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Ordföranden har ordet
Hösten är här igen och med den
inleddes mörkersäsongen. Vi har
glädjande många mörker-elever i
år, så det kommer att bli en hektisk
period för våra ﬂyglärare att utbilda
alla innan våren.
De som redan har mörkerbehörighet, men känner sig rostiga efter ett
långt uppehåll, bör kontakta antingen ﬂyglärarna eller CRI för en
uppfräschning. Kom också ihåg vad
som gäller för att vara behörig att ta
med passagerare.
Jag nämnde i förra numret av
MOFLY att vi tvingats höja timpriserna på grund av höjning av bensinpriset, denna höjning blev 25:per timma. Tyvärr tvingades vi att

återigen höja timpriserna med 25:fr.o.m. 1 september eftersom Statoil
höjde priset igen. Priset på 100 LL
är nu uppe i 8:80 per liter.
Alla nya medlemmar kallades till ett
informationsmöte i Klubbgruppens
regi i början av september. Syftet
var att informera om AKG:s verksamhet och våra klubbestämmelser,
regler och rutiner. Det var endast 5
medlemmar som kom till mötet. Vi
kommer därför att ha ytterligare ett
info-möte och hoppas på en bättre
uppslutning vid detta tillfälle.
Det är ju varje medlems skyldighet
att hålla sig informerad om vad som
gäller, så Ni som inte hade möjlig-

het att deltaga vid förra tillfället är
välkomna vid nästa info-möte.
Höstaktiviteterna inom H50P börjar 16 - 17 oktober och följs sedan
av det s.k. Grundkonceptet om 3 x
3 timmar. Vi kör under 3 måndagskvällar, 24/10, 31/10 och 7/11.
Särskild kallelse har skickats till
nya medlemmar och certiﬁkatinnehavare samt till de som ännu inte
genomfört kursen. Mer om H50P
ﬁnns att läsa i detta nummer av
MOFLY.
Ha en bra ﬂyghöst!
/Bertil Planvall

2005: Nyheternas år i Aeroklubben
Hösten närmar sig, och snart är det
dags att summera året. Här i Moﬂy
tjuvstartar vi lite med det genom att
konstatera att det trots allt hänt en
del. Vi har framförallt köpt ett nytt
ﬂygplan som, till slut, ﬁck namnet
SE-LVB. Inom kort får vi ett nytt
bokningssystem för ﬂygplanen,
Jeppesen manualer, och annat: Aeroklubben kommer att ansluta sig
till den växande skaran av ﬂygklubbar som använder Internet för detta
ändamål. En så viktig nyhet måste
givetvis nå alla medlemmar, i detta
nummer av Moﬂy Newsletter presenterar klubbgruppen för första
gången vad som kommer att hända.
Mer information kommer på hemsidan, på höstmötet, och så vidare. En
tredje nyhet under året är att Aero-

klubben kan erbjuda IFR-skolning i
samarbete med SPU. Christian Forsäng skrev om det i juni, och Moﬂy
kommer att följa upp hur det går i
ﬂera artiklar; i detta nummer har
vi besökt SPU. Slutligen lanserade
Moﬂy i juni en tävling om ytterligare en nyhet: Aeroklubbens egen
kalender. Skicka in ditt bidrag till
Robert Grou senast 31/10. Att vi
under året fått en ny ﬂyglärare (Johannes) och nya redaktörer i Moﬂy
(Robert, Fredrik) är kanske inte ”nyheter” av samma dignitet, inte heller att bränslepriset skjutit i höjden,
mycket som en följd av orkanen
Katrina. Ta förresten en titt på vår
Väderruta i detta nummer!
/Redax

Redax Bön
Detta är det sista Moﬂy Newsletter för året, nästa nummer
av Moﬂy är den årliga papperstidningen som traditionsenligt
skall fyllas med berättelser, resedagböcker, tips, och -framförallt- med vackra bilder. Utan
er läsare blir det ingen Moﬂy,
så fatta pennan (tangentbordet)
och skriv till oss.

SPU - Närmare än du tror.
Visste ni att en av de närmaste grannarna till Aeroklubben bedriver
ﬂygutbildning, både helikopterutbildning och traﬁkﬂygarutbildning?
Visste ni också att bara ett stenkast
från klubben står alla piloters dröm
– två ﬂygsimulatorer av högsta klass.
I en hangarbyggnad strax söder om
vår egen, huserar SPU (eller Svensk
Pilotutbildning), men vad är SPU
och hur ser deras verksamhet ut?
Moﬂy har följt med på en rundvandring i ﬂygskolans lokaler och
även provﬂugit det senaste tillskottet – en simulator byggd som en
kopia av en Beech 200. Detta är en
artikel i en serie, som kommer att
ge dig som läsare en bättre bild av
SPU och det nya samarbetet mellan
SPU och Aeroklubben.
I juninumret av Moﬂy Newsletter skrev Christian Forsäng om
Aeroklubbens nya samarbete med
Svensk Pilotutbildning vilket genererat i en IR-utbildning. Aeroklubben använder sig 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. Den
praktiska utbildningen sker i AKG:s
egna ﬂygplan. För en del av oss är
SPU ett nytt begrepp men det är
dock ingen ny företeelse på Säve.
Skolan har funnits i drygt 15 år men
har ny ägare sedan två år tillbaka.

Mannen som numera sitter i VDstolen heter Torbjörn Winsell. Han
möter upp oss i en av skolans salar,
eller ska vi kalla det hangar? Mitt
i lokalen står en Piper Comanche
250 som är ett av skolﬂygplanen.
Lunchrum, brieﬁngrum och lektionssalar ligger runt omkring oss i
två etager och de två rummen som
inhyser de båda simulatorerna får
också plats i ”hangaren”. Torbjörn
började sin ﬂygande karriär genom
att ta ett PPL hos SPU och kompletterade efterhand med ATPLteori. Flygintresset var stort och när
Torbjörn ﬁck chansen att köpa SPU
av den tidigare ägaren Chalmers
Flygklubb, var beslutet lätt. Sedan
årsskiftet har SPU förutom Tor-

Torbjörn Winsell framför en Diamond DA-40.

björn Winsell, ytterligare en ägare
och tillika teknisk chef. ”Vi insåg
att det behövdes en egen serviceavdelning för att kunna hålla en god
servicenivå på vår ﬂygplansﬂotta”
menar Torbjörn. Mannen som bär
det tekniska ansvaret, Troels Hansen, skymtar förbi som hastigast och
hälsar glatt där vi står och samtalar.
”Skolan är liten men vi satsar på
kvalitet på individnivå” säger Torbjörn. ”Vi använder oss redan i ett
tidigt skede av SOP Standard Operating Procedures, för att eleverna
ska bli bekväma med att jobba med
Call-outs och checklistor. Det ger
en hög kompetensnivå på de som
fullgör utbildningen”. Skolan samarbetar också med ”grannen” JivAir
som bedriver taxiﬂygverksamhet på
Säve vilket hjälper eleven att förbereda sig att ﬂyga i bolag, så kallat
Airline Preparation.
SPU har ett ﬂertal utbildningsalternativ för den som är ﬂygintresserad. PPL, helikopter, traﬁkﬂygare
och instruktörutbildning är de nuvarande kurserna. Till traﬁkﬂygarutbildningen tar skolan in totalt nio
elever per intag, två gånger per år.
Kursen som omfattar två år är modulbaserad där man som elev har
möjlighet att välja till eller ta bort
vissa delar i utbildningspaketet. Att
bli traﬁkﬂygare kostar ca 500.000

Ja, det ÄR så fräckt som det ser ut!

kronor, men det ﬁnns möjlighet till
att låna en del av beloppet av CSN.
Intagning sker från hela landet där
de behöriga kallas till en informations-, och testdag där vägen till pilotyrket diskuteras och eleverna får
skriva ett antal prov för att visa sin
lämplighet. För en Aeroklubbare
som funderar på ett nytt yrkesval i
form av traﬁkﬂygare går det att tillgodoräkna sig sin PPL-utbildning
och även en del av ﬂygtiden i och
med att en av utbildningsmodulerna består av 100 timmar befälhavartid vilket de ﬂesta privatpiloter redan samlat på sig under sina
ﬂygturer.
Förutom de mer omfattande
utbildningarna erbjuder SPU även
en teknisk och praktisk utbildning
på sin nyaste enmotormaskin Diamond DA-40. Kursen hålls kontinuerligt för intresserade ﬂygare och
kostar 1.000 kr plus 3-4 timmars
ﬂygning á 1680 kr.
”Ska vi gå in och titta på simulatorn” säger Torbjörn. Vi har svårt
att hålla tillbaka vår iver när en stolt
VD för SPU släpper in oss i det heligaste och nyaste som ﬁnns inom
ﬂygskolans väggar. Skolan har en
simulator för en- och tvåmotorsimulering och sedan början av sommaren en stor tvåmotorsimulator.
Det är i den senare vi ska tillbringa
våra närmaste ﬂygminuter. Simulatorn består av en exakt kopia av en
Beech 200-cockpit. Till och med
stolarna och luftblåsen är i original.
Under tiden som Torbjörn startar

upp datorer och projektorer tittar
två storögda redaktionsmedlemmar på den imponerande instrumentpanelen i ett desperat försök
att försöka lokalisera de reglage som
är nödvändiga för en kort ﬂygning.
Operativsystemet kallas QNX och
är Linuxbaserat. Alla världens ﬂygplatser ﬁnns i databasen och utöver de tre projektionerna utanför
cockpit som hänger samman till en
gigantisk panoramabild, har ﬂyginstruktören placerad i ”jump-seat”
en manöverplats med två datorskärmar och tangentbord för att kunna
ställa in väder, vind och eventuella
tekniska missöden som drabbar den
skolande piloten. Instruktören har
också en överblick över cockpitinställningar och manövreringar.
Cockpitens instrumentpanel saknar riktiga instrument. Istället visar
LCD-skärmar de önskade instrumenten i de ”hål” där vi ﬂygare är

vana att se nålar och gyron. I och
med detta ﬁnns det möjlighet att
på ett enkelt sätt byta cockpitlayout
mellan konventionellt utseende och
EFIS (Electronic Flight Information System).
Plötsligt står vi startklara på en
bana någonstans i världen. Frågan
är befogad: ”Var är vi någonstans
nu?” Det kanske inte är en passande fråga att komma från en befälhavare, men det rör sig ju bara om
simulering. Danmark är det visst,
Roskilde ﬂygplats. Robert som
satt sig i First Ofﬁcer seat får äran
att känna på rodren först. Maskinen dånar iväg längs banan. Torbjörn som satt sig i instruktörssätet
bakom oss föreslår en kurs på 120
grader. Det korta skuttet tar oss till
Kastrup. Vädret är ingen höjdare,
endast CAT II minima. Dålig sikt
och en viss ovana i en Beech cockpit
visar sig genom en lätt minuslandning. Nåja, ut med piloten och in
med nästa. Det blir ett varv runt
Kastrup med en förhoppning om
att landa på bana 04L. Dimman
ligger tät. Banan börjar skymta och
jag förbereder mig på att göra tidernas landning. Jag kan ju inte landa
minus som föregående ﬂygare. Nej,
någon minuslanding blir det inte.
Tyvärr ser jag till min besvikelse att
banan jag landat på saknar centerline – vacker landning på taxiway
Alpha. Ja, det här med utbildning
kanske inte vore så dumt.
Många av utbildningens ﬂygtimmar görs i simulatormiljö och för
att klara av utbildningsbehovet har

Simulator nr 2, dock i avstängt läge.

skolan nyligen anställt ﬂygbolagsinstruktörer från FlyMe, Malmö
Aviation och City Airline. Simulatorn är ”Typeratinggodkänd” vilket
ger piloter möjlighet att skapa sig
en typerating utan att behöva lägga
pengar på dyra airborne-timmar i
en riktig Beech 200. Skolan erbjuder som vi tidigare nämnt simulatorpass i en mindre simulator med
samma teknik som den föregående.
Flygplanstyper och ﬂygegenskaper
som den ﬂygsugne stöter på i denna cockpit är Beech Bonanza eller
Beech Baron.
Innan vi ger oss av får vi en guidning bland ﬂygplansﬂottan. En
elev håller precis på att rangera en
av skolans två DA-40:or efter avslutat ﬂygpass med instruktör. Det
är trångt i hangaren (det gäller inte
bara för Aeroklubbare med andra
ord). Längst inne i hörnet står en
Robinson 22 helikopter och hänger
lite sorgset med rotorbladen. ”Vi har
planer på att byta ut en del maski-

ner för att få en enhetlig ﬂygplansﬂotta” säger Torbjörn och sneglar
mot en gammal trotjänare, en Pa28 som ser ut att ha gjort många
skoltimmar. ”Inom kort kommer vi
att ha ytterligare en Diamond här
på skolan, en DA-42 Twin Star är
beställd.” Skolans nuvarande tvåmotormaskin är en Piper Aztec och
ligger storleksmässigt mellan Piper
Seneca och Piper Navajo. Maskinen
är ”ﬂerpilotgodkänd” vilket innebär
att båda piloterna får räkna ﬂygtid
vid en tvåpilotﬂygning.
SPU har idag fyra huvudsakliga
utbildningsalternativ men siktar på
att i framtiden fokusera på traﬁkﬂygarutbildning med goda kontakter inom branschen. I nuläget har
skolan inga problem med att fylla
utbildningsplatserna och Torbjörn
ser ljust på framtiden. ”Vi kommer
alltid att arbeta för att var och en av
våra elever ska känna sig mogna att
klara av arbetsklimatet efter avslutad utbildning här på SPU”

Vi fortsätter att hålla kontakten
med SPU. I kommande nummer
av Moﬂy provar vi hur det känns
att spaka helikopter och ger dig en
uppföljning om hur Aeroklubbens
eleverna som går den nya IR-utbildningen upplever den nya kursen.
/Redax

SPUs Flotta
Robinson 22 helikopter
Pa-28-161
Piper Comanche 250
Piper Aztec
Diamond DA-40 (2st)
Diamond DA-42 (inom kort)
Simulatorer:
Beech Bonanza
Beech Baron
Beech 200

(Enmotor)
(Tvåmotor)
(Tvåmotor)

Viktig nyhet:
internetbaserad ﬂygplansbokning
Som tidigare aviserat kommer Aeroklubben att introducera ett Internetbaserat bokningssystem för i första hand våra
ﬂygplan men även för andra bokningsbara ting som t.ex. Jeppesen manualer.
Styrelsen har beslutat sig för att använda ett bokningssystem som är byggt enbart för ﬂygplansbokning och som är
det vanligast förekommande systemet hos ﬂygklubbar i Sverige. Systemet heter ”Bokaplan” och ﬁnns tillgängligt
på Internet. Vi behöver alltså inte administrera egna servrar på Aeroklubben. Bokning kommer att kunna ske från
vilken dator som helst på Internet, inklusive datorer på klubben; det går fortfarande att ringa till klubben och få
hjälp med bokning om man inte har tillgång till Internet.
From den första januari 2006 kommer Aeroklubbens ﬂygplan endast att bokas via http://www.bokaplan.se. Bokningspärmen kommer som vanligt att hantera alla bokningar t.o.m. den sista december 2005. Internetbokningen
kommer att ﬁnnas tillgängligt under en övergångsperiod från den första november för att medlemmarna skall kunna
bekanta sig med systemet samt för att boka ﬂygningar efter nyår.
Varje medlem kommer till den första november att få ett login och lösenord. AKG plus ditt medlemsnummer i
Aeroklubben, tex AKG1234. Dessutom kommer du att få ett lösenord som du kan (och bör) ändra snarast möjligt.

Fortsättning på nästa sida

Så här kommer det se ut:

Huvudsidan på Bokaplan som visar bokningsläge för en dag med Aeroklubbens ﬂygplan, Jeppesen manualer, fjällutrustning och livräddningsﬂotten
Bokaplan är ett mycket lättbegripligt och intuitivt system. För att ytterligare underlätta att komma igång ﬁnns det
på bokaplans hemsida bra funktioner för att lära sig systemet. Vi rekommenderar därför alla AKG-medlemmar att
bekanta sig med systemet redan nu så ni kan kommer igång smidigt. På http://www.bokaplan.se ﬁnns följande
hjälp:
1. Demoﬁlm
När du kommit in på bokaplan klicka på demoﬁlm i menyn. Då kommer en interaktiv demo visa och berätta de
viktigaste funktionerna i bokaplan. Glöm inte att höja volymen innan du kör demon. För dig som kopplar upp mot
Internet med modem kan det gå lite långsamt att köra denna demo.
2. Prova bokaplan
När du kört demoﬁlmen kan du välja prova bokaplan i menyn. Här ﬁnns login och passord för att gå in i demodatabasen. Här kan du klicka runt och prova systemet.
Vad händer härnäst?
För närvarande håller systemet på att konﬁgureras med information om Aeroklubbens ﬂygplan, medlemmar etc.
Ytterligare information kommer att skickas ut successivt under hösten och klubbgruppen kommer att informera på
årets höstmöte.
/klubbgruppen gm Andreas Martin & Hasse Hellström

Info från styrelsen
Måndagen den 3 oktober kommer
låset på grinden till plattan att bli
aktivt.Koden är er egen personliga
kod, dvs. den ni idag använder för
att komma in i klubbhuset. Från
plattan och in till klubbhuset kommer man genom att trycka på en
knapp som sitter på en liten stolpe
utanför grinden. Tänk på att inte
släppa ut obehöriga på plattan.
Enligt säkerhetsreglerna för ﬂygplatsen måste vi ledsaga våra passagerare fram och tillbaka från ﬂyg-

planen. De får alltså inte gå själva
t ex från tankanläggningen vilket
skett ﬂera gånger under sista tiden.

Grattis!
Elever som klarat sin PPL:

Tidpunkten närmar sig när vi ska
ta ett webbaserat bokningssystem i
drift vilket beskrivs i separat artikel.
Vi tror att detta kommer att underlätta även om det naturligtvis blir
lite ovant i början. Synpunkter på
systemet mottages tacksamt!

Erik Tunared 2005-09-30
Niklas Eklund 2005-09-23
Erik Öhman
2005-09-03

/Styrelsen genom Kalle

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. Slå Marianne en signal
och kolla av statusen på ditt ﬂygkonto om du är osäker.

Mörkersäsongen är här.
Mörkersäsongen är här, och med
den många möjligheter till den
kanske vackraste och mest rofyllda
ﬂygning man kan tänka sig. Vinden
avtar oftast på kvällen, och termiken upphör eftersom marken inte
längre värms upp av solen. Navigeringen blir både lättare och svårare:
vissa landmärken, som samhällen,
blir lättare att se och andra, som
sjöar, blir svårare att upptäcka.
De ﬂesta av oss är lite ringrostiga
när det gäller att ﬂyga i mörker, så
Moﬂy frågade vår ﬂyglärare Mats
Hellberg vad man måste tänka på.
”Först av allt,” säger Mats ”så gäller det att följa checklistorna extra
noga. Somliga steg, som till exempel navljus, krävs inte under dager
men behövs absolut i mörker.” När

man tycker att man kan checklistan ﬁnns alltid risken att man tittar på den utan att läsa, gör alltså
inte det misstaget. ”Se också efter
att du verkligen vet vilket reglage
som är vilket; om du förlorar ljuset
är det viktigt att du inte trycker på
fel knapp.”
Själva ﬂygningen är som sagt var
ofta rofylld, men några moment
kan vara svårare när man är rostig.
”Många upplever att marken närmar sig väldigt snabbt vid landning
i mörker.” påpekar Mats. ”Var väl
förberedd genom att hålla rätt fart
och se till att ta trimmen till hjälp så
mycket som möjligt.” Tilläggas kan
att man genom att snegla ut genom
sidorutan kan få lite extra hjälp med
avstånds/höjdbedömingen.

Väderminima är också annorlunda
för VFR mörker än dager, men
molnen är svårare att se. ”Ha stor
respekt för den nyckfulla dimman!”
säger Mats. Molnbasen kan vara
hög och ﬁn, men det är inte ovanligt med en låg, svepande, dimma
nära marken: en dimma som kan
vara svår att se. Att hamna i moln
i mörker är ofta synonymt med att
hamna i moln i kyla (under noll
grader) vilket kan skapa nedisning,
så glöm absolut inte kolla termometern under din dagliga tillsyn. Det
är krav på fungerande termometer
- men stämmer temperaturen? Kolla av den mot aktuell METAR.
/Peter Andersson i samtal med
Mats Hellberg

Välkomna till H 50 P på Kvibergs Kaserner
Nu är det dags igen för en ny ﬂygsäkerhetsträff i Aeroklubbens regi.
Vi träffas kl. 18.00 antingen söndagen den 16 oktober eller måndagen den 17 oktober 2005. Välj den
kväll som passar dig bäst!
Ett ganska fullspäckat program
väntar oss under kvällen med tonvikt på de två ( faktiskt tre) H50Phäften du ﬁck i våras, nämligen:
• Flygning i kontrollerat luftrum
kräver klarering.
• Flygning vid okontrollerad ﬂygplats.
• samt även det lilla häftet ”Kampanj 2005”, som handlar om sidvind och uteblivna omdrag.
Ivan Hedin har lovat att reda ut

all GPS-mystik, som ﬁnns i LGI,
LMZ och LVB.
Tag med dig häftena och ditt bästa
diskussionshumör till Kviberg och
glöm för all del inte av att skriva
upp dig så snart som möjligt på
någon av anmälningslistorna, som
ﬁnns uppsatta ute på klubben.

Grundkursen
Nya medlemmar och nya certiﬁkatinnehavare och de medlemmar
som ännu inte genomgått den obligatoriska H50P grundkursen får
nu chansen att göra det.
Kursen omfattar 9 timmar, fördelade på 3 x 3 timmar.

Mäktig dam Info från
LFV
Landvetter
Kanske kan det vara en intressant övning
för MOFLY:s väderintresserade läsare att avkoda följande TAF, utfärdad den 28 augusti för KNBG,
New Orleans, Louisiana:

KNBG 281515 06015KT 9000
SCT030
BKN050
BKN200
QHN2960INS VCTS BECMG 1719
03020KT 9999 VCTS BKN030
BKN060 OVC200 QNH2958INS
TEMPO 1720 4800 SHRA BR
BECMG 2022 VRB35G50KT
4800 SHRA BR BKN020CB
OVC050 QNH2950INS VCTS
TEMPO 2202 VRB50G70KT
1600 TSRA BR OVC003CB TEMPO 0206 VRB50G70KT 1600
+TSRA BR OVC003CB BECMG
0507 VRB115G130KT 0400 +TSRAGR OVC003CB QNH2860INS
TEMPO 0509 +FC BECMG 0910
QNH2750INS TEMPO 0913 +FC
TEMPO 1315 +FC T34/20Z T24/11Z
/Albert Nummelin

Vi kan konstatera att ﬂygandet
börjar lugna ner sig runt om och
inom Gbg TMA förutom de helger
då det är ﬁnt väder. Under sommaren har vi haft en del bekymmer med både kända och okända
piloter som ﬂyger in i kontrollerad luft utan klarering. Tyvärr
är tendensen av dessa ﬂygningar
ökande. Jag vill dock inte påstå att
problemet är knutet speciﬁkt till
klubbar baserade på Säve, utan det
gäller allmänﬂyget i allmänhet. En
del 7000-transpondrar försvinner
diskret ”ut till höger” efter att ha
syndat och sedan får vi inte tag i
dem vilket gör det svårt med uppföljning i de fall som dessa ickeklarerade ﬂygningar inträffar. På
förekommen anledning ska vi se
över om det ﬁnns en möjlighet att

Kursen omfattar nio timmar, fördelade på tre måndagskvällar mellan 18.00 och 21.00. Datumen är
24/10, 31/10 och 7/11 och platsen
är Kvibergs Vandrarhem, konferensrummet i källaren.
Anmälningslistor ﬁnns uppsatta
i klubbhuset, anmälan kan också
göras hos Marianne
OBS! högst 25 deltagare får plats....
först till kvarn! De som inte får
plats denna omgång kommer att
erbjudas att genomgå kursen under
januari-februari nästa år.
hälsningar
H50P-gruppen

få till en informationsträff för er
Aeroklubbare innan ﬂygåret är till
ända, med lite matnyttig information om luftrum och indelningar.
/Lasse Ek, LFV - Landvetter

Tvätt&Vax
Första helgen i oktober avhölls höstens tvätt&vaxdagar
på Säve: på lördagen i ösregn
och på söndagen i betydligt ﬁnare väder. Stort tack till dem
som ställde upp och hjälpte
till att hålla Sveriges kanske
ﬁnaste ﬂygplansﬂotta i gott
skick! Till er som ännu inte
varit med på ett sådant evenemang: gör ett försök till våren.
Förutom det allmänna tjôtet,
som bara det är värt besväret,
bjuds det alltid på varmkorv.
För elever och andra nykomlingar i klubben är det ett idealiskt tillfälle att lära känna de
andra medlemmarna.
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