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Ordföranden har ordet
Juni 2005
Sommar igen, eller vad man nu skall
kalla det. Hur som helst så är det
dags att tänka på alla insekter som
kletar ner vingar och vindrutor och
att det gäller att avlägsna dem efter
varje ﬂygning. Onödigt att påpeka
kan det tyckas, men ack nej !
Sedan förra numret av MOFLY
har ju som alla vet, vårt nyförvärv
SE-LVB inkluderats i vår ﬂygplansﬂotta. Mer om detta på annan plats
i MOFLY, men jag vill passa på att
rikta ett varmt tack till alla som
hjälpt till under hela processen, från
inköpet i New York fram till utcheckningen på Säve. Ett speciellt
tack till Lasse Öhberg, Mark Evaldsson, Tord Södergård och Sven Erik
Jönssson.
Trots det hittills dåliga vädret har
ändå ﬂygtidsuttaget under januari
till maj uppgått till 1084 timmar,

visserligen 66 timmar färre än 2004,
men ändå ett mycket bra uttag.
Tyvärr har vi tvingats höja ﬂygtimpriserna, dels på grund av de
höjda försäkringspremierna, som
nu även skall inkludera Passageraransvars- och Flygansvarsförsäkring
mot 3:e man, och dels bränsleprishöjningen i april. Styrelsen beslöt
att begränsa höjningen till 20:- per
timma tills vidare.
Den mest betungande utgiftsposten är fortfarande kostnaderna för
service, reparation och underhåll
av våra ﬂygplan och enda sättet att
hålla dessa kostnader någorlunda
under kontroll är att vårda våra ﬂygplan väl och iakttaga största möjliga
försiktighet. Tyvärr har vi råkat ut
för ett par missöden i samband med
taxning och tankning. Båda dessa
onödiga missöden kommer att kosta
oss en del pengar, dels för reparation
och dels för höjda försäkringspremi-

Sommar, sol, och ﬂygfän.
Egentligen skall man inte prata väder med piloter, i alla fall inte i allmänna ordalag. Har du också märkt
att när någon säger ”ﬁnt väder idag”
så svarar du att ”det beror på att ett
högtryck ligger fast parkerat över
Sverige, QNH 1030 klockan 10:20
UTC”? Men vädret är ett samtalsämne för både svenskar och piloter:
självklart för svenska piloter, alltså.
Vädret har i alla fall visat tecken
på att bli lite varmare och sommaren är snart här: kablarna till motorvärmarna har stoppats undan,

tvätt&vax-dagarna har avhållits,
och snart (redan?) sitter vi där på
gräsmattan med en glass i handen.
Många av Aeroklubbens piloter ﬂyger främst på sommaren så det kan
bli svårare att hitta en bokningsbar
tid. Se till att du är utcheckad på
LVB så har du sex plan att välja på!
Andra som ﬂyger främst sommartid
är insekterna. Glöm inte att torka av
vindrutor och vingframkanter med
en fuktig trasa efter varje ﬂygning.
//Redax

er på grund av bonusbortfall. Den
ena skadan var av sådan omfattning
att försäkringen tyvärr kommer att
utnyttjas.
Vi kommer som vanligt under
hösten att genomföra ett par H50Pkvällar där bl.a. de nya häftena Flygning i kontrollerat luftrum, Flygning vid okontrollerad ﬂygplats och
det särskilda kampanjhäftet, omfattande Sidvind och Uteblivna Omdrag, kommer att bli teman. En god
idé är att redan inför sommarens alla
ﬂygningar noggrant studera ovannämnda häften.
Vi planerar även att köra grundkonceptet om 3 x 3 timmar för nya
certiﬁkatinnehavare och medlemmar.
Till sist vill jag önska alla våra
medlemmar en riktigt skön och avkopplande ﬂygsommar.
/Bertil Planvall

Tack för alla
bidrag!
Som ni märker är detta nummer av Moﬂy späckat med
intressanta artiklar från förr
och nu. Redaktionen tackar
och bockar för alla inkomna
texter och bilder, utan er läsare skulle det inte bli något
Newsletter. Fortsätt att skicka
in bidrag, adresserna hittar
du längst bak.

Med en nästan ny Cessna 172,
SE-LVB över Atlanten.
Torsdag den 28 april ankom jag
Bangor strax före kl 22 på kvällen.
Jag hade kommit hit för att ﬂyga
en Cessna 172 tillbaka till Sverige.
Flygplanet hade inköpts av Aeroklubben i Göteborg och det skulle
bli min sextonde ﬂygning över
Atlanten.
Jag var ganska trött och hade varit på resande fot i snart 24 timmar.
Hade åkt med Lufthansa från Göteborg via München till Boston och
från Boston med American Eagle
till Bangor. Jag hade inte bokat
något hotellrum för natten, men
på ﬂygplatsen ﬁnns ett hotell som
alltid brukar ha rum ledigt. Jag har
övernattat här ganska många gånger, och det var inga problem med
rum denna gång heller.
Bangor ligger i delstaten Maine,
i nordöstra USA, ganska nära gränsen till Kanada. Flygplatsen är civil,
men det ﬁnns en militär del med
både airtankers och andra transportﬂygplan samt helikoptrar. Den
civila traﬁken utgörs mest av mindre och medelstora traﬁkﬂygplan,
men det ﬁnns också en del chartertraﬁk som ibland mellanlandar för
tankning på väg till Västindien.
Fredag 29 april.
Jag sov gott och kände mig utvilad
på fredag morgon. Efter frukost bad
jag hotellreceptionen kontakta General Aviation Terminal för att få en
transport över till Telford Aviations
hangar. När jag några minuter senare åkte med bilen över plattan såg
jag för första gången SE-LVB parkerad utanför hangaren.
Nu skulle Telford Aviation montera antenn och spänningsomvandlare som jag hade med mig för min
kortvågsradio. Jag var väntad och en
mekaniker satte genast igång. I ﬂygplanets framsäten hade man stuvat
in det bortmonterade baksätet. Där
bak fanns en extratank som rymde
470 liter monterad. Nu gällde det

Cessna 172S, SE-LVB med ferrytank och kortvågsantenn installerad och klar för avfärd från
Bangor, USA till Säve, en distans på 3160 NM. Längre bort syns enBell Boeing MV-22 Osprey.

att försöka stuva in baksätet genom
bagageluckan. När jag upptäckte två
stora säckar, som innehöll ett kapell
till ﬂygplanet tvivlade jag på att det
skulle vara möjligt att få plats med
allt, men efter lite trixande var allt
på plats.
Som obligatorisk utrustning vid
ﬂygning över Atlanten krävs bl.a.
livbåt, bärbar nödsändare, nödproviant och vatten. För kommunikation krävs HF-radio (Kortvågsradio)
och för navigation gäller förutom
VOR och ADF även GPS. Innan
det fanns civila GPS-mottagare var
kravet istället Loran C. Med enmotorigt ﬂygplan måste man dessutom
ﬂyga i överlevnadsdräkt.
Eftersom det ﬁnns en extratank
installerad i ﬂygplanet, så måste det
ﬁnnas hållfasthetsberäkningar samt
vikt- och ballansberäkning för installationen samt ett godkännande
från den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA. I detta godkännande
anges också max startvikt, som för
SE-LVB angavs till 30 % godkänd
överlast.
Bangor Flight Service Station ligger strax intill Telford Aviation och
jag gjorde ett besök där för att få
senaste väder samt lämna en färdplan för dagens etapp upp genom
Kanada. Enligt de senaste väderkartorna skulle det blåsa motvind mot

Irland, på en del av sträckan mer
än 20 knop. I vindstilla tar denna
sträcka mer än 15 timmar men är
närmare än via Island. Med tanke
på vinden, så var det inget alternativ att fundera på. Mot Island
skulle jag också ha lite motvind,
i genomsnitt 5 knop. Jag kunde
konstatera att det var första gången
som jag skulle ha motvind oavsett vilken väg jag valde. Normalt
brukar det vara medvind antingen
mot Irland eller mot Island och det
har att göra med att vinden blåser
runt låg- och högtrycken. Men inte
nu. Eftersom jag nu bestämde mig
för att gå via Reykjavik skulle det
vara närmast att ﬂyga till Goose
Bay, men prognoserna talade om
snö och dålig sikt. Det ﬁck bli via
Gander på New Foundland, som
skulle ge någon timme längre ﬂygtid till Reykjavik. Att ringa CANPASS är ett måste före ﬂygning till
Kanada. Det är immigrations- och
tullmyndigheten i Kanada och genom ett telefonsamtal får man klart
att komma. Varför det heter CANPASS vet jag inte, men i USA ﬁnns
det alltid förutom siffror på telefonknapparna även bokstäver och det
är bara att slå 1-888-CAN-PASS.
Eftersom jag nu avsåg ﬂyga via Island, behövde jag också tillstånd
från Isländska luftfartsmyndigheten

En liten vulkankrater rakt under vänster hjul, från FL 90 sydöst om Reykjavik

för överﬂygning och landning med
ﬂygplan som hade speciellt luftvärdighetsbevis med anledning av installerad ferrytank. Jag skrev ett fax,
bifogade de dokument som krävs
och angav mitt mastercard nr som
den administrativa avgiften 5000
Isländska kronor ﬁck debiteras på.
Därpå ringde jag upp avdelningen
på Islands Luftfartsverk som handlägger dessa ansökningar och bad
dem behandla det omgående eftersom vill komma iväg så snart som
möjligt. Efter någon halvtimma
kom bekräftelsen. Island kräver
även speciell försäkring vid ﬂygning
med extratank installerad.
Före start lät jag tanka upp extratanken till ca 265 liter, dels för att
testa ferrytanken på väg upp mot
Gander, men också för att bränslet
kostar mindre i Bangor än i Gander.
Under tiden kom en egendomlig
ﬂygmaskin och landade, en Osprey
med två stora motorer och enorma
propellrar. Hela motorpaketen med
halva vingen kunde vridas upp vertikalt och ﬂygplanet landade som
en helikopter.
Det var trångt att kliva in. Extratanken var monterad där baksätet normalt sitter, men satt så långt
fram att förarstolen inte gick att
skjuta bak särskilt långt. Jag satt i
ﬂygplanet, bekantade mig med utrustning och startade upp. Alla instrument verkade fungera som normalt. Inför en så lång ﬂygning med

ett ﬂygplan som jag inte ﬂugit med
tidigare, så känns det viktigt att vara
säker på att allt fungerar bra.
Klockan var några minuter efter
12.30 lokal tid när jag ropade upp
Bangor med anropssignalen Cessna
Sierra Echo Lima Victor Bravo.
Fick IFR clearence till Gander, att
stiga RWY-heading, 9000 ft, transponder 7376 och departure frequence 125,3 samt taxitillstånd ut
till bana 33. Lufttrycket var 29,83
och det blåste 10 knop västlig vind.
Motorkontroll och alla värden var
bra. Kontroll av klaff: vad nu? inget
hände? klaffen är fortfarande inne
trots att jag tar ned reglaget. Provade igen, men inget hände. Det
var bara att ropa upp igen och be
att få taxa tillbaka. Tornet meddelade att de håller färdplan aktuellt
tills vidare.
Efter en timmes felsökning hittade teknikern felet: en kabel under
instrumentpanelen hade kopplats
bort i samband med arbete med
avioniken. Jag kunde åter ropa upp
och taxa ut. Min tidigare erhållna
clearence gällde fortfarande. Jag
var i luften 13.54 och jag noterade
airborne 17.54UTC. Flygplanet
steg bra till att börja med, men allt
långsammare ju högre jag kom. Jag
var tungt lastad men efter 25 minuter kunde jag plana ut på 9000
fot. I USA och Kanada ﬂyger man
på ﬂygnivå och standardsetting på
höjdmätaren först på höjd över

18500 ft. För att få ﬂyga IFR i USA
med USA-registrerat ﬂygplan krävs
instrumentbevis utfärdat av FAA
och det är ganska mycket som är
annorlunda jämfört med Europa.
Flygvägen gick via YFC VOR
(Fredricton) - YQM VOR (Moncton) – YYG VOR (Charlottetown)
– UMETI intersection – CYQX
(Gander). Molnovansidan låg på
7-8000 fot, men i höjd med Charlottetown ﬁck jag be att få stiga till
11000 ft för att undvika moln. Det
känns alltid behagligt att ligga över
molnen och ﬂyga i vackert väder.
Från början låg 0° isotermen på ca
8000 ft, men sjönk efterhand för
att vid Gander ligga på ca 5000
ft. Gander hade bra väder och jag
landade på bana 13 kl 23.20 UTC,
efter 5 timmar och 26 minuter i luften. Flygplanet hade fungerat ﬁnt
och jag kände att jag hade förtroende för LVB.
Jag parkerade vid Shell och tog
mig in till Gander centrum och
Sinbad’s hotel som ligger några kilometer från ﬂygplatsen. Innan jag
åkte från ﬂygplatsen hade jag fått
väderprognoser och vinduppgifter
som gällde nästa dag och kunde nu
göra färdplansberäkningen för nästa
dags ﬂygning. Det skulle ta 13 timmar att ﬂyga från Gander till Reykjavik. Utanför New Foundland
låg ett nederbördsområde, men det
skulle vara plusgrader upp till 5000
fot och molnen skulle ligga med
ovansida under 7000 ft och därför
bestämde jag att FL 70 borde vara
bra för mig, visserligen skulle jag
få 5-10 knops motvind, men högre
upp skulle jag få mer motvind. Det
gäller att hålla isär begreppen med
magnetisk missvisning och räkna
rätt. Missvisningen är nämligen i
dessa trakter mer än 30° west. Jag
ringde in min färdplan och angav
19 timmars aktionstid.
Innan jag gick till sängs beställde
jag taxi som skulle hämta mig kl
0400 nästa morgon. Jag skulle ﬂyga
mot tiden och i Gander skiljer det
2,5 timmar mot UTC och tiden i
Reykjavik är den samma som UTC.
Det betyder att om jag var i luften
kl 0600 lokal tid, så skulle jag med
13 timmars ﬂygtid inte landa förrän
kl 21.30 Isländsk tid.

Lördag morgon den 30 april
kl 0400.
Jag checkade ut från hotellet samtidigt som taxin anlände. Ute på
ﬂygplatsen hade personal på Shell
ordnat så att jag skulle få frukost i
ﬂygplatsens restaurang, trots att den
egentligen inte var öppen förrän kl
0800. Sedan skulle ﬂygplanet tankas. Extratanken ﬁck jag själv fylla
på och det gäller att ta det försiktigt
mot slutet, så inte bensinen ﬂödar
över. En liter olja till motor och en
kontroll runt ﬂygplanet att allt verkade bra. Kände på vingovansida
och det fanns rimfrost. Fick låna en
trappstege och ﬁck några tygtrasor
som jag torkade rent vingar och
stabilisator. Jag tog fram överlevnadsdräkten och satte på mig den.
I höger förarstol låg livbåt, jag hade
min bärbara nödsändare på mig och
alla kartor som jag skulle behöva
fanns tillgängliga. Ovanpå livbåt
och pilotväskan låg kortvågsradion,
allt stuvat med höger förarstols säkerhetsbälte som knappt räckte om.
Det hade nu gått två timmar sedan
jag lämnade hotellet, men nu var
allt klart för avfärd.
Motorstart, jag programmerade
in positionen N50.00/W050.00
som var min första rapportpunkt
över Atlanten. Långsamma ﬂygplan
skall rapportera var 5:e grad, men
oftast önskar ﬂygledningen en rapport minst en gång i timmen. Jag
lyssnade av ATIS ”Information
Tango 0800 – 250° 6 kt, visibility
8 km, few at 800, overcast 2600
- temp +1°/-3° - Altimetersetting
30,35 – RWY in use 21”. Fick taxitillstånd till bana 21. Medan jag
taxade ut kom det några regnstänk,
men det oroade mig inte särskilt
mycket eftersom nollan skulle ligga
på 5000 ft. Fick ställa upp på banan
direkt och gjorde motorkontroll
där. Allt såg bra ut och nu kom IFR
ocean clearence för mig: ”Gander
ATC clearence to SE-LVE to Bravo
India Rome Kilo airport via Gander SID 3 – Direct 52 North / 050
West – 5520 North / 045 West – 58
North / 040 West – 6015 North /
035 West – 62 North / 030 West
– Direct DROMI – RK, expect
7000 ft, maintain 110 kt, departure

RWY 21 – squak 6745 – departure
frequency 132.1 – Read back!” Jag
var beredd på det långa färdtillståndet och prickade av koordinaterna
mot färdplanen så det var inte så
svårt att läsa tillbaka korrekt. Fick
klart start och drog på. Startsträckan blev väldigt lång och det var inte
så konstigt eftersom jag hade 30%
överlast. Dessutom ville jag ha bra
marginal på farten innan jag började stiga, men banan är 3 km lång.
Jag var i luften UTC 08.37.
På 500 ft höjd kontaktade jag
Gander departure på 132,1 och ﬁck
klart svänga vänster mot kurs. Cessnan steg i början med 500 fot per
minut, men allt högre jag kom ju
långsammare steg den. På 5000 ft
var stigprestanda endast 200 ft. Jag
var uppe på 7000 fot ungefär samtidigt som jag passerade ut över Atlanten. Under mig kunde jag mellan molngluggarna se kusten och
framåt såg molntäcket ut att lätta.
Långt bort kunde jag se några stora
isberg ner i havet och det skulle ha
varit roligt att gå ner och titta på
dem på nära håll.
Från Gander ﬁck jag nu frekvenserna 6622 kHz som primär och
8851 kHz som sekundärfrekvens
på kortvågsradion. Jag slog på radion och vevade ut kortvågsantennen. Jag räknade varven som jag
rullade ut, för att veta hur många
meter antenn jag hade ute. Det är
nämligen väldigt noga med rätt antennlängd i förhållande till frekven-

Färöarna i sikte.

sen för att man skall få förbindelse.
Jag kunde höra en del radiotraﬁk på
radion, men ﬁck ännu ingen kontakt. Tidigare gånger har det varit
svårt att få kontakt i början, när jag
ligger nära Gander, men på 3-400
NM avstånd brukar det bli lättare.
Jag hade dock kontakt med Gander
på VHF frekvenser ca 150 NM ut.
Jag hade beräknat 2 tim 13 minuter
till 52N/050W, men stigning upp
till 7000 ft hade tagit lite längre tid
än jag räknat med och därför passerade jag positionen UTC 10.58.
Ute över atlanten är det ingen som
har radarkontakt med mig, men
det är kontrollerat luftrum ned till
4500 ft och därför är det en speciell
standardfraselogi för positionsrapporter över Atlanten. Jag ﬁck ingen
kontakt med Gander men hörde på
VHF frekvensen en AirFrance 435
som gjorde sin positionsrapport.
Jag ropade upp AirFrance 435 och
bad dem lämna min positionsrapport till Gander enligt följande ”SELVB over 52N/050W 1058, FL 70,
Next 5520N/045W at 1335, next
58N/040W – over. Airfrance 435
skickade vidare min rapport och bekräftade att Gander tagit emot den.
Jag ﬁck ytterligare en HF frekvens
att prova på. Så småningom ﬁck jag
kontakt på kortvåg, men det varade
inte mer än några timmar innan
radion var helt död. Senare visade
det sig att någon komponent i den
provisoriskt monterade spänningsomvandlare som omvandlade 24

volt till 12 volt hade blivit överhettad och lagt av. I ﬂygplanet fanns
visserligen en speciell anslutning för
12 volt, men jag saknade kontakt
som passade till denna. Det fanns
emellertid hela tiden traﬁk högre
upp som jag hörde på VHF radion
och över atlanten är det också obligatoriskt att alltid passa 121,5 och
om man inte får kontakt på någon
annan frekvens, så är det accepterat att man försöker få kontakt
via 121,5 och det ﬁck jag utnyttja
vid några tillfällen. Vid positionen
58N/W40 ﬁck jag kontakt med
Scandinavian 909 som skickade
min positionsrapport vidare. SK
909 går från Köpenhamn kl 12.20
och ankommer till Newark, New
York. kl 15.00.
Jag hade med mig sandwich,
chocklad och frukt samt coca cola
och det var dags för lunch. Ingen bra
service ombord, ﬁck servera själv. På
en så lång ﬂygning är det viktigt att
både äta och dricka ordentligt för
att inte bli trött. På kortvågsradion
är det en mycket intensiv radiotraﬁk och intressant att lyssna på vilka
ﬂygplan och nationaliteter som är i
luften samt deras positioner. Sedan
gäller det att övervaka GPS och
ﬂygplanets kurs och position, så allt
stämmer och verkar rimligt.
När jag hade problem att få
kontakt via kortvågsbandet, så var
det även en Northwest maskin, en
British Airways och en Maylaisian
90 som vidarebefordrade mina positionsrapporter.
De första 4-5 timmarna var vinden nordlig, ca 10-15 kt, ju närmare Island jag kom, desto mer
svängde vinden upp mot östlig.
Jag hade mest moln under mig, ibland klarnade det dock upp några
timmar, men sedan kom det åter
ett sammanhängade molntäcke.
Ovansidan var dock hela tiden låg
och väl under 7000 fot. När jag
framåt kvällen närmade mig Island
så blev det åter fritt från moln. Jag
ﬁck kontakt med Island Radio ca
150-200 NM ut och så småningom
skymtade jag Island långt framöver.
På väg mot Reykjaviks ﬂygplats,
som ligger inne vid staden passerade jag rakt över Keﬂavik på ca 3000
ft. Det var sent på lördag kväll och

det såg inte ut att vara någon verksamhet på ﬂygplatsen. Jag landade
på bana 01 UTC 21.52, efter 13
timmar 15 minuter i luften. I färdplanen hade jag angivit 13 timmar
05 minuter. Det var skönt att kliva
ur överlevnadsdräkten. Personalen i Flight Service som är General
Aviation terminal hade redan slutat
för dagen, men passpolis och tulllare väntade på mig. Formaliteterna
var snabbt överstökade och jag ﬁck
veta att det skulle ﬁnnas rum bokat
åt mig på Hotel Loftleidir som ligger på andra sidan gatan, 20 meter
bort.
Söndag morgon den 1 maj.
I dag skulle jag ﬂyga den sista etappen från Reykjavik till Säve. Enligt
de prognoser som jag hade från
dagen före, så var jag rädd att jag
skulle ha motvind även idag. Dessutom skulle jag på väg mot Sverige
ﬂyga mot tiden med två timmar.
Åt frukost före klockan sju. Det är
inte tillåtet att starta från Reykjavik
mellan kl 2400 – 0800 pga buller
och miljöskäl, men jag avsåg vara
klar att taxa ut strax efter klockan
åtta. Nu visade det sig emellertid att
varken personal på Flight Service
eller tankningspersonal började arbeta förrän klockan åtta. Fem över
åtta stod i alla fall tankningsbilen
vid ﬂygplanet och jag lät tanka fyllt
i vingarna samt fyllde extratanken
till ca 75 USG. Det satt en genomskinlig plastslang fram på ferrytanken, där det gick att se hur mycket
bränsle som fanns i den. På Flight
Service tog de under tiden fram väder och även gjorde både en driftsfärdplan och ATC-färdplan åt mig,
allt färdigt och utskrivet. Jag skulle
få svag medvind mot Sverige och
den beräknade ﬂygtiden blev 9 timmar. Samtidigt höll en besättning
med dansk befälhavare på en affärsjet baserad i Venedig samt en besättning som leveransﬂög ett mindre passagerarplan av typ DASH,
som skulle till England på att göra
sig klara.
Jag var först att taxa ut mot bana
13 som var i användning. Vädret var
vackert, sol och klar ﬁn luft. Färdtillstånd till Göteborg-Säve via G3
– VALDI, FL 90, Squak 3405 och

departure frekvens 126,55. Drog
på, lättade och passade på att ta ett
par foton efter start på ﬂygplatsen
och över staden. Noterade starttid
till UTC 0855. Steg mot FL 90 och
efter en stund hörde jag den danske
piloten i sin affärsjet på frekvensen. Han ﬁck stiga till FL 370 utan
speedrestriction. Min tanke vara det
enda fel jag kan ﬁnna med denna
Cessna är att den inte klarar FL 370
och inte gör 900 km/timmen.
När jag planat ut satt jag och
njöt i det vackra vädret med den
ﬁna utsikten över fjällen och glaciärerna på Island. Rakt under mig
upptäckte jag en liten vulkankrater,
som jag passade på att fotografera.
Jag plockade upp väderkartor och
noterade att det blåste betydligt
mer medvind på FL 140 än på FL
90. När jag efter en timmes ﬂygning såg molnen stiga framför mig,
så begärde jag FL 110. På GPS displayen kunde jag notera att min GS
ökade med ca 5 kt. Magnetiska kursen var 125 grader och jag närmade
mig Färöarna och NDB-fyren MY.
Molnen hade åter glesnat och de
kala tämligen gröna öarna syntes
tydligt. Efter MY gick min route
strax norr om Shettlandsöarna och
mot VALDI intersection som ligger
på gränsen mellan Island och Stavanger FIR och sedan vidare mot
Bergen VOR på Norska västkusten.
På Nordsjön kunde jag se ett antal
oljeplattformar som pumpar upp
Norges svarta guld.
Jag hade nu åter en del moln
under mig. Ropade upp Stavanger
och frågade om de hade någon information om vädret över de norska
bergen mellan Bergen och Skien.
Efter en stund ﬁck jag svar att det
var ﬁnt väder med endast några enstaka moln under FL 100 och jag
kände mig lugn för passagen över
de norska fjällen. Jag passerade över
Bergens ﬂygplats samtidigt som ett
traﬁkﬂygplan startade där nere. Det
var en fantastiskt vacker vy över de
snöklädda fjällen och här kunde jag
inte låta bli att tänka att jag egentligen var privilegerad som ﬁck lov
att sitta här och njuta av en sådan
vacker utsikt. Just då upptäckte jag
en stor fågel, sannolikt en havsörn,
på ca 100 meters avstånd vid sidan

om – på FL 110. Den verkade något skrämd när den ﬂaxade med
sina stora vingar. En sådan skall
man inte kollidera med. Det är nog
första gången som jag mött en fågel
på så hög höjd.
Mitt slutmål närmade sig, jag
ﬁck skifta från Oslo Control till
Malmö CTR och senare till Göteborg. På ﬁnal till bana 19 på Säve
ﬁck jag från TWR information att
en välkomstkommitté stod på gräset ca 300 meter in på banan. Det
betydde att jag var tvungen att göra
en landning, som jag inte skulle behöva skämmas för och mycket vänligt av ﬂygledaren att förvarna mig.
Klockan var 19.36 lokal tid när jag
satte ned hjulen på banan, en landning som blev tillräckligt bra för att
se snygg ut. Flygtid från Reykjavik
noterade jag till 8 timmar 40 minuter och konstaterade att det gått
fortare tack vare att jag steg till FL

110. Taxade in mot plattan och blev
anvisad plats 1.
Jag hälsades välkommen hem av
Bertil Planvall och många andra
medlemmar från Aeroklubben. För
mig återstod att ta mig ur ﬂygplanet,
sträcka på benen och sedan plocka
ihop kartor och annan utrustning.
Före hemresa till Halmstad tackade

de närvarande från Aeroklubbens
styrelse och medlemmar mig genom att överlämna en vacker bukett blommor samt ett diplom som
berättade att jag var gästmedlem i
Aeroklubben året ut, en gåva som
jag verkligen uppskattar.
/Sven-Erik Jönsson

Faktaruta:
Sven-Erik Jönsson, 58 år
Bor i Haverdal utanför Halmstad
Segelﬂygutbildning 1964 i Halmstad
Flygklubb
A-cert 1967, I-bevis 1975
Am. commercial + Instrument 1988.
2-motorbehörighet 1990.
Första Atlantﬂygningen 1984,
Har nu gjort 16 ﬂygningar over
atlanten.
Totalt 5550 timmar
Jobbar med försäljning av stålrör till
industrin.

På gång runt omkring
Flygsommaren är här och visst är det roligt att göra längre svängar än Göteborg City och Marstrand. Här följer lite
tips om vad som händer hos några av våra närliggande klubbar i sommar. Många har livliga grillsamkväm då vädret
tillåter men utöver detta ﬁnns även annat att njuta av och att tänka på:
Arvika FK
11 juni - Fly-In (för första gången)
5-7 aug Modellﬂygträff (fältet stängt stora delar av helgen)
Dessutom fallskärmshoppning på helgerna jämna veckor. Se upp i varvet!
Falköpings FK
30 juli - Cruisingträff med ﬂyg. Klubben bjuder piloter på lätt lunch och ﬁka. Ser helst att piloter anländer före 10.00.
19-21 aug - AVA-SM för segelﬂyg
Herrljunga FK
13-19 juni - Intensivskolning segelﬂyg
10-16 juli - DM Västra 2005 Segelﬂyg (Tänk på att det under ovan nämnda period kan vara trångt i luftrummet
runt Herrljunga)
20-21 aug - Nordiska segelﬂygdagen och öppet hus(prova på segelﬂyg)
Jönköpings FK
6-7 aug - Fly-In på Visingsö
jun-aug - När det gäller inpassering på ESGJ då tornet inte är öppet ﬁnns möjlighet till passage genom klubbstugan.
Hör av er i förväg om detta blir aktuellt.
Trollhättans FK
11 juni - Flyguppvisning med bl.a. tandemhopp, Hawker Hunter, Saab Saﬁr, SK50, Zenit, m.m.
Uddevalla FK
jun-aug Rörkärr Cup, löpande landningstävling under sommaren på torsdagskvällarna då vädret tillåter. Start vid 18.30.

GVFS
Veteranﬂygsällskapet besökte Aeroklubben med sina ﬂygplan i april
och visade upp dem för intresserade medlemmar. Glädjande nog
kan jag konstatera att det skapat ett
klart intresse för våran verksamhet.
Och då följer ju som ett brev på
posten frågan, om jag är intresserad
av att prova på sporrhjulsﬂygning
hur gör jag?
Låt mig då börja med att säga att
sällskapet har ﬂyglärare som kan utbilda på sporrhjul så man behöver
inte ha någon tidigare sporrhjulserfarenhet. Vi har inte heller något
speciﬁkt krav på minimiﬂygtid för
att få ﬂyga SE-BEL, våran Piper J3
Cub.
För de andra ﬂygplanen kräver vi
dock antingen tidigare gedigen
sporrhjulsvana eller att man först
ﬂyger Cub under en period för att
samla erfarenhet. Sedan kan man få
ﬂyga in sig även på dessa ﬂygplan.
Skälet till detta är att både GV-38:an
SE-AHG och KZ-III:an SE-AMA
har ett par egenheter som man måste lära sig hantera. Vi är naturligtvis
extra försiktiga eftersom det rör sig
om unika ﬂygplan. I alla händelser kräver vi utcheckning med våra
egna ﬂyglärare på varje ﬂygplan
oavsett tidigare erfarenhet.
Rent praktiskt går det till så att man
betalar in medlemsavgiften som i
år är 500 kr och lämnar addressuppgifter mm. Dessutom kontaktar man någon av ﬂyglärarna och
bokar in en ﬂygtid. Utan tidigare
sporrhjulserfarenhet räknar vi med
att det går åt i genomsnitt 2-4 tim-

Grattis!
PPL:
Christian Lönn 050328

mar att ﬂyga in sig på Cuben. Exakt
hur lång tid det tar är naturligtvis
individuellt, och det är i slutändan
alltid ﬂygläraren som avgör när det
är klart. Efter en dylik inﬂygning är
man inte fullärd, men kan som det
heter ”fortsätta öva på egen hand”.
Hur är det då att ﬂyga dessa plan?
Ja, vill man åka från punkt A
till punkt B på kortast möjliga tid
ﬁnns det bättre alternativ. Men om
man räknar upplevelse per minut i
luften, eller upplevelse per krona är
det svårslaget. Gemensamt för veteranﬂygplan är att de har mycket
personlighet. Det är många udda
lösningar för saker och ting, inte
alltid särskilt ergonomiska, men det
bidrar till charmen. Systemen är
mycket enkla, Cuben har t.ex. inget
egentligt elsystem. Däremot ställer
de högre krav på själva ﬂygningen
än moderna ﬂygplan gör. Sporrhjulet gör att landningar måste göras
på ett speciellt sätt (normalt trepunktslandningar) och det ställer
lite högre krav på precision än med
noshjul. Även taxning på marken

kräver mer uppmärksamhet. I luften har de mer skevroderbroms än
moderna ﬂygplan, så man kan inte
(ska inte...) sitta med fötterna planterade på golvet.
Här följer lite händiga kontaktuppgifter:
Flyglärare:
Lennart Kinde
031-267006 0705-267701
Filip Gerhardt
031-7759110 0705-229122
Dan Ström
031-927884 0703-758844
Funktionärer:
Tommy Bohlin, ordförande
031-133660
Gunilla Öhrn, ﬂygchef
0322-14536
Gösta Boman, kassör
031-280930
Läs mer på www.gvfs.se
/Tommy Bohlin

Får jag ﬂyga?
Sommarsäsongen har börjat, och kanske har du inte ﬂugit på länge?
Det skadar inte att i god tid kolla när det är dags för nästa checkﬂygning med lärare; Christian, Anette och Mats har fullt upp med
PPL(A)-elever så boka i god tid. Ett utgånget Medical är ett trist skäl
att inte få ﬂyga: besök ﬂygläkaren max 45 dagar innan det går ut. Och
så vår klubbregel: minst fem starter och landningar med klubbens
ﬂygplan de senaste tre månaderna.

Kortfältslandning – en repetition
Många av er har säkert redan provat
på det vid ett antal tillfällen under säsongen 2005; landning på korta fält.
Slarv, stress och dålig planering kan i
många fall leda till olika former av
tillbud med såväl skador på maskin
som personskador som följd. Denna
artikel ska inte ses som någonting annat än välbehövlig repetition för både
rutinerad och orutinerad ﬂygare. För
egen del var det ett bra tag sedan jag
satte hjulen i ett kort grässtråk och jag
kände själv när jag lyssnade till ﬂygläraren Magnus Karlssons ord på en
ﬂygträff i FFK:s regi för en tid sedan,
att kortfältslandningar inte är något
man en gång lärt sig - man lär sig
hela tiden!
Här följer ett referat från ﬂyglärare
Magnus Karlssons föredrag:
1. Val av fält. Redan vid planeringsstadiet av din ﬂygning är det viktigt
att du förser dig med väsentlig information. Är fältet tillräckligt långt?
Vad får jag för landningsvikt? Är
det blött grås eller asfalt med markeffekt som väntar? Glöm inte heller
att hålla reda på de olika termerna
vad gäller landningssträckor:
Tillgänglig landningssträcka:
Avståndet mellan bantröskel och
banslutet.
Uppmätt landningssträcka:
Får vara högst 70% av den tillgängliga landningssträckan och räknas
från 50ft och till dess planet stannat
på banan.
Erforderlig landningssträcka:
Skall vara minst 1,43 multiplicerat med den uppmätta landningssträckan.
2. Överﬂygningen är en av de viktigaste förberedelserna. Här har du
möjlighet att se vindriktningen, se
om det ﬁnns eventuella hinder i
vägen för din stundande landning
och naturligtvis banans kondition.
Tänk också på att rekognosera inför din utﬂygning/ditt eventuella
pådrag.
3. Medvinden. Ett bra riktmärke

för att få ett bra sidoförhållande till
fältet är att du ska ha ”banans långsida i vingspetsen” om du ﬂyger lågvingat och ”halva stöttan i banans
långsida” om du ﬂyger exempelvis
Cessna. Du har nu ett ypperligt
tillfälle att identiﬁera din omdragspunkt där du utgår från banlängden och utnyttjar tydliga punkter
i terrängen som riktmärken för
ditt omdrag. Senast tvärs sättningspunktbör du ha börjat med dina
landningsförberedelser. Tänk på
farten och höjden!!
4. Sväng inte för tidigt in på basen.
En bra tumregel är att när du ser
banan 45° bakåt över axeln så är det
dags att svänga. Tänk då på att undvika att göra basen till en enda lång
sväng. Håll rätt fart, sätt klaff och
trimma. Bedöm din höjd kontinuerligt. Normal höjd på ﬁnalen är
ca 500ft ground. Justera eventuella
höjdavvikelser med motoreffekten.
5. Så var vi framme vid ﬁnalen. Om
du får för kort ﬁnal kan resultatet
bli en stressig landning där du inte
hinner göra dina justeringar. Se
därför till att ﬁnalen blir tillräckligt lång. Var noga med höjden. Ett
smalt fält kan göra att det känns
som du ligger för högt, och ett brett
fält kan ge omvänd känsla. Tänk på
den förlängda mittlinjen och und-

vik att ”välja” en av sidorna – sikta
att landa på centerline!
6. Utﬂytning och sättning. Kontrollera att du håller rätt fart över
tröskeln och ha hela tiden koll på
var din omdragspunkt är. Om du
inte lyckats med sättning innan, är
det dags för moment nummer 7.
7. Omdrag. Tveka aldrig att gå
runt. Landning nummer två blir
alltid bättre än den första. Öka din
effekt lugnt men bestämt. Stressa
inte med att få in klaffen, utan hantera den varsamt och ta in den successivt. Minns din rekognosering
– ge akt på hinder i utﬂygningsriktningen.
Min förhoppning är att du som planerar att ﬂyga till ett mindre fält har
fått åtminstone några ”aha-upplevelser”. Mycket är självklart och vissa moment sitter i ryggraden utan
att vi tänker på det, men det är just
det som kan vara det farliga. Var alltid vaksam. Fältet kan ha förändrats
sedan du var där senast. Kom ihåg
att ta god tid på dig, både i planeringsstadiet och när du väl sitter i
maskinen och har fältet i sikte. En
bra landning börjar långt innan
ﬂygplanet passerar tröskeln!
/Fredrik Edlund, Redax

SÄKERHETSINFO!
Flygtraﬁkledningen, både på Säve och i diverse kontroller runt om i
landet, ger ofta oss VFR piloter mer service än de behöver. Så ofta,
faktiskt, att vi har lätt att glömma bort vad vi som befälhavare är
ansvariga för!
Tänk alltså på att separation mellan dig själv och annan VFR-traﬁk
är DITT ansvar, även i kontrollerad luft. Och glöm inte att det är
DITT ansvar att i god tid och på eget ansvar kontakta traﬁkledningen i ”nästa” kontrollerade område. Detta gäller även om du går
på ATS-färdplan. Men byt inte från, t.ex., Malmö kontroll till Göteborg TMA utan att säga till Malmö att du lämnar frekvensen.

En dag på Legoland
Tidigt en torsdag i maj månad
2005 var det äntligen dags för en
”hemlig” ﬂygning med dottern
Kimberley, Marianne Quirin, och
Mariannes dotter Mia. Dagen före
hade diverse vädersidor på nätet kontrollerats och kontrollerats
igen för eventuella uppdateringar,
och till sist kom den: en lång-TAF
som lovade bra väder på både startoch målﬂygplats samt sträcka. Väl
framme i klubbstugan nästa morgon fanns det förbeställda ”väder &
NOTAM-kitet” i faxen. Något som
däremot inte fanns på ﬂygplatsen
denna morgon var 100LL. Flygplanet var dock standardtankat vilket
uppfyllde kravet för vår resa.
En vänlig ﬂygledare erbjöd bana
22 i den något friska vinden, samt
en klarering till destinationen via
MAKUR och ﬂygnivå 80. Några
tusen fot upp var vi förbi några
enstaka moln och ﬁck klart direkt
mot destinationen. I baksits hade
de unga damerna Mia och Kimberley funnit sig väl tillrätta högt
över moln, hav, båtar och Läsö.
För egen del noterade jag att banan
var väl synlig. Det var lockande att
göra en studs-och-gå på EKLS, men
idag hägrade andra mål. Enligt min
driftfärdplan skulle vi nå destinationen 1:30 efter start. GPSen visade
en GS på mellan 103-107 knop
större delen av resan. Vinden var
västlig både på höjd och, enligt TAF,
på marken så jag räknade med att
bana 27 skulle bli aktuell. Vi hade
ett fåtal frekvensskiften och mest
hörde vi traﬁkﬂyg på väg in eller
ut från Ålborg och Århus. Billund
ATIS meddelade bra väder och vi
ﬁck radarvektorering till ILS 27. Vi
ﬁck reda på att det förekom skolﬂygning i varvet; senare visade sig
att de här ﬂyglärarna och eleverna
gjorde touch-and-go med AIRBUS
och andra större luftfartyg. Men
Ludvig Martin Zäta är väl inte så
pjåkigt heller. Under inﬂygningen
tittar jag mest på instrumenten och
efter en kort molngenomgång är
det Marianne som meddelar ﬂying
pilot: ”titta där är det ju”...därefter

meddelar jag non-ﬂying-pilot, läs
Marianne: ”contact”. Vi taxar av
via Cesar och kör direkt till tankanläggningen. Trodde först att kortet
inte fungerade men det visade sig
att man behövde trycka lite svar
på danska spörsmål innan pumpen startades. Parkeringen mellan
en ATP och en Hawker. Framme
i staden utan epitet: Billund! Det
”hemliga” med ﬂygningen var att
jag först i luften talade om vart vi
var på väg: Legoland!
Efter att ha inköpt varsin entrébiljett á 185 danska kronor var vi
äntligen framme i paradiset, mitt
bland sisådär 20 miljoner LEGO
klossar i alla möjliga färger och lite
annat smått och gott. Tillsammans
med en massa skolbarn, som skiner
av optimism och är små produkter av en undran över att tingen
är vad de synas, dundrar vi fram i
LEGO infernot. Det är framförallt
danskar - detta fantasieggande folk
- som avnjuter en dag i nöjesparken. Marianne som varit på utﬂykt
förut hade med sig goda smörgåsar,
som smakade utmärkt i närheten av
Nyhavn, Köpenhamn...ja ett något
mindre förstås och byggt i, ja just
det, LEGO. Att våren kommit lite
längre syntes tydligt på blommor
och frodig grönska. Språngbrädan
knakar och attraktionerna betas av

en efter en, att dottern Kimberley
tog täten är ett understatement...
Ett biobesök på LEGO® RACERS
4D var en mäktig upplevelse - 3D
med glasögon har väl de ﬂesta prövat på men här erbjuds då ytterligare en dimension. Dimensionen
av en röd tråd i form av en bra
historia var dock för oss vuxna lite
vacklande. Men visst är det mäktigt
att det ryker i salongen när bilar rivstartar. Kör man genom vatten på
ﬁlmen så skvätter det på oss, snöar
det i ﬁlmen så snöar det i salongen
och fartvinden ﬂäktar mot oss.
Power Builder ROBOT är också
en märklig attraktion. Väl inne i
mörkt rum med musik och ljussättning känns det som man är i NASA:s
kontrollcentral, Houston. Där får
man ett kort att programmera ett
schema för sin robot. Vi trycker på
alla möjliga och omöjliga kombinationer och något oroligt ställer vi oss
i kön med frågan vad är det vi kommer få uppleva. Man kan välja följande inställningar till det okända:
godkännande av tidigare erfarenhet
eller att själv erfara. Då folk kom ut
levande från attraktionen var det
sålunda dags att erfara. Tyst tänker
jag på Chaplins Moderna tider, och
trycks fast i den tvåsitsiga konsolen
längst ut på robotarmen. Tekniska
problem med roboten bredvid ökar

vår väntetid fastspända i ett ultramodernt månghövdat monster likt
Scylla, som krossade Odysseus båt.
Upp, ner, bakåt, framåt, runt eller lite mer uttryckt i våra termer:
”rörelse i loopingplanet genom
vridning kring tippaxeln, rörelse i
rollplanet genom vridning kring
rollaxeln samt rörelse i girplanet genom rörelse kring giraxeln”.
- Pappa jag vill åka en gång till,
säger dottern euforiskt efteråt.
Hemresans färdplan var lagd till
kl 16:00 UTC och Legolands attraktioner stängde kl. 17:00 lokal
tid, denna dag. Då vi var ganska
nöjda med besöket runt klockan

16:00 tog jag mig åter till ﬂygplatsen för en väderbrieﬁng, betalning
samt tillsyn. Startavgiften var 80
danska kronor och parkeringsavgiften på ytterligare 12 bjöd man på.
En varmfront närmade sig västerifrån, vädret var CAVOK på EKBI,
SCT 033 på EKAH och samma på
ESGP. Ändrade färdplanen till avresa 17:00 lokal tid. På hemresan
kom vi ej upp till önskad ﬂygnivå
och efter ett par skiften av intersection RADIS, INTET, BAK VOR
ﬁck vi slutligen DCT NOL. Efter
att ha ﬂugit på FL40 i dansk luft
blev det skifte till Altitude 4000 på
QNH 1022, i svensk luftrum. Ett

trött gäng men fulla av nya intryck
och upplevelser, lämnade Aeroklubbens klubbstuga runt 19:30.
Resans program var mycket brett
och innehöll såväl tekniska, kulturella och samhällsorienterande aktiviteter. Sammanfattningsvis kan
sägas att resan mer än väl uppfyllde
syftena. Deltagarna var mycket nöjda och för många av oss blev resan
en helt ny erfarenhet - en erfarenhet
som förhoppningsvis resulterar i
fortsatta kontakter och resor utanför Sveriges gränser.
/ Mats Hellberg

IFR-utbildning startar på Aeroklubben
I och med att JAR infördes år 2000
upphörde möjligheten att skola IFR
i ﬂygklubbarnas ﬂygskolor. Denna
utbildning skall utföras i speciella
skolor som också skall vara registrerade företag. Dessa utbildningsföretag kallas på Luftfartsstyrelsen språk
FTO - Flight Training Organisations, och drivs som kommersiella
företag med anställd personal. Vi
på Aeroklubben vill ju fortfarande
kunna erbjuda IFR-utbildning i
”klubbens regi” med våra medlemmar som elever och på tider som
passar våra medlemmar och där vi
även kan skola på på våra egna maskiner.
I samarbete med Svensk Pilotutbildning på Säve och Aeroklubben
har detta lösts på följande sätt:
Vi använder oss av SPU:s tillstånd
och utbildningen sker i SPU:s regi,
den praktiska utbildningen sker genom att AKG:s lärare är anställda av
SPU för detta ändamål.
All teoriutbildning erbjuds som
distansutbildning där eleven själv

läser in stora delar av teorimaterialet. Sammandragningar för genomgång av nästa delavsnitt, kontroll av
att tidigare material har förståtts,
samt diagnostiska prov genomförs.
Första kursen startade i början av
juni och prov för Luftfartsstyrelsen
skall genomföras i slutet av året.
Totalt omfattar utbildningen cirka
330 tim och 8 genomgångar, träffara sker på Säve under utbildningstiden.
Den praktiska utbildningen omfattar 50 timmar. Av dessa kommer
25-35 timmar att genomföras i simulator. Resten sker i SE-LMZ då
viss del av utbildningen omfattar
ﬂygning med hjälp av GPS.
Till den första kursen som startade den 4/6 började Anders Eriksson, Hans Johansson (dä), Pontus Boman, Magnus Falck, Bertil
Planvall, Karl Ekvall samt Reinhold
Berndtsson. Reinhold har för övrigt
beställt en ny Mooney med glasscockpit (Garmin 1000). Han deltar
i kursen enbart för att fräsch upp

sina kunskaper.
SPU kommer under juli att få
sin nya simulator installerad. Efter
montering och test skall LFV köra
och godkänna den. Lärarna skall
utbildas i början av augusti och utbildningen i den börjar som det är
planerat i mitten av augusti. SPU
använder personal från Malmö
Aviation för att skriva utbildningshandledningen för simulatorn
Lärare i den praktiska utbildningen blir Christian Forsäng från
Aeroklubben. Flygchefen på SPU,
Roland Ströman, kommer att göra
alla test- och checkﬂygningar med
eleverna.
Vi återkommer med mer info i
Moﬂy under utbildningens gång
för att få deltagarnas erfarenheter..
Erbjudandet att få delta i denna
utbildning gäller alla som grundskolat på Aeroklubben.
Inttresserad?? Hör av dig !!
//Sommarhälsningar från Christian
Forsäng

www.aeroklubben.se
Håll ständigt ett öga på Aeroklubbens websida.
Redaktör Hellström fyller den kontinuerligt med annat intressant innehåll än Moﬂy Newsletter.

Info från styrelsen
Som väl de ﬂesta har märkt har
vårt nya ﬂygplan, en Cessna 172
SP, anlänt och är sedan den 12 maj
tillgängligt för alla medlemmar att
ﬂyga. Tänk dock på att du måste
få en markutcheckning innan du
ﬂyger. Tider för detta ﬁnns uppsatt
på anslagstavlan på klubben. Ring
Marianne om du har några frågor
om detta. Timpriset är tillsvidare
satt till samma som för SE-LMZ,
dvs. 935 kr/h.
Skolgruppen håller just nu på att
ta fram en sommarkurs. Kursen är

tänkt att fungera dels som en aptitretare för dem som redan under
våren anmäler sig till höstens teorikurs och som en utvidgad provlektion för dem som vill prova på
lite mer innan de bestämmer sig för
att börja ﬂyga. Flygskolan kommer
som vanligt att ha en intensivkurs
i Hagfors under veckan efter midsommar.
Styrelsen har också valt att ändra
placeringen av våra ﬂygplan eftersom det är lätt att repa undersidan
på en PA-28 mot den skylt som står

på gräset i anslutning till vår hangar.
Även KMG hamnade på andra sidan men kommer att ﬂyttas tillbaka
till sin ursprungliga plats eftersom
den inte påverkas av nämnda skylt
och den är det mest använda skolﬂygplanet. Dess nuvarande plats är
också onödigt liten med tanke på
den omfattande rangeringen.
Till sist vill vi önska alla medlemmar en trevlig och säker ﬂygsommar.
/Styrelsen genom Kalle Kritz

Telefonera Mera
Jag vill minnas att 1956 var, året
då man inom luftfarten gick över
från att bokstavera med de under
kriget slentrianmässigt använda
lystringsorden till ett nytt, intenationellt anpassat ordbruk. Det gick
inte utan friktioner och jag lyssnade
själv vid ﬂera tillfällen när engelsktalande ﬂygbesättningar vägrade
att kommunicera med ﬂygledare.
Det gick så långt att en skeppare på
”Speedbird” vid en mellanlandning
på Schiphol stoppade sina Dartmotorer och lämnade maskinen i protest.
Skillnaderna var knappast så
stora att en ﬂygkapten med normal
intelligens inte kunde vänja sig på
ett par dagar, speciellt med ödmjuk
assistans av en god styrman. KLM:s
styrmän var sådana goda hjälpredor

och bolaget hade aldrig problem.
En styrman på femtiotalets Douglas och Lockheed maskiner var
ingen knapptryckare. Trots att mitt
bolag traﬁkerade samma linjer ﬂera
gånger dagligen var vi tvungna att
åstadkomma våra beräkningar manuellt med en navigeringsskiva och
en ﬂygkarta som ofta ritades om
när nya NDB fyrar upprättades. Så
småningom stabiliserades nätet av
luftleder över Europa och vi kunde
få ”pre printed” färdplansförslag.
Att ﬂyga in mot eller lämna en
hårt traﬁkerad ﬂygplats kunde ställa
svåra prov på såväl intern som extern uppmärksamhet. Att använda
en bra ”Clearence Shorthand” var
nödvändigt. Jag skulle vid ett tillfälle
ﬂyga en liten tvåmotorig Astec från
Boston Logan till Gander. Taxade

ut, men trots att pennspetsen nästan blev glödande av allt skrivande,
stakade jag mig på min departure
clearence vilket resulterade i en
order att taxa tillbaka till terminalen och kontakta brieﬁngkontoret.
Fortfarande har jag svårt att hänga
med när en stressad amerikansk
ﬂygtraﬁkledare som en kulspruta
spottar fram en clearence med instoppade slanguttryck och lokala
hänvisningar som ”Make a round
robbin” eller ”Check the turnpike
inbound”.
Då känns det lugnare att sväva
runt Västra Götaland i GYX eller KMG och svänga vänster mot
Lycke.
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/Anders Rogberg
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Xray
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EXTRA! ÅRETS NYHET! EXTRA!
Playboy har gjort det under många
år, ICA-handlarna har gjort det,
och numera ﬁnns det också brandmän och till och med bönder som
gjort det. Och nu är det Aeroklubbens tur! Att ge ut en kalender, alltså. Aeroklubbens kalender för 2006
kommer att ha tolv fantastiskt ﬁna
bilder med anknytning både till ﬂyg
och till tiden på året. ”Flyganknytning” är inte nödvändigtvis ﬂygfoton; det kan vara bilder på ﬂygplan
på marken, bilder på piloter och
passagerare, ja bilder på snart sagt
allt som har med ﬂyg att göra. Men
var skall vi få tag på dessa ﬁna bilder? Givetvis från våra medlemmar!
Kalendern 2006, liksom förhoppningsvis kommande år, skall vara
gjord av medlemmarna för medlemmarna. Den kommer att säljas
med en liten vinst som tillfaller

klubbkassan, exakt pris vet vi inte
ännu. Men vad vi vet säkert är att
det blir ingen kalender utan DINA
bilder.
Gör så här:
Skicka in en eller ﬂera digital bilder
eller papperskopior som du tycker
borde platsa. Redaktionen, tillsammans med någon eller några ytterligare från klubbgruppen, kommer
att välja ut de tolv som slutligen går
i tryck. Vi kommer att premiera
variation och fantasi lika mycket
som tekniskt bra bilder. Lika viktigt är bilder från alla säsonger: vi
vill inte bara ha sommarbilder. Bilden skickar du antingen digitalt
till Robert Grou på mail: robert.
grou@bredband.net eller om du
har en papperskopia kan du posta
den till Aeroklubben, märk kuvertet ”Kalender 2006”. Glöm inte att

skriva var och när du tog bilden, vad
den föreställer, samt till vilken eller
vilka månader som den borde passa.
En digital bild ska helst hålla A4
storlek dvs 3000x2000 pixlar eller
ca A4 i 300 dpi, annars blir kvaliten
inte tillräckligt bra för det A4 format vi tänkt oss. Ev. papperskopia
kan vi scanna in. Är det något kring
det tekniska du undrar över kan du
kontakta Robert på mailen.
Sista datum att skicka in dina bilder
är 30 september. Juryn kommer att
bestämma sig under oktober och
sedan tillverka kalendern så den är
klar att köpa i god tid före jul. Årets
julklapp, kanske?
/Redax
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