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Ordföranden har ordet
Augusti 2006
I förra numret av MOFLY beskrev
vi hur våra ﬂygplanskostnader fördelas. Enligt diagrammet går ca 70
% till bränsle- och underhållskostnader. Tyvärr pekar allt på att dessa
kostnader kommer att öka ytterligare. T.ex bensinpriset har ökat igen,
visserligen ”bara” med 10 öre/liter
denna gången. EMS låga servicegrad under sommaren har inneburit att vi haft i genomsnitt 3 av våra
ﬂygplan groundade sedan midsommar. Detta har inneburit kraftigt
minskade ﬂygintäkter. Vi har bl.a.
tappat ca 70 skoltimmar på grund
av brist på ﬂygplan. Visserligen kan
vi inte lasta EMS för de skador som
uppstått, som t.ex. spruckna cylindrar, skadade noshjul m.m.
Det är främst det schemalagda

underhållet och småreparationer
som inte fungerat. Vi kommer att
ha ett nytt möte inom kort med
ledningen för EMS, där vi kommer
att kräva en betydligt högre servicenivå.
Flygtidsuttaget t.o.m juli har
uppgått till 1.556 timmar, vilket är
239 timmar färre än 2005. En siffra
som kunde varit betydligt bättre om
alla våra ﬂygplan varit servade i tid.
Så har det hänt igen! En ny oanmäld
skada. Denna gång har någon lyckats tvätta vindrutan på SE-LVB med
scotch brite eller liknande och åstadkommit en helt ogenomsynlig vindruta i motljus. Även denna gång utan
att ta sitt ansvar och meddela styrelsen.
En ny vindruta kostar i storleksordningen 10 – 12.000 kronor. Vi kommer att försöka ﬁxa den genom pole-

ring. Kommentarer är överﬂödiga!
Det ﬁnns även en del positiva saker att berätta om, bland annat att
tillströmningen av nya elever till
höstens teorikurs är mycket god.
Vi kommer också att teoriutbilda
CFK:s elever (2 st). Höstens kurs
inleds med introduktion, onsdagen
den 30 augusti, i klubbhuset.
Höstens Tvätt- & Vaxdaga rär
bestämda till Lördag den 30 september och Söndagen den 1 oktober. Anmälningslista ﬁnns på
klubbens anslagstavla. Kom ihåg
att deltagande i Tvätt & Vax ger
dubbla arbetspoäng.
Till sist vill jag önska alla våra medlemmar en riktigt ﬁn och avkopplande ﬂyghöst.
/Bertil Planvall

I slutet av en ﬁn sommar
Sommaren är på väg att ta slut och
det ﬁna vädret har gjort att våra plan
fått jobba hårt. Internetbokning har,
tycker vi i Moﬂy redax, gjort det
enklare att snabbt boka om och hitta
reservplan(er) när kärran man bokat
har hamnat på 50-timmars precis
lagom till sommarresorna. Två tredjedelar av redax åkte på klubbresa till
Finland och Baltikum tillsammans
med nio andra glada sommarﬁrare,
läs mer om det senare, men vi var
sannerligen inte de enda som vågade
oss ut utanför kontrollzonen i somras. Alla ni andra: skriv lite i Moﬂy

om var ni har varit! Vi är alltid på
jakt efter ﬁna restips.
GYX skall ju som bekant avyttras efter många år i Aeroklubbens tjänst.
Vad bör hända sedan? Ersätta med
ett nytt plan? I så fall vilket? Använd
dig av klubbens Forum och kom
med idéer och debattera! För den
som undrar hur många ﬂygtimmar
per plan som är ”normalt” i Sverige
kan vi rekommendera en titt i den
PilotBrieﬁng som kom i somras. Få
ﬂygtimmar per plan visar på högre
tillgänglighet men därför större del

av de fasta kostnaderna per ﬂugen
timme, så det gäller att hitta en ”lagom” balans.
Slutligen: vi är säkra på att våra läsare
tagit många ﬁna foton även i år så vi
satsar på att försöka återupprepa succén med Aeroklubbens kalender. Vi
vill ha bilder från alla årstider och det
enda vi begär är att de skall ha någon
form av koppling till ﬂyg. Precis som
ifjol tar vi emot både pappersbilder
och digitalbilder.
/Redax

Michael ny lärare på klubben
Flyglärarna jobbar på för fullt och
Michael Johansson är det senaste
tillskottet.
� Knappt fyllda 24 år är han en av
de yngsta instruktörerna någonsin i
Aeroklubbens historia.
Michael Johansson är uppväxt i
Borås där han även är bosatt. Det
blir således mycket pendlande till
och från Säve.
�– Jag kan riksväg 40 vid det här
laget, berättar han.
�Förutom på Aeroklubben skolar
han på Flyguppdraget i Backamo
där han också undervisar i ATPLteori.
Flygintresset har funnits länge och
tändande gnista var då han som liten besökte Landvetter. I mer mogen ålder sökte Michael till Traﬁkﬂyghögskolan i Ljungbyhed, TFHS,
och blev antagen 2003.
�– Jag hade inte ﬂugit tidigare,
jag var helt grön.
�På Traﬁkﬂyghögskolan studera-

de han under 20 månader. Där ﬁck
han sitt CPL-certiﬁkat, instrumentoch tvåmotorbehörighet samt en
vilande teori för ATPL-certiﬁkat.
�Under studietiden skrev Michael en uppsats om att man vid ett haveri inte enbart ska lägga skulden på
en enskild individ utan att bristerna
oftast ﬁnns ett större system.
�– Från början var tanken att låta
ett par större svenska ﬂygbolag vara
med i en enkätundersökning om
säkerhetstänkande men de tackade
nej eftersom de var rädda för negativ uppmärksamhet, berättar han.
I stället skrev Michael om Linatehaveriet. Olyckan visar tydligt på
att det var ﬂera negativa faktorer
som samverkade och inte en.
Efter studierna i Ljungbyhed tog
han ﬂyginstruktörsbehörigheten,
FI, på Flyguppdraget.
�– Till Aeroklubben kom han i
början av sommaren och har nu tagit över ett par elever från Ove Carlson. Dessutom har den stora mäng-

den provlektioner fallit på Michaels
lott. Spektrumet på ﬂygaraspiranterna har visat sig vara brett. Det
har varit allt från de som är seriöst
intresserade till de som fyller år och
fått provlektionen i present.
På frågan om säkerheten i en ﬂygklubb tror Michael att man kan
stärka den genom att skapa ett forum för att våga prata om egna
misstag.
�– Ofta tänker man själv att det
där var väl ingenting. Men det är
just sådant som andra kan ta lärdom av.
Vad är det då som lockar med ﬂyg?
�– Det är det där med friheten att
åka upp, ﬂygkänslan i sig och det
lite udda., säger Michael Johansson
/Carl-Johan Sundberg

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

AKG Baltic Tour 2006
Sommarturen 2006 började planeras lite smått redan i vintras, så när
sommaren till sist kom var vi många
som undrade vad som skulle kunna
sätta käppar i hjulet. Inför den planerade resan i början av juli hade det
varit ﬁnt väder i mer än två veckor
och erfarenheten från sommarväder
av denna dignitet var att ju längre
det vackra vädret bestod desto större risk fanns för väderomslag av det
sämre slaget. I och med det vackra
ﬂygvädret ökade även tidsuttaget
på ﬂygmaskinerna vilket egentligen
var det största dilemmat. Många av
planen var nära en förestående service och EMS jobbade febrilt trots
semestertider.
Sommarens inofﬁciella klubbresa
skulle gå till Åland och Dagö och
när resan närmade sig hade fyra
plan lämnat in färdplaner: GYX,
LGI, KMA och D-EPMM. Samtliga resenärer utom vi i KMA gav sig
av från Säve en fredag förmiddag,
för oss gällde (ofrivillig) sovmorgon
och upphämtning av planet hos
EMS vid lunch, men planerna var
dock att vi ändå skulle hinna i god
tid till dagens etapp: Mariehamn.
Vädret bestod inte av klarblå himmel men det var ﬂygbart. Molnen
följde oss på 2000 fot på vår färd
österut, men basen var stigande och
strax innan passering av Skövde
valde vi att stiga upp bland de majestätiska cumulusmolnen för att
gå on-top. Det blev lite kryssande
mellan topparna och det var något
som även de stora maskinerna hade
problem med enligt vad vi hörde på
frekvensen.
Efter knappt två timmars ﬂygande letade vi oss in i varvet på
Barkarbys ﬂygplats för att sträcka
på benen, tanka och byta pilot. Det
var lugnt på radion så när som på
Hasse Hellström med besättning
som precis lättade från banan med
rekommendationen att vi skulle
prova ﬂygrestaurangens kötträtt.
Vi gjorde ett snabbt stopp men

hann notera att värmen vid marken var tryckande, ja nästan outhärdlig innan luftintagen i planet
börjar fungera. Molnen tenderade
att skingra sig men diset låg kvar
vilket gjorde horisontgyrot till ett
ytterst nödvändigt instrument. DEPMM med Thomas Isakson som
pilot och Henrik Holmelin som
bisittare gjorde oss sällskap i luften
mot Mariehamn efter att de lättat
från Norrtälje. Vi landade strax innan tornet stängde och möttes upp
av transporten till vårt boende för
natten beläget på norra Åland. Ulf
Hansen, en av delägarna till detta
hotell och tillika pilot i LGI, hade
förberett kvällens samkväm i form
av grillning på en av Hotell Havsviddens klippor med oändlig utsikt
över havet. I det läget går det ingen
nöd på en privatﬂygare.
Vi betalade och gjorde rätt för oss
i tornet på Mariehamns ﬂygplats
innan avresa mot Dagö i Estland.
Liksom föregående dag var upplägget på rutterna varierande. Andreas
Martin med sambon Margaretha
och brodern Mikael i GYX valde
liksom vi att ta en tur över åländska och ﬁnska skärgården med dess
oändliga myller av öar innan inträdet i estnisk luft, medan D-MM
ﬂög direkt till Dagö för att undvika
den extra landningsavgift som tas ut

när man anländer utanför normala
öppettider. LGI försökte att klämma in några ﬁnska ﬂygplatser på vägen men sinande tankar och kravet
på tullﬂygplats innan landning på
Dagö gjorde att de ﬁck återvända
till Mariehamn. De mötte upp i
Kärdla, Dagös största samhälle,
framåt eftermiddagen. Från ﬂygfältet tog vi en taxi (uppenbarligen
Kärdlas enda, kanske till och med
Dagös enda) till vårt vandrarhem.
Följande lärde vi oss av denna intressanta taxichaufför: Traﬁkregler
behöver nödvändigtvis inte följas.
Det går bra att använda både höger
och vänster sida av vägen. Det ﬁnns
två lägen – stilla eller 100km/h.
Folk väjer om man kör tillräckligt
nära. Man behöver inte titta på vägen hela tiden (man måste ju hitta
cigarettpaketet som ligger gömt
någonstans i bilen). Trots dessa
spännande lärdomar fanns det inte
mycket att klaga på, framkörningstiden var till exempel aldrig mer än
fem minuter. Sedan hörde man en
övervarvad Mercedesmotor och en
bredsladd senare stod han till vårt
förfogande var vi än befann oss: på
ﬂygplatsen, på stranden eller på den
(vad vi visste) enda restaurangen i
Kärdla.
Vädret var fortfarande vackert och
av högsommarkaraktär när vi sam-

lades på ﬂygplatsen då den öppnade
vid 15 lokal tid på söndag eftermiddag. LGI med Hellström, Hansen
och Jesper Vasell hade valt att starta
tidigare för att komma hem i god
tid till Säve. Holmelin passade på
att torka sina öl-doftande och droppande kläder gräset bredvid plattan
innan avresa. Boven i dramat var en
krossad ölﬂaska i hans väska. Vi tog
trappan upp till tornet för att möta
den estniske ﬂygledaren (som faktiskt kallade ön för Dagö och inte
Hiiumaa som den heter på estniska)
och betalade sammanbitet för det
dyra bränslet vi tankat dagen innan:
mer än dubbla priset mot i Sverige.
Lyckligtvis var spriten på Konsum
billig. På vägen ut passerade vi passkontrollen där den unge kontrollanten noggrant kontrollerade att vi
var vi och inga andra.
Då alla plan utom KMA skulle
styra propellern mot Säve var det
lite vemodigt att redan säga tack och
hej. Tiden går fort när man har roligt. Vi startade sist i raden av plan.
Denna gång var det undertecknad
som ställde upp för vidare färd mot
Ventspils, en av de största städerna i
Lettland. Peter Andersson var assisterande pilot och min sambo Anna
satt i sedvanlig ordning i baksits.
Innan lättning lade vi alla märke
till hägringen som yttrade sig i att
den himmelsblå färgen speglade sig

i banans asfalt medan centerline till
synes såg ut att fortsätta ut i det blå.
Häftigt.
Vi passerade Estlands största
ö - Ösel och ﬁck besked av Kuressaare Kontroll att byta frekvens till
Riga Kontroll. GYX som nu också
låg på Rigas frekvens försökte liksom oss att få kontakt men utan
resultat. Vi hörde ﬂygledaren och
planen runt omkring men han hörde inte oss. Som tur var fanns ett
annat plan i närheten som hjälpte
oss att vidarebefordra informationen mellan oss i luften och ATC.
GYX styrde vidare mot Gotland
medan vi i stort sett låg på en lång
ﬁnal till Ventspils International Airport. Vi bytte frekvens till Ventspils
Information och etablerade kontakt
med en röst som hade stor likhet
med en rysk-engelsk Peter Stormare (ni som sett honom som kosmonaut i ﬁlmen Armageddon vet
precis vad jag menar) vilket gjorde
inﬂygningen än mer intressant. Vi
blev lite konfunderade över att han
ideligen meddelade ”Runway 21-3”
tills vi insåg att han faktiskt sade
”Runway 21 Free”. Det är väl precis därför man skall uttala ”3” som
”Tree” och inte ”Three” vilket ligger
nära ”Free” för den som inte är så
hemma på engelska.
Banan bestod av betongblock
med rikliga grästuvor i skarvarna.

Visst hade vi sett bättre. Till vår
förvåning var dock terminalbyggnaden ny sedan tre år tillbaka. Vi
möttes av tull och personal i terminalen som hälsade oss välkomna
och hjälpte oss med att ordna taxi
som tog oss till ett av stadens hotell.
Kvällen bjöd på mat och en rundtur
i staden som var förvånansvärt ﬁn
och städad. Ett antal kossor tillverkade i olika material stod utställda
på olika platser sedan en utställning
för några år sedan (Stockholm har
haft en liknande) vilket gav en lite
speciell känsla av att vara ute på landet mitt i storstan. Vi konstaterade
att om Estland nu var billigare än
Sverige (frånsett bränslepriser och
landningsavgifter) så var Lettland
billigare än Estland. För 40 svenska
kronor kunde du inhandla tre halvliters öl och en espresso. Kanske
lite plåster på såren när vi nu missade första timmen av VM-ﬁnalen
i fotboll. För den som i motsats till
oss var sugen på lite starkare grejer
kostade en vodkagrogg 15-20 kronor, men då ﬁck man en rejäl sak
på 10cl.
Efter ytterligare lite sightseeing
på måndag förmiddag var det dags
även för KMA att påbörja resan
hemåt. Väl ute vid ﬂygplatsen väntade resans enda problem: Riga hade
inte fått någon färdplan och därmed
inte Ventspils heller. Peter Stormare

lät aningen besvärad på com-radion
då han talade med personalen i avgångshallen. Dessutom var damen
från tullen försenad (ett riktigt baltiskt charmtroll) men eftersom vi
skulle vinna en timme under vår
ﬂygning västerut så kände vi ingen
panik. Med lite efterforskning från
befälhavare Andersson och med assistans av brieﬁngen i Stockholm
lyckades de få fram vår färdplan. Vi
ställdes snabbt upp på led för passkontroll (det kändes faktiskt som
att gå ombord på en ”riktig” ﬂight)
samtidigt som bagagevagnen rulllades fram. Riktigt trevlig service.
Kanske var vi de enda besökarna på
länge. Efter en dryg timmes ﬂygning var vi framme i Visby. Något
blåsigt och en hel del traﬁk. Vi blev
ombedda att påskynda men med
stark vind i nosen var detta en svår
uppgift då planet nästan verkade
stå stilla i luften. En halvdag med
lunch och rundvandring innanför
och utanför ringmuren och sen var
vi åter på ﬂygplatsen. Vinden hade
lugnat sig och efter uppställning
ﬁck vi klart att lämna västerut över
Visby. Allt eftersom molnigheten
tilltog beslutade vi att gå on-top då
det fanns gott om gluggar i molntäcket för navigering. Landvetter

ATIS rapporterade spridda moln
på 2500 fot och väl framme hos
Göteborg Kontroll ﬁck vi klart att
påbörja en lång plané från ﬂygnivå
65 mot Agnesberg. Solen hade börjat ge ifrån sig sina varma gulröda
strålar när vi svängde in på ﬁnal
bana 19. En av tjusningarna med
att privatﬂyga är just att ha friheten
att kunna ta sig en längre sträcka på
kort tid. Samtidigt blir det lite av en

chock för kroppen då det är många
nya och spännande upplevelser att
ta in. Något matta i kropparna stegade vi ur maskinen som tagit oss
över Östersjön och tillbaka. Fulla
av intryck och med en förhoppning
om ﬂera resor i klubbens regi. Nästa
gång kanske just du sitter i ett av
planen?
/Fredrik Edlund

Ö-fakta

Grattis!

Ventspils
Area:
Invånare:
Språk:

Elever som klarat sin PPL:
55.4 km2
44 000
Lettiska, Ryska

Åland
Area:
Invånare:
Språk:
Antal öar:
Kommuner:

1552 km2
26 500 (Mariehamn 10 700)
Svenska
6500 varav ca 60 bebodda
16 st

Dagö
Area:
Invånare:
Språk:
Antal öar:
Kommuner:

1019 km2
11 087
Estniska
200-400
5 st

Anders Andreasson
Carl-Johan Sundberg

2006-06-29
2006-06-29

Moﬂy söker redigerare!
Vi söker någon som kan ta över efter
Robert. Moﬂy görs i InDesign så en
layoutkunnig person som vill ingå i
redaktionen är angeläget.
Om du är intresserad så är du välkommen att kontakta redaktionen,
adresser hittar du längst bak.

Svenska stridspiloter gillar PA28
Den 12e juni i år hade SE-LMZ
med besättning Robert Grou och
Martin Wallgren fått ett speciellt
uppdrag: intag Skaraborgs ﬂygﬂottilj för studiebesök. Prior Permisson
hade inhämtats, även om Göteborg
kontroll först hade lite svårt att tro
på det. Solen lyste och vi kunde
njuta av en fantastisk ﬂygning mot
Äventyret.
På Såtenäs ﬁck vi klart landa
bana 19 av en trevlig dam och Robert rattade in LMZ på mittlinjen, precis som han en gång lärt av
Christian Forsäng. Under utrullning och taxning ﬁck vi order att
stanna innan bankorset; två JAS39
skulle starta på bana 11. Bättre utsiktspunkt än denna kan man nog
inte hitta. När de lyft ﬁck vi klart
taxa via bana 11 till plats 204 där
två mekaniker placerade in oss. Det
kändes skumt att åka PA28 bland
de SK60 och JAS39 som annars
ﬁnns på fältet.
Nu blev vi hämtade av dagens
värd: Simon Norlin, löjtnant och
instruktör på F7. Med sig hade han
även sin systers sambo som skolar
PPL på Bromma. Simon började
ﬂyga för Flygvapnet 1997 och ﬂög
i både Östersund och Uppsala
innan han hamnade i Såtenäs. Idag
är han en av de få som både ﬂyger
och utbildar på SK60 och JAS39.
Vi började med en rundvandring
i lokalerna där vi undrade om Top
Gun-känslan fanns på riktigt. Och
det gör den: hjälmar i glasskåp,
coola dräkter i personliga skåp och
personal som sköter allt underhåll
åt piloterna. Det enda som inte var
Top Gun var piloterna själva. Var
fanns de coola killarna som kastar
gliringar åt oss PPL-folk? Dagens
svenska stridspiloter är otroligt ödmjuka och trevliga herrar som älskar
ﬂyg och saker som säger ”pang”.
Simon visade oss hur en G-dräkt
fungerar och vi klämde på all utrustning som piloterna har med i

planet. Det är inga smidiga och svala dräkter de har på sig, så om man
tycker en pilotväska med Svenska
Flygfält är bökig att ta med sig är
det dags att tänka om. För övrigt
funkar det mesta som hos oss på
Säve: man ringer tornet innan start,
pratar väder i lunchrummet och tittar på himlen efter vartenda plan
som ﬂyger förbi.
Nu var det dags för skälet för trippen till Såtenäs: JAS simulatorn. Att
ﬂyga JAS39 är inte speciellt svårt,
men att få planets alla system att
starta och göra sig redo för att taxa
ut på banan visade sig vara som en
smärre tentamen på Chalmers. Vi
ställde upp på bana 11 och Simon
visade hur man gör en ﬁn start med
39:an och gjorde sedan en roll på
60 meters höjd. Planet är otroligt
lättﬂuget men det gäller att passa
sig för G-krafterna som kan dyka
upp när man inte är beredd. Belastning kan initieras mycket snabbt:
tiden från ett till nio G kan vara så
kort som 1,2 sekunder. Styrspaken
har utslag på några få millimeter
och Simon berättar att pedalerna
knappt används i luften. När man
skall landa kan man ställa sig på
bromsarna precis innan sättning

och planet bromsar då in automatiskt så fort hjulen når backen. Att
landa en PA28:a i sidvind är faktiskt
svårare än att låta ett JAS-plans datorer hjälpa till. De rörelser piloten
gör med styrspaken genererar signaler till ett antal datorer -det ﬁnns
ett fyrtiotal i planet- som i sin tur
skickar styrkommandon till planets
roder. JAS39 Gripen är ett enmotorigt deltavingat ﬂygplan med rörliga
nosvingar som är byggt för belastningar på upp till 9G. Planet är till
största delen byggt av aluminium
och förstärkt med kompositmaterial på ﬂera ställen, framförallt på
vingarna, för ökad hållfasthet, lägre
vikt och längre livslängd. Styrsystemet har en så kallad MLL (Manouvering Load Limiter) som gör att
piloten inte kan överbelasta ﬂygplanet: om piloten försöker göra en
för snäv sväng som ger för hög Gbelastning så säger systemet ifrån.
För hög tillförlitlighet i en stridssituation ﬁnns det tre parallella
system med backupfunktioner som
gör att om någonting går sönder
ﬁnner signalerna alternativa vägar
från styrspak till roder. Ytterligare
ett reservsystem ger piloten en möjlighet att med hjälp av ﬂygplanets
reservbatterier ta sig till närmaste

av ﬂygvapnet till målﬂyg, väderspaning och allmän ﬂygträning. Planet
har en marschfart på 360 knop och
drivs av 2 st RM15 turboﬂäkt motorer.

bas om planet blir allvarligt skadat.
Det elektriska styrsystemet gör att
man har kunnat bygga planet aerodynamiskt instabilt: styrsystemet
kompenserar hela tiden instabiliteten och ger på så sätt piloten ett
ﬂygplan som känns stabilt och har
förbättrade prestanda i alla hastigheter.
JAS39 Gripen drivs framåt av en
jetmotor, RM12, som är en utveckling av General Electrics F404-400
motor (ﬁnns även i F18, F117 och
A4)och tillverkas på licens av Volvo
Aero. RM12-motorn har jämfört
med originalet bl.a. större dragkraft
(ca 80 kN) och 40.000 hästkrafter. Motorns dragkraft tillsammans
med Gripens relativt låga vikt ger
ett mycket bra dragkraft/viktförhållande.
Räddningssystemet medger utskjutning i farter upp till 1.150 km/
tim eller mach 1,8 (på hög höjd).
Maximal belastning på ﬂygplanet
i samband med utskjutning är +6
eller -3 G. Vid utskjutning lämnar
både föraren och stolen ﬂygplanet.
Föraren är försedd med en automatisk ﬂytväst med en nödsändare och
i stolen ligger fallskärmen packad.
Från att föraren ”drar i handtaget”
vid en utskjutning tills dess han
hänger i bärande skärm tar det på
höjder under tre tusen meter endast
två sekunder. Vid inverterad ﬂygning krävs 100 m höjd vid utskjutning för att skärmen skall hinna
utvecklas. Vid utskjutning från stillastående kommer ”ekipaget”, dvs

förare med stol, upp på som högst
70 m höjd. Både jag och Robert
lyckades starta och landa en JAS39
utan större problem, så nu har vi
bevisat att Aeroklubbens piloter
och elever har en bra utbildning.
På väg från simulatorn stannar Simon upp och säger att han har en
bra och en dålig nyhet. Vi väljer
att höra den dåliga först. Med ett
leende på läpparna säger Simon:
”Martin, du får åka bak”. Jodå, Simon har bokat en fyrsitsig SK60
för att visa oss Västkusten i närmare
400 knop. Nervositeten som kom
krypande i kroppen är obeskrivlig
och man börjar genast tänka på alla
skräckhistorer om looping, rollar
och illamående. SK60 används idag

Vi tog oss ner till ”Top-gun” rummen igen och ﬁck ta på oss ﬂytvästar och titta lite närmare på de avancerade och personligt utformade
hjälmarna som piloterna använder.
Vi gick ut på plattan, lite vid sidan
om SE-LMZ den här gången, och
satte oss i en SK60 som visade sig
ha väldigt bekväma stolar bak. Simon började precis som en vanlig
pilot med en checklista, den stora
skillnaden var att det står två personer ute på plattan som hela tiden
har kontroll på att allt är ok. Kommunikationen sker med olika handrörelser och jag förstod när sista
rörelsen blev tummen upp att det
var dags för äventyr. Sedan år 2000
övergick stridspiloterna till att prata
engelska på radion och dom använder en snarlik fraseologi som vi
vanliga PPL piloter använder. Det
låter dock lite lustigt att prata meter
istället för fot, vilket även ﬂygledningen verkade blanda ihop ibland.
Accelerationen vid start är häpnadsvärd och det tar inte många
sekunder att nå 500 meters höjd
och 300 knop. Regeln med 20 graders
bankning vid stig och 30 i planﬂykt

gällde inte SK60 för nu blev det åka av.
PPL-eleven från Bromma som satt
fram och navigerade kom ganska
snart med kommentaren ”hmm det
går lite snabbare än i en piper... vart
är vi nu?”.
När vi befann oss ungefär vid
Fjällbacka saktade Simon lite på
farten, pratade lite i radion och det
såg ut som om han letade efter något. Efter en liten stund sa han, ”Jag
tror vi får besök kl 3”. Det kändes
lite overkligt när hans kollega lade
sig rote med en JAS 39:a och gjorde
honnör åt oss. Efter att våra kameror gått varma på JAS kollegan var
det dags att testa lite G-kraft. ”Säg
till om ni inte vill ha mer G, alla
tycker inte att det är en behaglig
upplevelse” sade Simon och påbörjade en snäv sväng över Lysekil.
Han började att räkna högt: 2G,
3G, 4G, 4.2G, 4.8G... Plötsligt hör
man Robert jämra sig lite med ett
-Det räcker för mig tack! Och det
räckte, det var lite tyst i planet en
stund för nu fattade man hur otroligt duktiga dessa piloter är på att
ﬂyga i extrema förhållanden. Simon
förklarade att det går att träna på
att klara G-kraft; det är en blandad
teknik av att spänna musklerna i
mage och att veta hur kropp och
syn reagerar under tryck.
Om ni frågar mig så räcker den
övningen som vi ﬁck över Lysekil
för detta året.
Väl tillbaka mot Såtenäs ﬁck

vi väntläge för att se hur en ”four
ship” JAS-39:or gjorde inﬂygning
och landning, det såg inte helt lätt
ut och inget jag rekommenderar att
vi provar med klubbens plan. När
vi väl gick in för landning visade det
sig att den sista JAS39:an inte riktigt
hade lämnat banan, så det var bara
för oss att ”dra om”. Ett omdrag i
en jetmaskin var riktigt roligt!
Väl på marken efter 45 minuters
ﬂygning klev tre stycken civilister
ur SK60:n med ett leende på läpparna som inte gick att få bort.
Känslan att ha fått ﬂyga med en
svensk stridspilot är obeskrivlig och
jag hoppas verkligen att det inte var
sista gången i mitt liv som jag ﬁck
leka med jetmotorer.
Efter en välsmakande och trevlig

lunch på mässen var det dags för oss
att åka tillbaka till Säve. Det kändes
riktigt tryggt och säkert att sätta sig
i en varm LMZ och taxa ut mot banan. Robert svarade -Ja? på frågan
från tornet om vi ville starta mot
vinden. Tornet på Såtenäs behöver
väl normalt inte tänka på vindriktningen. Backtrack och klareringen
från Såtenästornet ”klart direkt Bohus på 3000 fot minus” blev slutet
på detta besök. Vi tackar Simon
Norlin och alla andra på Skaraborgs
ﬂygﬂottilj som gjorde detta besök
möjligt och hälsar alla stridspiloter
från F7 välkomna till Aeroklubben
för att testa på riktig ﬂygning.
/Martin Wallgren

Hotande skatt i horisonten
Frågan om skatt på ﬂygbensin är i
hetluften.
�Om skatten blir verklighet kan
timpriserna pressas upp med ytterligare 300 kronor.
Avgas 100 LL kostar idag drygt
9 kronor litern. Hur mycket den
skulle kosta med skatt är osäkert,
men 15-20 kronor litern är troligt.
�Klubbﬂyget skulle i så fall kunna
drabbas mycket hårt. I takt med att
timpriserna skjuter i höjden ﬂyger

piloterna färre timmar vilket ger
sämre ﬂygtrim och riskerar ett ökat
antal haverier.
Att beskatta jetbränslet är inte aktuellt. Jet A1 används huvudsakligen
till större ﬂygplan och ﬂygbolagen
skulle då bara hamstringstanka utomlands.
�Annat är det med ﬂygbensinen.
Inom EU ﬁnns direktiv på att den
bör beskattas men Sverige har fått
dispens. En dispens som går ut till

nyår om inte en ny ansökan görs.
Skatt på ﬂygbensin har prövats tidigare. Under en period på 1980-talet
var det skatt på den bensin som användes till nöjesﬂygningar medan
bensinen till skolﬂygningarna var
skattebefriad.
�Dåvarande Riksskatteverket var
emot systemet. Det var svårt för
dem att kontrollera vilken soppa
som använts till vad.

Flygbensinen, Avgas 100 LL och
91/96 UL, säljs idag i Sverige i förhållandevis små volymer. Den årliga konsumtionen är inte större än
vad som tankas vid en större svensk
bensinstation.
�En skatt skulle därför ge små
intäkter och kostnaderna för administration skulle bli förhållandevis
höga. Det skulle inte bli några större summor över till stadskassan – en
av anledningarna till att man hittills
låtit ﬂygbensinen vara skattefri.
Varför då överhuvudtaget beskatta
ﬂygbensinen när det verkar både
dyrt och krångligt för alla inblandade?
�Troligtvis är det mer ideologiska
än ekonomiska skäl som motiverar
en sådan skatt.
�Allmänﬂyget bidrar också till
växthuseffekten, även om mängden
koldioxid är i stort sett omätbar i
förhållande till biltraﬁken. Miljöförespråkare menar dock att alla
måste dra sitt strå till stacken och
värna om miljön, så även ﬂyget. En
kraftig höjning av bränslepriserna
skulle kunna påskynda ﬂygmotorutvecklingen.
�Utvecklingen hos ﬂygplanskolvmotorerna har legat på i stort sett
samma nivå sedan 1930-talet. En
förklaring är att de mycket höga
certiﬁeringskostnaderna kan ha
motarbetat utvecklingen.
För många kan det också sticka i
ögonen att vi i luften är skattebefriade samtidigt som till exempel
båtägare måste betala för sig. En

utbredd missuppfattning är att allt
småﬂyg är för nöjes skull.
�Men 60 procent av ﬂygbensinanvändandet tjänar idag mer
samhällsnyttiga syften såsom skolning, brandﬂyg, sjöövervakning,
inspektioner av kraftledningar och
persontransporter i glest befolkade
områden.
På ﬂygintresseorganisationerna har
man valt att ligga lågt utåt men jobbar bakom kulisserna för att inte
väcka de björnar som sover. Förhoppningen är ﬂygbensinskatten
ska betraktas som en tillräckligt liten politisk fråga.
�– Det pågår ett arbete inom
näringsdepartementet, säger Rolf
Björkman, generalsekreterare i
KSAK. Förhoppningsvis går det vår
väg.
�Vad kan då enskilda piloter göra
för att påverka utvecklingen?
�– Ingenting, det har redan lobbats tillräckligt.

�Vad tror du oddsen är att bensinen forstsätter att vara skattefri?
�– Lite mer än 50 procent, säger
Rolf Björkman.
Vad som händer är alltså fortfarande ovisst.
�På SPI, Svenska Petroleum Institutet, en branschorganisation för de
svenska oljebolagen, vet man inte
heller vad som kommer att hända.
�– Jag har nyligen pratat med ﬁnansdepartementet, berättar Göran
Lindell, skatteansvarig på SPI. Vad
jag förstår ﬁnns det planer på att
begära en förlängning av dispensen.
Men i dagsläget ﬁnns det inte någon ofﬁciell begäran.
I väntan på vad som händer borta
i horisonten ﬁnns det bara en sak
som klubbmedlemmarna kan göra.
�Lära sig att magra.
av Carl-Johan Sundberg

Vad säger politikerna?
De sju riksdagspartierna ﬁck
svara på frågan om vi i Sverige
ska införa skatt på Avgas 100 LL.
Samtidigt ﬁck de en kortfattad bakgrundsinformation med argument
för och emot en sådan beskattning.
Detta är de svarade:
Vänsterpartiet:
– Flygsektorn ska ta sin andel av

de kostnader den orsakar i form av
utsläpp. Det bästa är att hitta ett
styrmedel som är direkt miljörelaterat, till exempel genom att beskatta
ﬂygbensin.
�Vi tycker inte det är rimligt att
just ﬂygbensin ska vara befriat från
koldioxid- och energiskatt, när drivmedel för vägsektorn inte är det.

Socialdemokraterna:
– Det är rimligt att ﬂyget bär en
del av sina kostnader för miljön. En
skatt på ﬂygbränsle skulle dock vara
verkningslös eftersom ﬂygbolagen
skulle tanka i våra grannländer.
�Vi vill i stället införa en passagerarskatt på ﬂygtraﬁk. En sådan kommer att införas så snart EU har godkänt förslaget.

Miljöpartiet:
– Alla transportslag ska betala för
de utsläpp de ger upphov till, även
ﬂyget. En skatt bör införas som baseras på utsläppen av koldioxid. Att
ﬂygbensinen ibland används för goda
ändamål gör inte att den bör undantas från skatt. Det ﬁnns därför ingen
anledning att särbehandla just ﬂygtraﬁken.
Centern:
– Vi avser inte att införa en ny
skatt på ﬂygbensin. För att ﬂer bränsleskatter skall komma i fråga krävs att
de har en tydlig miljöstyrande effekt. I
omställningen till långsiktigt hållbara
bränslen ser vi hellre att alternativen
uppmuntras genom skattelättnader
och förmåner än att nya skatter och
regler införs.

Folkpartiet:
– Flyget måste bära sina miljökostnader. Folkpartiet anser att ﬂygtraﬁkens klimatpåverkan bör hanteras
antingen genom skatt på ﬂygbränsle
eller genom handel med utsläppsrätter.
�På grund av ﬂygets internationella natur måste dock styrmedel mot
ﬂygtraﬁkens klimatpåverkan införas
gemensamt inom EU.

Den 30 augusti börjar som vanligt
en ny teorikurs som ser ut att bli en
av de största på många år. Nytt för
i år är att lektionerna hålls på SPU
som har betydligt mer ändamålsenliga lokaler än konferensrummet
hos Sävebolaget.
Vi måste vårda våra ﬂygplan bättre!
Den senaste tiden har vi haft ﬂera
skador på ﬂygplanen vilket kostar pengar! Den senaste i raden av
onödiga skador är LVB:s ruta som
skadats av en grov svamp eller liknande. Det är tråkigt att det händer och det är tråkigt att ingen tar
ansvar för händelsen. Vi ser även
en minskad allmän skötsel av våra
ﬂygplan. Det är inte roligt att komma till ett smutsigt ﬂygplan som är
i oordning. Lämna ﬂygplanet som

/Carl-Johan Sundberg

Kristdemokraterna:
– En skatt på ﬂygbensin ska inte
införas. Vi har också motsatt oss den
ﬂygskatt (passagerarskatt) som nu
håller på att införas. Vi menar istället att ﬂygtransportsektorn ska inlemmas i det europeiska systemet med
utsläppsrätter.

Info från styrelsen
Även om hösten är närmare än när
förra Moﬂy gavs ut är det fortfarande högsäsong. Styrelsen hoppas
att alla är fortsatt försiktiga och
tänker på ﬂygsäkerheten! På senare
tid har det inträffat ett par onödiga
haverier, bl. a på grund av överlast.
Tänk på att respektera vikt- och balansgränser och att sommarvärmen
förlänger startsträckan!

Moderaterna:
– Vi driver inte frågan om att införa skatt på ﬂygbensin. Ser inte något
sådant behov. Vi är inte ett parti som
är för ﬂer och högre skatter.

du själv vill ha det och tänk på
att du tillsammans med alla andra
medlemmar äger ﬂygplanen!
Vi har sedan ett tag tillbaka ett kodlås på grinden till plattan. Eftersom
vi förmodligen inte får ha kvar den
vägen till ﬂygplanen om det händer
något är det viktigt att vi inte släpper ut någon som inte ska vara där.
Främmande piloter måste legitimera sig och visa certiﬁkat och passagerare måste ledsagas till och från
ﬂygplanet av piloten.
Försäljningen av GYX går vidare
och diskussionen om en ersättare
fortgår. Styrelsen kommer att inhämta medlemmarnas åsikter under
höstens lopp men tveka inte att tala
med någon av oss redan nu. Vi vill
höra från så många som möjligt!
Ha en fortsatt trevlig ﬂygsommar!
/styrelsen genom Kalle Kritz

Tvätt&Vax
Höstens tvätt- och vaxdagar
är bestämda till Lördag den
30 september och Söndagen
den 1 oktober.
Anmälningslista ﬁnns på
klubbens anslagstavla.

OBS!!!
Att det är tvätt och vaxdagar
på gång betyder INTE att
man kan hoppa över det viktiga punkten på listan -tvätta
maskinen efter ﬂygning.
En av medarbetarna på
Moﬂy skulle ut och visa
Göteborgs skärgård för sin kusin med familj. Den var en sprakande vacker lördagsmorgon.
Det första han var tvungen
att göra tillsammans med sina
passagerare var att tvätta maskinen innan ﬂygningen. Att
sedan någon hade repat rutan
så att man knappt såg något
under resan gjorde ju också
ett gott intryck på en annars
mycket ﬂygrädd kusin.
Ska det vara så? Pinsamt!

HAGFORS 2006
Vecka 26 2006 blev en upplevelse
för livet, för fem glada PPL-elever,
Martin, Christer, Ashley, Rebecca
och Michael. Alla hade vi kommit
olika långt i vår praktiska ﬂygutbildning när vi åkte dit men vi åkte
samtliga hem med känslan av att
detta inte enbart hade varit en fantastiskt kul vecka, utan också mycket nyttig för ﬂygningen. Enda nackdelen var en ruskig abstinens (efter
ﬂyg alltså) när man kom hem.
Ashley och Martin ﬂög KMG upp
med Forsäng i högersits (naturligtvis) och dessutom med KMA i
släptåg – kunde vi som åkte bil upp
konstatera – tittandes upp från 45:
an i det grå. Vädret kunde deﬁnitivt ha varit trevligare och det var på
gränsen till att man kunde fortsätta
runt Säfﬂe (där man bytta elev).
KMA vände hemåt där.
Väl framme i Hagfors började
det ﬂygas per omgående och på en
hel vecka (lördag till söndag) hade
vi bara en enda dag med dåligt väder.
Att vädret var alldeles fantastiskt
bra var naturligtvis mycket positivt
men att det var SM i Aerobatics på
Hagfors ﬂygplats den veckan var
väl inget vi direkt såg fram emot.
Det visade sig dock vara ganska kul
med litet liv och rörelse på en annars fullständigt lugn ﬂygplats och
den traﬁk akrobaterna bidrog med
var inget som direkt störde oss.
Christian var dock ganska snabb på
att dra iväg oss till andra ställen i

Gladast av alla var helt klart Martin
som ﬁck ﬂyga EK för första gången.

Värmland när det hettade till bland
Yak:ar och annat kul. Att dessutom
få publik innebar nog en blandning
av skräck och förtjusning bland oss
”blåbär”.
Att bo i stugby kanske inte lockar
oss alla men det var mer än okej
med ﬁna stugor och dessutom (med
litet god vilja och kondition) gångavstånd till ﬂygplatsen. Alla kvällar
utom en avslutades dessutom med
kulinariska upplevelser nere vid
grillen och att vi ﬁck besök från
när och fjärran (när = Göteborg
och fjärran = Umeå) under veckan
lyfte stämningen ytterligare. Kvällarna fortsatte sedan med att fylla i
loggböcker och ﬂyga simulator och
sköna diskussioner om egentligen
en enda sak: Flyg!
Personligen åkte jag till Hagfors
med ynkliga tre ﬂygtimmar i bagaget men åkte hem med självförtroendet på topp och hade klarat av
ca 30 ”studs-och-gå” och det känns
som en smått fantastisk utveckling
på en vecka med tanke på att den
effektiva ﬂygtiden per dag bara
blev ca en timma. Att vi åkte med
varandra var positivt eftersom det
trots allt blev mera tid i luften och i
många fall antingen en förberedelse
inför nästa övning eller en repetition av föregående. En sak förvånar
dock fortfarande! Jag var trött efter

en timma i 30-gradig värme i KMG
...hur trött var inte Christian som
satt i högersits upp emot 10 timmar
per dag?
Hemresan företogs - till skillnad
från resan upp - i fantastiskt ﬂygväder och med tre ben (tre elever på
vägen hem som ville ﬂyga), där Rebecca inledde med sträckan Hagfors
– Karlstad (via Karlskoga) och sedan
Christer från Karlstad – Karlsborg
delvis över Vänern – uppe på FL 85
– samt sist Michael från Karlsborg
ner till Säve. Christian hade ﬁxat
oss tillstånd att gå ner i Karlsborg
(ESIA) och det var en riktigt häftig
och vacker inﬂygning utifrån Vättern. Däremot hade Herr Ek på
Landvetter ﬁkapaus när vi skulle
göra en utlovad överﬂygning på
sista benet hem, så det blev inget
med det.
Ett varmt tack från oss fem till Merja och Christian Forsäng som arrangerar veckan i Hagfors och som
med sitt underbara humör, starkt
bidrog till en fantastisk vecka. Till
er som läser detta och som eventuellt får en möjlighet att hänga med
till Hagfors nästa år säger vi bara:
MISSA INTE DETTA!
/Rebecca, Ashley, Christer, Martin
och Micke.
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