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Ordföranden har ordet
Oktober 2006
har inletts.
Det går fortfarande att anmäla sig
till årets mörkerutbildning. De som
redan har mörkerbehörighet, men
känner sig rostiga efter ett långt
uppehåll, kan kontakta antingen
flyglärarna eller en CRI för en uppfräschning. Kom också ihåg vad som
gäller för att vara behörig att ta med
passagerare.
MÖRKERSÄSONGEN

JAG VILL också passa på att önska alla

våra nya elever och nya medlemmar
varmt välkomna till Aeroklubben.
Alla nya medlemmar kommer att
kallas till ett informationsmöte i

Klubbgruppens regi under hösten.
Vi kommer då att informera om
Aeroklubbens verksamhet och våra
klubbestämmelser, regler och rutiner.
HÖSTAKTIVITETERNA inom H50P
börjar med det så kallade Grundkonceptet. Denna gång kommer vi
att ta två söndagar i anspråk, 8/10
och 15/10 klockan 09.00 – 13.30.
Särskild kallelse har skickats till nya
medlemmar och certifikatinnehavare
samt till dem som ännu inte genomfört kursen. Om någon medlem,
tillhörig denna målgrupp, inte fått
kallelse, ombedes denne att kontakta
Marianne omgående.
Vi kommer också att under no-

vember – december köra ett omfattande H50P - program under ett antal
kvällar på Kviberg. I samband med
detta kommer vi också att diskutera
en del väsentliga klubbinterna frågor.
Mer info om detta kommer att
utskickas under hösten.
JAG VILL OCKSÅ påminna

Er om
att boka in kvällen den 10 november. Det är då Aeroklubben kommer
att hålla sitt Höstmöte. Tiden blir
klockan 19.00 och plats kommer att
meddelas i samband med kallelsen.
Ha en fortsatt bra flyghöst.
Bertil Planvall

Snart är CET = UTC + 1
OKTOBER HAR ANLÄNT,

höstens
tvätt&vax har klarats av och vi förbereder oss för mörkersäsongen.
Se till att flyga ordentligt när tillfälle
ges, alltför ofta får man ställa in på
grund av dimma&drivis. Trist väder
ger dock våra fåtaliga IFR - behöriga
piloter att utöva sina approacher och
väntlägen i genuina IMC - förhållanden. Ni som tillhör denna skara :
varför inte skriva i Mofly och berätta
för oss ”vanliga” PPL : are hur det är ?
Roligt ? Praktiskt ? Värt besväret ?
annonserade vi efter
en ny redigerare och det gav resultat.
Som ni märker har vi nu tagit Mofly
Newsletter ytterligare ett snäpp
I FÖRRA MOFLY

framåt rent grafiskt ; vi hoppas att ni
gillar det ni ser. Som vanligt hoppas
och tror vi att ni också gillar själva
innehållet. Stort tack till detta nummers bidragsgivare: P A Gustafsson,
Andreas Martin, Lasse Bjurquist,
Lars Molin, Ivan Hedin och Lasse Ek
på LFV. Vi hoppas att dessa herrars
insats inspirerar till att fler av er skriver om något roligt. Nästa nummer
är som bekant den årliga papperstidningen, så vi ser gärna texter
med många fina bilder. Fina bilder
skall också skickas till årets kalendertävling, se separat ruta om det.
MOFLY HAR skrivit förr i redaxrutan
att Aeroklubben är mer än en flyg-

plansuthyrare : vi är en aktiv klubb
med aktiva medlemmar. Klubbgruppens arrangemang med föredrag på
kvällstid, med eller utan ärtsoppa, är
exempel på aktiviteter som åtminstone vi i redax uppskattar. Den goda
uppslutningen visar att
vi inte är ensamma om
det. Stort tack till Lars
Molin och Thomas Isakson som denna höst tar
av sin tid för att berätta
och visa bilder. ( Thomas föredrag är den 25 oktober,
missa inte det. )

Redax
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Det ljusnar för mörkersäsongen

foto : Mofly

Det är inte långt kvar innan
klockorna vrids tillbaka en
timme vilket innebär att
mörkrets timma infaller
allt tidigare.

du underlätta din flygning genom att
komplettera med följande :
Ficklampa med ”friska batterier”
lätt tillgänglig
Pennor lättillgängliga ( förslagsvis
blyerts och bläck, ej röd penna )
Knäbord med rutat A5 - papper
Pintoboard med pennhållare
Vikta och tydligt preparerade
kartor
Tändstickor och kläder för ett
eventuellt nödläge
Transportör, distanslinjal, navskiva, räknedosa
Medel mot imbildning
●

●

För att ta med passagerare under mörker i Aeroklubbens plan gäller att du
skall ha gjort minst fem starter och
landningar ( varav tre i mörker ) de senaste 90 dagarna. Dessa rekommendationer från Aeroklubben är ”två
steg strängare” än JAR som säger tre
starter / landningar varav en i mörker.
Förutom att kontrollera flygplanets
utrustning och instrumentering kan

●
●

●

●

●

●

Med mörker menas då ett framträdande, obelyst föremål inte kan
urskiljas på ett avstånd av 8 kilometer
på grund av nedsatt dagsljus. Väderminima är något strängare än under
dager : sikt får ej understiga 8 kilometer och molnbasen skall vara minst
2 000 fot. Man måste också ha marken i sikte hela tiden ; ingen on -top.
Tänk på att det är än mer viktigt
med fungerande belysning och strålkastare under mörker jämfört med
dager. Om någon belysning inte
fungerar är flygplanet inte tillåtet att
flygas i mörker, detsamma gäller om
pitotvärmen är U/S.
Fräscha upp dina kunskaper genom
att bläddra i ditt mörkerkompendium
i din H50P-pärm. Kompendiet finns
även att ladda hem på www.luftfartsstyrelsen.se. Känner du dig osäker
inför premiären ? Prata med en CRI
( Kalle Kritz, J- O Wikström eller Ivan
Hedin ) eller en lärare.
Trevlig mörkerflygning !
Redax

Mofly
förstärks
Våra läsare känner honom
som en flitig skribent, de som
träffat honom på klubben
känner honom som en glad
och positiv bekantskap. Och
nu har han tagit plats i Mofly
redax: Carl-Johan Sundberg.
C - J började flyga för över
tio år sedan och tog, efter en
paus i flygandet, sitt certifikat i somras. Trots att övriga
redax försöker övertala honom att flyga Piper så håller
han sig ännu till Cessna och
ultralätt.

fotomontage : Mofly

GYX :en till försäljning
Den 27-åriga GYX:en är nu till
salu. Priset är satt till 47 000
euro eller 430 000 kronor.
SE - GYX är Aeroklubbens äldsta flyg-

plan. Det tillverkades i Frankrike
1979 och kom då sprillans nytt till
Aeroklubben. På den tiden ansågs det
vara mycket välutrustat. Sedan dess har
flygplanet gått drygt 11 800 timmar.
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Med en genomsnittslig hastighet
på 85 knop motsvarar detta 45 varv
runt jordklotet !
Hösten 2003 beslutades att flygplanet skulle säljas medan det ännu
var attraktivt på marknaden och
våren 2004 omlackerades det.
GYX :en är tillsvidare utannonserad
på www.anderssonaircraft.com.
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SKOLAN:

foto: Anders Arnlinder

Många elever
på höstens teorikurs

Antalet elever på höstens
PPL - teorikurs är denna höst
betydligt högre än normalt.
Totalt deltar 22 elever.
Elevantalet brukar visserligen variera
men det är det högsta på många år i
Aeroklubben.
Det finns flera förklaringar till
det stora intresset menar teorikursansvarige Kalle Kritz.
– Dels har vi en allmän högkonjunktur i Sverige men framför allt har
vi jobbat på att synas utåt.
Aeroklubbens hemsida kan ha varit
en bra draghjälp för att marknadsföra
klubben tror Kalle Kritz.
– Vi är också bra på att ta hand om
nyfikna besökare och visa dem runt
här. Dessutom har vi haft öppet hus
som har hjälpt till, berättar han.
Privatflygandet minskar i Sverige

men Aeroklubben tycks alltså gå mot
strömmen. För närvarande håller man
också på att ordna med klubbfaddrar
till alla eleverna.
Teoriundervisningen hålls av praktiska skäl i Svensk Pilotutbildnings,
SPU: s, lokaler och pågår onsdagar
och söndagar fram till mitten av
december.
Med tanke på den stora gruppen
överväger skolan denna gång att till
de mer matematiskt komplicerade
ämnena ordna med hjälplärare som
ska finnas tillgängliga i lektionssalen.
Under hösten startar också mörkerteorin. Det är några medlemmar som
hittills har visat intresse och undervisningen kommer att hållas ett par
kvällar under oktober månad.

Få rapporter från Säve
Av de 201 störningsrapporterna för allmänflyget
för det första halvåret 2006
är det endast två stycken
som berör Göteborg City
Airport / Säve flygplats.
Det är en låg siffra med tanke på den
komplicerade trafikbilden och det flitiga allmänflygandet.
– Jag tror att vi har välutbildade

piloter som är vana vid en hög belastning. Vi skulle visserligen kunna
skriva fler rapporter, men en del enklare saker är bättre att ta med piloten
direkt i stället, säger Jonathan Borgström, flygledare på Säve.
En av rapporterna gäller den Cessna från Aeroklubben som taxade bakom en Boeing 737 från Ryanair då
denne drog på motorerna.
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i horisonten
Polisflyget kvar
i Stockholm
Polisens två Stockholmshelikoptrar kommer inte som tidigare befarat att stationeras på Säve. Efter
flytten från Berga riskerade de att
bli hemlösa men istället upprättas nu en tillfällig bas på Värmdö
utanför Stockholm. Utryckningstiden från Göteborg hade annars
blivit orimligt lång.

Böter borta
i Borås
Det vitesbelopp på 10 000 kronor som tidigare gällt vid överflygning av vissa fastigheter i närheten av Borås /Viareds flygplats
är nu borttaget. Länsstyrelsen har
hävt miljöskyddsnämndens tidigare föreläggande.
– Det innebär däremot inte
att vi ska sluta respektera in- och
utflygningsvägarna, säger Claes
Bergqvist på Borås Flygplatsförening.
Länsstyrelsens beslut har överklagats till miljödomstolen.

BCL - D på remiss
Just nu genomgår hela BCL - D
en större revision. Luftfartsstyrelsen har skickat ut en remiss om
förslag på ändringar i regelverket.
Syftet är att anpassa det till europeiska förhållanden.
KSAK har ställt sig mycket kritiskt till flera av förslagen, bland
annat de om utrustningskrav.
”Privatflyget har redan drabbats av så omfattande kostnader
att vi måste sätta ett stopp. Varje
kostnadsökning ger minskad
flygtid som i sin tur påverkar
flygsäkerheten negativt.”, skriver
KSAK i ett remissvar till Luftfartsstyrelsen.
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Ärtsoppa med Kongomolle
Höstmörkret har börjat
närma sig och i och med det
har klubbens mer marknära
aktiviteter tagit fart. Denna
gång var temat Kongo.
Aeroklubbare verkar ha någon sorts
dragning till Kongo : bland medlemmarna har vi både en före detta FN-soldat och en som flugit i
biståndsflygbolaget MAF:s regi.
Senaste aeroklubbare i Kongoskaran
är Lars ”Molle” Molin som är där
som polis på uppdrag av FN.
Den 21 september bänkade sig
trettio aeroklubbare i klubbhuset ( ja,
alla fick plats ) för att äta ärtsoppa och
titta på Molles bilder. Molle började

med allmän information om Kongo - Kinshasa för
att sedan berätta om sitt uppdrag som FN polis. Därefter fortsatte han med att berätta
om sina flygaräventyr. Att flyga som privatflygare i Kongo har visat sig krångligt.
Lite krångel har dock inte hindrat
Molle från en hel del flygupplevelser,
med FN:s flygmaskiner och med civila ryska AN2 dubbeldäckare, både
över djungeln men även på otroliga
landningsbanor i djungeln.
Tack Molle för en mycket underhållande och informativ kväll !
Klubbgruppen
genom Andreas Martin

Lekplatsen N’Dolo
”Skall du bo i
Kongo !? Coolt,
tänk att få möjligheten
att
flyga över Afrikas djungel,
som egen pilot
in command !”
av Lars Molle Molin Och visst, självklart skulle jag
minsann passa på att realisera detta,
fast jag hade ingen, verkligen ingen
aning om hur krångligt detta skulle
visa sig att vara...
denna tilltänkta
möjlighet att spaka flyg i Kongo var
att jag fått en FN - tjänstgöring under
ett år i Demokratiska Republiken
Kongo ( även kallat Kongo - Kinshasa
då dess huvudstad heter Kinshasa, till
skillnad från grannlandet ”Kongo”
med huvudstaden Brassaville. Kongo
kolonialiserades förr av Frankrike,
medan Demokratiska Republiken
Kongo förr annekterades av Belgien).

Jag kom att placeras i Kinshasa och
där borde det ju finnas alla möjligheter till flygning när jag nu skulle
stanna minst ett helt år.

BAKGRUNDEN TILL

Nu (skrivet knappa året senare) har
jag vistats i detta land nästan hela
detta tilltänkta år, och har inte lyckats
spaka det minsta som officiell befälhavare, trots idoga försök !
JA, JA... Hur kan det nu vara så krång-

ligt undrar du nog ? Förklaringen – det
är inte riktigt som hemma i Europa.
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Först och
främst finns
inte tillstymmelsen
till klubbflygsverksamhet.
De enstaka kolvmotordrivna mindre plan som finns verkar falla samman vilken sekund som helst, att
spåra eventuella ägare till planen är
i princip omöjligt om man inte har
kontakter, flygbensinen 100LL är
en ständig bristvara, och att ta sig
ut till flygplatsen är ett mindre företag i trafiken och dess folkmängd.
Dessutom kräver det egen bil på
grund av total avsaknad av kollektiva
färdmedel med någorlunda rimlig
funktionalitet.
HUR SOM HELST,

Molle gav inte
upp ! Tack vare lite kontakter via
Aeroklubben ( tack Bengt Bryngelsson och tack till en annan driftig man
i Vallentuna ) som renderade i kontakten med några svenskar engagerade

foto : Mofly

mofly

nummer 5 - oktober 2006

NEWSLETTER

Lekplatsen N´Dolo – fortsättning
i flyg på plats i Kinshasa. Telefonkatalog eller något liknande Gula
sidorna finns inte i detta land, utan
allt måste tas reda på genom mun till
munmetoden. Munnarna ”gick” och
Molle fick napp. Kunde konstatera
att de enda två tänkbara privatplanen
av mindre storlek i Kinshasa ( i en stad
på mellan 6 - 8 miljoner innevånare ! )
var två stycken Piper Seneca. Något
hyrbart enmotorplan fanns inte att
uppbringa. Vilken tur att man har
tvåmotorbehörighet tänkte jag och
såg fram emot en ljus framtid.
Det första planet ( en Seneca från
1800-talet ) var så fallfärdig så den
ratades direkt. Det andra planet
med en helt annan ägare visade sig
vara en uppgraderad Seneca II med
trebladiga snurror i betydligt bättre skick. Perfekt ! Fast, sedan kom
verkligheten ikapp.
( certifikat )
tror ni ? Nix, kontakter, rätt tjänsteman och rätt summa pengar – inget
problem ! Dock visade det sig att
100LL ständigt var slut, om det mot
förmodan kommit lite 100LL till
stan så var maskinen ofta upptagen
för kommersiella ( bättre betalande ! )
flygningar. Chefen som skulle checkflyga med mig var ständigt upptagen på annat håll och till råga på allt
visade sig den tjänstgöring jag fått i
PROBLEM MED PAPPER

Grattis !
Lars Börjesson ( PPL )
2006 - 08 - 25

Glest mellan tvätt- & vaxdagarna. foto: Lars ”Molle” Molin

FN innebära tjänst måndag till sön-

dag, varenda dag, jämt och ständigt.
Alltså tvunget att dels mygla sig
undan från tjänsten, dels dessutom
hävda att den enda bil mitt arbetslag
hade skulle användas av mig för privata jippon... lite svår ekvation...

,,

Ungar rusar
runt mellan
startbanan och
hangarområdena

Sedan kan ingen bensin lämnas
kvar i tankarna då denna i så fall har
försvunnit till nästa gång. Efter och
före varje flygning måste man slabba
över soppan från / till separata låsningsbara oljefat – praktiskt va ? Tillläggas kan även att det är något annorlunda förhållanden vid N’Dolo
( Kinshasas centralflygplats ) jämfört

med Europa. Ungar rusar runt mellan
startbanan och hangarområdena ( används som deras lekplats ! ) eftersom
de flesta hangarer är bostäder för militärfamiljer då fältet tidigare var stängt
under några år, och på den tiden var
ett rent bostadsområde, och bara tanken på vad som skulle hända om man
skulle råka få en liten lokal unge mellan en propeller ( 500 lokala personer
på lynchningshumör ? ) verkar tyvärr
en aning hämmande för flygintresset
och självbevarelsedriften !
TYCKER NI DET är krångligt på Säve ?

En förlängning av min tjänst i Kongo
med ytterliggare ett halvår är aktuellt,
fast frågan är om jag någonsin kommer lyckas att spaka som PIC ( pilot
in command ) i detta land, fram till
maj 2007 då jag nog efter ett och ett
halvt år flyttar hem igen ...
Följ utvecklingen på www.larsmolin.se

Har du en
enkel planlösning ?
Efter den eventuella försäljningen av GYX:en, hur ska vår nya flotta se ut ?
Ska vi köpa ett nytt flygplan och vad ska det i så fall vara för något ?
Diskussionerna fortsätter under forumet på Aeroklubbens hemsida.
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Den svenske avancepiloten Gabor Varga omkom
nyligen tragiskt under en
flygtävling på Malta.
P A Gustafsson minns
här sin vän och lärare.

G

Det säger en del om hur Gabbe
var. En duktig flygare som gick sin
egen väg. Han utvecklade ett eget
uppvisningsprogram ur de kunskaper han skaffat sig under många
års tävlande i aerobatics, men också
ur lärdomar från flera utbildningar
i Ryssland under två års tid. Det
var där han blev den mästare på
YAK 55 som han var. Ingen annan
kunde göra det han gjorde med ett
flygplan. Följande citat är saxat
från hans hemsida :

”Numera ger jag en av Europas
vassaste uppvisningar med en YAK
55 ( enda i Sverige ) på 2 meters
höjd upp och ned. Med upptagningar i 10 g och vilda kullerbyttor som sällan skådats, en hel
del egna trix som jag är ensam om
och massor med rock’n roll…”
Gabbe var ingen vanlig
människa. Han var jordnära,
glad och okomplicerad. Han var
nybliven far med en ung och snygg
flickvän. Dessutom var han min
AVA - lärare och förmodligen den
skickligaste pilot jag någonsin
kommer att flyga med. Ibland
träffar man en människa som
känns som en gammal vän efter
bara några minuter. Gabbe var sån !
Just nu känns det tungt, men jag
kommer att fullfölja min AVA utbildning, både för min och för
Gabbes skull. För mig är det en
dröm. För Gabbe var det livet.

foto : Simon Bengtsson

abor Varga är
borta. En ikon
inom flyget –
inte bara i
Sverige. Han
tillhörde världseliten inom aerobatics och var
under de senaste åren rankad bland
de sex bästa. Vid Aero GP i Slovakien förra året placerade han sig
som trea enligt domarnas bedömning. Publiken, däremot, röstade
fram honom som etta !

foto : Simon Bengtsson

Till
minne av
den bäste !

P A Gustafsson
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Ny simulator från
Microsoft

Bätte tag
med handtag

Den nya versionen av
Flight Simulator som kommer ut i dagarna uppges vara
mycket krävande.
Åtminstone för datorn.
I Flight Simulator X, som simulatorprogrammet kallas, har det tillkommit några nya flygplan, bland annat
Airbus A321. I denna version går det
att välja om man vill vara kapten,
styrman eller till och med flygledare.
Flight Simluator X är för datorn ett
mycket krävande program. Antingen
Windows XP eller Windows Vista behövs för att spelet ska kunna fungera,
dessutom krävs en dvd - läsare.
Enligt egen uppgift från tillverkaren Microsoft ska grafiken vara en

stor förbättring mot tidigare. Denna
gång rör sig inte bara flygplanen på
sig utan också bilar, båtar och även
bagagekärrorna på marken. Dessutom uppges ”vilda djur” finnas med i
sceneriet...
Däremot är det mindre troligt att
Aeroklubbens blå klubbhus finns
med i Flight Simulator X.

Sedan någon månad är det lite
lättare att öppna och stänga
hangarportarna. Varje port har
blivit försedd med handtag för
att underlätta det tunga dörrskjutandet. Under vinterhalvåret
kommer nog också frusna vinterfingrar att vara tacksamma.
Initiativtagare är Kjell Swenson som också monterat på
handtagen.

GÖTEBORG CITY AIRPORT / SÄVE :

Ryanair åter på offensiven
I och med att beslutet om
flygskatten rivs upp är Ryanair snabba att meddela att en
ny linje ska startas mellan
Göteborg och Barcelona.
Bakgrunden till skatten på passagerartrafik var visionen om att flyget självt
skulle bära kostnaderna för sin
egen klimatpåverkan. Men flygskatten blev mycket omtvistad och i
väntan på besked från EU - kommissionen lade Ryanair hela Sverige i en
frysbox vad gäller nysatsningar. Nu
när den borgerliga alliansen aviserat
att flygskatten ska bort, har stämningen hos lågprisbolaget tinat upp.
Till våren startas en ny linje mellan
Göteborg och Barcelona.
Göteborg City Airports informationschef Carl - Magnus Hedin är
nöjd och menar att hotet om
flygskatten varit ett hinder för nyetableringar på flygplatsen.

– Jag var nyligen nere i Dubai på
en flygmässa, berättar han. Beskedet
om att skatten skulle bort var där en
förstanyhet. Flera bolag var nu intresserade av att starta verksamhet här.

men Germanwings
tar timeout
Göteborg City Airport fortsätter
att växa och under hösten pågår en
om- och tillbyggnad av passagerarterminalen. Bygget beräknas vara
klart i november och då kommer det
att finnas tre gater och två säkerhetskontroller.
Samtidigt har Germanwings aviserat att göra uppehåll i sina flygningar till och från Göteborg. Trafiken
återupptas igen den 25 mars.
– Det tar ganska lång tid att bygga
upp en åretruntverksamhet och därför har
vi valt att tills vidare

bara köra under sommarhalvåret,
säger Janne Lundblad, informationsansvarig på Germanwings i Sverige.
Istället ska Airbusmaskinerna
under vintern göra bättre nytta någon annanstans, till exempel runt
Medelhavet.
Att det tidigare hotet om flygskatten skulle ha legat bakom beslutet att
göra uppehåll tror inte Janne Lundblad.
– Då skulle man inte ha
sagt att vi skulle återuppta
trafiken igen, säger han
till Mofly.

foto : Stefan Sjögren
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H50P KAN BLI OBLIGATORSKT :

Morot eller piska ?
När riktlinjerna för
projektet
H50P
togs fram i slutet
av nittiotalet diskuterades det huruvida deltagande
för landets piloter
av Lars Bjurquist
skulle vara frivilligt
H50P - gruppen
eller obligatoriskt.
Det lämnades till slut till flygklubbarna att bestämma, och olika klubbar har gjort på olika sätt. En del föreningar hade svårt att nå ut med sitt
budskap på frivillig väg och införde
därför ett obligatorium. Flera av dessa
lyckades riktigt bra !

kan läsas på två
sätt : Å ena sidan deltar de piloter som
står för 90 procent av våra flygtimmar regelbundet i träffarna ; det är vi
troligen bäst i Sverige med. Å andra
sidan deltar inte cirka 30 procent av
våra aktiva piloter alls, och det gör
oss fundersamma. Kan vi med gott
samvete ansöka om årets diplom med
så många ”lik i lasten” ?
H50P - gruppen har lämnat in en
motion till höstmötet som gäller
huruvida deltagande bör bli obligatoriskt. Vi hoppas på en konstruktiv
debatt då !
MEN STATISTIKEN

består dels av grundkonceptet som går
av stapeln två förmiddagar i SPU:s
lokaler på Säve, dels av en allmän
H50P-träff på Kviberg.
Du har fyra datum att välja på :
söndag 26/11, måndag 27/11, tisdag 5/12 eller torsdag 7/12. Tiden
är 18.00 vid alla tillfällen. Du som
borde vara med på grundkonceptet
skall redan vara kallad.
HÖSTENS H50P - AKTIVITETER

är deltagandet
frivilligt och visst borde de flesta
av oss kunna ta sig tid att prata flygsäkerhet ett par kvällar om året ! Men
hur har det då gått under de här fem
åren ? Både bra och dåligt, beroende
på hur man läser statistiken, men i
alla fall tillräckligt bra för att klubben skall få det flygsäkerhetsdiplom
som ger oss en icke föraktfull rabatt
på försäkringar. Det skall ses som en
bekräftelse på att våra flygförare har
en god attityd i säkerhetsfrågor.
HOS AEROKLUBBEN

Välkomna !

FAKTA:

Under 1990-talet beslutades
om ett projekt för att halvera
haverierna inom privatflyget
inom en tioårsperiod.
Målet skulle uppnås med
bland annat utbildning, information och attitydpåverkan.
Projektet fick namnet H50P :
halvera 50 procent.
Det är flera organisationer och
myndigheter involverade. Dessutom är trafikledare, meteorologer och flygplanstillverkare
med i projektet.
H50P har hittills gett ett visst
resultat. Haverierna har minskat men än är det en bit kvar på
väg till målet år 2008.

Johannes Eklund flyger 737 i Marocko
Flyglärare Johannes Eklund
ska nu börja
flyga Boeing
737-800 för det
marockanska
flygbolaget
Royal Air Maroc.

Det var tidigare i vintras som Johannes Eklund skaffade en typbehörighet för Boeing 737 på SAS Flight
Academy i Stockholm. Ett intensivt
pluggande avlutades med en så kallad

Aircraft Training i form av sex studsar
med flygplansmodellen i Århus med
det danska flygbolaget Sterling.
Sedan dess har han sökt arbete som
styrman på flygplansmodellen och nu
ska han alltså börja arbeta på Royal
Air Maroc i åtminstone ett halvår.
– Jag har precis gjort en veckas bolagskurs och i nästa vecka ska jag sitta
i simulator, berättar Johannes Eklund
på en knastrig telefonlinje.
Sedan följer en observationsflygning där han sitter med i cockpit
på en tredje stol. Nästa steg är att flyga

8

som styrman fast under övervakning
av en tredje pilot. Därefter får han
eget ansvar som styrman.
Destinationerna kommer bland
annat att vara Tyskland, England,
Frankrike, Kanarieöarna och Kongo.
– Det finns inte många européer här i bolaget. De flesta är marockaner, men i cockpit är det
engelska som gäller, berättar Johannes Eklund som ändå hoppas
lära sig lite franska.
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Teknikhörnan

av
Ivan Hedin

Förvärmning
Alla har lärt sig i flygskolan att förvärmning skall användas när motorn
visar tecken på förgasaris. Dessutom
används värmen rutinmässigt i trafikvarvet och stängs av på kort final.
Men vad är det som händer med
motorns effekt vid förvärmning ? En
Lycoming-motor tappar faktiskt så
mycket som 13 procent av maximal
effekt när förvärmningen är fullt tillslagen:
10 procent på grund av minskad
luftdensitet; motorn får alltså inte lika
mycket luft när den är varm
3 procent på grund av uteblivet
ramtryck, det vill säga fartvindstryck
som hjälper till att trycka in luft i
cylindrarna.
Dessutom kan effekten minskas ytterligare något eftersom bränsle/luftblandningen blir alltför rik då varmluften har lägre densitet. För att vara
säker på att ha tillgång till all effekt
vid ett eventuellt omdrag är det alltså
mycket viktigt att stänga av förvärmen på finalen.
Förgasarmotorer kan bli påtagligt
tröga att svara på häftiga motorpådrag
med inkopplad varmluft, så om en
effektökning behövs skall ett mjukt
pådrag kombineras med urkoppling
av varmluften.
Vid extrema fall då det krävs kontinuerligt inkopplad förvärmning
rekommenderas en förnyad utmagring för att anpassa bränsleinblandningen till den lägre luftdensiteten.

Det minskar risken för ökad bränsleförbrukning.
Sjunk
Piper anger som normalförfarande
att man ställer motorvarvet på 2 500
rpm och lägger farten på 122 knop
IAS. Förgasarförvärme används bara
vid behov. Den här metoden är vägvinnande och håller uppe motortemperaturen och förutsättes då man
gör sin färdplanering enligt Pipers
POH.
Mitt tillägg : Samma förfarande
borde gälla för Cessna även om inget
sägs i POH. Det förekommer att man
tror att motorn som helhet värms av
luftförvärmningen, men så är faktiskt inte fallet. Förgasaren värms
visserligen, och inloppstemperaturen
till cylindern höjs, men själva förbränningsförloppet sker under lägre
temperatur eftersom man förskjuter

●

Bränsleförbrukning
I många sammanhang under åtskilliga år har det varnats för förhöjd
bränsleförbrukning i samband med
användning av luftförvärmning. I
haverirapporter har det förekommit
att man angivit att inkopplad förvärmning kan ha bidragit till att öka
bränsleförbrukningen så att bränslet
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blandningsförhållandet åt det rika
hållet. Resultatet blir i stort oförändrad avgastemperatur, se diagram.
Pipers rekommendation om sjunkförfarande är absolut att föredra vid
sjunk under sträckflygning framför
att ligga och puttra på 2 000 rpm och
full varmluft. Man får naturligtvis beakta att man inte överskrider ”design
maneuvering speed, VA”, det vill säga
maxfart i turbulens.

E.G.T. TEMP. CHANGE DEGREE F.

Motorerna är lite magi för
många, så Ivan Hedin reder
här ut några ganska basala
punkter som emellanåt
diskuteras bland
medlemmarna.
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Teknikhörnan – fortsättning
inte räckt ända fram. Även i H50P
uppmanas vi ta reda på hur mycket
mer bränsleförbrukningen ökar med
varmluft. Inget källmaterial kvantifierar emellertid hur mycket bränsleförbrukningen skulle öka. Varken i
våra flygplans POH, eller i Lycomings
dokumentation berörs ämnet.
Det behöver inte vara så att förbrukningen vid marscheffekter ökar
särskilt mycket. Från min erfarenhet
från bilmotorer kan förbrukningen på
låga laster till och med minska ! Man
missar ju ramtrycket men å andra sidan betyder den varmare luften att
densiteten sjunker vilket gör att man
för samma effektuttag måste öppna
trotteln ( gasspjället ) mera vilket gör
att pumpförlusterna ( arbetet som går

åt att suga in luften ) minskar. Viktigt är dock att magra i samband med
flygning med kontinuerlig varmluft.
Jag har varit i kontakt med både
dåvarande Luftfartsinspektionen, Piper och Lycoming utan att kunna få
något besked om sambandet luftförvärmning – bränsleförbrukning.
Ett enkelt ovetenskapligt prov
med GYX under ett tvåtimmars flygpass visade ingen noterbar skillnad
i bränsleförbrukning med kontinuerligt inkopplad förgasarförvärmning. Någon läsare som vet mer om
sambandet luftförvärmning – bränsleförbrukning ?

ming anser att om man tycker sig ha
behov av att stötta motorn genom
att pumpa med gasreglaget för att ge
extra bränsle så skall det ske under
tiden motorn körs på startmotorn.
Annars finns det risk för brand genom att bränslet rinner baklänges ner
i luftintagskanalen.
Mitt tillägg : Insprutningsmotorer
har ingen accelerationspump varför
pumpning med gasreglaget är verkningslös.

Pumpning med gasreglaget ?
En vanlig diskussionspunkt är huruvida man får pumpa med gasreglaget
i samband med motorstart. Lyco-

Läs mer om motorer :
Mycken intressant läsning finns på
www.lycoming.textron.com/main.jsp

Aeroklubbens kalender

2007

Förra året lanserade Mofly redax nyheten Aeroklubbens Kalender: en väggkalender fylld med tretton
foton med anknytning till flyg, alla tagna av medlemmarna
eller deras passagerare.
Vi blev imponerade av kvaliteten, om än inte av kvantiteten, på de inskickade bidragen och den färdiga kalendern blev en stor försäljningsmässig succé. Givetvis vill
vi upprepa detta, men det går inte utan dina bilder.
Temat är, förstås, flyg i alla dess former. Men tänk brett! Kanske har du plåtat dottern / sonen / barnbarnet lekandes med ett modellplan ?
Vi ser gärna bilder från alla årstider så vi kan passa in rätt bild till rätt månad.
Vi tar emot digitalbilder såväl som papperskopior eller dia.
Sista datum för att skicka in bilder är fredagen den 24 november.
Skicka digitalfoton till mofly@aeroklubben.se
Har du en pappersbild eller dia? Ta kontakt med någon i redax;
adresser och telefon finner du på sista sidan i Mofly.

10

mofly

nummer 5 - oktober 2006

NEWSLETTER

Planen är mjuka – piloterna hårda
Flygplansflottan i klubben
dras med ett stort antal
tekniska fel.
Är flygplanen för sköra eller
är vi piloter för vårdslösa?

N

oshjulet vibrerar kraftigt,
pitotrörsvärmen trasig, EGTmätaren ger inget utslag, varningslampor lyser inte, dörrlisten har
lossnat, bältessträckaren rullar inte
tillbaka bältet, transpondern ger ingen höjdrapportering, sändarknappen
glappar, förarsätet går inte att justera,
delar av instrumentpanelen lossnar,
taket läcker och det regnar in...
En titt i de gula sidorna i flygplanens
resedagböcker visar på många tekniska
problem på klubbens flygplan.
Oftast är det enklare fel som i sig
inte påverkar luftvärdigheten men
kan vara nog så irriterande för den
som flyger.
Henrik Holmberg, flygtekniker
och medlem i Aeroklubben, menar att
det finns flera faktorer till alla felen.
– Konstruktionen i ett flygplan
måste vara lätt och enkel. Därmed
också skör. Man måste spara på
vikten, annars kan man inte få med
mer än sig själv och en tandborste,
berättar han.
På en personbil som egentligen
utsätts för mycket större mekaniska
påfrestningar måste man i värsta fall
byta torkarblad en gång i kvartalet.
Flygplanen däremot är betydligt skörare och allt beror inte bara på viktbesparingar.
Personbilar tillverkas i mycket
stora serier och man har därför råd
med en ordentlig kvalitetssäkring av
produkterna. Men Cessna och Piper
görs i förhållandevis få exemplar och
det finns inte samma möjligheter att
utveckla en tillfredställande standard.
Henrik Holmberg är ändå kritisk
flygplanstillverkarna.
– Biltillverkarna kallar tillbaka fordonen om delarna inte hållet måttet
även om det inte omfattas av garan-

foto: Mofly

tin. Så gör man inte med flygplan.
Där skickar man bara ut en bulletin
och ägaren måste själv stå för kostnaden. Det är helt skevt, tycker jag.
Garantitiden för reservdelarna är bara
sex månader och ofta har den precis
gått ut när sakerna går sönder.
– Min uppfattning är att hållbarheten hos reservdelarna har blivit
sämre, säger Henrik Holmberg.
Borde vi inte då ställa större krav
på tillverkarna?
– Dom är lika pressade som alla
andra just nu och måste hålla kostnaderna nere.
De tekniska felen är irriterande och
kan göra passagerarna nervösa. Ibland
måste flygningar planeras om eller
rent av ställas in.

400 000 kronor
Så mycket beräknas reparationerna kosta Aeroklubben
varje år. Det är svårt att ge
något exakt belopp eftersom
det är en komplicerad process
att se på fakturorna vad som
är service och vad som är
reparationer. Hur stor del av
reparationerna som anses vara
normalt slitage och hur stor del
som hade kunnat undvikas är
också svårt att säga.
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Kan man inte ta itu med alla problemen en gång för alla ?
– Bara om man kan tänka sig att
vara av med flygplanet under en
längre tid, berättar Henrik Holmberg. Problemet är att det finns ett
tryck på att flygplanen hela tiden ska
användas.
Framför allt menar Henrik Holmberg att vi piloter måste vara mer
rädda om vår flygplan.
– Vi inser inte att de kostar
flera miljoner. När man kliver in
och ut ur flygplanen så sparkar
man på grejorna. Inredningen är
mycket känslig. Trycker man för
hårt på en knapp kan man trycka
sönder den, berättar han.
Henrik Holmberg uppmanar
alltså piloterna vara betydligt mer
varsamma.
– Man ska komma ihåg att de skador som vi orsakar flygplanen drabbar
alla andra medlemmar i klubben !
Som så ofta återkommer man till
frågan om det kollektiva ansvaret.
Erfarenheten visar till exempel att en
hyrbil slits mycket fortare än en privatägd bil. Hyrbilsföraren är betydligt mindre försiktig.
Är det så att vi hanterar flygplanen
som hyrbilar och inte något som vi
faktiskt själva är delägare i ?
Carl - Johan Sundberg
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I förra numret av Mofly berättades
om den hotande skatten på flygbensin. Hur regimskiftet efter riksdagsvalet påverkar situationen är oklart.
De borgerliga partierna är ju traditionellt mer skeptiska till nya skatter,
men samtidigt krävs också en aktiv
insats för att förlänga dispensen från
EU:s energiskattedirektiv som går ut
till nyår. Ingen förlängning är begärd
i nuläget och det finns anledning att

info

tro att departementen har mycket an- Om dispensen inte förlängs måste
nat att göra under hösten. Omständ- undantaget ändå aktivt tas bort via
ligt lär det bli oavsett vad som händer. ett riksdagsbeslut.

från LFV

Hejsan flygarvänner !
smärtar att säga det,
så är det dags att lägga sommarens
flygningar till handlingarna och
blicka fram emot den något sparsamma hösten ( när det gäller flygning i lugn och stabil luft alltså ). Vi
hoppas att sommaren kunnat ge er
många spännande turer i lufthavet.
Innan jag låter pekpinnen svaja
ytterligare en gång så måste jag ta
tillfället i akt att berömma dem av er
som följer de regler och bestämmelser
som är skapade för allas trevnad och
säkerhet.
ÄVEN OM DET

flygning i kontrollerad luft där det inte skett någon förbättring – snarare tvärt om.
Den ökande frekvensen av otillåtna
”gränsöverskridningar” har drabbat
främst Landvetter kontrollzon där
det skett ett antal genomflygningar
utan tillstånd. Vissa av dessa vilsna
själar har vi fått tag på medan andra lyckats smita. För att undvika
dessa otillåtna flygningar ber vi er att
använda era uppdaterade kartor,
och naturligtvis – använd dem på
rätt sätt. Studera kartorna innan
VI BÖRJAR MED

foto : Mofly

På skattefronten intet nytt

och under flygning och självklart
finns vi tillhands i tornet för att
hjälpa er om ni av någon anledning
skulle känna er osäkra.
detta vore nog så har
vi ett orosmoment till som förvisso
kan vara mer av teknisk karaktär. Vi
har på senaste tiden märkt ett ökande
antal transpondersvar utan Mode C
vilket ger oss en del merarbete
eftersom den överflygande kommersiella trafikens TCAS - system betraktar dessa som potentiella risker.
Jag vill dock inte påstå att det
enbart handlar om handhavandefel
utan även brister hos utrustningen
i sig, där tekniska fel kan uppstå.
Situationer har uppkommit där piloten till exempel flugit under Göteborg TMA på 1 500 fot utan radiokontakt men där transpondern visat
3 500 fot. Detta medför naturligtvis
konsekvenser med ovanliga procedurer som följd. Vi har därför kommit
överens om att inte bevilja avsteg från
kravet på en transponder med fungerande Mode C om man vill få klarering upp eller in i kontrollerad luft
i form av TMA. På så vis hoppas vi
att det blir lite fart på både piloterna

och verkstäderna. Säkerheten måste
komma i första hand. Jag vill dock
tillägga att i en kontrollzon räcker
det formellt med Mode A, även om
det inte rekommenderas.

SOM ATT INTE
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kortis om det nya radarsystemet Eurocat 2000E som
vi planerar att driftsätta hos oss på
Göteborg kontroll i maj 2007. Som
jag tidigare flaggat för kan denna
driftstart innebära vissa restriktioner
för er i form av ökat krav på färdplan
för att komma in i TMA, så passa på
att öva på att fylla i ATS - färdplan på
nätet under vintern.
SÅ EN LITEN

hoppas jag att jag
inte avskräckt er från att flyga. Jag är
medveten om att det blir en del upprepningar i våra informationsspalter
men så länge problemen kvarstår så
ser jag det som vår plikt att upplysa
er om det och vi hoppas innerligt att
budskapet från oss når hela vägen
fram till handling.
MED DESSA ORD

MED FÖRHOPPNING

dig flyghöst.

om en förstånLasse Ek, LFV
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Tvätt & vax
Vilket är det bästa sättet att bevara
värdet på våra flygplan, kunna känna sig stolt när man tar vänner och
bekanta på en tur och samtidigt hålla
nere bränsleförbrukningen ? Givetvis
att tvätta och vaxa våra kärror regelbundet !
I månadsskiftet september / oktober
var det dags för höstens omgång ; här
är ett par bilder från detta tillfälle.
Missade du tillfället ? Ny chans att
blöta ner sig ges till våren.

foton :
Peter Andersson

Barbequemästare. L P Karlsson låter kolen glöda regnet till trots.

Limboträning. Marcus Klang polerar undersidan på SE-KMG.

Nytt på nätet

Hårdare regler för
instrumentflygning ...

Som du säkert har sett har Mofly
fått en ny presentation på Aeroklubbens hemsida. Med tiden
blev det så pass många nummer
av tidningen att det var svårt att
hitta bland dem. Tack till Danko Durbic som genomfört den.

Sedan de strängare reglerna för handbagage trädde i kraft har musiker fått
problem när de ska på turné till England. Tidigare har de kunnat ta med
större instrument in i kabinen men
den möjligheten är nu stoppad rapporterar Sveriges Radio Kronoberg.
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Bland annat tillåts inte stora cellofodral. Att checka in de ömtåliga
instrumenten är inte tänkbart eftersom bagagehanteringen är alltför ovarsam. I stället blir det buss
som gäller.
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kalendarium
OKTOBER :
söndag 15 oktober 09.00 –13.30
H50P - grundkurs ( forsättning ) i SPU:s lokaler.
●

måndag 16 oktober 18.00
örkerteorikursen startar. Klubbhuset.
Mörkerteorikursen
●

kurs.

onsdag 25 oktober 18.30
Thomas Isakson berättar om sina reseerfarenheter
och L P gräddar våfflor. Klubbhuset.
●

NOVEMBER :
fredag 10 november 19.00
Aeroklubbens höstmöte. Plats meddelas senare.
●

Aeroklubbens höstmöte hålls den 10 november.

söndag 19 november 11.00
Informationsmöte för nya medlemmar i klubbhuset.
●

fredag 24 november
Sista chansen att skicka in dina bilder till Aeroklubbens kalender 2007.
●

söndag 26 november 18.00
H50P-träff på Kviberg.
●

måndag 27 november 18.00
H50P-träff på Kviberg.
●

DECEMBER :
onsdag 13 december
Avslutning av PPL - teorikursen med EK - prov på SPU.
●

tisdag 5 december 18.00
H50P-träff på Kviberg.
●

Om bland annat Skottland. Våffelafton i klubbhuset den 25 oktober.

torsdag 7 december 18.00
H50P-träff på Kviberg.
●

ÅRSSKIFTET :
Nästa Mofly
Kommer som papperstidning och skickas ut till medlemmarna.
●

foto n på denna sida: Per - Johan Altin och Thomas Isakson

finns det något du tycker ska vara med i nästa kalendarium ? Kontakta redaktionen.
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