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Ordföranden har ordet
Mars 2006
Dags igen för vårupplagan av
MOFLY.
Vår och vår? Det kan ju diskuteras.
Ett säkert vårtecken är i alla fall att
Styrelsen bestämt datum för Årsmötet. Det kommer att avhållas fredagen den 21 april klockan 19.00.
Vi kommer att meddela plats och
vägbeskrivning i samband med kallelsen, som kommer att utskickas i
början av april.
H50P-verksamheten fortlöper
planenligt och under innevarande
vår kommer vi att köra grundkursen igen för alla nya certiﬁkatinnehavare och de medlemmar som
var förhindrade att delta i höstas.
Upplägget denna gång kommer att

bli två söndagar om 4,5 timma varje
gång.
Tidigare har vi haft kursen under tre vardagkvällar, men eftersom
ett ﬂertal medlemmar inte kunnat
delta på grund av resor och arbete
under vardagar försöker vi denna
gång att förlägga kursen på söndagar. Anmälningslistor kommer att
anslås i klubbhuset inom kort.
Jag skrev i mitt förra inlägg att vi
skulle kunna förvänta oss en lösning
av försäkringsfrågan någon gång
under 2006. KSAK jobbar oförtrutet vidare med frågan och förhoppningsvis kan vi ha en lösning någon
gång under slutet av året.
Vingskadan på SE-LMZ tycks
äntligen blivit åtgärdad, nu återstår
endast lackeringsjobbet. Det blev
ett betydligt längre stillestånd än vi

räknat med, och tur i oturen var att
vädret under stilleståndstiden inte
medfört någon större efterfrågan
på lediga ﬂygplan. Flygtidsuttaget
under denna tid i år är ca 100 timmar färre än under motsvarande tid
2005.
Det nya bokningssystemet verkar fungera mycket bra för de
ﬂesta, tyvärr händer det ibland att
man glömmer att avboka när man
fått förhinder. Saknas tillgång till
Internet så går det alltid bra att
meddela Marianne per telefon.
Till sist vill jag hälsa alla välkomna
till vårens aktiviteter, både i luften
och på marken.
/Bertil Planvall

Den som väntar på något gott...
Alla regelbundna läsare av Moﬂy
Newsletter hade kanske redan börjat misströsta vad gäller årets första
nummer, men här är det till sist i
alla fall. Arbete, resor, och annat
ovidkommande som hindrar oss
från att ﬂyga har tyvärr hindrat
Moﬂy redax också, men vi tror att
våra läsare hellre ser bra nummer än
många.
En skribent som gjorde sin Moflydebut så sent som i pappersnumret nyligen, Carl-Johan Sundberg,
bidrar med två artiklar i denna

utgåva, och det med lite ovanliga
teman för att vara Moﬂy. Redax
tycker att det känns både nytt och
fräscht, även om vi även framgent
fortsätter med reseberättelser och
annat. Carl-Johan är en av skolans
många PPL-elever och vi hoppas
få läsa mer av honom i framtiden.
Och vi hoppas få läsa mer av DINA
tankar, funderingar, och erfarenheter: skicka in dem till oss! Utan dem
blir det inga Moﬂy Newsletter.
Som Bertil skriver ovan har vi ﬂugit mindre i vinter än förra året, inte

minst på grund av vädret. Många av
oss har alltså lite sämre ﬂygtrim än
vanligt, vilket kan vara svårt att erkänna för sig själv. Överskatta inte
din egen förmåga och var inte rädd
att ta hjälp av mer erfarna medlemmar eller, än bättre, en ﬂyginstruktör. En rostig pilot är inte nödvändigtvis en farlig pilot, men visst blir
upplevelsen skönare när man har ett
med rätta gott självförtroende.
/Redax

Sverige runt del I
Brukar ni också sätta ut mål med
era ﬂygningar? Allt från att göra
snygga traﬁkvarv eller en snygg
landning, till att göra en längre resa
med äventyr som mål. Jag hade
länge funderat på att göra en resa i
”eget” plan, men upplägget var då
inte mer detaljerat än att jag skulle
försöka ta mig norrut i landet. Resesällskapet stod min ﬂickvän Anna
för, vilket naturligtvis medförde
vissa förpliktelser. Packar man ett
plan fullt med ﬂygentusiaster där
samtliga innehar PPL kan det räcka
med upplevelsen av ﬂygningen och
upptäckten av nya ﬂygplatser. I vårt
fall var det tänkt att förena ﬂygning
med att möta gemensamma vänner
vilket till stor del gjorde att ﬂygvägen redan var planerad.
Vi skickade ut en förvarning om
att sista helgen i augusti kunde vara
aktuell för ett eventuellt nedslag.
Jag följde vädret ﬂitigt (säg någon
pilot som inte gör det i ﬂera dagar
inför sin stundande långﬂygning).
Såväl lågtryck som högtryck skulle
passera samt ett antal kallfronter.
Som tur var skulle fronterna passera
över landet nattetid under hela perioden med relativt goda väderförutsättningar dagtid. De här är vår
resa från start till mål…
Det är fredag morgon på klubben.
Nödpacken för ﬂygning i fjällområde kvitteras ut. Dagens etapp är

Två damer på Mora/Siljan ﬂygplats.

Ett synnerligen elakt CB strax söder om Mora.

planerad till Örebro för husvisning
och lunch, Mora ska stå för bränslepåfyllning och Sveg är tänkt som
inkvarterings-ort. Nattens kallfront
visar sina rester i form av cumulusaktivitet och en del skurar här och
var. Efter sedvanliga förberedelser
startar vi bana 19 och ut via Bohus.
Det skuttar i luften en aning men
med vinden i ryggen kommer resan
att gå ganska fort. En dryg timme
senare angör vi varvet på Örebro
ﬂygplats. Varningen om turbulens
på ﬁnal bana 19 visar sig stämma.
Vi möts upp av Therése, en väninna som nyligen införskaffat hus
i Garphyttan någon mil från ﬂygplatsen. En rundtur och en lunch
senare är vi åter ute på ﬂygplatsen.

Vindarna har tilltagit med byar
upp till 27 knop som en följd av
de CB-moln som dragit förbi tidigare. Meteorologen prognostiserar
en del CB-aktivitet även upp mot
Mora och Sveg men molnen väntas övergå i mer allmänna cumulus
och dra vidare österut. Vi sätter oss
i maskinen men tar det lugnt i väntan på att vinden skall lugna sig.
Väl uppställda för start ger tornet
oss en vinduppdatering med avtagande byar. Jag håller ögonen på
trädtopparna för att försöka se när
vindhastigheten är låg. Vi startar
och stiger enligt instruktioner i banans förlängning upp till 1500 fot.
Resan går norrut och på vår östra
sida ligger tunga skyar med regn. Ju
längre norrut vi kommer desto närmare kommer marken mot oss trots
att höjdmätaren visar samma höjd,
en lite underlig känsla. Molnen håller oss nere på 2000 fot vilket gör
att vissa toppar känns farligt höga.
Skogen breder ut sig och under oss
ser vi ett myller av ”falu-röda” stugor vilket bekräftar att vi passerat
Dalgränsen. Siljan börjar skymta
framför oss och enligt kartan ska vi
ha ﬂygplatsen nästan 5 miles rakt
framför oss. Ett stort moln, grått
till färgen och med ett till synes
rejält skyfall under sig ligger mitt
i vår väg. Molnet är magniﬁkt och

det syns tydligt hur regnet slår hårt
mot Siljans vatten. Uteblivet svar på
frekvensen gör att vi går in över fältet för att se vad vindstruten visar.
Lätt vind från sydväst ger bana 16
för landning.
Janne, en ”dalmas” från topp till
tå möter upp på rampen för att hjälpa till med tankningen. Han frågar
lite försiktigt om vårt resmål och
har svårt att förstå hur valet kunnat
falla på Sveg istället för Mora. ”Här
ﬁnns ju allt. Varför ﬂyga vidare?” säger han på klingande dalmål. ”Ska
ni inte in och ta en kaffe i alla fall?”
Vi tackar nej eftersom vi vill komma iväg så fort som möjligt.
Vinden har nästan avtagit. Stockholm kontroll aktiverar dagens tredje färdplan och ger en liten förvarning om att det kan bli svårt med
radion i och med att terrängen blir
allt mer kuperad. Vi lägger märke
till att navigation i fjällområde inte
är det lättaste. Trots varierande fjälltoppar och tydliga kraftledningsgator är det svårt att lokalisera vår
färdväg. Delvis beror det på att vi
fortfarande måste hålla oss på 2000
fot vilket gör överblicken aningen
svår. Jag ställer in en av Svegs NDBfyrar på ADF:en men det dröjer en
stund innan nålen vaknar. Vi landar
enligt överenskommen tid. Flygplatsen ligger öde och vi försöker
hitta en lämplig parkeringsplats för

Höger bas bana 16 i Sundsvall.

natten. Vår skjuts och tillika värdpar möter upp och transporterar oss
till deras bostad. Ryktet har tidigare
nått till oss i Göteborg om att de
numera norrländska vännerna köpt
en gammal missionskyrka som de
avser inreda som bostad. Annorlunda och spännande!
Vi vaknar till vackert väder med
västliga vindar. Umeå svarar vänligt men bestämt på telefon att
efter klockan 16.30 Zulu kostar
det 1.000 kronor att sätta hjulen i
backen. Efter ekonomiskt övervägande beslutar vi oss för att välja
Sundsvall. Det ger oss möjlighet
att ta det lugnt under dagen och
bekanta oss med Sveg innan avfärd.
Vi lättar från marken vid 14.30 lokal tid och kan dagen till ära gå upp

Info från styrelsen
Vi har infört ett nytt system för bokföring av ﬂygningar vilket kommer att
medge för medlemmarna att se sitt saldo på nätet.
Vi vill även påminna om att vi måste taxa långsamt runt hangarområdet
eftersom sikten är skymd. Man ska inte taxa snabbare än man kan gå!
Vi vill också ﬂagga för årsmötet som hålls den 21 april kl. 19.00. Kallelse
kommer som vanligt.
/Styrelsen genom Kalle K

på lite höjd vilket gör färden betydligt mer lättnavigerad än dagen
innan. När vi närmar oss Sundsvall
blir vi radarvektorerade på grund
av en landande SAS Dash-8. Efter
en vacker inﬂygning och landning
i svag sidvind parkerar vi och möts
nästan omedelbart upp av ﬂygplatsens tankbil. Med tankarna fulla
och planet surrat, ger vi oss av in till
stan för att avsluta kvällen med mat
och bubbelpool på hotellet. Visst är
det skönt med semester!
Fortsättning följer i nästa nummer av
Moﬂy Newsletter.
/Fredrik Edlund

Få kvinnor i svenskt klubbﬂyg
Den traditionellt starka mansdominansen inom ﬂyget speglar även av sig
på privatﬂygverksamheten i Sverige.
Det ﬁnns ingen tillgänglig statistik
över hur det ser ut på landets ﬂygklubbar, men fördelningen av PPLcertiﬁkaten pekar på en nära total dominans av män. Endast 3,5 procent
är kvinnor. Varför?

ket TjejerFlyger. Det består några
nyblivna kvinnliga piloter från olika
ﬂygklubbar i Skåne. Man startade
nätverket för att stötta varandra att
ﬂyga mer och våga ﬂyga längre utanför rikets gränser.
TjejerFlyger planerar bland annat långresor tillsammans och har
redan väckt viss uppmärksamhet i
Danmark.

Bland CPL-innehavarna, traﬁkﬂygarna, är 9 procent kvinnor. På Traﬁkﬂyghögskolan och ﬂyggymnasiet
i Arvidsjaur har man omkring 20
procent kvinnliga elever.
Men klubbﬂyget har inte lyckats
lika bra.

Lisbeth Lewander som forskar vid
Institutionen för genusvetenskap
vid Göteborgs universitet, menar
att man inte skall nöja sig med att
skylla det låga antalet kvinnor på att
det alltid har varit så.
– Man måste istället titta på orsakerna bakom, se vad det är för mekanismer idag som vidmakthåller
rådande ordning.
Att ﬂygning är en dyr och tidskrävande hobby tror hon kan påverka.
– Det är männen som har haft
kontroll över ekonomin. Och ansvarar man för barn är det ju svårt
att ha tid att ﬂyga. Många kvinnor
förfogar inte över egen bil på samma sätt. Då kan det vara lättare att
gå en kvällskurs närmare där man
bor, menar Lisbeth Lewander.
Det ﬁnns också skillnader i säkerhetstänkande och riskbenägenhet.
– Jag tror inte det beror på gener
eller biologi utan på att kvinnor
mer fått lära sig ett omsorgstänkan-

Rolf Björkman, generalsekreterare
i KSAK, tror att det är annorlunda
när man ser ﬂygning som en hobby.
Privatﬂyget betraktas ju utifrån
som en actionbetonad verksamhet.
Det är farligt att prata om skillnader, men generellt sett är killar mer
äventyrliga av sig, säger han.
Historiskt sett har det alltid varit
få kvinnor som ägnat sig åt klubbﬂyg, till och med ännu färre.
I de yngre årskullarna kan andelen tjejer vara något större, men det
är inte säkert att det blir någon förändring på sikt, menar Rolf Björkman. Det gäller ju att dom stannar
kvar också.
Inom hängﬂyget, där Rolf Björkman tidigare var engagerad, hade
man en kampanj med halva priset
för tjejer. Inte ens det hjälpte.
Omgivningens reaktioner kan
spela roll.
– En kille som säger till sina kompisar att han ska ta ﬂygcertiﬁkat
vinner genast beundran. Det är inte
säkert att en tjej möter samma reaktion. Man ifrågasätter istället hennes omdöme, säger Rolf Björkman.
En lösning tror han skulle vara
att hitta kvinnliga förebilder.
– Men det är lite moment 22 av
det hela. Finns det få förebilder blir
det heller inga nya.
En av de få förebilderna är nätver-

de. De tar fortfarande idag ett större
ansvar för barnen.
Lisbeth Lewander tror inte på
olika psykologiska förutsättningar
för män respektive kvinnor i detta
fall.
– Forskningen pekar åt olika håll
vad gäller att läsa kartor och spatial
förmåga (rumsföreställning). Men
jag vill mer fokusera på kvinnornas
livssituation.
Sociala förväntningar spelar betydligt större roll tror hon.
– Kvinnor har fått lära sig att ta
hand om varandra, röra sig i den
lilla världen, medan män skolas in
i att synas och ta för sig av det offentliga livet på ett annat sätt.
Ska man då bryta sådana könspolariserade mönster i samhället?
– Om någon känner sig utanför
är det viktigt. Man måste också ta
tillvara på resurserna annars är det
slöseri med de begåvningar som faktiskt ﬁnns, säger Lisbeth Lewander.
/Carl-Johan Sundberg
länktips: www.tjejerﬂyger.se

Info från LFV
Hoppas att ni lyckats att få några vinterﬂygtimmar trots det stundtals svåra väderläget. Nu när våren nalkas hade
jag tänkt att det vore bra att damma av kunskaperna när det gäller luftrumsindelningen i den norra delen av Göteborgs
Terminalområde. Ett förslag är att ni begrundar de bilder som följer tillsammans med er ﬂygkarta.
Som ni ser så varierar luftrummen kraftigt beroende på vilka instanser som har öppet. Det är därför viktigt att se efter
vilka öppettider som gäller och även lyssna noga på frekvensen för att undvika att överraskas av kontrollerad luft.

Vi börjar med att titta på exemplet då ATS Trollhättan och ATS Såtenäs är stängt. I detta fall är det Göteborg
kontroll och Malmö kontroll som kontrollerar luften enligt givna höjder. G-luft råder under 4500 fot MSL över
Trollhättan, Såtenäs och Lidköping. Det är dock viktigt att vara på sin vakt eftersom Trollhättan och Såtenäs kan
öppna med mycket kort varsel.

I nästa exempel har Såtenäs öppet vilket medför att ATS Såtenäs disponerar luftrummet ovanför 1500 fot MSL över
Trollhättan och Lidköping upp till ﬂygnivå 95. Med andra ord så ”lånar vi ut” en del av Göteborgs TMA. Såtenäs
kontrollzon är naturligtvis också aktiv.

Alternativ 3. När både ATS Såtenäs och ATS Trollhättan har öppet ser det ut som följer: Såtenäs disponerar luftrummet över Trollhättan, Såtenäs och Lidköping mellan 1500 fot MSL och ﬂygnivå 95. Såtenäs kontrollzon är aktiv
liksom Trollhättans kontrollzon.

Det ﬁnns också en fjärde variant på luftrumsindelning och den inträffar då enbart ATS Trollhättan har öppet. Detta
medför att Göteborg kontrollerar mellan 4500 fot MSL och ﬂygnivå 95 ovanför Trollhättan, Såtenäs och Lidköping. Trollhättan kontrollerar luften från GND i sin kontrollzon och från 1500 fot MSL i resten av TMA-sektor
Trollhättan och upp till 4500 fot MSL. G-luft råder över Såtenäs och Lidköping.
/Lasse Ek - LFV

Höga avgifter tynger piloter
Det är inte bara de höga bränslepriserna som dränerar piloternas plånböcker. Idag betalar man dessutom
höga avgifter till Luftfartsstyrelsen.
Att lösa ut ett certiﬁkat på fem
år kostar numera 5 820 kronor. Det
innebär att Luftfartsstyrelsen i genomsnitt drar in drygt 5 miljoner
kronor per år i certiﬁkatavgifter enbart från PPL-piloterna. Specialbehörigheter är inte inräknade.
Risken ﬁnns också att blivande
piloter motas i grind. En PPL-elev
måste idag lägga ut nära 15 000 kronor i administrativa avgifter innan
han eller hon fått sitt certiﬁkat.
Men det har varit dyrare. Tidigare utfärdades ett elevtillstånd på fem
år. Många ringde då till Luftfartsstyrelsen och var förtvivlade över
den höga startkostnaden. Numera
utfärdas elevtillstånden i stället på
två år eftersom de ﬂesta blir klara
med sitt certiﬁkat inom denna tid.
Certiﬁkatavgifterna har höjts
kraftigt på senare år och förra året
minskade antalet PPL-licenser med
12 procent. Höjningarna kan antas
vara en av orsakerna.
– De största höjningarna gjordes
under den gamla organisationen,
menar Kerstin Lindblom, chef för
ekonomienheten på Luftfartsstyrelsen.
Hon syftar på att myndigheten
bildades så sent som i januari förra
året och är därmed inte ansvarig för
den kraftiga prisutvecklingen.
Beloppen kan tyckas orimliga
om man jämför med andra verksamheter. En uppﬂygning kostar
idag 5 400 kronor samtidigt som
Vägverket tar 645 - 845 kronor för
en uppkörning.
Det rör sig visserligen om helt
olika volymer, men en förklaring
till den stora prisskillnaden är att
uppkörningsavgiften inte fastställs
av Vägverket utan av regeringen.
Luftfartsstyrelsen får däremot själv
besluta om sina avgifter och for-

mellt ﬁnns inget pristak.
– Nej, det gör det inte, säger
Kerstin Lindblom. Vi är inte en anslagsﬁnansierad verksamhet utan vi
måste ta betalt för vad det kostar.
Luftfartsstyrelsen är självförsörjande och måste ﬁnansiera varje
delområde som man ansvarar för,
till exempel certiﬁkaten.
Men det ﬁnns frågetecken. I sin
årsredovisning skriver man att: ”En
genomsnittsarbetstid för en certiﬁkatförnyelse är 45 minuter.” Det
kan då tyckas märkligt att en PPLpilot ska betala 5 820 kronor för en
sådan handläggning.
Förklaringen till det höga beloppet är att pengarna ska täcka diverse
kostnader under fem år.
Enligt Luftfartsstyrelsen går 460
kronor till Haverikommissionen
och 1 430 kronor går till intresseorganisationer, bland annat KSAK.
Resten, knappt 4 000 kronor, går
till att bära de egna kostnaderna.
Hit räknas utgifter för att hantera
beslut, registrering, telefonservice,
överklaganden, anlitande av medi-

cinsk expertis, arkivering samt att
upprätthålla regelverken.
Men vad jag erfar har man insett
att kostnadsläget är orealistiskt för
privatﬂygarna. Alltför många riskerar att lägga av vilket i sin tur skulle
minska certiﬁkatintäkterna. Därför
jobbar man på att sänka priserna.
Det är ett resonemang som Kerstin Lindblom inte känner till.
– Men vi ser över dem så att vi
inte tar ut överavgifter. Vi förenklar
ju också rutinerna. Till exempel har
vi sänkt avgiften för att skriva teoriprovet eftersom det snart görs på
dator, berättar hon.
Förra året gjorde Luftfartsstyrelsen
en vinst på 54 miljoner kronor, men
några påtagliga förändringar av avgifterna är inte att vänta på sikt.
/Carl-Johan Sundberg

Äntligen EK långnav!
Så var det då dags drygt ett år senare för EK långnav till Karlstad.
När jag säger ett år senare så syftar
jag på min första EK ﬂygning. Den
som känner mig vet ju att jag varit
ﬂygrädd och höll på att dö av skräck
inför min första EK ﬂygning. Hur
kändes det nu undrar man ju då.
Jo då skit skraj! Vaknade tre gånger
under natten och svettades. Men
tog mig ut till Säve så tidigt som kl
07:00 och väntade på att Christian
Forsäng skulle dyka upp! Kollade
vädret på 420 olika sajter, de ﬂesta
var eniga om att det skulle komma
en front glidande över landet men
LFV höll inte med. Skillnaden från
när jag ﬂög min första EK tur var
att nu hoppades jag att vädret skulle
tillåta min ﬂygning, det gjorde jag
inte då. DÅ hoppades jag att det
skulle regna och hagla så jag inte
skulle komma iväg. Nu kändes det
angeläget om att komma iväg. Jag
hade planerat in ﬂygningen åtskilliga gånger och det hade blivit avbokat. Det hela kändes som att gå
till läkaren och få ett årderbrock
bortopererat.
Plötsligt dök både Christian och
J-O upp och ﬂinade åt mig där jag
satt i mörkret i Brieﬁngrummet.
Vi ringde metrologen och hon lät
väldigt positiv. Det var ju i och
för sig inte hon som skulle ﬂyga…
Sketkärring tänkte jag faktiskt men
ändå skönt att få gjort det hela.

Jag knallade ut till Martin Gustav
som börjar känna igen mig när jag
kommer. Viftar liksom på stjärtfenan lite. Hon känns trygg. Man har
börjat lita på henne.
Fick hjälp att tanka av de vänliga medlemmarna i klubben. In i
klubbhuset igen och ringa in färdplanerna. Återigen en kvinna som
lät så där positiv och glad. Man
blir ju nästan förbannad. Jag kände
mig mest febrig, trött och svettig.
Sen tog jag plats bakom rodren och
startade upp. Det kändes faktiskt
riktigt bra. Gillar den nya snapspumpen som dom har monterat in i
KMG. Den andas ju kvalité. Anette
vet vad jag tycker om snapspumpar. Vi provade att ﬂyga med den
ute och det var sådär. Ropade upp

Säve och vem svarade där om inte
Nickan! Hon lät som hon var nygift eller nått. Kvittrade liksom som
en fågel. Jag svarade upp så gott jag
kunde i mikrofonen. Försökte låta
sådär lite nasal som en 737-kapten.
Gjorde motoruppkörning på väntplats bana 01. Sen ﬁck jag starta
med backtrack för det låg ett bälte
av dimma i slutet av banan. Gröna
motorvärden på 2000 varv och sen
släppte jag på hela hästkraftskapitalet under huven. Hon morrade som
en Dobberman med ungdomsﬁnnar
när hon svepte iväg över banan mot
ESOK. När jag kom upp på 1500
fot så insåg jag att vädret var bättre
än allt jag tidigare varit med om!
Helt stilla och sikt som var oändlig!
Fick klart att skifta GBG kontroll
och steg till 2500 och sedan körde
jag en Ivan (Åt en banan).
Det var bara att luta sig tillbaka
och njuta av skådespelet. Det kändes helt underbart. God ut sikt och
lugn och ﬁn luft. ESGT låg där
och väntade på att vi skulle studsa.
Det gjorde vi och om jag säger att
det var in ﬁn landning så blir det
ju svårt att bevisa men det var det
faktiskt!
Sen bar det av ut mor Ekenäs
mosse och Mellrud. Ska man få
motorstopp så vill man ju ha det
just här. Så platt och bara ängar. Efter vägen så plåtade jag en hel del
och det var häftigt att se hur solen

började värma upp dom små bondgårdarna under mig. Ja vi surrade
vidare igenom luften och rätt som
det var så uppenbarade sig Åmål
under oss. Man såg också röken
från Grums som ju är kanon som
riktmärke. Skruvstad och sedan
landning på ESOK. Fick ligga ett
par varv i väntläge.
När jag parkerat maskinen så
kände jag mig väldigt stolt. Nu
hade jag besegrat mig själv och min

ﬂygrädsla. Inte ensam utan med
hjälp av ett antal ﬂyglärare vänner
på klubben och andra som orkat
med mitt eviga tugg om den förbenade trippen till Karlstad. Nu
stod jag här, det kändes helt grymt
faktiskt! Inte alls som jag hade trott
utan lugnt och ﬁnt i magen! Knallade in och beställde en stor whisky!
Nä, jag skojar givetvis; en kopp
kaffe och ostfralla blev det. (Ja jag
vet Christian att dom har massor av

annat också.) Slog mig ner och då
kom det två reportrar och började
intervjua mig. Blev förvånad och
kände mig som Charles Lindbergh
ett tag ända tills dom berättade att
dom gjorde ett reportage om ﬂygplatsen fortlevnad. Sen ﬂög jag hem
mot ESGP. Kändes mysigt att höra
Sävetornet när jag skiftade 119.05
på slutet av resan. När jag landat
så kom Christian, JO och Kalle ut
och välkomnade mig. Det kändes så
bra! Under dessa två och halvt åren
jag kämpat så har jag blivit av med
en sak men fått en massa andra nya.
Jag har blivit av med min ﬂygrädlsa
men fått en massa nya goa vänner.
Vill tacka Er alla för allt stöd och
peppning ni gett mig! Det gör mig
stolt att få ingå i ett så bra gäng! Nu
är det bara uppﬂygningen kvar!!
Salve!
/Anders Lundin
Hur det gick sedan? Kika i listan här
under - Grattis Anders!
/Redax

Visst är det kul!

Grattis!

Att läsa om andra medlemmars erfarenheter och ta del av deras historier
kring ﬂyg. Givetvis sitter du också på en sån där historia som du brukar
berätta kring ﬁkabordet eller på släktmiddagen. Skriv ner och skicka in
den till oss i redakrionen så bjuder du hela klubben på en stunds nöje
och inspriration. /Redax

Elever som klarat sin PPL:
Anders Lundin
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