslitteraturen, vilket ledde
till att en olycklig kombination av vingglidning
och sidvindslandning användes.

Här måste man fråga sig om SHK har
aktuell utbildningslitteratur.

• I KSAB:s ”Elevhandbok för Private Pilot
Licence – Flygplan” utgåva 2010 fi nns vingglidning beskriven och där anges som slutord: Om du vingglider mot en landningsbana då det råder sidvind, bör vingglidningen
ske åt det håll som innebär att du lutar mot
vinden, medan nosen förs bort från vinden.

• Motsvarande elevhandbok för ultralätta
flygplan har ännu tydligare text där kombinationen vingglidning och sidvind är tryckt
med fet text.
• I ”Flyglärarhandboken” står det kanske
något otydligare men dock i avsnittet ”Flygning med klaff ” under ”Undervisning efter
flygning”: Repetera att ”vingglidning” används vid landning för att reducera höjden om
klaff av någon anledning inte används. Vingglidning kan bli aktuell vid inflygning på flyplanstyp som inte har klaffar. I övningen nödlandning och driftsstörning förevisas hur vingglidning går till för den händelse att klaffen inte
kan manövreras, och vikten av att vingglida,
skeva mot vinden, vid sidvind.

Det här stycket kan måhända tolkas lite
olika. Jag anser att SHK:s första del av orsaken är fel (Olyckan orsakades av att detaljerade
instruktioner avseende vingglidning inte finns
i utbildningslitteraturen) medan den andra
delen av stycket är korrekt (en olycklig kombination av vingglidning och sidvindslandning
användes).I övrigt tycker jag att denna utredning är mycket bra och lärorik.

Kraftspelet vid landning på ytterhjulet vid sidvind och avdrift. Källa: Statens haverikommissioin

Arne funderar
Om du flyger ett flygplan med omställbar snurra så bör du: Tänk
på att om möjligt hålla ingastrycket (ställs in med gasreglaget)
”lägre” än varvtalet (ställs in med propellerreglaget). Det innebär att när man skall öka effektuttaget, exempelvis vid stigning,
ställer man in varvet först till exempelvis 2500 rpm och SEDAN
ingastrycket till exempelvis 25 tum. Skall man minska effektuttaget, exempelvis efter stigning från ”25/25”, börjar man med att
dra av gasen till önskat ingastryck och ställer sedan in varvtalet.
Resultatet brukar ofta rekommenderas till 21 tum och 2300 rpm
(”21/23”).
Förgasarförsedda flygplan med omställbar snurra tappar inte
varvtalet vid förgasaris. Det blir ingen varvtalsminskning bero-

ende på constant speed-mekanismen som ser till att propellerstigningen blir allt mindre ju mer is som bildas i förgasaren. Däremot
minskar ingastrycket. Alltså: Glöm EJ förvärmning av förgasare
(reglaget kallas ”förgasarvärme”).
Oavsett constant speed eller fast propeller så gäller: Ge alltid
varmluft till förgasaren före gas- avdrag. Efter gasavdrag fi nns i
regel inte så mycket varmluft kvar att vidarebefordra till förgasaren.
Kan det vara så att man vid diff rensutbildningen (constant
speed) med modernare flygplan med direktinsprutning inte också
utbildar i hur man gör med förgasarförsedda flygplan?
Arne Nylén
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"Jag kan ﬂyga!"
NV Skånes Fk

En ovanligt pigg 75-åring
Av Åke Karlsson

14
14

Nordvästra Skånes Flygklubb bilda-

des i Helsingborg 1939. Den hette från början Hälsingborgs Flygklubb, men namnet
ändrades när verksamheten flyttade till Höganäs Flygplats 1950.
Klubbens första flygplan inköptes i form av
en byggsats. Det var en glidare, en SG 38,
som medlemmarna själva snickrade ihop.
Flygverksamheten började på dåvarande
K2:s övningsfält på Berga utanför Helsingborg med denna glidare som drogs upp med
vinsch på ett gammalt lastbilsflak. Fältets
beskaffenhet var inte den bästa, så landningarna kunde ofta vara riskfyllda när man skulle sätta sig mellan buskar, kavalleriets hästar
och fårskockar!
Även klubbens andra flygplan var utan
motor: det var Tempo i Helsingborg som
skänkte klubben ett segelflygplan av typen
Grunau Baby. Under 1946 fick klubben sitt
första motorflygplan. Det var Nordvästra
Skånes Tidningar som donerade en Piper
Cub, SE-ATL.
Denna flyger fortfarande i det skånska
lufthavet, nu ägd av Clas Bergstrand, vår
CAMO.

Efter flytten till Höganäs inköptes ett

avancerat skolflygplan, en Klemm 35, SEAKN. Den användes till långt in på 60-talet, när den pensionerades och såldes till ett
danskt flygmuseum för 500:Den är nu tillbaka i Sverige tack vare en
fantastisk renovering av ett arbetslag kring
Joakim Westh som köpte hem ”vår” gamla
Klemm.
Segelflygsektionen som startade klubben var mycket verksam fram till mitten på
80-talet, men flyttade sedan sina bopålar till
Ljungbyhed.

Vi växte till en modern flygklubb under
60- till 80-talen och är nu en aktiv klubb
med ca 150 medlemmar och en stor flygskola
med PPL och UL-utbildning. Hittills i år
(september) har vi producerat 5 PPL- och 5
UL-cert!
Vi känner oss i högsta grad up-to-date som
flygklubb, men i augusti ville vi fira våra rötter!
Och firade gjorde vi!

Joakim Westh med den nyuppståndna Klemmen och en Bucker Bestman i nyskick gjorde
en bejublad uppvisning tillsammans med
Henrik Idesjö. Lugnt och fint under några
snälla cumulus.
Malles fantastiska aerobaticshow satte
knorr på evenemanget och våra egna Lasse
Lökholm och Per Quiding flög rote med vår
trotjänare Pa-28 SE-KIU och Sportstar SE-

Ovan: Rote
SE-AKN Klemm 35D
och SE-BMN Bücker Bestmann
T. h.:SE-AKN
Klemm 35D
SE-ATL Piper
J3C-65
Avancerad flygning SE-MFE
Yak-55
Nedan: Klubbens
nuvarande flotta
SE-VKK Evektor
Eurostar, SEMEZ Evektor
Sportstar,
SE-KIU Piper
PA28-181
MEZ, samtränade som de är under otaliga
FFK-flygningar.
Alla ville vara med och fira, vi var 95 medlemmar och sympatisörer som samlades till
fest i våra partytält och man drog skrönor
och gamla minnen från förr! De sista gick
hem 23.30!
Och det kändes lite speciellt att Karin
Gummesson som varit gift med flygplatsens
grundare, Höganäsbolagets vd Per-Egon
Gummesson, kunde vara med oss.

Stora bilden: I vårt troféskåp står nu den specialg jorda keramikskulpturen som Höganäs
Kommun förärade oss: Lasse Åberg på ryggen
på en flygmaskin utbristande: “Jag kan flyga!”
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Den märkliga och svårflugna
Gee Bee här med
Jim Mos vid spakarna.
Foto: Robert Björkman

17
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Att ﬂyga tillsammans
En europatur

18
18

Av Jesper Grannas
och Johan Palmgren

Förberedelser

Efter att ha gjort en tur för ett år sedan, en
tur som planerades som Norrlandstur och
som istället blev en Bornholm/Skånetur pga
väder, kom iden att under hösten åka igen. Vi
ville inte göra en organiserad eskaderflygning
utan vi var några som bokade upp ett plan
för att sedan fråga flygkompisar i flera klubbar om de ville haka på. Riktningen var från
början satt till norra Frankrike med Caen
som mål. Vi möttes i en klubbstuga och drog
upp planerna för första dagen. Badbyxor stod
högt på packlistorna. Möjligheten kom upp
att via kontakter få första övernattningen i
logement och tänd grill på en militär flygbas
i norra Tyskland. Kanske få se en och annan
europeisk Gripen-konkurrent. Men bara om
vi kunde anlända under söndagen. Lite manfall blir det alltid utifrån ursprungsskaran
med avhopp trasiga flygplan m.m men till
slut var vi fem piloter i två plan med avsikt
att flyga tillsammans under vecka 28.
Planering av inackordering av barn hos
far- och morföräldrar mm och mer planering. Problemen började ramla in.

Skulle det finnas tillräckligt med flygtid

kvar på maskinerna vid avfärd. Lite undersökningar med välvilliga mekaniker och tekniskt ansvariga på klubbarna gav klartecken.
Skulle vi hitta rätt bränsle? En PA28 med
Lycoming och en WT9 med Rotax. Med BP
och Statoilkort blev det till att ta reda på var
vi kunde landa för tankning.
VFR-kort för möjliga flygplatser laddades ned från nätet och gjordes PDFer av
och lades på våra paddor. Stort engagemang
i gruppen!
Anhöriglista (ICE) med telefonnummer
på besättningarna distribuerades. Färdplaner
mailades kors och tvärs veckan innan.

Vid inlämning av färdplaner via

AROWeb stötte vi på patrull. Alla färdplaner fram till Neumunster gick prima. Men
från Neumunster till Wilhelmshaven var det
stopp. Ett samtal till svenska FPC visade att
AROWeb-kontot behövde 'låsas upp' för rutterna med både start och landning utanför
Sverige. Fem minuter senare var även det benet inlagt via AROWeb. Smidigt!
Två dagar före fick vi veta att transpoder
Mode S krävdes i delar av Europa. Detta var
inte något vi kunde lösa så snabbt. Värst verkade Holland och Belgien som var vår planerade färdväg till Frankrike. Några svordomar
senare via mail, avsåg vi flyga ändå till första anhalt i Tyskland. Fram dit var det tyskt
FIR. Då det ena flygplanet hade Mode S
konstaterades att vi kan lägga ATS-färdplan
för rote om vi skulle passera dessa luftrum.
De flesta av oss har en bra utbildning i roteflygning genom klubbarnas flygskolor så det
var inget hinder. Snarare säkerhetshöjande
att flyga tillsammans över större vatten etc.
Kanske något att överväga i alla klubbar som
vill uppmuntra erfarenheter utomlands. Pla-

Fredrik Johansson (närmast) och Michael Eastwood

nera ekonomin för byte till ModeS om det
inte redan är gjort!

Planeringen inför första dagen kom

att bli:
• Norrtälje via Skå för upphämtning av
passagerare och vidare till Hultsfred för
bensträckare och för att sammanstråla
med WT9 från Frölunda och pilotbyte.
•

Hultsfred-Sturup och lite tankning.

•

Neumunster-Wilhelmshaven

•

Sturup-Neumunster

Dag 1 söndag

Att starta med en nästan maxlastad PA28 i
25-30 graders värme kräver att man tänker
till både en och två gånger och noggrant räknar på prestanda om man ska upp på kortare
fält. Men dagens vindar låg rätt för Norrtälje så vi beslutade att hoppa den planerade
upphämtning av en besättningsman på SkåEdebys 800 m och starta med alla man på
Norrtäljes 650 m. Efter daglig, tankning,
packning av plan och en sista titt på färdplaneringen så startade vi. Det var inga som
helst problem med nerförsbacken och vinden
nästan rakt i banan.
Mötet med våra kompisar i Dynamic som
startade på Frölunda fick ske på första anhalten Hultsfred i stället för Skå. Men vi hittade
varandra ganska omgående på Stockholm
kontroll.

Efter ett kort stopp i Hultsfred för pi-

lotbyte och bensträckning fortsatte vi mot
Malmö där vi skulle tanka och äta lunch. Väl
inne på terminalrestaurangen i Malmö blev
vi alla mycket besvikna efter en ny väderuppdatering. Kraftiga åskskurar och låga moln
över norra Tyskland!? Vi visste att det såg
sämre ut neråt Europa, men hade nog blundat för det då vi var så ivriga med att komma
iväg. Men efter lite överläggningar, vädersurfande och ett samtal till meteorologen på

Arlanda kunde vi konstatera att vädret inte
var flygbart resten av den för dagens planerade sträcka. Så efter ännu en stunds diskuterande hade vi beslutat att lämna Malmö för
Bornholm. Snabb omplanering med notamkontroll, samtal till tornet i Bornholm och
hotellbokning var vi på väg igen.
Vädret på Bornholm var precis som i Malmö, helt fantastiskt! Mellan 25-30 grader
och strålande sol. Så efter flygplanstvätt och
taxi till hotellet, som låg endast 100 m från
stranden, blev det ett välbehövligt kvällsdopp följt av cykeltur ner till stan för middag. Vi var alla ganska trötta då det varit en
lång dag med tidig morgon så vi beslutade gå
direkt till sängs och ses till frukosten för att
fortsätta planeringen för kommande dag.

Dag 2 måndag

Vädret nere i Tyskland såg mycket bättre ut
de kommande dagarna. Vi hade en svag kallfront med skurar som skulle passera norrut
över Danmark under förmiddagen men med
bra sikt och molnbas. Beslutet blev ett första stopp på Lolland-Falster Airport (även
Maribo Airport) i södra Danmark för lunch,
bensträckare och pilotbyte. Vädret på Bornholm var fortfarande riktigt bra när vi startade men efter en 30 minuters flygning i höjd
med Ystad blev det sämre. Prognosen såg
inte ut att stämma särskilt bra. Sikten var
ganska dålig i dis och skurar och i höjd med
Malmö small det. BANG! Himlen lystes upp
av en ordentlig blixt. Det hade inte pratats
om TS i prognoserna men nu var det ett faktum. Vi vek av mer söderut för att undvika
blixtarna som låg ganska precis över Malmö
Sturup flygplats. På radion hörde vi våra
vänner i Dynamicen diverta till Vellinge
för att vänta ut vädret där. Upp med svenska
flygfält-appen och ett snabbt konstaterande
att 500 m blött gräsfält inte var ett option för
en inte långt ifrån maxlastad PA28. Vi hade
som sagt nästan fulla tankar så det fanns gott
om utrymme för att kunna flyga runt lite vä-

19

i Wilhelmshaven. Flygledaren i tornet hjälpte oss att boka både hotell och beställa taxi.
Väldigt smidigt.

Dag 3 tisdag

Skitväder igen! Det låg tjockt med dis över
oss och låga stratus när vi vaknade. Efter ett
samtal med meteorologen som förklarade att
högtrycket över Skandinavien är så kraftigt
så allt väder hålls tillbaka ungefär i höjd med
norra Tyskland. Dessutom var vädret neråt
Normandie, som var vårt mål med resan,
dåligt. Vi kunde konstatera att dit kommer
vi inte närmaste veckan heller. Regn, åska
och allmänt dåligt väder var att vänta under
hela perioden. Besvikelsen över att ha lämnat
ett fantastiskt väder hemma i Skandinavien
växte sig allt starkare i gruppen när vi i regn
promenerade genom Wilhelmshaven. Det
fick bli ett besök på tyskt marinmuseum där
man hade samlat information om tyska flottans historia. Man fick även gå ombord på
två stora slagskepp och en ubåt.
Vädret såg inte ut att bli bättre och vi ville
nu hemåt igen. Så efter kvällens middag planerades det om mot färd norrut. Men vädret
såg inte så lovande ut. Disigt och en molnbas
på 600 fot samt en ny varmfront på väg in
söderifrån. Enda chansen vi såg de närmaste
tre dagarna var förmiddagen nästa dag. Vi
beslutade oss för att tidigt åka ut till flygplatsen och göra oss redo med tankning m.m. för
att slippa bli kvar i tre dagar till.

Dag 4 onsdag

Från vänster Johan Palmgren, Jesper Grannas och Richard Dahlqvist
(Fotot innehåller tyvärr ljusreflexer i ansiktena)

der och i värsta fall gå tillbaka till Bornholm.
Molnbasen blev bara lägre och lägre, i höjd
med Kastrup var vi nere på 1100 fot i dålig
sikt och regn, men vi visste att vi flög mot
bättre väder och såg att det ljusnade bortom
detta. Så vi fortsatte strykandes längs den
danska kusten.

Fronten hade flyttat sig betydligt lång-

sammare än prognostiserat så vi flög rakt
igenom den. Men ganska snart kunde vi öka
höjden igen och kryssa mellan lite molnrester. När vi närmade oss södra Danmark och
vårt Maribo var det klarblå himmel och sol
igen. Danska flygledare var det inga problem
att förstå på radion förutom mannen som
satt i tornet på flygplatsen där vi skulle ner,
som blandade ihop banriktning och vind
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och skrek ROOODGEEEER med gäll röst
på radion så fort man sa något. Det var bara
att tala om för honom att ”vi kommer att gå
in och titta på struten”. Vindriktningen vi
kunde tyda av bl.a. vattnet och vindkraftverk
när vi närmade oss flygplatsen stämde med
det struten sa och flyginformationstjänsten
ROOODGEEER försökte alltså ta ner oss
med närmare 10 knops medvind. Så gör gärna dina egna observationer istället för att lita
blint på vad folk säger.

Landningen gick bra och våra vänner i

Dynamicen landade strax efter oss. Nu var
vädret inget problem längre, så flygningen
ner till Vilhelmshaven i nordvästra Tyskland
(vår slutdestination för dagen) var en ren
njutning. Vi blev mycket väl omhändertagna

Vädret såg inget vidare ut, det var fortsatt
väldigt disigt ca 3 km sikt och molnbas på
600 fot när vi kom ut till flygplatsen dagen
efter. Men den trevlige herrn i tornet hjälpte
oss med väder och ringde runt till närliggande flygplatsers torn för att få en bra bild. Det
visade sig att diset och molnbasen var väldigt
lokalt. Det gick som en skarp gräns i höjd
med floden Elbe en ca 30 minuters flygning
nordöst om oss. Men västra Danmark, där vi
planerat att flyga, skulle få kraftiga åskskurar
under dagen. Nya åskskurar närmade sig
även norra Tyskland och låg nu strax söder
om Berlin. Så den enda luckan vi hade var att
ganska snart komma iväg och ta samma rutt
hemåt som vi kommit dvs Vilhelmshaven
strax söder om Kiel och sen upp över östra
Danmark.
Vi väntade ut vädret på en trevlig lunchrestaurang på flygplatsen och man såg hur
solen försökte bränna bort diset. Ni kan åka
nu sa mannen i tornet jag släppte just en IFR
flygning och de rapporterade en molnöversida på endast 1800 fot sen var det klarblått.
Molnbasen låg nu på 700 fot så det var nära.
Vi flyger tyvärr inte IFR, sa vi, så det blir till
att vänta.

Vid två-tiden på dagen kröp molnba-

sen upp på tusen fot och vi hade då en sikt
på ca 6-7000 m. Nu drar vi! Vi visste ju att

bara ett stenkast därifrån var det ”clear sky”
och bra sikt. Mycket riktigt! Sikten blev bara
bättre och bättre och i höjd med Hamburg
var det blå himmel igen. Men när vi närmade oss Danmark konstaterade vi att det var
väldigt kraftiga vågor på havet. Vi hade att
döma en motvind på ca 15-20knop, så farligt
kunde det ju inte vara och enligt vindkraftverken under oss så låg i alla fall vinden rakt
i banan. Herr ROOODGEEEER svarade på
tornfrekvensen men sin skrikande gälla röst
även denna dag och vi fick klart landa med
vinden 20knG30! Va’ sa han? Mycket riktigt
det blåste ordentligt i Danmark, men vinden låg rakt i banan såg vi på struten. Landningen gick bra för oss båda och våra vänner
i Dynamicen behövde inte många meter av
den banan för att komma ner. De fick snarare
hänga på gasen för att komma fram till tröskeln i den hårda vinden.

Inregnade i Wilhelmshaven
med besök på marinmuseum
före återfärd mot Sverige.

Efter medhavd lunch och vidare pla-

nering konstaterade vi att det blir Höganäs
i Skåne som får bli nattstopp. Vi hade nu lärt
oss att det inte var någon större idé att planera mer än ett ben i taget. I Höganäs blev
vi varmt välkomnade och inackorderade. Vilken trevlig klubb och anläggning de har där.
Väl värt ett besök! Cyklar ingick i hyran så
vi tog oss ner till stranden för ett kvällsdopp
och sedan middag på en mycket trevlig restaurang i hamnen. Vår plan var ju att sova på
hotell under veckan så lakan var det ju ingen av oss som hade med sig. Som tur var så
hade flygklubben i Höganäs papperslakan att
köpa. Kändes lite som att ligga för kniven på
ett operationsbord men det funkade.

Dag 5 torsdag

Vart ska vi idag då? Vädret i hela Norden var
makalöst bra så det var bara att välja och vraka. Men det var varmt, närmare 30 grader i
skuggan. Dynamicen hade tankat i Höganäs
men vi som flög PA28 önskade tanka där det
fanns Statoil eller BP då vi hade dessa kort
med oss. Vi beslutade att Halmstad skulle
bli ett lagom stopp för tankning och lunch.
Efter en sväng runt Skånes kust och ett varv
över den pågående tennisveckan i Båstad
gick vi till Halmstad. Det var över 30 grader
när vi landade. De flesta av oss var tagna av
hettan vi haft de senaste dagarna. I kombination med den intensiva flygningen började
det tära lite på humöret.

Efter en stunds diskussioner kom vi

fram till att stanna i Halmstad över natten.
Enkelt och snabbt bokades det hotell med
Hotels.com-appen och ett samtal senare
hade vi även en hyrbil. Det blev raka spåret
ut till Tylösand för svalkande bad i värmen
och där hängde vi kvar hela eftermiddagen.
Efter det följde incheckning på hotell och ut
på stan för middag och ett par efterlängtade
kalla öl. Under kvällen diskuterades det vart
vi skulle dagen därpå. Ett önskemål var Göteborg/Säve och det underjordiska museet

Aeroseum. Ett annat var Visingsö. Efter en
titt på vädret kunde vi konstatera att det var
dåligt väder på väg in över Stockholm på
söndagen så vi fick se till att hinna hem till
lördag kväll. Vi sover på saken sa vi och beslutar under hotellfrukosten i morgon.

Dag 6 fredag

Vid frukosten beslutades det att vi sticker
upp till Säve, besöker Aeroseum och äter
lunch där. Sen vidare till Visingsö och tar
sista natten där. Vi styrde hyrbilen mot systembolaget och mataffär där det handlades
grillmat och frukost. Sen ut mot flygplatsen
för att sticka till Göteborg/Säve. Efter ett
samtal med tjejen i informationsdisken så
ringde hon på securityn som skulle komma
och hämta oss för att ta oss till planen. Dörren öppnades och där bakom stod en mycket
sur och oerhört otrevlig man. VART SKA
NI DÅ HAR NI TÄNKT röt den otrevliga mannen. Till våra flygplan sa vi. OCH
GÖRA VADÅ? FLYGPLATSEN HAR
STÄNGT TILL 14:30! HAR NI INTE
LÄST NOTAM, nästan skrek den hemske
mannen och slängde igen dörren i ansiktet på
oss. Där stod vi med hakan i marken. Men
vi samlade ihop oss och beslutade att gå till
flygklubben och in den vägen istället. Där
var det ett trevligt gäng herrar som satt och
pratade när vi kom. Vi förklarade läget och

de bara suckade åt historien med den otrevliga mannen och drog snabbt och hjälpsamt
fram en blankett för PPR. 20 min senare var
vi i luften.

Det var en fin flygning upp till Göte-

borg och vi beslutade att ta taxi runt till museet eftersom handling och grindöppning
kostade 500kr per vända. Men det skulle
vi snart ångra eftersom taxin tog närmare
300kr per bil. Aeroseum kan varmt rekommenderas. Där flögs det viggen-simulator,
provsatts Draken m.m. När vi skulle hem
tog vi beslutet att ringa till handling och bli
hämtade vid museegrinden och skjutsade till
planet istället. Mycket smidigare och billigare eftersom vi annars var i behov av två
taxibilar. Supertrevlig personal som kom och
öppnade och körde oss över banan till våra
flygplan. Vi fick även höra lite tragiska historier om Swedavias framfart på flygplatsen
och man kunde börja ana lite Bromma-tendenser i deras agerande.
Efter en mycket fin flygning på knappt en
timme landade vi på ett soligt Visingsö. Vi
hade ringt och bokat stugan innan och fått
en kod till dörren. Några tvättade flygplan
och andra började med maten. Det blev helgrillad oxfilé och klyftpotatis bredvid våra
flygplan i kvällssolen. Efter en kvällspromenad trängde vi ihop oss i stugan. Pap-
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Medverkande piloter
Jesper Grannas
Johan Palmgren
Richard Dahlqvist
Michael Eastwood
Fredrik Johansson

Snabb och fin service p åSturup
perslakanen från Höganäs hade vi tagit med
oss i brist på annat. Visingsö är verkligen en
helt fantastisk plats att flyga till. Vilket annat flygfält kan man parkera 10 meter från
strand och bad? Se till att flyga dit och betala
gärna mer än vad som krävs i landningsavgift
så att vi kan få behålla denna lilla pärla mitt i
landet, det gjorde vi.

Dag 7 lördag

Tyvärr var det resans sista dag vilket kändes
sorgligt. När vi ätit frukost, städat ur huset
och pratat lite med två par i en PA28 från
Åland var det dags att bege sig hemåt. Vi som
flög PA28 behövde tanka vilket Dynamicen
med sin låga förbrukning inte behövde. Våra
vägar skildes här för denna gång. Det blev ett
snabbt tankstopp på Skavsta innan vi fortsatte hem till Norrtälje igen och Dynamicen
gick raka spåret hem till Frölunda.

Att flyga tillsammans är en annan sak
än att flyga själv. Dels arbetar vi piloter utifrån våra egna erfarenheter på helt olika sätt
och dels når vi utanför våra "komfort-flygzoner" för situationer där vi inte hamnar annars. Att utsätta sig själv för lagom mycket
väder är bra. Även flygning med den otroligt
fina servicen vi har i både kontrollerad och
okontrollerad luft, när man lagt färdplan, är
bra. Radioexercis behövs och flygengelskan
blir det ärligt talat för lite av till vardags.
Träning på korta fält är bra. Att tänka rätt
vid flygning över oländig terräng och hav.
Även utmaningar med korta fält och kortfältsstarter är bra att öva. 800 m gräs kan
vara kort med mycket last och 27 grader
varmt.
Att helt plötsligt flyga två eller tre piloter i
samma plan kräver en ny form av respekt och
samarbete i cockpit där pilot-in-command

kan dela ut arbetsuppgifter för avlastning
som radiosnack, frekvensbyte, framtagning
av pleitar till reservflygplatser, hämta uppdaterad väderinformation, kommunicera med
följeflygplanet, prata med meteorolog, navigera etc.
Vad gäller väder kan det vara bra att utmana sig själv på en faktor i taget. Det kan vara
att testa lite mer sidvind, eller att hitta de
fina luckorna runt tunga skurar, hålla lagom
avstånd från synliga CB. Eller att flyga med
lägre molnbas än man är van. Bra är dock att
närma sig sina erfarenheter med en av ovanstående i taget och bara när övriga risker med
material etc är minimerade.

På Halmstads flygplats pratade vi en
lång stund med en trevlig bogserpilot och
provsatt hans fina Piper Pawnee. En riktig
lufttraktor som är vacker på sitt sätt. Han
hade bla en FLARM installerad för att kunna hålla koll på segelflygarna i luften. Idag
finns PowerFLARM som ger information
om segelflygplan men även info om transponderförsedda flygplan, väderinfo som kan
tas in i navigeringsappar som Sky Deamon
etc. En för stor del av olycksstatistiken internationellt är kollisioner i luften. Vi har även
haft några i Sverige. Denna utrustning kanske kan vara mer värd säkerhetsmässigt än
många andra prylar vi plockar in i våra plan
idag! Trots bra trafikinformation från trafikledningen så dyker de där andra fina flygplanen upp snabbt och nära när det väl händer.
På totalen och trots utmaningarna verkade inte vår resa göra oss trötta på flygning.
Istället blev vi än mer flygsugna! En härlig
känsla!
Landning Höganäs på återresan
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Årets
Flygare
2014
Text: Rolf Björkman
Foto: Åsa Borglin
KSAK utser varje år Årets Flygare. Kandidaten skall ha utmärkt
sig inom flyget på något sätt antingen genom stora insatser under lång tid, uppmärksammade
positiva insatser eller ha gjort
en särskild insats det aktuella
året. En bragd uppmärksammas
särskilt.
Allan Ljungqvist, Krisitianstads flygklubb, har gjort stora
insatser för sin flygklubb och
verksamheten där liksom för
klubbens utveckling. Under
2014 gjorde han en jätteinsats
genom att hålla i arrangemanger
kring en mycket lyckad flygdag.
Allan kommer att uppmärksammas och tilldelas KSAK förtjänstmedaljer i guld i samband
med KSAK årsstämma.

Allan Ljungqvist
Allan Ljungqvist har en bakgrund i
Flygvapnet där han jobbade inom stridsledningen/luftbevakningen. 1987 lämnade han
den militära banan som major.
För ca tio år sedan började han flyga och
har sedan dess varit aktiv i Kristianstads
flygklubb. Där har han sysslat med rekrytering av elever till pilotutbildning och engagerats som organsiatör till bland annat "SpaTidigare ”Årets Flygare”
2001
Mikael Carlson Mikael bygger och flyger sina egna historiska
flygplan.

2002
Erik Bratt Eric var då 85 år
och Sveriges äldste motorflygare. Det
var han som konstruerade Draken på
Saab.
2003
Per Lindstrand har flugit
nästan allt som går att flyga. Mest
har han flugit ballong med ett otal
världsrekord.

2004
Harald Rosén var generalsekreterare i Svensk Flyg där han gjort
ett mycket förtjänstfullt arbete.

2005
Stephen Diapére Stephen har
byggt upp ett framgångsrikt taxiflygbolag.

2006
Carl Rönn är känd för sina
insatser för skolungdom som genom
flygplanbyggen fått ny och positiv syn
på skolarbetet.

ka-själv-dag". Han har bidragit till flygsäkerhetsarbetet som H50P-instruktör. Det stora
jobbet för flygklubben gjorde han 2014 när
han stod som ansvarig arrangör av flygdagen
på Kristianstads flygplats.
Allan är en aktiv pilot som flyger 60-70
timmar per år. Det brukar bli ett par långflygningar i Europa också varje år.
2007
Johan Hammarström, själv
hörselskadad, för sin jordenruntresa
med Da42 under parollen World
Flight for Hearing.
2008
Bertil Gerhardt flög nästan
allt och nådde mer än 30.000 flygtimmar.

2009
Peter Hultberg för uppoffrande räddningsinsats i samband med
gyrokopterolycka på Visingsö.
2010
Kjell Nordström mångårig
uppvisningspilot samt insatser för
allmänflyget.

2011
Ted Hagelborg promotade flyg
genom Sverige runt i "Akka One"

2012
Jasmine och Pär Cederqvist,
Jasmine för insatser som speaker och
konst med flyg som ledmotiv och Pär
som mångårig uppvisningspilot.
2013
Johan Gustafsson Världsmästare i avancerad segelflygnig och ett
föredöme i klubben för unga.
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KSAK-medlemmars

RADANNONSER
Radannonserna är gratis
för medlemmar
Skicka in annonstext och bild till: rolf@ksak.se
Redaktionen förbehåller sig rätten att korta eller
inte publicera en annons. Vi reserverar oss för
tillfälliga överbelastningar och är ej ansvariga för
eventuella fel i annonserna.

OBS: En annons inklusive bild begränsas till max en halv spalt vid utrymmesbrist. Större textmassa kan komma att
beskäras.

För 2015 håller vi samma fantastiskt låga priser för detta ﬁna
helt moderna hus lämpligt upp till åtta personer. Varje årstid
har sin charm. Ring Kia direkt på 08-764 60 94 för bokning.

Säljes

AmericanAutogyro
Sparrowhawk3 SE-HYY

EAA byggd i Sverige 2010,
perfekt skick 60TT
Vinterutrustad med isolering
och värme
MTOW 680 kg, tillsatsvikt
hela 250kg.
Motor Subaru EJ25, 165Hk
Propeller WARP 3-bladig.
SkyDat GX2 LCD display
ICOM A210E
Längd: 3,73 m
Rotorlängd: 9,7 m
Höjd: 3,05 m
Bredd: 1,85 m
Tomvikt: ca. 426 kg
Max. startvikt: 680 kg.
Max. tillsatsvikt: 250 kg
Bränslevolym: 87 liter
VNE (Max. flygfart): 161 km/h
Min. flygfart: 0 km/h (min. 40
km/h med bibehållen höjd)
Finns hos Skånska Gyrokopterklubben, ESMI
Priside’ 395’000:Peter Steneborg /
pste1@telia.com
+46705989434
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KSAK-huset i Siljansnäs

Flygtidningar från 1970
och framåt

KSAK medlemstidningar,
Flygrevyn så länge denna var
medlemstidning och därefter
Pilot briefi ng.
Flying magazine från 1981 och
framåt.
Flyghorisont ca 1970--1985.
I stort sett kompletta årgångar.
44 års samlad information om
allmänflyg.
Finns intresse kontakta;
Per Johansson
Ramlösa
mobil 076 105 84 02
perjohansson50@telia.com

Fjärdepristagaren
i Inter
Här
är vinnaren i Inter
Hannovers flygfototävling!
Hannovers
flygfototävling
Vinnarbilden
i Inter
Hannovers flygfototävling är tagen av Jan Wästlund.
Corné
Han
fårUittenbogaard
en helårsprenumeration av Flygrevyn och ett presentkort på
Grattis!
fotoutrustning
värt 1.000 kr. Stort Grattis!

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

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

+46 (0) 8 - 617 54 00
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Swedish Ultraflyers
Swedish
UL Flygklubb medUltraflyers
flygskola och sjöflyg
UL Flygklubb med flygskola och sjöflyg
Flygskola

Grundutbildning UL certifikat, formationsflygning
och riksnavigering

Flygklubb

Bra gemenskap, många aktiviteter
och moderna flygplan!

Sjöflyg

med egen sjöflyghamn!

Läge

Frölunda Gård,
endast 3,5 mil från Stockholm C.

Komplett trafikflygarutbildning på
Ängelholm och Malmö Airport.
PPL/CPL/Instrument Rating/Multi Engine
ATPL Teori – Distansutbildning
MCC modulkurs
Typutbildningar:
• Boeing 737 300-900
• Airbus A320
• SAAB 340
TRI/SFI/IRI utbildning

Välkommen att kontakta oss!
-- Ger
Ger dig
dig anledning
anledning att
att flyga!
flyga!
www.swedishultraflyers.se
www.swedishultraflyers.se

www.nordicflighttraining.se
e-post info@nordicflighttraining.se
Tel +46 (0)760 06 90 60

South Sweden School of Aeronautics
SSSA är en av Sveriges största kommersiella flygskolor (FTO-SE-113) som erbjuder praktisk utbildning till CPL, IR, ME,
teoretisk och praktisk utbildning till IR, FI,
IRI, CRI(ME), samt timebuilding.

Light Sport Aviation Scandinavia AB
www.LSAS.se

info@LSAS.se

+46 – (0)70 575 9008

Trosa Flygklubb

Bli medlem i Trosa Flygklubb!
Flygklubbens PA28-180 VFR mörker eller våra ultralätta ﬂygplan. Klubben
har 1 st Jabiru samt 2 st Dynamic WT9 som vi skolar på året runt.
Vi har grundläggande ﬂygutbildning som leder till UL-certiﬁkat.
Nästa UL-teori kursstart våren 2014.
.
Flyg mer! Välkommen till Trosa Flygklubb!
www.trosaﬂygklubb.se
0734-402 661
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Med ett stort antal erfarna instruktörer kan vi skräddarsy utbildningen efter
elevens önskemål.
Genom samarbete med ett antal flygklubbar i södra Sverige är våra priser helt
enkelt oslagbara.

www.southsweden.se

info@southsweden.se
tel: 0762-63 95 50, fax: 0413-10757

South Sweden School of Aeronautics

Sveriges enda renodlade teoriskola för yrkespiloter samt privatﬂygare,
enda renodlade
teoriskola för
yrkespiloter samt utbildar
privatflygare,
både för
både Sveriges
för ﬂygplan
och helikopter!
Flygteoriskolan
piloter
på
flygplan och helikopter! Flygteoriskolan utbildar piloter på både flygplan samt
både helikopter
ﬂygplanoch
samt
helikopter
och
på
alla
nivåer,
från
PPL
till
ATPL.
på alla nivåer, från PPL till ATPL. Vi håller till i Järfälla utanför
Vi håller
till i Järfälla
Stockholm i nya och rymliga lokaler.
Stockholm
i nya ochutanför
rymliga lokaler.

Välkommen
till Sverigesledande
ledande skola
för teoriutbildning!
Välkommen
till Sveriges
skola
för teoriutbildning!

08-36 68 24
08-36
68 24

www.flygteoriskolan.se
www.ﬂygteoriskolan.se

info@ﬂinfo@flygteoriskolan.se
ygteoriskolan.se

Ikarus Flying Center
n
kärra
klubbtis!
a
t
s
ä
r
Den bnligt expe
e

Ikarus C42

Europas ledande skolmaskin

tillverkad i r-e-k-o-r-d NU 1300 ex!
Svensk och Norsk agent

• Tål 16 knops sidvind
• Extra rymlig cockpit
• Har harmoniska förlåtande
flygegenskaper
• Ekonomisk att äga
• Tillverkas i Tyskland
• Reservdelar finns i Sverige

Tel. + 46 325 323 82 Fax +46 325 325 36
http://www.elltech.o.se - finn@elltech.o.se

Motorer - Reservdelar - Tillbehör
Tel 0171-414039
www.lycon.se
e-mail: info@lycon.se
Härkeberga 16
745 96 Enköping
Auktoriserad distributör för Rotax Aircraft Engines i Skandinavien och Baltikum
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Avsändare

Posttidning B

KSAK Motorflygförbund
Haukadalsgatan 10
164 40 KISTA

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

Vilken flygmotor har du?

Vi har
flygmotoroljan från

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

