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Ordföranden har ordet
Maj 2006
Dags igen för en ny MOFLY.
Vågar vi verkligen tro på att våren
har kommit för att stanna. Om den
nu skulle ha gjort det är det dags
att ta tag i klubbens vårbruk som
bl.a. omfattar en hel del roliga arbeten, som t.ex. Tvätt-& Vaxjobbet,
städning av klubbhus och hangarer
m.m. Detta kommer att äga rum
13-14 maj och anmälningslistor
ﬁnns uppsatta på anslagstavlan, och
det ﬁnns garanterat plats för alla att
deltaga. Kom ihåg att deltagande
ger dubbla arbetspoäng denna helg.
Lasse Öhberg med medhjälpare
kommer som vanligt organisera arbetet.
Jag vill också lämna lite information om ett tidigare taget beslut,
som nu skall verkställas:
Vid höstmötet 2003 informerade

styrelsen om beslutet att utföra motorbyte, korrosionsbehandling och
omlackering av SE-GYX. Beslutet innefattade även försäljning av
GYX när motorns gångtid uppnått
1000 timmar och att det är minst
1000 timmar kvar till nästa motorbyte. Nu har den tidpunkten infunnit sig och det är dags att förbereda
en försäljning. Styrelsen kommer
därför att verka för en försäljning,
förhoppningsvis under sensommaren eller hösten 2006.
Styrelsen kommer att lägga ett
förslag till den framtida ﬂygplansparkens sammansättning, förhoppningsvis senast vid Höstmötet
2006.
Vi kommer under kommande
sommar att, dock i mindre omfattning, deltaga i FSF:s projekt ”Handslaget” . Detta är ett projekt riktat
till ungdomsverksamhet inom klubbar och förbund. Projektet innebär

i stort att få ungdomar intresserade
för olika grenar av ﬂygsport. Vårt
deltagande förutsätter att projektet
kommer att ﬁnansieras av FSF.
Årsmötet avhölls 21 april i nya
ändamålsenliga lokaler på Vasagatan
45. Ett stort tack till Jonas Amdin
för att ha ﬁxat lokalen och ett minst
lika stort tack till Catarina Rüetschi
och Kalle Kritz för att de ordnat en
mycket välsmakande buffé.
Till sist vill jag upprepa mitt
mantra: Vårda våra ﬂygplan väl. I
förra veckan upptäcktes en ny rangeringsskada, denna gång på höger
skevroder på KMG. Hur skadan
har uppkommit eller vem som orsakat den vet vi inte ännu. Det enda
vi vet är att det kostar.
Jag önskar Er alla en mycket ﬁn ﬂygvår.
/Bertil Planvall

Vill ni ha kvar MOFLY?
Trots sin ålder försöker Aeroklubben
vara en förening i tiden, och Moﬂy
försöker hänga med. Det är naturligt, och önskvärt, att när en klubb
får nya medlemmar så får man hela
tiden en ny mix med nya inﬂuenser
och idéer samtidigt som man tar
till vara gamla traditioner och håller klubbkänslan vid liv. Med ny
redaktion och nya bidragsgivare har
ni säkert märkt att Moﬂy fått lite
”ovanliga” artiklar på sista senaste
tiden, dock fortfarande blandat med
reseberättelser från när och fjärr-

ran precis som förr. I detta nummer
undersöker vi en sida av ﬂygintresse
som kanske inte är så vanligt bland
Aeroklubbens medlemmar, även
om det förekommer: ﬂightspotting.
Sist och slutligen beror dock Moﬂys
innehåll, och till sist även överlevnad, på bidrag från läsekretsen.
Glöm inte att Moﬂy är DIN tidning
och DIN möjlighet att dela med dig
av erfarenheter. Adresser för bidrag
hittar du längst bak som vanligt.
Vi noterar också med tungt hjärta
att haverikommissionen nu rappor-

terat om ett haveri som orsakades av
att piloten ﬂög med en alkoholhalt
i blodet på 1.5 promille, dvs nästan
åtta gånger den lagliga gränsen för
bilkörning. Vi hoppas och tror att
ingen medlem i Aeroklubben någonsin ens kommer på tanken att inte
följa den regel vi lärt oss: ﬂyg inte
om du inte känner dig i bra form
och ﬂyg inte om du åtta timmar före
ﬂygning inte varit i tillräckligt god
form för att köra bil.
/Redax

Sverige runt del II
Västliga vindar, kallfronter, fjälltoppar och dalmasar. I förra numret av
Moﬂy newsletter hade jag och min
ﬂickvän tagit oss upp till Sundsvall
via Örebro, Mora och Sveg. En
stilla sommar-tur i den mellersta
delen av Sverige med målet att ﬂyga
och samtidigt förena resan med besök hos vänner längs vår färd. Efter
en god natts sömn och en frukostbuffé var det dags att möta KMA på
plattan.
”SE-KMA du har klart stiga till
6500 fot.” Äntligen lite höjd! Maskinens propeller skär igenom den
kalla morgonluften och tar oss uppåt i lufthavet. Vi är påväg till Gävle
för att stanna för en bensträckare
och samtidigt säga hej till släktingar. Himlen är klarblå men vi ser en
tendens till att molnen börjar tillta
en aning från Söderhamn och söderut. På grund av en envis motvind
beräknas vi bli ca 5 minuter sena
men en inﬂygning rakt in till bana
18 sparar tid. Det visar sig att min
mamma har med sig överbliven
mat från gårdagens födelsedagsbuffé. Hon har låtit duka bordet inne
på Geﬂebygdens klubbstuga fullt
med plockmat. Jag byter några ord
med klubbens lärare Stig Huss som
ska ut och förbereda en lågnavigationsövning tillsammans med en
klubbkamrat. I övrigt är det lugnt
på ﬂygplatsen. Min brorson Anton
på 4 år som är min hittills yngste

Walk Around Motala.

Brorsonen Anton, blivande pilot kanske?

passagerare sedan ett tidigare besök,
visar åter igen intresse för ﬂygplan.
Den här gången är han äldre och
vågar hoppa in utan påtryckningar
från oss äldre. Kanske en blivande
pilot?
Vi låter solen påminna oss en
stund om att det är sommar (eller
åtminstone sensommar) och gör oss
klara för dagens sista destination –
Barkarby. Vad kartorna visar, verkar
det bli lite knöligt att ta sig in norrifrån på grund av Arlanda TMA
men en extra sväng väster om sektorn blir lösningen. Med huvudet
ordentligt på skaft och ﬁngret på
kartan tar vi oss in via inpasseringspunkt ”Masten” där vi möter en
maskin som ligger ca 200 fot under

oss. Den täta traﬁksituationen gör
sig påmind. Vinden är stark men
ligger rätt i banan så landningen går
problemfritt. Det råder febril verksamhet på ﬂygplatsen men vi lyckas
trots detta hitta en ledig gästparkering.
Efter övernattning hos vänner ska
vi ut i stormen – ja, stormen! Vinden har tilltagit rejält under natten.
Byarna är stundtals mycket kraftiga
och jag försöker få grepp om dagens
väderutveckling. Våra planer om att
ta oss hem till Säve får vi nog ändra
på. Västkusten är värst drabbat och
vinden kommer troligen att tillta
även på östra sidan Sverige under
kvällen eller morgondagen. Jag tar
beslutet att ta ett ”leg” i taget. Det
planerade korta stoppet i Motala på
vägen mot Säve kommer eventuellt
att bli längre. Vi avvaktar genom att
ta en shoppingtur i Stockholm city.
Strax före 16.30 är vi redo att
starta upp på Barkarby. Vinden
ligger rätt i banan men kraftiga
byar upp till 30 knop gör mig lite
reserverad. Jag iakttar en Cessna
som ligger i varvet med varierande
landningsresultat. Vi ställer upp.
Vinden sliter lite i maskinen, fötterna är oerhört beredda på pedalerna och jag varvar upp motorn.
Blåsten gör sig påmind med besked
först när vi lättat över trädtoppar-

na och det krävs en hel del för att
hålla den speciella utﬂygningsvägen
från Barkarby. Stockholm kontroll
ger oss klart till Dunker VOR med
uppmaning att undvika Bromma
kontrollzon vilket visar sig vara svårare än jag befarat. Vinden ger oss
en indikerad fart på 70 knop och vi
studsar friskt i lufthavet. Vi blir så
småningom överlämnade till Östgöta kontroll där jag under resans
gång begär vinduppdateringar för
Linköping. I nuläget ligger vinden
på 270 grader och 20 knop i byarna
vilket kommer att innebära i stort
sett rätt i sidan på Motalas fält. Vi
fortsätter tappert och ﬂyger fram
som en vild studsboll (radar-ploten
skulle vara intressant att se såhär i
efterhand).
Mitt i allt hoppande ropar Mats
Hellberg upp på Östgötafrekvensen
och ber att få tala med oss (konstigt,
är jag så lätt att känna igen på radion?). För en stund känns det som
att ligga i varvet på Säve i och med
att jag hör en välkänd röst i radion. En snabb lägesrapport utdelas.
Linköping rapporterar att markvindarna avtar och ligger gott under
gränsvärdet. En bit uppe i luften
är det dock fortfarande blåsigt. Jag
förbereder mig på ett eventuellt
omdrag men KMA tar sig ner lugnt
och stabilt (eller beror det på piloten??) och landar mjukt på gräset.
Med något tillskakat balanssinne
tar vi oss ut ur planet och blir hemskjutsade till släktingar för mat och
en god natts sömn.
Blåsten vägrar helt enkelt att
avta. Vi är fast – i Motala. Meteo-

Ligga överst.
Parkering Gävle.

rologerna förutspår starka vindar
ända fram inpå eftermiddagen. Jag
talade med Marianne på klubben
redan under gårdagen och förvarnade om att vi kanske inte kunde ta
oss hem på grund av väderläget. Vi
får ta en dag i Motala istället för i
Göteborg. Dagen går långsamt. Det
skulle onekligen vara skönt att nå
västkusten till kvällen. Framåt eftermiddagen är vinden fortfarande
stark i Motala men enligt prognosen ska Göteborgsvindarna lugna
sig ganska snabbt när fronten väl
dragit förbi. Vid klockan 16 är vi
åter klara för start. Flygklubben på
Motala/Skärstad ﬂygfält håller på
med gräsklippning men de lovar att
hålla sig undan när vi startar stråk
19.
Vi stiger i den något turbulenta
luften. Ett molntäcke skymtar en
bit fram och jag dubbelkollar med
Landvetter ATIS för att få aktuella
moln i Göteborgsområdet. De rapporterar scattered på 2800 fot. Molnen framför oss ligger på närmare

5000 fot så jag begär högre höjd och
går on-top i stabil luft. Vilken skön
känsla efter de senaste dagarnas turbulens och blåst. Molntäcket sjunker samtidigt som det spricker upp,
men med uppsprickande molntäcke
kommer även solen – rätt i ögonen.
Vi påbörjar en lång plané samtidigt
som Landvetter vektorerar oss runt
inkommande traﬁk och ger oss tillslut direkt Agnesberg. Solen sticker
i ögonen (trots solglasögon) och att
hitta Agnesberg visar sig vara svårt.
Jag ser inpasseringen men för sent.
Den ligger alldeles till höger om
oss. Jag rapporterar ”Strax söder
Agnesberg” och får klart inﬂygning
till bana 22. En mjuk landning som
egentligen borde förevigas på något sätt, avslutar en intressant och
händelserik resa. Det är skönt att
landa på hemmamark men i mina
tankar börjar det snurra: ”Undrar
vart nästa långﬂygning tar mig någonstans...”
/Fredrik Edlund

Tvätt&Vax

Warszawa någon?

Tvätt & Vax, städning av
klubbhus och hangarer m.m.
kommer att äga rum 13-14
maj, anmälningslistor ﬁnns
uppsatta på anslagstavlan och
det ﬁnns garanterat plats för
alla att deltaga. Kom ihåg att
deltagande ger dubbla arbetspoäng denna helg.

Söndagen den 18 juni får vi sällskap på ESGP av ännu ett kommersiellt bolag i linjetraﬁk. Wizz Air börjar då med sin rutt mellan Säve
och Warszawa. Tre ankomster/avgångar i veckan blir det: tisdagar och
fredagar 07:40/08:10 och söndagar 16:15/16:45. Flygtiden till Polen
är lite drygt 90 minuter. Enligt Göteborg City Airport kostar en enkelbiljett från 368:- inklusive avgifter.

Fåglar som ﬂyger uppochner.
Torsdagen den 30 mars stod återigen
ärtsoppan och puttrade i klubblokalen. Denna gång såg vi fram emot
att se Anders Rogbergs ﬁlmmaterial
från hans långa ﬂygarkarriär.
Lagom till ärtsoppan var varm
blev det strömavbrott i klubbhuset, vilket väl illustrerade Anders
kommande berättelser om diverse
incidenter under hans ﬂygarkarriär.
Gemensamt för de ﬂesta av dessa
incidenter var nämligen att de inträffade under mörker! Ärtsoppan
var som sagt redan varm så det 30talet medlemmar som kom kunde
äta ärtsoppa och ha det trevligt till
skenet av värmeljus. Anders ﬁck
visa sina berättartalanger genom
att påbörja sin del utan ﬁlm, efter
en stund kom dock strömmen och
den planerade ﬁlmvisningen kunde
börja.
Anders påbörjade sin ﬂygarkarriär inom ﬂygvapnet och efter några

år där ﬁck han arbete på KLM, detta trots att han bara hade VFR certiﬁkat! Dock hade han tvåmotorcert
och säkert också den rätta attityden.
Hans arbete på KLM ledde honom
vidare till att ﬂyga i den f.d. Nederländska kolonin Indonesien. Det är
under denna period han blir varse
ett gyroproblem när en papegoja
tillhörande en passagerare kommer
ﬂygande uppochner i kabinen! Efter att hans karriär i KLM var över
fortsatte Anders att ﬂyga i ett stort
antal ﬂygbolag över hela världen.
Anledningen till alla dessa arbetsgivare var framför allt konkurser
vilket verkade drabba alla ﬂygbolag förr eller senare, undantaget var
det sista bolaget vilket han startade
själv.
Anders berättade om alla sina
äventyr på ett mycket underhållande sätt och alla närvarande gick hem
med många roliga minnen. För er

som är intresserade av att veta mer
har Anders skrivit ett antal böcker
vilka varmt kan rekommenderas.
/Andreas Martin

Flightspotters
Som varje privatpilot vet ﬁnns det
många specialintressen inom allmänﬂyget som vi var och en ägnar
oss mer eller mindre åt: precisionslandningar, ö- och ﬂygfältssamling,
semesterresor och avance bara för
att nämna några. Men det ﬁnns
också människor som är ﬂygintresserade utan att vara piloter, folk
som väljer semesterresmål efter hur
lättillgänglig ﬂygplatsen är eller som
står i banans förlängning på kvällar
och helger för att titta på eller fotografera ett plan med ovanlig dekor.
Samlingsnamnet för dessa, åtminstone bland oss som inte är så insatta
i denna hobby, är Plane Spotters. I
Sverige tycks termen Flightspotters
vara den gängse, så vi använder den
här. Moﬂy har träffat två av dem
som ofta håller till kring Säve: Jan
Mogren och Spencer Wilmot.
För en bakgrund kring ﬂightspotting, se faktarutan. En ﬂightspotter
har nästan alltid en kamera, där-

utöver är det vanligt att man har
en scanner för att kunna lyssna på
radiotraﬁken. En del har också utrustning kopplat till sin PC hemma
för att ta emot så kallade ACARS
meddelanden som ﬂygplanen skickar ut. Sådana innehåller bland annat
information om registrering, intressant för dem som följer vissa individer. Dessutom är det händigt om
man till exempel fått rapporter från
England att Ryanairs ﬂygplan EIABC har en speciell målning (som
”Auf Widersehen Lufthansa”) och
man vill plåta just denna individ
när den landar eller startar på Säve.
En kanske mer excentrisk variant av
hobbyn är att skriva upp vilka individer man sett och vilka rutter de
ﬂyger i en liten loggbok.
Att kunna vara på rätt plats vid
rätt tillfälle är viktigt. Flightspotters
har inga klubbar eller lokaler, men
de står i viss kontakt med varandra
och tipsar varandra. För att kunna

veriﬁera tips är det också bra att
ha kontakter med till exempel Sävetornet. Runt Säve ﬁnns det för
närvarande ett tiotal regelbundna
ﬂightspotters, det är en stor ökning
jämfört med bara för några år sedan
då de var tre. Digitalkameran har
gjort hobbyn billigare vilket lockat
en del yngre att börja. Internet har
förstås också hjälpt till. Ingen vet
hur många som delar denna hobby i
Sverige, men en sajt för allmänﬂyg i
Sverige, g-kraft.com, passerade just
ettusen registrerade medlemmar.
Vi har ju inte mycket traﬁk runt
Säve, men i gengäld är ﬂygplatsen
idealisk för att titta och fotografera; det ﬁnns närmare ett tiotal
lätt tillgängliga platser som passar.
Förhållandet mellan vaktbolagen
och fotograferna är inte alltgenom
gott: den som riggar upp sin kamera får räkna med risken att bli
bortjagad. På Heathrow ﬁnns det
istället ett inofﬁciellt samarbete

med polisen/vakterna, detta sedan
en uppmärksam fotograf slagit larm
då han sett en man som klättrade in
vid landningsstället på ett ﬂygplan.
Den som spenderar så mycket tid
vid en ﬂygplats har ett bra läge att
se ovanliga och misstänkta händelser och beteenden och polisen låter
dem därför hållas så länge de inte
kommer för nära och äventyrar säkerheten.
Vad gör man då med bilderna?
Om man fått en fräck bild vill man
kanske dela med sig till likasinnade
och allmänheten, och då ﬁnns det
en uppsjö av forum och sajter på
nätet. De tre mest kända är airliners.
net, jetphotos.net och planepictures.net. En del, som till exempel Jan
och Spencer, säljer också bilder. Dels
kan de vara tagna på uppdrag, men
sajter som airliners.net fungerar
också som ett skyltfönster. Köpare
kan vara allt från privatpersoner via
ﬂygbolag till företag som säljer ﬂygrelaterad utrustning som helt enkelt
vill ha en fräck bild att använda i en
annons.
Jan Mogren har varit ﬂygintresserad
sedan barndomen då äldre släktingar
tog med honom till Torslanda ﬂygfält för att titta på plan som startade
och landade. Torslanda var perfekt
för sådana aktiviteter: allmänheten
kunde komma nära. Innan Landvetter öppnade 1977 åkte Jan och

Jan Mogren

Spencer Wilmot

hans pappa för att i god tid se ut
hur man bäst kunde spana där och
blev grymt besvikna när de upptäckte att staketen var utplacerade
kilometervis från fältet. Säve lämpar
sig då bättre, även om vi inte har så
mycket traﬁk.
För Jan blev intresset också vägen in i arbetslivet, han utbildade
sig nämligen till pilot på SPU och
skolﬂög då en Twin Comanche.
När planet ifråga, SE-FHA, havererade 1999 blev det dock slut med
detta. (Det var inte Jan som ﬂög vid
tillfället.) Jan har dock kunnat försörja sig på fotografering och ﬁlm-

ning av och i ﬂygplan och har rest
världen runt med sitt jobb/hobby.
Favoritbilden tog han på världens
sista Caravelle: ut genom den öppna lastluckan på ett annat plan som
ﬂög orent på låg höjd över djungeln
i Gabon. Styrmannen var nervös,
men ﬂygbolagets ägare satt vid spakarna. Detta plan som tillhörde en
av Jans favoritmodeller ﬁnns dock
inte längre. Andra av Jans favoriter
är Boeing 747SP (en ”kort” jumbo)
och 737-200. Av den senare modellen försöker Jan ta bilder av alla individer. När en DC-6 besöker Säve
kan man också vara ganska säker på
att hitta honom i närheten.
Spencer Wilmots introduktion till
ﬂyg är inte helt annorlunda. Han
bodde som liten mellan Heathrow
och Luton och hans far levererade
ofta varor till ﬂygfälten och tog lille
Spencer med sig. Detta väckte ett
intresse som ännu är mycket levande: han är runt Säve två-tre gånger
i veckan och planerar sina semesterresor kring ﬂyg och fotografering.
Spencer har varit innehavare av ett
PPL, men väljer numera att lägga
sina fritidspengar på att resa och
plåta. Han har besökt hundratals
ﬂygplatser i mer än trettio länder,
bland annat i Oceanien. Favoritﬂygplatser är de som har bra platser
att stå och mycket traﬁk: Los Angeles, Heathrow, Miami, Amsterdam,

Frankfurt, och Zurich till exempel. Spencer försöker ta foton där
ﬂygplanet är så identiﬁerbart som
möjligt, registreringsbeteckningen
är inte nödvändig men en bonus.
Man han tycker också om att ta lite
mer konstnärliga bilder, titta till exempel på tavlan han har i handen
på fotot.
Precis som Jan lyckas Spencer
emellanåt sälja sina bilder, han
jobbar dock inte på uppdrag utan
använder airliners.net som ett skyltfönster. Som ett komplement håller
Spencer just nu på att starta en websajt tillsammans med en av de mest
kända ﬂygplansfotograferna i världen, Art Brett. Via denna skall de
sälja foton till kunder i branschen
och allmänheten.

Vi visste inte riktigt vad vi skulle
vänta oss av en ﬂightspotter: supernörd eller en vanlig människa med
en ovanlig hobby? Givetvis visade
det sig att Jan och Spencer var både
”vanliga” och dessutom tillmötesgående och intresserade att dela med
sig av sin hobby. Men fördomarna
ﬁnns där; en ﬂightspotter berättar
inte nödvändigtvis för sina vänner
vad han håller på med. Vi piloter
har kanske bättre förutsättningar
att förstå var intresset kommer från,
och Moﬂy redax tackar för att de
ställde upp och berättade.
/Peter Andersson och
Fredrik Edlund
För att se ﬂer bilder av Jan & Spencer
- kika in på www.airliners.net

Fakta:
Den allmänna uppfattningen
verkar vara att Plane Spotting
som hobby är ett resultat av att
den brittiska regeringen under
andra världskriget delade ut kort
med ﬁendens ﬂygplanssilluetter
till allmänheten med en uppmaning att vara vaksam. Sedan dess
har hobbyn spridits och tagit sig
många former med många inriktningar. En specialitet är att
hålla reda på ﬂygplansindivider
med serienummer och registrering, en annan att fotografera.
Flygplansfotografering blev stort
i Schweiz redan på sextiotalet,
men med digitalkamerans ankomst har det i viss mån blivit
lättare och billigare.

Info från LFV
Vi börjar med ett konstaterande
vad gäller det stora antalet inkomna
DA (driftstörningar) till LFV angående otillåten ﬂygning i kontrollerad luft. Anmälningarna är i och
för sig räknade på hela landet men
med tanke på att säsongen bara har
börjat så hoppas vi innerligt att
dessa störningar kommer att avta.
Jag vill uppmana alla VFR-piloter
i vårt närområde att läsa på hur
luftrummet ser ut och agera därefter. Gå aldrig in i/stig aldrig upp i
kontrollerad luft utan en klarering.
En färdplan är ingen klarering. Till
detta gäller naturligtvis att du stannar utanför/under kontrollerad luft
tills du fått klareringen. Ta en extra
koll på TMA-kartan innan du ger
dig ut på en TMA-runda. Gör anmälan på frekvensen innan du tar
ditt egentliga ärende.
Vad passar väl bättre än att prata lite
om klarering och dess innebörd. I
vissa fall kanske det känns lite osäkert om du fått en klarering eller
inte. Vi på ATC försöker i största
möjliga mån uttrycka oss på ett
lättförståeligt sätt men det är inte
alltid det fungerar och det är därför

vi behöver er hjälp. Om ni inte vet
om det svar ni fått innebär klarering eller ej, så fråga: ”Är detta en
klarering?” Då tvingas vi att formulera om oss och då når vi förhoppningsvis ett bättre resultat. Som ett
tips så kan jag nämna att ni ska ha
med följande ord i en klarering: ”I/
genom terminalområdet/TMA:t/
kontrollzonen, en höjd, QNH samt
en gräns för klareringen. Här är ett
litet exempel:
SE-XXX är klarerad/klar att fortsätta på 4000 fot i terminalområdet
mot Säve, QNH 1013.
Alternativt
SE-XXX är klar att lämna terminalområdet mot Jönköping på/stigande till 3000 fot, QNH 1013.
Observera att man i samma ﬂygriktning beroende på höjd lämnar TMA
på olika ställen och går ut i G-luft
(okontrollerad luft).
Så avslutar vi med lite information av byråkratisk karaktär som ni
egentligen inte ”drabbas” av i någon större utsträckning men som
kan vara intressant att veta. Bland

alla ATS som ägnar sig åt TWReller APP-tjänst har det ägt rum
en liten omorganisation. Vår chef
lyfts upp ett snäpp och kommer att
jobba ”utåt” som Group Manager
(GM) medan hans närmaste chef i
nedåtstigande ordning kommer att
fungera som en Chief Operations
ATS (tidigare kallad Chief ATS).
Säve, Trollhättan och Såtenäs får en
GM (Leif Olsson, tidigare C ATS
Trollhättan) och respektive ATS får
varsin driftansvarig (Chief Operations ATS). Med andra ord så blir
organisationen mer centralt styrd
jämfört med tidigare, men som sagt
– ni som piloter kommer inte att
märka något av detta.
Som en liten summering vill jag åter
nämna ordet klarering. Tänk på det
som nämnts ovan, det är inte svårt
men det kanske kräver några extra
åtgärder för dig som ﬂygare. Om vi
hjälps åt blir allting mycket lättare
för alla parter, både för er i luften
och oss på marken.
/Lasse Ek - LFV

Lite information om våra försäkringar.
Hela vår ﬂygplansﬂotta är försäkrad
i det engelska försäkringsbolaget
Inter Hanover via dess Scandinavian
Bransch. Inter Hanover är en
förkortning
av
International
Insurance Company of Hanover
Limited.
Varje ﬂygplansindivid har sin
egen försäkring och omfattar 3
huvuddelar, nämligen:
Kaskoförsäkring:
Dv.s. en allriskförsäkring jämförlig
med en vagnskadeförsäkring för
bilar.
Försäkringsbeloppet skall motsvara
ﬂygplanets marknadsvärde och
premien är bestämd efter detta
Vid skada gäller en självrisk på
5.000:-.
Ansvarsförsäkring:
Denna är uppdelad i Flygansvar och
Passageraransvar. Försäkringen gäller
mot 3:e man och är obligatorisk
och har dessutom nyligen ändrats
i enlighet med en EU förordning.
Försäkringsbeloppen är angivna i
s.k. Särskild Dragningsrätt (SDR.)
Med SDR avses en av Internationella

Valutafonden deﬁnierad Särskild
Dragningsrätt som skall omräknas i
landets valuta till den kurs som gäller
vid t. ex ett skadetillfälle. 1 SDR
motsvarar idag ca SEK 13:- För
Flygansvar är försäkringsbeloppet
3.000.000 SDR, d.v.s. ca 39 mkr,
med en självrisk om 1.000 kronor.
För Passageraransvar är försäkringsbeloppet 250.000 SDR. (Ca
3,25 mkr). Försäkringen avser
ansvar för vållande av kroppskada
och egendomsskada hos 3:e man.
Försäkringsbeloppet vid kroppsskada gäller för varje passagerare
och vid varje skadetillfälle. Premiens
storlek och försäkringsbeloppet är
beroende av ﬂygplanets MTOW.
Samtliga våra ﬂygplan tillhör
kategori 3 d.v.s. < 2700 kg .
EU förordningen medförde en
premiehöjning av 36.000:-/år för
AKG
Olycksfallsförsäkring:
Denna
försäkring
omfattar
Invaliditet och Dödsfall för
Besättning och Passagerare.
Försäkringsbeloppet vid dödsfall
är 1 basbelopp (ca 40.000:-) och
vid Invaliditet 11 basbelopp (ca
440.000:-).

Den högsta försäkringspremien
är kaskoförsäkringen och det är
denna vi numera har 15% rabatt
på, tack vare att vi erhållit KSAK:s
ﬂygsäkerhetsdiplom.
Vi har också haft en bonusliknande
skadefrirabatt.
Denna
är
konstruerad så att man erhåller
en rabatt på 20% av skillnaden
mellan erlagd premie och erhållen
skadeersättning. Tyvärr har vi
förlorat denna bonus i år på grund
av de 2 skadorna (LMZ och LGI)
eftersom skadeersättningen uppgick
till mer än hela årspremien.
Våra försäkringspremier, som idag
uppgår till drygt 70 kronor per
ﬂygtimme, totalt närmare 200.000:per år, är en betungande utgift för
AKG och även andra ﬂygklubbar
brottas med höga premier. Vår
förhoppning är att KSAK lyckas i
sitt arbete med att ﬁnna en bra form
för en kollektiv försäkring.
/Bertil Planvall

Taxman!
En del har oroligt frågat sig
om förslaget till den nya ﬂygskatten som presenterades i
samband med vårbudgeten
eventuellt kunde vara så illa
skriven att till och med vi
skulle bli tvungna att punga
ut med 94:- per person och
ﬂygning. Så är det emellertid inte. Enligt regeringens
websida gäller den föreslagna
skatten ”för passagerare som
reser från en svensk ﬂygplats i
plan för över tio passagerare”,
dock med vissa undantag för
glesbygd och Gotland.

Vi har sagt adjö till mörkersäsongen, med blandade känslor.
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