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Ordföranden har ordet
Juni 2006
Sommar igen, äntligen! Hoppas
bara att det ﬁna ﬂygvädret håller i
sig så att vi får en kompensation för
det usla vårvädret. Flygtidsuttaget är
en sak som speglar vädret, en annan
är naturligtvis kostnadsläget. Mer
om detta på annan plats i MOFLY
där redaktionen försöker förklara
vart våra ﬂygpengar tar vägen.
Flygtidsuttaget under januari till
maj uppgått till 818 timmar, vilket är 266 timmar färre än 2005,
men ändå ett acceptabelt uttag med
tanke på vädret under de fyra första
månaderna i år.
Tyvärr har vi tvingats höja ﬂygtimpriserna igen på grund av de
höjda bränslepriserna och försäkringspremierna. Premiehöjningen
är ett resultat av bonusbortfallet på
grund av de skador vi drabbats av

och att vi tvingats utnyttja våra försäkringar.
Så har det hänt igen ! En ny oanmäld skada. Denna gången har
någon, vid rangering av SE-GYX,
lyckats träffa hangarporten med
vänster vingtip och orsakat en
mindre skada och dessutom lyckats glömma att meddela styrelsen.
Kommentarer är överﬂödiga !
Som Ni säkert märkt under de senaste veckornas ﬁna väder, så har
vi haft ﬂera av våra ﬂygplan groundade på grund av att EMS inte haft
tillräcklig kapacitet att utföra den
periodiska servicen. Styrelsen har
vid samtal med EMS påtalat att
detta inte är acceptabelt.
Att detta kan hända vid något
enstaka tillfälle måste vi acceptera,
men inte att samma sak händer

vecka efter vecka. Vi kommer också
att ändra våra rutiner när det gäller
förbokning av service för att i någon mån minimera stillestånd.
Det var ju meningen att vi skulle ha
kört grundkursen inom H50P för
nya medlemmar och certiﬁkatinnehavare under våren, men på grund
av tidsbrist har vi beslutat att köra
den i höst istället. Anmälningslistor
kommer att sättas upp i klubbhuset
inom kort. Denna gången kommer
vi, enligt önskemål från ﬂera medlemmar, att köra 2 x 4,5 timmar
under 2 söndagar istället för 3 x 3
timmar på vardagkvällar.
Till sist vill jag önska alla våra medlemmar en riktigt skön och avkopplande ﬂygsommar.
/Bertil Planvall

Sommaren gör en överﬂygning
Sommaren har kommit och semestrarna väntar. Som ni vet har Marianne redan gått på semester, så
glöm inte att skriva upp ditt namn
på listan som klubbvärd åtminstone
någon dag i sommar. Att vara klubbvärd ger arbetspoäng och brukar
dessutom vara rätt så trevligt.
Under sommaren brukar många
passa på att göra en lite längre tur i
Sverige eller Europa. Då kan det ju
bli några timmars ﬂygning, så vi vill
uppmärksamma alla på att den som
är PIC är ansvarig för att kontrollera

i förväg att den planerade ﬂygningen
(med lite reserv) inte gör att man
överskrider maximal gångtid innan
service. Gör ett överslag en vecka
eller så innan en längre resa på hur
mycket tid som kan tänkas gå åt. Om
det ser ut att vara på gränsen kanske
det går att byta plan med någon annan som inte skall så långt? Du som
bokar: lägg in telefonnumret i din
bokning så andra kan få tag på dig.
För den som inte vill åka iväg så
långt är det en god idé att titta på vår
anslagstavla. Många ﬂygfält i närheten har Fly-in regelbundet: Öresten,

Varberg och Höganäs till exempel.
Klart roligare att ha ett mål med sin
tur, även om det inte är så långt bort.
En hemfärd från Öresten en kväll
kan ofta tas genom Landvetter CTR.
En närmre och roligare väg, för visst
är det fräckt att ﬂyga över ESGG?
Vi har fått nya häften i H50P sedan
sist. Ämnena är (Uteblivna) omdrag,
Sidvind, och våra relationer med
ﬂygledare och annat servicefolk. Läs
dem i hängmattan, men läs först detta nummer av Moﬂy Newsletter.
/Redax

Hinder över Göteborg under EM
Under EM i friidrott lär det inte bli
någon chans att se ned på atleterna.
Det kommer nämligen att råda
begränsad tillgång till luftrummet
6 - 13 augusti.
Flygrestriktioner i samband med
idrottsevenemang blir allt vanligare.
Sådana gällde under OS i Turin tidigare i år, och under fotbolls-VM
i Tyskland tillåter man inte heller
några överﬂygningar i samband
med matcherna.
Den vanligaste orsaken till ﬂygförbud är rädsla för terroristattentat
men en annan anledning kan vara
att man vill avvärja allt för närgångna paparazzofotografer.
I Sverige görs vid stora evenemang normalt en hotbild av Säpo
tillsammans med Rikspolisstyrelsen. Hur hotbilden ser ut under friidrotts-EM i Göteborg är inte känt
men ett ﬂygförbud hade det blivit
i vilket fall.
– Det var ett krav ifrån Europiska friidrottsförbundet för att
överhuvudtaget få arrangera friidrotts-EM, berättar Lars-Gunnar
Gustafsson, kommissarie på Polisﬂyget i Göteborg. Den formella
begäran har ännu inte gått in till
Luftfartsstyrelsen men jag utgår
från att ﬂygförbudet kommer att gå

igenom. Det gäller samma område
som under VM 1995.
Det tillfälliga R-området, som
gäller upp till 3 000 fot MSL, kommer att sträcka sig från Sävenäs mot
Brudaremossen, Gunnebo slott,
Järnbrottsmotet, Älvsborgsbron,
Biskopsgårdens vattentorn, Tollereds kyrka och tillbaka till Sävenäs.
– Vi diskuterar dessutom en inre
ring med ännu större restriktioner
runt själva Ullevi, fortsätter LarsGunnar Gustafsson.
Självklart är polishelikoptern undantagen från ﬂygförbudet. Dis-

pens kan också ges för bland annat
medier och reklamﬂyg. En sådan
beslutas av polisens kommenderingschef. Ett tänkbart fall för undantag skulle vara om till exempel
Västkustﬂyg ﬁck en fotoﬂygning på
uppdrag av Göteborg & Co.
Men för vanliga klubbmedlemmar är det nog inte så troligt att dispens ges. Istället rekommenderas att
lösa biljett till läktaren på Ullevi.
R-området kommer att publiceras som NOTAM enligt Lars-Gunnar Gustafsson.
/Carl-Johan Sundberg

Förutom restriktioner över city kan det bli ett extra skal runt
själva Ullevi. foto: Gerhard Jörén - Göteborg & Co

Premiär för teoriprovet på Internet
Nyligen har ett nytt sätt att skriva teoriproven introducerats. Numera sker
det via Internet. En av fördelarna är
att eleven får reda på resultatet direkt.
Internetprovet påminner till viss
del om det test som Aeroklubben
har gjort med övningsfrågorna på
sin webbplats. Man får välja mellan
fyra svarsalternativ och ”klickar” i
det man anser vara mest rätt.
�På Luftfartsstyrelsens internetprov fungerar det ungefär likadant.

Eleverna får reda på om de blivit
godkända när varje delprov är avklarat. Det är en stor skillnad mot
tidigare då proven rättades manuellt och resultatet meddelades först
efter ett par veckor.
Någon skillnad på själva frågorna
är det inte utan det är sättet att göra
provet som är annorlunda. Merparten av materialet man behöver för
att lösa uppgifterna ﬁnns nu på datorn men fortfarande kommer man
behöva pappersbilagor vid sidan

om. Det gäller inte minst kartor.
Man har också löst problemet med
eventuella uppkopplingstider med
att varje delprov förlängs med tio
minuter.
Meningen var att det nya systemet skulle ha införts tidigare i år
men premiären har blivit något försenad.
En av de första aeroklubbarna som
skrev provet på dator var Marguerite Beaulieu.

– Jag är visserligen en ökänd ITdinosaurie men det verkar inte som
systemet fungerar fullt ut än, berättar hon. Till exempel ﬁck vi otillräcklig information före provet om
att vi hade möjlighet att ändra svaren ända fram till att varje delprov
var avslutat. Men jag gillade att
det var en klocka på skärmen som
tydligt räknade ned hur mycket tid
man hade kvar.
Marguerite Beaulieu berättar
också att det verkar som, den i och
för sig serviceinriktade provvakten,
fått bristfälliga instruktioner. Förvirring uppstod bland annat kring
provtidens längd. Datorn hade en
uppfattning och provvaktens medhjälpare en annan.
Hur påverkades man då av att
under provskrivningens gång successivt få reda på om man klarat av
varje delprov?

– Det var en kick när man
visste att man klarat det, berättar
Marguerite Beaulieu. Men det hade
kanske varit värre om man fått ”bad
news” direkt efter det första delprovet.
Införandet av internetproven kommer att innebära stora fördelar för
ﬂygskolor i glesbygd. Numera behöver man där inte resa många mil
för att skriva teorin.
Med det nya systemet kan också ﬂygskolorna själva ha hand om

teoriprovsskrivningarna. Då måste
emellertid både lokalen och en
provvakt godkännas och för detta
tar Luftfartsstyrelsen ut en årlig avgift. Dessutom innebär det stora investeringar för att köpa in datorer.
På Aeroklubbens ﬂygskola kommer man därför att fortsätta anlita
provskrivningstjänsten externt. Initialt sker det på SPU, Svensk Pilotutbildning.
/Carl-Johan Sundberg

Info från LFV
Sedan några månader tillbaka har
ni säkert märkt att vi har blivit lite
noggrannare med att ange frekvenser, detta som en följd av nya interna
bestämmelser. I de fall frekvensen
endast har en decimal (ex 118,6)
kommer ingen förändring att ske
jämfört med vad ni är vana med tidigare. När det gäller frekvenser med
två decimaler där den andra decimalen slutar på en femma, tvåa eller
sjua lägger vi till en sista decimal enligt följande ex: 119,050 / 128,625
/ 124,675. På detta sätt kommer vi
att jobba i fortsättningen men för er
som piloter blir inte förändringen
större än att ni får läsa tillbaka ytterligare en siffra.
Sveriges nya ﬂygledningssystem
Eurocat2000E har nu i komplett
form (inklusive radarbild) varit i
bruk i drygt ett år på Malmö respektive Stockholm Kontroll och de ﬂesta
av ﬂygledarna är ganska nöjda, trots
en del oförklarliga funktioner, som
gör att enkla inmatningar kommer
att bli krångligare. Det uppvägs dock
av vissa fördelar. Planeringen är att
runt påsk 2007 ska även Göteborg
Kontroll ha tillgång till radarbilden

från Eurocat-systemet. Idag har vi
bara listinfo som vi måste uppdatera
för att Malmö Kontroll ska kunna se
ﬂygplan som startat i vårt luftrum.
Pappersstripparna tas bort helt
och alla order/instruktioner kommer
att ske antingen direkt i datalistor eller i de etiketter som följer med radarsymbolen, så det blir ett frekvent
”musklickande”. I gengäld kommer
all info, från den kompletta färdplanen till aktuella data om höjd, kurs
och fart samt en indikator som visar
vem som för tillfället har det exekutiva ansvaret, att ﬁnnas i etiketten. Det
innebär inte att etiketten är gigantisk
utan ﬂygledaren anpassar etikettens
information för respektive ﬂygning.
Baksidan med det nya systemet
för er som piloter är att det kommer
att krävas mer aktivitet av er som vill
upp på lite höjd i TMA. Jag rekommenderar att ni skriver en färdplan
för att ﬁnnas tillgängliga i systemet.
Det går visserligen att ”tillverka” en
förkortad färdplan i systemet, men
det stjäl alldeles för mycket kapacitet
och görs inte ens där ATC-sektorerna
har dubbelbemanning (Malmö och
Stockholm Kontroll). I Göteborg

TMC är vi endast enkelbemannade
i respektive sektor.
För övrigt kan jag inte tillräckligt
poängtera vikten av att begära klarering innan ni ﬂyger in i eller upp i
kontrollerad luft. Läs in TMA-kartan, identiﬁera de olika sektorhöjderna och var sektorgränserna ﬁnns.
Lägg på några miles i sidled om ni
planerar att ﬂyga i G-luft som ligger nära ett kontrollerat luftrum och
ropa upp innan ni är alltför nära
gränsen, om ni har för avsikt att passera denna. Fortfarande är det alltför
många som tror att inlämnad färdplan är detsamma som att man fått
en klarering! En inlämnad färdplan
är bara en ”önskelista”!
Vi på Göteborg Kontroll hoppas på
ett riktigt gott samarbete pilot/ﬂygledare, inte bara i sommar utan även
fortsättningsvis! Hjälp oss genom att
ifrågasätta luddiga klareringar. Ex.:
”Är jag klarerad att fortsätta på 3000
fot mot Varberg?”
/Lasse Ek, LFV

Vart går pengarna?
I takt med att det ökande bränslepriset har knuffat ﬂygkostnaden
uppåt hör man allt ﬂer på klubben
diskutera ekonomi. Att Sveriges
undantag i EU, som ger oss rätt
att ha skattefritt 100LL, upphör
den 31 december 2006 om det inte
förlängs ligger som ett mörkt CB
i framtiden: med ett ”europeiskt”
bränslepris kan det bli ytterligare
200 kronor per timme.
Men vart går egentligen den tu-
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senlapp vi betalar per timme? Det
går naturligtvis att utläsa ur Aeroklubbens årsredovisning, men
Moﬂy har bett styrelsen att redogöra för budgeten som nyligen lades fast. Helt enkelt är det dock inte
eftersom budgeten är för hela föreningen inklusive ﬂygskolan, försäljning, etc. Moﬂy redax använder
följande förenkling för att isolera
vart ﬂyghyran tar vägen: man kan
säga att intäkterna från medlems-

avgifter, försäljning, och ﬂygskolan
motsvarar de fasta kostnaderna (inklusive Marianne), kostnaderna för
ﬂygskolan och hälften av de ﬁnansiella posterna (avskrivningar och
räntekostnader). Då kan man på
samma sätt säga att ﬂygplanshyran
går till de löpande ﬂygplanskostnaderna (se nedan för detaljer) och
den andra hälften av de ﬁnansiella
kostnaderna.
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Av den tusenlapp som det kostar
numera går alltså hälften, eller 500
kronor, till underhåll och reparationer. Avsättningar för större reparationer som inte kommer varje år,
alltså byte av motor och propeller,
måste ju också ses som underhåll.
Nästa större post, som motsvarar nästan en tredjedel, är bränslet.
Den posten är som bekant den som
rör sig mest och som är svårast att
förutse vad som händer med i framtiden. Om och när redax får kännedom om hur det går med Sveriges
undantag i EU kommer vi givetvis
att berätta det. (Den som vet något
torde höra av sig till oss!) Det som
är säkert är att utbildningen om och
kampanjen för magring har potential att minska bränslets andel.
Det som är kvar efter underhåll
och bränsle motsvarar inte mer än
knappt 20%, eller cirka tvåhundra

kronor per ﬂygtimme. Försäkringar
är den största enskilda posten, och
vårt H50P arbete och vår ﬁna statistik hjälper till att hålla den nere.

inte mycket var och en kan göra,
förutom att delta i H50P i en sådan
utsträckning att vi kan fortsätta att
få rabatt på försäkringarna.

I samband med att Moﬂy redax
ﬁck ta del av budgeten poängterade
också styrelsen att de budgeterade
intäkterna (med nuvarande priser)
faktiskt inte riktigt räcker till: det
fattas cirka 30 kronor per timme.

Moﬂy redax tycker också att diagrammet väcker två frågor: dels vad
som händer med bränsleskatten
och dels vilka effekter prisläget får
för medlemmarnas ﬂygtimmar. Ett
lägre ﬂyguttag leder, gissar vi, till en
högre andel studs&gå (för att hålla
sig i trim) vilket väl troligen kostar
mer per timme: ingen magring, mer
slitage på motor, landningsställ, etc.
Det ﬁnns inga svar på dessa frågor,
men styrelsen meddelar att den
funderar på sekundära effekter vid
ett minskat ﬂygtid.

Vad kan man då dra för slutsatser
av detta? Vi tror att de är ungefär de
man kan gissa sig till med lite sunt
förnuft: det en enskild medlem kan
göra för att hålla ner kostnaderna är
att magra och att vårda ﬂygplanen
så att ”onödiga” reparationskostnader kan undvikas. Byte av motorer
och propellrar görs ju efter vissa
bestämda gångtider och vad gäller
de relativt små kostnaderna är det

/Redax

Göteborg City Airport
växer så det knakar
Göteborg City Airport är en av Sveriges snabbast växande ﬂygplatser.
Förra året hade man mer än en halv
miljon passagerare.
Det unika med ﬂygplatsen är det
breda spektrumet av traﬁk som ska
samsas. Här ﬁgurerar klubbﬂyg,
skolﬂyg, polis, ambulans, kustbevakning, taxiﬂyg, räddningshelikopter och affärsjetar. Dessutom
ﬁnns en kraftigt ökande reguljärﬂygtraﬁk. För några år sedan kom
lågprisbolaget Ryanair, och nu i år
även Germanwings och Wizz Air.
Verksamheten växer så det knakar och ﬂygplatsens vd, Göran
L:son Hall, har all anledning att
vara nöjd.
– Det är kul att arbeta här för
det är alltid något nytt som ska göras, berättar han. Det har varit en
process från att vi började här till att
utveckla ﬂygplatsen till att bli värd
namnet ”ﬂygplats”.
�Göran L:son Hall har varit här
länge. Han började redan 1981, då
som tankningsman. Sedan dess har
han haft de ﬂesta tänkbara uppgifter.
Successivt har han arbetat sig uppåt
och sitter alltså idag i ledningen.

Under intervjun gäller det att vakta
sin tunga och inte kalla ﬂygplatsen
för Säve. Namnfrågan lär vara viktig. Omdopet till Göteborg City
Airport skedde redan för sex år sedan men i folkmun lever det gamla
Säve kvar. Är det så att namnbytet
har misslyckats?
– Nej, det tycker jag inte, säger
Göran L:son Hall. Men många göteborgare har svårt att ta till sig det
nya, och bland annat pressen.
Tanken med namnet Göteborg
City Airport är att det ska anspela
på närheten till Göteborgs centrum,
bara 15 kilometer.
– Säve förknippas med försvaret
och inte med en ﬂygplats där man
kan resa ut i världen, menar han.
Man kan själv tänka sig hur en utlänning som kommer till Sverige
reagerar över namnet ”Save Flygplats”!
Men i Luftfartsverkets publikationer gäller fortfarande det gamla
namnet Göteborg / Säve?
– Det är svårt att ändra det som
ﬂygoperativt har gällt länge och det
tar tid att ändra i alla publikationer
runt om hela jordklotet, förklarar
Göran L:son Hall.

Göran L:son Hall, vd på Göteborg City Airport, menar att det kommersiella
ﬂyget är en förutsättning för att kunna driva ﬂygplatsen ekonomiskt.

Göteborg City Airport har ett uppdelat ägarförhållande. Flygplatsen
ägs till 40 procent av Volvo, 40 procent av Luftfartsverket och resterande 20 procent av Göteborgs Stad.
Det är mycket dyrt att driva en
ﬂygplats. Trots den omfattande traﬁken går den ännu inte med vinst.
Att överhuvudtaget komma till
den fas man nått idag visar sig ha
varit en lång process.
När man en gång i tiden lade ned
Torslanda skulle Landvetter enbart
skulle ta över den traﬁk som var
mer strömlinjeformad till sin karaktär. Det gällde då att hitta en annan
plats för allmänﬂyget. Man tittade
på det militära ﬂygfältet Säve. Göran L:son Hall berättar att efter avtal med Försvarsmakten kunde man
etablera en civil del här 1979.
– Men man märkte tidigt att det
inte var någon ekonomisk ”hit”,
Kostnaderna gjorde att man inte
kunde ha en fungerande ﬂygplats
med bara allmänﬂyget, berättar han.
Det enda sättet att lösa det var att
få hit en kommersiell regelbunden
tyngre traﬁk. Vi klassade upp banan
för att fungera som ett alternativ till
Landvetter.

Arbetet blev klart 1985. Till en början hade man en blygsam omfattning av reguljärtraﬁk samt posttraﬁk
på nätterna. I början av 1990-talet
lossnade det då avregleringen av ﬂyget kom igång och 1992 startades
en reguljär linje till Bromma som
varade något år. Den första veckan
ﬂög man faktiskt passagerarna gratis eftersom inte alla tillstånden formellt hunnit bli klara.
Sedan följde en lång period med
många omständliga miljöprocesser.
Alla ﬂygplatser skulle börja miljöprövas och Länsstyrelsen kom med
ett föreläggande om att lägga ned
all traﬁk på nätterna. En ansökan
om så kallad frivillig prövning resulterade dessutom i ett beslut om
att det endast ﬁck bedrivas allmänﬂyg här.
– I så fall hade ﬂygplatsen blivit nedlagd. Det hade inte gått att
driva den ekonomiskt, berättar Göran L:son Hall. Vi ville få beslutet
omprövat, bland annat för att det
behövdes ett alternativ till Landvetter.
Frågan hamnade då hos regeringen. Men under tiden uppstod speciella miljödomstolar så regeringen
hänvisade dit. Efter många turer
kom ett slutgiltigt utslag i Högsta
domstolen först år 2002.
Domen gav ﬂygplatsen möjlighet
att utvecklas inom vissa ramar. Det
är dessa ramar man rättar sig efter
än idag. Bland annat får ﬂygplatsen
maximalt ha 58 000 rörelser per år.
Man måste också hålla sig inom en

så kallad FBM-kurva, det vill säga
den samlade bullerdosen under ett
år. En Boeing 737 ger exempelvis
ﬂer ”bullerpoäng” än en PA-28.
Än så länge ﬁnns det marginal på
FBM-kurvan.
– Under gällande FBM kan vi
ha mellan tolv och tretton avgångar
per dag av ﬂygplan i Boeing 737storleken, berättar Göran L:son
Hall. Men det ﬁnns även tekniska
begränsningar som maximerar antalet starter och landningar. Det
handlar om utformningen av terminaler och sådant.
För de kringboende runt ﬂygplatsen har bullret varit ett problem,
något som ﬂygplats-vd:n verkar respektera.
– När vi började med de första
ﬂygningarna med Ryanair år 2001
ﬁck vi en massa protester. Många
ringde och klagade. Då ﬂög Ryanair med Boeing 737-200. När dom
istället började med de tystare 737800 blev det mycket lugnare.
Attitydundersökningar under tre
års tid visar på en allt större acceptans bland göteborgare och bland de
närboende vad gäller ﬂygplansbuller.
De stora synpunkterna idag ligger på
allmänﬂyget, traﬁken i varven.

Men vem är då luftrummet ovanför Hisingen i huvudsak till för, allmänﬂyget eller reguljärﬂyget? Det
visar sig att frågan inte kan förenklas så. Verkligheten är mer komplex.
Göran L:son Hall förklarar att det
kommersiella ﬂyget är en förutsättning för att överhuvudtaget ekonomiskt kunna driva ﬂygplatsen och
därmed härbärgera allmänﬂyget.
Men om den reguljära traﬁken
växer allt mer riskerar den då inte
att knuffa undan allmänﬂyget på
det sätt som skett på Bromma?
– Spekulationer om att det helt
skulle försvinna tycker jag är lite
överdrivna. Ett av skälen att vi ﬁnns
är att vi ska ta hand om allmänﬂyget i den här regionen, poängterar
Göran L:son Hall. I takt med att
den kommersiella delen ökar måste
man kanske minska på allmänﬂyget. Men självklart ska allmänﬂyget
vara en del av den verksamhet som
vi bedriver!
/Carl-Johan Sundberg

Merparten av traﬁken, 80 procent,
består av privat- och skolﬂyg. Det
är inte heller långt till maxtaket om
58 000 ﬂygplansrörelser per år. Förra året låg man på 53 000 rörelser
så det kan snart bli tal om begränsningar.

McFlyBurger™

Grattis!

Ni har väl inte missat att Aeroklubben tänder grillen på lördagar
och söndagar? Då serveras nygrillade hamburgare till det låga priset
20:-. Tillbehören, inklusive trevligt sällskap, ingår i priset. Kolen
antänds klockan 12 ungefär.

Elever som klarat sin PPL:
Peter Koponen 2006-05-08
Simon Finne
2006-05-05

Flygnivå 1,5
En söndag i april/maj träffades vi i
klubbhuset för att börja första steget
på vår lågﬂygutbildning. Eftersom
ingen av oss hade ﬂugit så mycket
över vinterhalvåret hade vi bestämt
att göra ﬂygningen till FFK på
Skavsta till en övning. Efter att ha
gått igenom GYX:en och packat in
vår packning drog vi iväg. Vi hade
bestämt oss för att förbereda oss
för utbildningen genom att ﬂyga
sträckan till Skavsta på 500 ft över
marken, utan GPS och andra hjälpmedel. Vi lyckades faktiskt hitta till
Skavsta utan problem trots att vi
varit bortskämda med GPS ett tag,
kompass och tummen i kartan är en
fantastisk metod!
Väl i Skavsta blev vi väl mottagna och blev inkvarterade i FFK’s
lokaler. FFK är inrymt i gamla ofﬁcersmässen och har mycket trevliga
lokaler där man man kan gissa att
väggarna bär på många bra historier!
Första dagen började med introduktion och presentation av deltagarna, vi trodde att det mest skulle
vara vanliga klubbpiloter som vi. Det
visade sig vara en grupp med varierande ﬂygerfarenheter såsom affärsjet,
ﬂyglärare, en buskﬂygare från Kiruna
med 30-års erfarenhet av fjällﬂyning

och en busschaufför (Airbus), vi intog
snabbt en ödmjuk attityd!
Efter introduktionen hade vi teori
samt ﬁck träffa våra ﬂyglärare, det
var en lärare per två elever. Vi hade
det stora nöjet att skola med BertAle, en mycket lugn, peragogisk
och kunnig ﬂyglärare som har en
lång histora som pilot av ﬂyplan
med både fasta och rörliga vingar.
Första dagens ﬂygning var egentligen en kontroll och repetition av
ﬂygtrim, ganska likt en PFT.
Lågﬂygningen, som började först
den andra dagen bestod av två pass
per elev. Nu var det återigen dags
att bättra på sin ödmjukhet. Vi blev
snabbt varse att det inte är helt lätt
att hitta rätt i 200 km i timmen på
50 meters höjd! Det kan gå på ﬁnt
en stund och man tror att man har
kläm på det, för att man helt plötsligt paserar över ’fel ställe’.
Flygning på låg höjd är en fantastisk uplevelse. Helt plötsligt får
man fartkänsla när man ﬂyger. Det
känns lite som att åka rally, speciellt om det blåser och är turbulent,
då känns det som att åka fort på en
grusväg. Man är totalt koncentrerad vilket man upptäcker när man
landat och stapplar ur planet.
Tredje dagen märkte vi dock att

principen ’lära av sina fel’ fungerar,
ﬂygningarna gick bättre och felen
blev färre och mindre allvarliga.
Man märkte också hur mycket lätttare det känns när man ’ligger före
i kartan’. I och med detta var själva
utbildningsmomentet avklarat, vi
blev godkända och kunde pusta
ut. Dock kvarstog en s.k. besättningsﬂygning där man skall göra en
lågﬂygning tillsammans men utan
lärare.
Fjärde dagen förberedde vi vår
besättningsﬂygning och kollade väder... inte kan man ﬂyga ostraffat
i fyra dagar utan något väderstrul.
Låga moln utefter vår planerade
rutt gjorde att vi ﬁck ställa in det
sista momentet. Denna ﬂygning
kan vi dock göra hemma med lokal
FFK respresentant så det var inte så
illa även om det hade varit roligare
att bli helt klar.
Efter ett antal samtal med Meterolog kunde vi i varje fall ﬂyga hem.
Vi kom hem nöjda efter en mycket
professionell, nyttig och trevlig utbildning. Vi var dessutom välgödda
av all den goda maten som serverades på FFK. Tack FFK och alla deltagare i lågﬂygkursen!
/Andreas Martin, Henrik Holmberg

Nämen? Vad gör Martin-Zäta mellan en 39:a och en SK60 på
Såtenäs..? Mer om det i nästa nummer av MOFLY.

Alla deltagarna, Herik Holmberg är tredje man från vänster på andra raden och Andreas Martin har rödblå randig tröja till höger i bilden.
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