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Ordföranden har ordet
Augusti 2005.
Sommaren börjar lida mot sitt slut,
inte för att det varit mycket till sommar men det är bara att hoppas på
en ﬁn ﬂyghöst istället. Planeringen
av höstens aktiviteter pågår för fullt
med bl.a. skolverksamheten, införande av ett nytt bokningssystem,
H50P-verksamheten, m.m. m.m.
Flygtidsuttaget visar en liten
minskning jämfört med förra året
men ligger ändå över budget. Jag
nämnde i förra numret av MOFLY
att vi tvingats höja timpriserna
p.g.a. höjda försäkringspremier,

denna höjning blev 25:- per timma.
Tyvärr räcker det inte med denna
höjning eftersom även priset på
bränsle 100LL höjts med ca.1:- per
liter under juli. Detta innebär en ytterligare höjning av timpriset med
30:-. Prishöjningen träder i kraft
den 10 augusti 2005.
Det ﬁnns också en del glädjeämnen att rapportera, t.ex att AKG
har fått ett ﬂertal nya medlemmar.
Dessa kommer att kallas till informationsmöte under Klubbgruppens
ledning under hösten. Jag kan också
rapportera att intresset för höstens
teoriutbildning är stort med många

anmälningar.
Marianne hälsas välkommen tillbaka efter en välbehövlig semester.
Jag vill också passa på att tacka alla
som ställt upp som klubbvärdar under hennes semester. Ett speciellt
tack till Kent Pettersson som i stort
sett varit bosatt i klubbhuset under
hela juli. Tack vare era insatser har
verksamheten fungerat väl.
Ha en bra ﬂyghöst.
/Bertil Planvall

Sommaren är kort
Tiden går och sommaren är snart(?)
tillända. 2/3 av redaktionen har passerat en milstolpe i sina ﬂygarliv: första långresan till Europa med klubbkamraterna. En av oss har dessutom
ﬂugit ett icke SE-registrerat ﬂygplan
för första gången, se nästa sida. De
ﬂesta av oss har säkert passerat en eller annan milstolpe: första EK, certiﬁkat (grattis till er!), IR-behörighet,
tusen landningar, femtio ﬂygfält,...
Det ﬁnns alltid sätt att utveckla sig
själv som pilot, både på egen hand
och med hjälp av våra fantastiska
instruktörer. När hösten närmar
sig kan det till exempel vara läge att

fundera på mörkerskolning. En kurs
vi inte har, men kanske borde ha, är
en om hur man tvättar av ﬂygplanet
ordentligt. Många har klagat denna
sommar, och vad värre är har många
tänkt ”planet var inte rent när jag
ﬁck det, så jag lämnar det likadant”.
Med denna lilla pekpinne avslutar vi
redaxrutan med den vanliga uppmaningen om att skicka material. Och
att skicka in bilder till Kalendertävlingen!
/Redax

Hänt nåt kul i
sommar?
Låt oss andra i klubben ta
del av just dina upplevelser
och erfarenheter. Eller har du
några andra synpunkter eller tips på artiklar till Moﬂy?
Skriv ner och skicka in till redaktionen. Adressserna hittar
du på sista sidan.
/Redax

Popham Airﬁeld: mitt nya hem
Det verkar ﬁnnas två världsomspännande ”brödraskap” som, om
man är medlem, välkomnar en vart
man än kommer i världen. Det ena
är piloter och det andra är motorcyklister. I det senare fallet ﬁnns
förstås lite skummare brödraskap,
men det är inte dem jag menar.
På Popham Airﬁeld i Hampshire,
Storbrittanien, samsas båda, så The
Spitﬁre Flying Club var liksom ett
självklart val för mig när jag skulle
hitta en tillfällig klubb under min
halvårslånga exil i södra England.
Och bara namnet är ju värt medlemsavgiften!
Pophams klubbhus med ATS i hörnet.

Popham airﬁeld, EGHP, är ett
gräsfält, som nästan alla GA-fält i
England. Man har två banor, 03/21
och 08/26, där de senare är de som
normalt används. Finalen på bana
26 är lite speciell eftersom det ligger
en bensinmack precis vid tröskeln.
Man måste därför ﬂyga lite snett in
och sedan räta upp i banriktningen precis i sista sekunden, vilket i
princip innebär en inﬂyttad tröskel.
Parkeringarna längs med fältet fylls
av Cessnor, både 152 och 172, och
en hel del ultralätt. Planen är privatägda, men många av dem hyrs
ut till klubbmedlemmar. Klubben
har nämligen, trots sina 500 medlemmar, inga egna plan. Det är inte
heller en godkänd ﬂygskola, så man
har inte lov att grundutbilda. Det
ﬁnns dock en FI, Irv Lee, som ägnar sig åt PC-ﬂygningar och att lära
utlänningar som mig själv att hitta
i det engelska luftrummet. Första
gången jag träffar Irv berättar han
hur man brukar bära sig åt för att
zickzacka mellan de kontrollerade
luftrummen. Det låter ungefär som
vad jag fått höra att man gör i Norrland. Men det har sina skäl: kontrollzonerna och ﬂygrutterna in mot
Londons ﬂygfält är luftrumsklass A,
och dit får man ändå inte tillstånd.
De CTR och CTA som omger övriga ﬂygplatser i närområdet är luftrumsklass D. Där kan man gärna,

för det mesta, få ﬂyga igenom om
man bara ropar upp strax innan.
Men man undviker dem helst i alla
fall. Många regionala ﬂygplatser,
och ännu ﬂer militära, är okontrollerade men har ATZ upprättade.
De ﬂesta lämpliga utﬂyktsmålen
är okontrollerade, precis som våra
gräsfält i Sverige. Färdplan lämnar
man inte in utom vid passage av
FIR-gränsen till Frankrike och av
säkerhetsskäl vid ﬂygning över Wales bergsområden. Det går att lämna
in färdplan, men Irv berättar att de
skulle bli mycket misstänksamma
och att Heathrow säkert skulle dubbelkolla vad man har för sig.
För att få hyra plan krävs att man
är medlem i klubben och att man
checkats ut av Irv. Vädret detta år
har väl inte varit dåligt rakt över,
men jag hade som vanligt otur: tre
ﬂygningar ﬁck ställas in. Men den
18 juni fanns det sannerligen ingenting att klaga på, förutom att
det var lite väl hett. Färden med
G-AXBH, en franskbyggd C172,
skulle gå från Popham till Bembridge på Isle of Wight: ditresan öster
om Southampton och hemresan en
liten omväg mellan Southhampton
och Bournemouth. Över dessa två
CTR ligger Solent CTA, som är
en ankomstkontroll och skulle väl
hetat TMA om den legat i Sverige,

men vi skall hålla oss under den. En
titt i NOTAM visar att det pågår
militär fallskärmshoppning över
Portsmouth, så vi får lägga rutten
ytterligare lite österut.
VFR ﬂygning i England är mycket en fråga om IFR: I Follow Railroads. Eller till och med I Follow Old
Railroads; de gamla banvallarna är
utmärkta på kartan och syns i naturen som dubbla rader med träd.
En och annan romersk väg är också
bra navhjälpmedel, de är helt raka
och kan vara ﬂera kilometer långa.
Däremot ﬁnns det inte så gott om
NDBer som vi är vana vid. Sjöar
är det också dåligt med, så man får
passa sig så man inte kommer vilse.
Bembridge är, precis som Popham, okontrollerad men är ett ATZ
och har ett torn som man pratar
med. Normalt skall man komma
in via en ”standard overhead join”
i alla ATZ, det vill säga på samma
sätt som vi skall landa på onkontrollerade fält. På Bembridge modiﬁeras detta beroende på om det
pågår segelﬂyg eller ej. Det gjorde
det första gången jag var där, så proceduren var att ﬂyga rätt över bana
12 (som var i användning) på 1500
fot vid tröskeln och sjunka till 1000
fot vid andra banänden. Därefter
svänger man vänster i ett vanligt

Irv Lee

varv. Jag kom in på 1500 fot men
hade sjunkit till 1000 fot redan vid
halva banan, vilket omedelbart ﬁck
ett annat ﬂygplan i varvet att fråga
tornet vad jag hade för mig: de är så
vana att alla kan procdurerna exakt
så att varje avvikelse blir något att
undra över. Jag unnade mig en rejäl
ﬁnal och satte mig snyggt och ﬁnt
på betongen och taxade till den välfyllda parkeringen. Nöjet att landa
och parkera kostade 10 pund, eller
140 kronor.
Efter en promenad till stranden
och en glass återvände vi till fastlandet, om nu England kan sägas
vara fastland. Poängen med att ta
en omväg tillbaka var att jag skulle
lära känna landmärkena när man
kommer mot Popham från sydväst
så att jag inte hamnar i Solent CTA
av misstag. Väl framme i Popham
tog vi ett par studsar, så jag kunde
lära mig hitta i terrängen när bana
03/21 används. Det gör den dock
inte så ofta, men vinden var ofördelaktig för att prova på varvet för
bana 26. Om landningen på Isle of

Grattis!
PPL:
Jonas Nyman

050713

Wight var bra så gick det inte lika
ﬁnt på Popham. Strax före tröskeln
får man ett nersvep som jag inte var
beredd på, inte olikt det på bana 22
på Säve. Dessutom hade jag vissa
besvär med klaffen: man får hålla
ner spaken tills dess att en mätare
visar att man fått så många grader
klaff man vill ha, och likadant när
man tar in den. Irv föreslog att jag
senare skall öva detta på lite höjd,
och det är nog en god idé. Men
”godkänd” blev jag. Jag har därför
gått med i klubben och har hunnit med två turer innan semestern:
en sightseeingvända över Newbury
(där jag jobbar) och Reading (där

pratar mer än hygglig engelska och
vi har ju övat engelsk fraseologi
hemmavid. Men kontrollerna och
de militära radarområderna pratar
otroligt snabbt. Det har blivit ett
och annat ”Say again, Golf Bravo
Hotel” tills jag fattat vad de vill.
Prismässigt är det inte precis billigt att ﬂyga i England. Den gamla
skorven Bravo Hotel kostar mig 90
pund i timmen (tacho), och det för
ett plan som är en mycket risigare
variant av GYX. Och då är ändå
Popham ett billigt fält i jämförelse. Närmare London kan det lätt
kosta över 125 pund i timmen för
en Piper Cadet. Och så tillkomer

Strand och kritklippor på Isle of Wight

jag bor) och en navtur till Gloucester där jag besökte en bekant från
ett webforum. Som tack för titten,
och som tack för lite tips om VFRﬂygning i Sverige, bjöd han mig på
en rundtur i sin Tobago. Trevligt!
”Brödraskapet” är händigt att ha.
Det svåraste momentet var dock,
ganska oväntat, radiopratet. Jag

landningsavgifter: jag betalade 10
pund i Bembrige och över 18 pund
i Gloucester, på Popham landar jag
som medlem gratis. Vi kan alltså
skatta oss lyckliga för Aeroklubbens
trots allt rimliga pengar.
/Peter Andersson

Katastofal ﬂugsommar!
Det har har klagats en del denna sommar på att maskinerna inte är
tvättade och iordninggjorda efter ﬂygningarna. Flugor och smuts
MÅSTE tvättas bort efter varje ﬂygning. Det är befälhavarens ansvar, även om maskinen inte var i bästa skick när du tog den. Finns
det inget vatten i hinken? Då ﬁnns det garanterat vatten att hämta i
klubbstugan.

Femårs-jubileum i Hagfors 2005
Söndagen den 26/6 var det dags igen för ﬂyglägret i Hagfors för femte gången. Sedan starten har 26 elever haft möjligheten att få en del av utbildningen gjord på Rådafältet strax utanför Hagfors. Totalt har vi skolat cirka två hundra
timmar häruppe under åren. Detta är möjligt tack vare att ﬂygplatschefen Anders Berglund ställer upp och hjälper
oss på ett fantastiskt sätt. Skall vi vara ärliga så ”bjuder han på hela familjen”. Sonen jobbar på rampen, dottern sitter
i tornet och svärsonen driver Hagfors ﬂygskola.
Vi är alltid inkvarterade i stugbyn Björnbyn vid Rådasjön. Stugbyn ligger på gångavstånd från ﬂygfältet. Nere vid
sjön har det i år byggts nya grillplatser och där nere intogs normalt våra gemensamma middagar.
Fördelarna med att skola här uppe är ﬂera. Eleverna blir ett gäng och fortsätter ﬂyga med varandra när de fått
sina cert. G-luft överallt gör att vi kan öva bedömningslandningar där vi glider hem till ﬂygplatsen som då kan ligga
20-35 km bort! Trots att ﬂygplatsen är sommarstängd ﬁnns hela ILS-systemet tillgängligt för oss för instrumentövningar. Det ﬁnns dessutom många ﬂygfält i närheten att navigera till.
Kom gärna upp och hälsa på oss nästa år. Innehavaren av stugbyn brukar hålla en stuga tillgänglig för besökande
från Aeroklubben.
Hälsningar Merja och Christian Forsäng

Hagfors 2005
Tidig på morgonen söndagen den
26:e juni satte sig eleverna Simon
Finne och Danko Durbic tillsammans med Christian Forsäng i SEKMG och påbörjade färden mot
Hagfors. Merja Forsäng och Christian Bengtsson åkte med varsin bil
och på vägen plockade de även upp
Helen Johansen. Vi var de lyckligt
lottade Aeroklubbseleverna som ﬁck
vara med om den traditionsenliga
ﬂygveckan i Hagfors. Simon ﬁck
genom lottdragning äran att inleda
resan och ﬂyga första benet som gick
från Säve till Säfﬂe. Bättre ﬂygväder
kan man bara drömma om: knappt
ett moln på himlen, sikt rakt över
hela Vänern och färden ägde rum
så tidigt på morgonen att termiken
inte hunnit komma igång. Säfﬂe var
fantastiskt vackert, om än aningen
öde. Under den dryga halvtimme
vi satt där syntes ingen annan till.
Efter att ha njutit av solen ett tag
intog Danko förarsätet och bjöd på
en fantastisk ﬂygning till Hagfors, i
samma fantastiska väder.
Vi bodde i Björnbyn i Råda
Stugcenter, vi fyra elever delade på
ett hus utrustat för sex personer.
Man kan inte säga nog gott om boendet. Allt vi behövde fanns i stu-

Från vänster: Danko Durbic, Christian Bengtsson, Helen Johansen, polis Håkan från
Säve som bevakade rallyt i Höljes i norra Värmland, Merja, Simon Finne och Anders
Berglund som är ﬂygplatschef.

gan och med en minuts gångväg ner
till stranden och grillplatsen så kan
knappast läget bli bättre.
Hagfors ﬂygplats, ESOH, var givetvis platsen där vi befann oss mest
hela tiden. I praktiken hade vi fältet
helt för oss själva och det var nästan
lite av en chock de få gånger man
hörde någon annan prata på radion, speciellt om de var besök från
Aeroklubben. Först att hälsa på var
J-O Wikström och Simons ﬂickvän

Åsa. Senare i veckan ﬁck vi besök av
Pontus Boman, Karl Ekvall, IMA
med dess nye stolte ägare Emil Barrelöv, Robert Grou med ﬂickvän
Anna, Henrik Holmelin och, slutligen, Magnus Wilson.
Tack vare att det var så ﬁnt väder Hagfors har det ﬂugits mycket,
i snitt ungefär nio timmar per elev.
Helen och Christian är nybörjarna
i gänget och började med att göra
sina första DK-ﬂygningar. Under

resten av veckan ﬁck de en god
dos grundläggande ﬂyglektioner.
Danko ägnade sig mest åt start- och
landningsövningar i varvet och Simon övade på korta fält i Sunne.
Ett par pass EK-studs-och-gå ﬁck
han också göra, men sedan ringde
grannen och klagade över att barnen inte ville gå och lägga sig utan
titta på ﬂygplan istället.
Den pedagogiska övningen i stall
och vikning var mycket uppskattad.
En förbipasserande norrman som
precis hade landat såg undrande på
när vi dekorerade KMG:s vänstra
vinge snyggt med röda garnbitar.
De turbulenta luftströmmarna som
uppstod vid stall slet tyvärr loss en
del av garnet, så vi ﬁck fylla på med
mer garn mellan passen. Vi hann
också med en och annan nav och
lite instrumentträning. Helen och

Christian ﬁck dessutom äran att ﬂyga KMG till Karlskoga för 50-timmarstillsyn. (Vi ﬁck veta att vissa
banor i Karlskoga kräver startprestanda som inte är av denna värld).
På fredagskvällen så bjöd Hagfors
ﬂygklubb på en liten grillfest i sin
klubbstuga precis intill fältet. Därifrån hade vi en bra översikt över
Danko och Simon när de gjorde
sina sista studsar för dagen innan de
kom och gjorde oss andra sällskap.
Men det roliga tog inte slut bara för
att det inte fanns några ﬂygplan att
titta på, istället roade vi oss med
att berätta om våra upplevelser och
skämtade om misstag meddans vi åt
av den enormt goda maten som vi
blev bjudna på.
Vid lunchtid på söndagen den
3:e juli var det dags att lämna Hagfors för att återvända till Säve. Pla-

nen var att följa samma färdväg som
på vägen till Hagfors. Första benet
till Säfﬂe gick allt också som planerat, vädret var ﬁnt bara lite smådisigt
och med lite lätt termik men det var
inget som ställde till några problem.
På andra benet från Säfﬂe till Säve
däremot sprack planeringen på
grund av att Team 60 hade uppvisningar utmed kusten som gjorde att
vi ﬁck ta en liten omväg längre in
österut. Men väl på Säve ﬁck vi ett
härligt välkomnande när Team 60
kom in och gjorde två varv över fältet i formation innan de landade: ett
perfekt slut på en enormt rolig, lärorik, men också utmattande vecka.
/Christian Bengtsson, Simon Finne
Helen Johansen & Danko Durbic

Glöm inte betalning!
När Marianne går igenom våra ﬂygkonton brukar hon vara tvungen att skicka ut ett tjugofemtal påminnelser
om betalning. Så skall det inte behöva vara. Flygning skall vara betald inom tio dagar. Obs: ring inte Marianne
och fråga om saldo förrän tidigast i september, hon har mycket att ta ikapp efter semestern.

Info från LFV - Landvetter
Under sommaren ﬁnns det inte många ovanligheter att vänta i luftrummet över Göteborg men det ﬁnns alltid något
som kan vara bra att veta….
Landvetters bana toppas om på den södra tredjedelen under dagtid. Det medför kortare bana än normalt (2200
meter) och inﬂyttad tröskel. Nattetid kan banan utnyttjas i sin fulla längd. Vi tror dock inte med att er klubbverksamhet drabbas i någon större utsträckning av detta.
Några av er kan ha nekats högre höjd i TMA:t vid förfrågan den senaste tiden. Orsaken är, som jag tidigare nämnt,
att Landvetter kör ett nytt ﬂygledningssystem åt Malmö parallellt med vårt egna. Ibland hänger det upp sig och
stjäl otroligt mycket kapacitet av oss, så mycket att man helst inte tar på sig några extra arbetsuppgifter alls. Detta i
kombination med att vi är lågt bemannade under semesterperioden gör att vi har svårt att tillgodose en del önskemål men vi hoppas på er förståelse när/om det inträffar.
En sista sak som tål att upprepas: Just nu pågår det mycket ﬂygsport i TMA:t i form av segelﬂygning och fallskärmshoppning. Särskilt på Vårgårda förekommer hoppning med ﬂera lyft per timme. För er som ﬂyger i dessa trakter
rekommenderar jag att ni kontrollerar på 123,65 så att ni inte hamnar bland hopparna, eller att ni undviker hoppsektorn som har en radie på 2Nm runt ﬂygplatsen.
/Lasse Ek, LFV - Landvetter

Kebnekaise
Jag är en av de där oförskämt tursamma som ﬁck chansen att ta mitt
ﬂygcertiﬁkat på ett så kallat ﬂyggymnasium. Jag säger tursam inte
bara för att jag ﬁck mitt certiﬁkat
betalt utan därför att detta ﬂyggymnasium ligger placerat mitt i
den norrländska naturen, närmare
bestämt i Arvidsjaur. En vackrare
utsikt än vad man kan få där uppe
har jag ännu aldrig sett. Den ﬂygning som har givit mest intryck
från tiden i norrland är den sista
EK- långnaven innan uppﬂygning.
Jag, Viktor, och min ﬂygkamrat Jonas—för övrigt också medlem i Aeroklubben numera—hade bestämt
oss för att göra den sista naven till
något speciellt: vi ville ﬂyga till Kebnekaise, Sveriges högsta bergstopp.
Bergstoppen är belägen på cirka
6000 fot några nautiska mil väster
om Kiruna så det föll sig naturligt
att planera färden dit. På vägen
var vi dock tvungna att tanka, och
detta skulle göras i Gällivare. Innan
vi begav oss iväg ﬁck vi instruktioner från vår ansvariga ﬂyglärare att
vi noga skulle kolla av vädret med
tornet i Kiruna innan vi bestämde
oss för att ”bestiga” toppen.
Flygningen till Gällivare gick helt
problemfritt. Vi startade från Arvidsjaur med fem minuters mellanrum. Jag hade det något snabbare
planet, en Cessna 172 RG (uppfällbara hjul) så jag ﬁck starta först.
Vädret var perfekt, inte ett moln
på himlen hela vägen till Gällivare.
Väl i Gällivare tankade vi maskinerna och tittade över vår färdplan.
Då ser vi hur en liten, svart, dubbeldäckad maskin taxar ut mot banan. Vi kände genast igen den från
de ﬂygshower vi har varit på under
åren. När sedan det lilla svarta planet anhåller om att få göra ett avanceövningspass över banan är vi inte
sena att meddela att vi gärna väntar
och skjuter upp färdplanen en halvtimma. Det var bara att slå sig ner
i gräset och njuta av en förstklassig
ﬂyguppvisning från VIP-parkett.

När ﬂygshowen väl var över och
lillkärran taxade in hoppade vi raskt
upp i planen för en halvtimmeslång
ﬂygning till Kiruna. När vi börjar
närma oss vårt mål möts vi dock av
en besvikelse: moln, om än höga,
har bildats och sträcker sig som en
tunga mot vårt slutgiltiga mål, Kebnekaise. Besvikelsen var obeskrivlig
men vi bestämde oss ändå för att
landa och höra med tornet om utvecklingen på vädret. Då möttes av
en ny överraskning. När jag ropar
upp tornet i Kiruna mörs jag av
den dialekt jag sist förväntade mig
på Sveriges sista utpost norrut. En
klockren helsingborgsdialekt strömmar över etern och ger mig tillstånd
att landa bana 03. Väl på marken
pilar vi upp till skåningen i tornet
för att få senaste vädret västerut.
Skåningen, som heter Johan och är
relativt nyutexaminerad ﬂygledare,
har goda nyheter för oss: molntungan skall tydligen inte sträcka
sig hela vägen till bergskedjan. Nytt
hopp ingjutes. Vi bestämmer oss för
att gå ner till restaurangen och äta
lunch. Luften suger, som det heter.
Under lunchen, som bestod av den
norrländska läckerheten Souvas,
diskuterades våra möjligheter. Efter
vissa överläggningar kom vi fram
till att göra ett försök att ﬂyga till
berget. Som det nu var så låg molnnivån under bergstoppens höjd så

vi räknade lite snabbt på var någonstans molntäcket var tvunget att
upphöra för att en stigning till säker
höjd skulle vara möjlig. Med denna
planering i ﬁckan begav vi oss tillbaka till våra ﬂygplan och startade
västerut. Efter bara några få nautiska mil försvann molntäcket och
efter ett glädjefyllt radiomeddelande till tornet påbörjades stigningen
till 7000 fot. Vyn som uppenbarade
sig under oss är obeskrivligt vacker.
Solen lyser upp den gröna Nikkalouktadalen som i botten genomkorsas av en vackert blå ﬂod. Dalen
mynnar ut i det till synes svarta berg
som bär upp den snöigt vita toppen
Kebnekaise. Som du säkert förstår
var färgskådespelet något alldeles
extra. När vi nådde toppen och började cirkla över denna såg vi på den
västra sidan hur molntäcket lagt sig
tätt intill berget 2000 fot nedanför.
Scenen var, som jag nämnde ovan,
otroligt vacker.
Efter några minuters cirklande
och njutande vände vi nosarna
mot sydost och började en behaglig motorplané hemåt. Väl hemma
i Arvidsjaur hade solen börjat röra
sig mot horisonten och ﬂygningen
avslutades med en landning i en
fantastisk solnedgång.
/Viktor Stråhlén

Snacket går!
Aeroklubbens medlemmar är påhittiga och
har många idéer. Man kan som bekant skriva upp dem på en lista på klubben, men från
och med nu har också vår hemsida www.aeroklubben.se ett forum för idéer, synpunkter, frågor... Observera att du måste logga in
för att komma åt den.
Håll ständigt ett öga på Aeroklubbens websida. Redaktör Hellström fyller den kontinuerligt med annat intressant innehåll än
Moﬂy Newsletter.

Kalendern!
Med så många hobbyfotografer bland piloter och pax var vi beredda på att bli överhopade av bilder till kalendern, men så har
det inte blivit. Än. Visst vill Du se Din bild i
ﬂashigt tryck att beundras av andra under en
hel månad? Skicka in ditt bidrag till robert.
grou@bredband.net senast 30/9. (Se även
förra Moﬂy för tips om storlek, etc.)

Luft-möte
Din silhuett syns tydligt mot Björlanda kile
där du svävar stolt på dina ormvråksvingar
Det är självklart att denna luften är din
En studs på bana tjugotvå
var utförd enligt order, i min Cessna-maskin
Bortkörda var vi nog båda, från nitton av Ryan Air
Men vad nu – varför svänger du höger?
Nu måste jag ju väja! En tryckning på höger pedal bör nog räcka
Hör du mig inte – du riskerar ju MAC!
Du vänder ditt huvud åt höger
I ögonblicket – en tiondels sekund – ser jag förnärmelse
och skräck i ditt öga
”Vad är det för dåre som inte har vett att väja
för en som seglar för sitt bröd va?”
Sedan bryter du hårt vänster – min skevning åt höger
kom automatiskt.
Hade du två fot tillgodo under min vänstra vingspets?
/Stig-Göran Jonsson
(Händelse nära Säve ﬂygplats 2005-08-08)

Info från styrelsen
Eftersom priset på ﬂygbensin har
gått upp med 90 öre har styrelsen
tagit beslut om att höja ﬂygtimpriserna med 30 kr på samtliga ﬂygplan.
En ny omgång av grundkursen
inom H50P kommer att köras under hösten. Under hösten kommer
också att ordnas kurser som bygger
på nytt material från Luftfartsstyrelsen som snart kommer ut.
Från den 1 Januari 2006 kommer Aeroklubbens ﬂygplan att bo-

kas via Internet. Bokningspärmen
kommer som vanligt att hanteras
alla bokningar tom 31 december
2005. Internetbokningen kommer
att ﬁnnas tillgänglig under en övergångsperiod från den 1 november
för att bekanta sig med systemet
och för eventuella bokningar efter
den 1 januari. För de som inte har
tillgång till Internet kan ﬂygplansbokning även i fortsättningen ske
genom att ringa till klubben. Detaljerad information om införandet

av Internetbokning kommer att ges
fortlöpande under hösten på höstmötet och i Moﬂy.
Till sist vill vi vädja till medlemmarna att tvätta ﬂygplanen efter ﬂygning, ta hand om dem och
lämna dem i ett sådant skick som ni
själva vill ha dem!
/Styrelsen genom Kalle
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