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Seilflysport har inngått avtale 
med Segelfliegen

Av Ole Baartvedt

Segelfliegen er om mulig det 
beste seilflybladet på markedet. 
Bare så synd det er på tysk  
mener mange.

skal selvfølgelig henvise til kilden 
og kreditere de som står bak tekst 
og bilder. Vi skal også gi våre lesere  
informasjon om hvor de kan bli 
abonnent av Segelfliegen dersom 
de ønsker det. Så her kommer det  
enkelt og greit:
• www.segelfliegen-magazin.de
• prisen er absolutt grei - 47 Euro 

per år for seks utgivelser levert 
rett i postkassen din i Norge.

Videre diskuterte vi norsk tekst til 
utvalgte artikler lagt som innstikk 
i bladet. Men da Helge forsto at de 
fleste Skandinaver er fortrolig med 
engelsk, fikk han blod på tann. For 
de planlegger faktisk å komme med 
en helt og holdent engelsk versjon av 
bladet. Med engelskslesende nord- 
boere ble plutselig potensialet for 
abonnenter større enn han hadde 
tenkt seg. Vi håper du som leser 
får glede av vår nye avtale og at du 
finner veien til Segelfliegen sine nett- 
sider for en nærmere titt.

For to år siden på Areo 09 hadde 
vi den første uformelle ”treffen” 
med folk fra det tyske magasinet 
Segelfliegen. Vi fikk etter det lov til 
å oversette noen av deres original- 
artikler mot å oppgi kilden. Det har vi 
gjort fra tid til annen de siste årene. 
Under årets Aeromesse i Friedrich-
shafen hadde vi en litt mer alvorlig 
prat med dem. Denne gang med Helge  
Zembold, sjefsredaktør i bladet. 
Etter noen sparringrunder forsto 
begge fort at vi kunne ha flere felles 
interesser ved et tettere samarbeid. 
Det finnes Segelfliegen abonnenter i 
Norge, om et fåtall. De innvidde jeg 
har sporet opp melder det samme. 
Fantastiske bilder, men vrient å lese 
tysk. Og med teksten på papir blir 
Google Translator fort tungvint. 

Flere muligheter
I første rekke går dealen ut på at vi 
fritt kan trykke et par aktuelle ar-
tikler i hvert nummer og vi får denne 
gang tilgang på originalbilder. Vi 

“Etter noen 

sparringrunder 

forsto begge fort 

at vi kunne ha 

flere felles  

interesser ved et 

tettere  

samarbeid. 
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FORSIDE:  
Flyskrekk jeg? Å NEI!
Strakhåndsbilde Ane Lodden Boine.  
I bakgrunnen instruktør Trude Liavåg.
 
BAKSIDE:  
Lentic over rikssenteret i juni.
Foto: Claus Nedergaard Jacobsen

innhold

Cumulusene setter ofte sitt preg 
på sommerhimmelen.  Lenticene 
likeså.  Det er i slikt vær vi seilflygere  
trives best. Vi utnytter elementene  
til å holde oss oppe og vi vet  
hvorfor fuglene synger. Hørt den 
før? Sikkert!

Du har nok mange venner. 
Venner som av og til er opptatt 
av dine interesser.  Fly og flyging. 
Både i selskapelige sammen- 
henger og i daglige vendinger får 
du spørsmål om hobbyen din – 
seilflyging. Inviter kompisen din 
på en flytur!  Tidligere introdu- 
serte vi begrepet ”Fly med en 
kompis!” I sommer er det tid for 
å gjøre alvor av tankespinnet.  
Operasjon overtalelse er over. Det 
er nå det gjelder! Det kan bli nye 
seilflygere av slikt.

Vi ønsker hver eneste en som fatter  
interesse for det vi driver med, hjer-
telig velkommen til vår verden. Både 
som piloter, teknikere eller bak-
kemannskaper.  Enkelte klubber er  
råe på å rekruttere nye medlemmer.  
Hos andre står det stille. Kanskje 
fasinerer ikke den slags flying? Det 
er kanskje ikke tøft nok?

Svært mange er opptatt av flyging. 
Ung som gammel.  Flyging fasinerer.   
Mange har tenkt tanken om å ta 

skrittet fullt ut.  Det er nettopp nå du 
har muligheten til å nå disse.  Kanskje  
hjelper en plakat på skolen?  I lokal-
avisa? I prat på hjørnet eller en invi-
tasjon til flyplassen?  Mulighetene er 
mange. Tiden er inne.   

Sesongen 2011 skal formes videre.  
Greit å vite, særlig nå. Fly med en 
kompis! Da gjør du mange en god 
tjeneste.

Jan Erik Kregnes
Leder S/NLF
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Det vil bli konkurrert i to klasser som Sportsman og Advanced, program- 
mene er nå tilgjengelig for de som vil og bør komme tidlig i gang med 
trening. Norske piloter blir rangert som Norsk mesterskap i deltagelsen

de som ikke flyr spesielt mye acro 
eller som ikke har konkurrert før er 
dette en fin og snill start på konkur-
ranseflyvning i acro. Her vil man fly 
to omganger med samme øvelser 
som blir bedømt. Minste tillatt 
høyde er 400 meter. Sportsman blir 
dømt etter IAC regler.

Advanced:
Denne klassen krever et fly som un-
limited acro sertifisert, eks. Pilatus 
B-4 PC11 AF eller tilsvarende. Her 
må en være klar over at det vil bli 
fløyet i tre ulike programmer, mer å 
holde styr og trene på. 

under dette kan man bli disket eller 
øvelser nullet ut. 

Disket er mest sannsynlig. 

Norsk basic konkurranse, bare  
positive øvelser:
Der har vi måttet begrense oss til å 
prioritere den Nordiske konkurranse- 
aktiviteten og deltagere.
Bare denne delen kan kreve opp mot 
40 slep på en dag. Dette ble gjort på 
Dala Järna i Sverige i 2010, det må 
her nevnes at dette var anstrengt for 
dommere og arrangøren. 

Skulle vi her bake inn 5 – 10 norske  
”basic-piloter” ville vi sannsynligvis  
fått problemer.

Uansett så vil vi komme tilbake til en 

norsk acro-konkurranse i september  
hvor vi kårer en vinner i basic- 
øvelser. På høsten har flere fått 
trent grundig og flere kull er ferdig 
med sommerens acrokurs. Det må 
også her nevnes at når vi først har 
et dommerpanel tilstede så kan de 
som vil fly, fly hvilke øvelser (klasser)  
de vil og bli bedømt. Stedet som blir 
vurdert er Starmoen, eller andre 
forslag hvis noen har et uforstyrret 
sted med fasiliteter. Viktig å tenke 
på her er at ikke annen lufttrafikk 
amputerer en som flyr i ”boksen” og 
må bryte programmet. At flyene er 
lette å stille på grid er et poeng slik 
at stressnivået kan holdes nede. Blir 
vi mange, og det kan det bli, da er 
det viktig med slepekapasitet. 

Det er Norges tur igjen til å arrangere:

Nordisk acro 2011
Starmoen 15. - 17 juli

• Compulsory tvungen som pub-
lisert er det kjente programmet. 

• Unknown et ukjent program som 
dommerne vil utlevere. 

• Free som er pilotens eget program. 
Minste tillatt høyde er 200 meter.

Advanced blir dømt etter FAI regler.

Minste tillatt høyde:
Arrangementet vil søke og får innvil-
get dette fra tilsynet for konkurre-
rende piloter under Nordisk mester-
skap.

Merk: Flyr man en eller flere øvelser 

Norge kommer trolig til å stille med 
flere enn noen sinne i begge klass-
ene hvis ryktene fra diverse klubber  
og piloter viser seg å stemme. 
Sverige vil trolig stille med 8 piloter, 
hva finnene gjør gjenstår å se, 4 – 6 
piloter er ikke usannsynlig.  Videre 
får vi håpe på at andre Nordiske land 
som eks. Danmark kommer inn i 
konkurransen for fullt.

Sportsman:
Merk dere at denne klassen kan fint 
utføres med en ASK-21 som vil bli 
stilt til rådighet for de som ikke stiller 
med egne private eller klubbfly. For 

Selebert besøk på Starmoen høsten 2008, 
dette får vi til igjen. Det blir Nordisk og 

Norsk mesterskap i ett.

Acrocamp i Eskilstuna den  
28. mai –  6. juni:
Dette er noe å tenke på for den som 
vil satse litt på acro i år. Her kan 
man melde seg på og få instruksjon 
og delta på ulike temaer som opp-
visningsflyvning m.m. Man kan fly 
øvelser og programmer for et dom-
merpanel og bli bedømt. Gå inn på 
deres hjemmeside for å lese mer.

Av Geir Saxegaard 
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Dette er historien om hvordan mitt syn på 
flying forandret seg fra ulogikk og død til fly-
forståelse og pur glede, med noen sommer-
fugler i magen underveis, såklart.
 

Men prinsipper er til for å brytes,  
og dagen etter ankomst til Starmoen  
fant jeg meg selv sittende en  
tur i slepeflyet...

dit for å se på folk fly seilfly, og først 
og fremst finne ut var et seilfly var. 
Planen var enkelt og greit å dra dit 
for å ta det med ro, og hvertfall ikke 
opp i et av flyene. Jeg har nemlig 
flyskrekk, veldig flyskrekk. Jeg liker 
rett og slett ikke å fly, for jeg klarer 
ikke se logikken i at en svær blikk-
boks full av folk klarer å holde seg i  
lufta. Jeg har sett døden i øynene 
når Widerøes propellfly har tatt av  
i snøstorm i Lakselv (på vei til Tromsø),  
og har bedt til alt mulig rart av gud-
dommeligheter på flyet mellom  
Tromsø og Trondheim. For å si det  
på en annen måte; hadde jeg hatt  
bil hadde jeg uten tvil kjørt nord-sør  
når det er ferietid, men en student- 
tilværelse har ikke tillat dette. Så på  
vei til Starmoen tenkte jeg; ”Sette meg 
i et fly på Starmoen? Over my  
dead body!” 
 

Flyskrekken som fløy vekk

På slutten av sommeren 2010 var 
jeg på storbyferie ei uke, og ved 
ankomst til hjemlandet var jeg full 
av nye inntrykk og litt sliten. Jeg 
hadde ikke vært lenge på Garder-
moen før jeg fikk melding av pilot 
Liavåg om at jeg kunne komme til 
Starmoen for å slappe av der et par 
dager, og det fine med sommer-
ferie er at man kan si ja til sånn på  
sparket. Pilot Liavåg lokka meg med 
koselige folk og en kaffekopp, og 
hvem kan si nei til noe sånt?! 

Så plutselig befant jeg meg på et tog 
til ”Starmoen”, hvor og hva dette 
Starmoen var (og er) visste jeg ikke. 
Eller, jeg visste at det var en flyplass, 
men for ei som bare har sittet på 
med store rutefly i løpet av et liv, 
og ikke vært veldig flyinteressert, 
klarte jeg ikke forestille meg hva jeg 
var på vei til. Jeg trudde jeg skulle 

vet om. Vi var nemlig i f**ns fritt 
fall en stund, hun ”bare” dro i brem-
sen i 500meters høyde sånn at vi 
falt, men trur du ikke hun retta flyet 
opp og fløy videre etterpå?! Det er 
det sykeste jeg har vært med på!  
 
 
Så, hvordan utartet dette seg da, 
tenker sikkert du. Og akkurat deg har 
jeg tenkt på, så her får du Ane-i-et-
seilfly-ca-trinn-for-trinn;

Trinn en; 
Peptalk med piloten du skal sitte på 
med.

Trinn tre; 
Bli spent fast i flyet;
 
 

...og ja, litt skummelt var det, men 
det var ikke døden. Det føltes som å 
sitte på en motorsykkel, bare i lufta, 
og det var jo faktisk litt gøy. 

 
Nede på bakken igjen fikk jeg endelig  
se seilflyene i aksjon, og jeg fikk være  
med på å dytte flyene hit og dit, og 
gjøre sånne ting som jeg egentlig 
ikke skjønte så mye av. Her må jeg 
bare si at jeg aldri hadde sett et seil-
fly før, men jeg regner med samtlige 
av dere er enige med meg om jeg 
sier at et seilfly er et vakkert syn!  

Senere samme dagen fikk jeg 
beskjed fra pilot Liavåg; ”Kom, bli 
med!”, og jeg turte jo ikke si nei til  
Liavåg når hun stod klar med fall-
skjerm, fly og seg selv til disposisjon.  
Etter turen med henne, kan jeg trygt 
si at hun er den beste piloten jeg 

  
Her illustrert ved en knakende flink 
pilot jeg ikke husker navnet på og en 
knakende kjekk elev som jeg husker 
navnet på, men det er min hemme-
lighet. 
 
 
Trinn to; 
Fallskjerm på!  
 

Meg og pilot Liavåg. 
 
 
 
 

Trinn fire; 
Fest deg til slepeflyet, snakk litt på 
radioen med de på bakken og han 
i slepeflyet, og bli slept opp i lufta. 
Det er forresten en absurd følelse og  
bli slept opp i lufta. Til den dagen 
hadde jeg hørt om slepebiler, og 
tanken på at et fly kunne slepe et 
annet fly etter seg i lufta var helt 
uvirkelig, men det går altså helt  
fint an. 

Tekst: Ane Lodden Boine
Foto: Ane Lodden Boine og  

Ole Andreas Jordet

Trinn fem: 
Sitt stille, snakk med piloten, se på 
slepeflyet, se litt ned på bakken, og 
lukk øynene for hjelpe meg det er 
langt ned. På et tidspunkt sier du; 
”Takk for slepet” til slepeflyet, fordi 
du vil fly selv, og plutselig sitter man 
bare der i et pappbeger i løse lufta. 
Det første jeg tenkte da vi løsnet oss  
fra tryggheten til slepeflyet var;  
”Ååååå, masse-stygge-ord, nu dør 
vi!!!”, men så gjorde vi ikke det, vi fløy. 

“Det første jeg  

tenkte da vi løsnet 

oss fra tryggheten 

til slepeflyet var; 

”Ååååå, masse-

stygge-ord, nu 

dør vi!!!”, men så 

gjorde vi ikke det, 

vi FLØY.” 



Vi er inne i en brytningstid, det er sikkert. Også 
på mediefronten og for Seilflysport gjelder  
intet unntak. Derfor er det i høst spesielt viktig 
å spørre nettopp DEG!

Vi har mistet vår dyktige redaktør 
gjennom mange år, Jon Marthins. 
Skal vi fortsette som før må vi finne 
en ny som kan ta opp hansken og 
”Fly etter Jon”. Men det finnes alter-
nativer som vi kan gå for dersom det 
er hva menigheten vil. De forskjellige 
mulighetene  styret ser er:
• Fortsette som nå med tre eller fire 

nummer per år med ny redaktør
•  Ha egen seksjon i Flynytt på samme 

måte som Mikrofolket
•  Gå over til en ren Nettbasert utgiv-

else gjennom en egen nett-side
•  Satse sammen med svenske 

Segelflyget om et felles nordisk 
magasin”Nordic Gliding”. Dette vil 
bety en felles redaksjon med en 
sjefsredaktør og et blad med nor-
ske, svenske og engelske artikler.

Om enn en noe mer perifer idè, men 
det er også mulig å få til et samarbeid 
med Segelfliegen der vi får et blad 
med alle engelske artikler, fratruk-
ket Germanske nyheter og lokalstoff, 
og i stedet for dette trykke femten til 
tyve sider med norsk lokalstoff.

Det er fordeler og ulemper med alt. 
Også en eventuell omlegging av Seil-
flysport. Vi vet det er nok av folk som 
vil ha det akkurat som nå. Det kan vi 
klare med noen ivrige sjeler som har 
kunnskap og lyst til å lage blad.  

Hvordan vil du ha  
Seilflysport i fremtiden?

Når det gjelder kroner og øre så 
dekkes kostnadene til layout og tryk-
king per dato, akkurat på håret av 
prisen hvert medlem betaler sam-
men med de annonseinntektene 
vi skraper inn. Skulle vi gå for egen 
seksjon i Flynytt blir det en mer kost-
bar affære.  Det samme gjelder en 
co-operasjon med Segelfliegen, men 
i begge disse tilfelle vil jo leserne 
få mer produkt for pengene. Om et 
eventuelt felles nordisk blad vil bli 
dyrere vet jeg ikke, men det vil nok 
trolig ligge mer på nivå med prisen 
for dagens Seilflysport. Et rent net-
tbasert medlemsorgan vil kunne bli 
betydelig billigere.

Så er det dette med papir kontra nett. 
Eget blad kontra noe sammen med 
andre. Det blir en viktig debatt som 
medlemmene må bidra til å avgjøre. 
Vi vil derfor i løpet av sensomme-
ren gå ut med en nettbasert spørre- 
undersøkelse. Tross dette er det helt 
OK å sende NLF egne meninger om 
saken. Helst ikke avhandlinger over 
flere sider, men heller et kjapt notat 
om ditt syn. Ønsker du anonymitet 
må du vente til nettavstemmingen.

Hilsen Ole Baartvedt, denne gang på 
vegne av Styret i S/NLF 
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Trinn seks; 
Legg livet ditt i pilotens hender og 
la han/hun fly litt akrobatikk. Dette  
klarer  du ikke ta bilder av fordi  
adrenalinet pumper og du trur du  
skal  dø, samtidig som du ler, fordi det  
er merkelig nok gøy å leke  
døden-leken! 

 
Trinn sju; 
Ta bilde av deg selv og piloten i lufta.  

 
Liavåg ler, jeg hyler og ler av glede og 
dødsangst. 
 
 

Trinn åtte; 
Gå inn for landing;
  
”Boine and Liavåg..final..in for land-
ing...FLØTT DOKKER NO KJÆM VI!”
 
 
Trinn ni; 
Etter landing, stå stille ved seilflyet, 
filosofer litt, og se på andre som flyr.  
  

 
Dette ble da skrevet i august 
2010, og flyskrekken tok tydelig-
vis ut permisjon etter den dagen. 
For det som skjedde etter at jeg 
kom hjem fra Starmoen, var at 
jeg kjente en merkelig følelse i 
kroppen, og jeg fant fort ut at 
det var en lengsel etter å sitte i  
en plastboks 600m over bakken.  
I etter tid har jeg gjort noe med 
det, og jeg har vært to turer til 
oppe i lufta og kan per dags dato 
gratuleres med å inneha en time 
blank i flytid. Jeg tror alle som 
leser Seilflysport tenker at det 
ikke kan kalles flytid, men da 
mener jeg at man må huske på 
hva de sa den gangen de tok seg 
en tur til månen; ”One small step 
for man, one big step for man-
kind.” Alt er med andre ord rela-
tivt for i dette tilfellet heter det 
nemlig ”One small step for man-
kind, one big step for (wo)man!”

Snakkes plutselig på  
Elverum eller Oppdal! 

:)))

Jeg kom raskt fram til konklusjonene 
om at; ”Nei, dette var nok ikke vårt 
siste møte, seilfly LN-ett-eller-anna.”
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Det begynte med 
noen famlende forsøk 
med en eller annen 
GPS sirlig koplet til 
en Palm eller iPaq 
36xx ett eller annet. 
Nå over ti år senere 
finnes mange løs-
ninger, blant dem  ”en 
med alt” til førtitusen.

De første spede forsøk med GPS og 
iPaq var ikke for alle. Det var rett 
og slett for mye plunder. På samme 
måte er ikke den feteste av dagens 
LX system eller en fancy ”Glass-cock-
pit” for alle heller. Ikke fordi det er 
noe galt med dem, bortsett fra prisen  
da vil nok mange si.  Men seilflygere  
har forskjellige behov, forskjellig 
kunnskap om bruk og forskjellig bud-
sjett. Ikke alle ønsker datasystemer 
om bord som ”netter” sammen alt 
av tilgjengelige informasjoner som 
static, pitot, ballast, utetemperatur, 
GPS, FLARM, ADS-B og mer til.

Noen vil rett og slett ha noe som er 
enkelt og leverer de mest nødven-
dige funksjoner for  ”Movin Map”, 
luftrom, vendepungter og oppgave-

flyging. Og som passer i klubbfly. For 
du vil kanskje ha ditt eget opplegg 
som kan tas med hjem.  I 2010 kom 
Oudie. Nesten ”en med alt”. I alle 
fall med mulighet til å konfigureres 
til en avansert edderkopp for flyets 
samlede informasjoner i dataformat.  
Eller du kan benytte den som levert, 
- en kompaktenhet.

Bil GPS
For egentlig er dette en bilnaviga-
tor, også kalt PNA eller PND,  utstyrt 
med intern GPS, operativsystem og 
berøringsfølsom skjerm. Som Oudie 

- levert med seilflyprogramvaren 
SeeYou Mobile. Lekkert satt sammen  
som et ”kit” med kabler, sugekopp-
holder og etui. Dersom du vil 
”knotte” litt, kan du endre oppsettet 
til å hente inn eksterne data fra 
Flightcomputeren din, logger eller 
FLARM. Men om du ”bare” vil ha 
den som den er, er det tut og kjør. 
Og etter de observasjoner jeg selv 
gjorde i sesongen 2010 var det bra 
salg av denne løsningen, priset til ca 
5500 kroner.

Kina+ USA
Siden Oudie er basert på en tilpasset,  
men i bunn og grunn helt standard 
bilnavigator, finnes det alternativer. 
Blant flere har konkurrenten Win-
Pilot også laget en PNA versjon av 
sin WinPilot Versjon 12. I løpet av 
2011 kommer de også med en iPAD 
versjon(Mac). Du kan også kjøpe kun  
programvaren SeeYou Mobile fra 
Naviter(norsk forhandler for SeeYou 
er Lars Rune Bjørnevik). I vinter får 
du WinPilot programmet på tilbud til 
99 USD, altså ca 600 kroner. Derfor 
klarte jeg ikke å dy meg og kjøpte inn 
tre fire forskjellige varianter og stør-
relser av PNA’er fra Kina.  Jeg kjenner  
WinPilot best og lastet de med dette 
programmet. PNA versjonen til Win-
Pilot fungerer på PNA’er som har 
Windows CE operativsystem. Jeg har  
prøvd ut enheter med både 4, 5 og 
7 tommers skjerm. Sistnevnte hadde 
til og med direkte inngang for 12 volt. 
De andre leveres med adaptere fra 
12 volt til 5 volt med USB-plugg som 
er vanlig ladeport for slikt utstyr.  Syv-

tommeren er litt tung og stor etter  
min smak, men passer sikkert  
godt for side-by-side motorglidere 
med bedre plass og mer ”Power”. For 
strømforbruket på denne er 300 til 
400  milliAmpère, avhengig av  opp- 
sett av bakgrunnslys på skjermen.

Mye funksjonalitet
Enhetene leveres komplett med  
alskens ledninger, ladere, sugekopp-
holder og til og med minnekort på 
2 Gbyte følger stort sett med. Uten 
ekstern powertilkopling vil enhetene 
fungere i tre til fire timer på intern-
batteriet, avhengig av bruken. En PNA  
med intern GPS bruker nødvendig-
vis litt mer strøm kontra en vanlig 
iPaq(PDA). Bilnavigator- skjermene 
har litt variabel kvalitet og sollys-
funksjonalitet.  Men styrer du unna 
de billigste til under 100-120 USD er 
det ”No problem”. De beste har til 
og med HD oppløsning og kan samti-
dig benyttes til alt mulig annet, som 
bilde og videofremviser, MP3 spiller, 
– også med FM-sender, ”blåtann”-

kommunikasjon, hands-free for  
mobiltelefon, med mer. Du kan godt 
ha flere navigasjonsprogrammer in-
stallert og dermed bruke enheten 
som bilnavigator når du ikke flyr. På 
en av PNA’ene måtte jeg justere litt 
på fonter fordi skjermoppløsningen 
var avvikende fra spesifikasjonen til 
WinPilot. WinPilot kan settes opp til 
å vise både portrett eller landskaps-
visning slik at du kan velge liggende 
eller stående skjerm etter egen 
smak. Denne løsningen kan ikke 
tilkoples dataport for eksterne data. 
Prisen er forøvrig hyggelig. Med vin-
terpris på WinPilot ender du opp 
totalt rundt 2000 kroner med søkke 
og snøre. Da med moms på Kina- 
varene. Selv med full pris på ca 1500 
kroner (249 USD) for WinPilot ender 
totalen under 3000 kroner.  Med 
SeeYou Mobile som koster ca 1700 
kroner(199EUR), blir totalen dermed 
et par hundre kroner mer. Oppgitte 
priser på programvare er hentet på 
nettet hos produsentene i utlandet.

Fem tommeren montert i ASK 21 Mi. Tønsberginstruktørene blir i år testkaniner, med Kina-
navigator om bord. I framsetet fortsetter TSFK med iPaq 5500 koplet til ekstern GPS-logger.

To ekstra tommer gjør mye. Vekt, størrelse og strømforbruk gjør 
sitt til at ” 7-tommeren” nok er best egnet for Touring-folket med 

Side-by-Side cock-pit’s. 

Komplett ”Moving Map” 
for to-tre lapper
Av Ole Baartvedt
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Tanken slår meg nok en gang. Er 
det mulig å finne noe spennende 
som ikke var der i fjor? Nå ja, - nå 
var jo ikke seilflyprodusentene der i 
2010. De var visstnok blitt enige om 
en stille boikott etter at messen gikk 
over fra to års intervall til å bli en 
årlig seanse. Så skulle de skuffe oss 
med mangel på nyheter er krisen 
fortatt langt unna. Hele Baden og 
Bayern området er perler på denne 
tiden av året. Full blomstring på alle 
kanter, myke aftener og mye godt 
drikke som man kan bestill litt mat 
til om sulten tærer.

Fuel er ut
Vel inne i hallene er årets trend 
tydelig på seilflyfronten. Børsteløst 
over alt. Det er svært få produsent-
er som mangler et fuelfritt motor-
alternativ. Antares og Silent har 
med andre orde fått selskap. DG, 
LAK, Schempp Hirth og Alexander 

Schleicher er på banen sammen 
med flere andre. Mitt inntrykk er at 
motorkonseptet med mekanikk og 
styring av det elektriske er på plass.  
Den knappe faktoren er batteriene 
og deres kapasitet. I markedet eller 
skjer det imidlertid mye i rekordfart 
på den fronten. Alskens utstyr som 
skal flytte på seg kommer nå med 
elektrisk fremdrift. Biler har holdt 
på en stund, men blir mer og mer 
aktuelt med bedre batterier. Ergor 
mer guffe per kilo og kubikk. Sykler, 
el verktøy, hagemaskiner og båter 
er bare noe av det som leveres med 
batterier. 

Hundre kilometer på førti  
ampèretimer
Jeg visste fra forrige messe at LAK kan 
levere sine modeller med en vifte i 
nesa som nesten er usynlig.  Med 
to små batteripakker på beskjedne 
40 Ah skal denne konfigurasjonen 

kunne forflytte seg hundre kilo- 
meters distanse.  Men at den kunne 
ta av for egen maskin overrasket meg 
stort. Det var akkurat det vi ble vitne 
til. På lørdag var det en liten uoffisiell 
fight mellom el-aktørene innen UL 
og seil. Og LAK 17 tok av selv med sin 
”hjelpemotor”levert av Front Electric  
Sustainer®i Slovenia. Etter 300 meter  

New Wrapping – same shit…
Neppe ”same shit” der vi navigerte 
innom Scheibe i hall A.  Riktig nok så 
vi en traust SF 34 og en Motorfalke 
på lang avstand, men nærkontakten 
ble alt annet enn en nedtur.  Scheibe 
fikk i mars i år ny EASA sertifisering 
av sitt konsept SF 34 som kun ble pro-
dusert i noen få ti talls eksemplarer 
på 1980 tallet. Centrair i Frankrike 
laget omlag førti eksemplerer av Alli- 
ancen, med de samme formene 
frem til 1999. Så var det slutt. Norge 
er nærmest overrepresentert med 
to SF 34 og en Alliance i drift i et land 
med totalt 130 operative seilfly. Se 
også uteriksnytt om samme sak – SF 
34B. På samme stand sto en topp 
moderne Motorfalke med rød løper 
og trapp opp i en nydelig cockpit. Det 
er bare ett ord for denne moderne 
nyvinningen av den trauste SF 25 – 
Motorfalke Side-by-side. Et smykke. 

AERO2011 - Friedrichshafen 13. - 16. april

Fremtiden er elektrisk
Så var det dags igjen. Flymesse 
ved den myke kysten av Boden-
sjøen i april.

Av: Ole Baartvedt

Sjelden har jeg rett og slett hatt lyst 
til å plassere en ordre der og da. 
Bare ta helt av og bestille over evne. 
For her er nesten alt som bør mod-
erniseres kommet i ny drakt med 
nye løsninger, mens det som funker 
og er bunnsolid som der er, har blitt 
ivaretatt. Vingekonstruksjonen er ny,  
dobbelt understell, moderne cock-
pit med usedvanlig plass og oversikt 
og et ”skin” av plast og seconite-duk 
som fremstår som den lekreste gel-
coetoverflate helt til du tar på den. 
Maskinen leveres med tre motor-
alternativ. Med to av dem kan SF 25 
C operere som slepefly. Med hundre 
hestersutgaven drar den opp 500 kg, 
og med 115 Hk turbo full pakke på 
opptil  800 kg hengende bak i lina. 
Billigste ”Touring” utgave med 8o 
Hk motor starter på under 120.000 
euro netto uten MVA.  

var han i lufta og steg til værs med grei  
margin. Konseptet med en liten 
børsteløs el-motor i nesa og folde-
propell er interessant. Lite meka- 
nikk og dette må bli billigere enn 
løsninger med stor motorrigg, ned-
fellbart system og motorrom med 
luker i bakkroppen. Når systemet  
etter sigene skal kunne ettermon-
teres på de fleste seilfly bør det lukte 
fugl for flere. - Kan dette bety nytt liv 
til mye gammel glassfiber?



AERO2011 - 
Friedrichshafen 13. - 16. april
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Vi skal klare oss
Der Olav og jeg sto i køen kom den 
uunngåelige kommentaren.
 - Har du sett deg rundt? Hæ, svarte 
jeg? Se på oss – er dette fremtiden? 
sa Olav. 
Dermed fisket jeg opp kameraet og 
tok noen bilder. Var det noen som 
sa grått hår, ølmage, lut i ryggen og 
slitt gammel caps som det står ”NY” 
eller ”Veteran” på eller noe slikt. 
For det er mange av oss som liker 
fly som ser akkurat slik ut. Ikke helt 
i stil med mye av det nye der inne. 
Fancy elektronikk, elektromotorer, 
høyglans og skinninteriør. Og heldig-
vis popper det etter hvert opp andre 
mennesker på messa. Unge folk med 
stjerner i øynene. Og de har mye å 
fråtse i av flymateriell og gadgets. 
”The babes” hadde også inntatt hal-
lene i Friedrichshafen, så noen har 
tydeligvis skjønt hva som trekker 
mer enn flyskrog eller en okse. 

Da Seilflysport for noen år siden 
kom ut med en fotomodell som pre-
get førstesiden, ble det både jubel 
og ramaskrik. På Aero 2011 hadde 
flere flyprodusenter i segmentet 
under 1000 kg plassert noen lett-
kledde damer foran flyene sine i ren 
motormessestil. Slike du nesten må 
ta på for å sjekke om de er av kjøtt 
og blod, eller bare er sminke og plas-
tikk. Hun ene jeg tittet litt ekstra på 
rørte på seg, så det var i alle fall en 
ekte dame. Men om hun var flyger 
til daglig skal jeg ikke mene noe om. 
God tur!

Är det en tävling, frågar vi? 
- Nej, fokus ligger på att uppleva 
segelflygning, svarar Ulf Jonsson 
och Ronny Ericsson från FlyX. En 
mår-bra-och-upplev-mycket-vecka, 
ska detta vara.
Den som vill loggar och lämnar 
naturligtvis in sina flygningar till 
RST, OLC eller liknande men fokus 
ligger på en trevlig och samtidigt 
utmanande vecka tillsammans med 
likasinnade. Varje dag analyseras 
vädersituationen och en lämplig 
dagsuppgift som genomförs i val-
fritt tempo föreslås. Endera på egen 
hand eller tillsammans med grup-
pen och naturligtvis finns möjlighet 
för den som så vill att sträcka ut dis-
tansen och dagen. Dock är slutmålet 
för dagen detsamma då det trevliga 
inte tar slut i och med landningen. 
Tvärtom vankas det förtäring och 
kanske någon annorlunda icke-flyg-
aktivitet. Fokus för veckan ligger på 
den totala upplevelsen.

Deltagarna flyger med egna flygplan. 
Endera själva eller så delar man med 
någon kamrat. Kanske varannan 
dag eller halva veckan var. Och dis-
ponerar man en tvåsitsare så ökar 
naturligtvis möjligheterna.
I första hand fokuserar man på 
självstartare men då det kommit för-
frågningar så undersöks även möj-
ligheten till flygbogsering.
För att höja servicen till en nivå som 
gör detta arrangemang riktigt riktigt 
trivsamt kommer det att finnas en 
bilburen servicepatrull för packning, 
utrustning och verktyg. Med andra 
ord kommer man att kunna byta 
kalsonger flera gånger per vecka. På 
ankomstflygplatsen har FlyX knutit 
till sig lokala aktörer för boende, mat 
och aktiviteter.

Sträckflygträning.
För de som vill delta men saknar 
sträckflygerfarenhet, tillgång till flyg-
plan, önskar guidning över norrland-

skogen eller helt enkelt vill ta sin 
sträckflygbehörighet anordnas den 
möjligheten via kurs i FlyX:s ASH25:a
Kan dette vara den nesta upplev-
elsen för dig som segelflyger? Titta 
inn på Internet: www.flyx.se

Fly X Scandinavia
FlyX lanserar ett nytt koncept med sitt ”segelflygrally” v.30

Unngå mus i flyet
det beste. Og det måtte en kokk til 
for å knekke nøtta. Selvfølgelig til litt 
ergrelse for klubbens  velstuderte  
og erfarne ingeniørdesignere, - men 
det er utvist stort sinn og gode 
smil i sakens anledning. Klubbens 
hoffkokk, han Lars, tok steika i egne 
hender og risset ned sin ide for den 
lokale blekksmeden. Løsningen var 
enkel og musene er stengt ute. 
Mission completed!

For de som opererer seilfly på høsten 
og tidlig vinter kan mus som flytter 
inn og forsyner seg med lednings- 
isolasjon, setefyll og plast være en  
irriterende utfordring. I Tønsberg har 
klubbens ”professorer” i årevis dis-
kutert og testet ut løsninger. Nesten 
verdt en egen sak i bladet... Det vi 
har visst lenge var at de kommer 
seg inn via brønnen til hovedhjulet. 
Det enkleste er fortsatt som regel 
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God tur Jon!
Redaktør Jon Marthins 
1964 - 2011 - Til minne.

Vi hadde visst det en stund. At Jon 
kjempet en kamp mot noe inni seg 
som ikke skulle være der. Da han 
fortalte meg at kreften hadde spredt 
seg i fjor sommer stoppet noe helt 
opp inni meg. Jeg visste ikke helt 
hvorfor da. Det kom en klump og 
noen tårer. Jeg fikk den fortvilede 
følelsen at dette ikke ville ende godt. 
Selv om jeg visste at det ofte går bra 
nå til dags og at folk helbredes for 
kreft. Mange seilflygere fulgte med 
og spurte oss i Tønsbergmiljøet om 
hvordan Jon hadde det. Hvordan det 
gikk. Kroppen forandret seg sammen  
med behandlingen som skulle redde 
han, men overfor oss var Jon den 
samme. En motivator og inspira-
sjonskilde for alle rundt seg. Med 
den samme roen og til tider klukk-
ende måten å være på som heldigvis 
kommer til å sitte i oss lenge. I alle 
oss som fikk gleden av å ha han som 
venn. Hvor Jon hentet humøret fra 
vet jeg ikke. Men det kom fra en kilde  
jeg kunne misunne han å ha. Konflik-
ter rokket ikke denne karen. Enten  
om de var de små, som når gutta 
hans skulle ordne opp noe greier seg 
i mellom slik brødre må innimellom, 
eller om det var mer alvorlige ting 

mellom oss voksne. Den godeste Jon 
var roen selv. Og den roen hadde en 
evne til å spre seg gjennom en enkel, 
men virkningsfull bemerkning. 

Den som ikke visste
Torsdagen før han døde snakket vi 
på telefon. Han var fast bestemt på å 
gjøre ferdig neste nummer av Seilfly-
sport.  Vi diskuterte bilder og hvor-
dan andre kunne bidra i innspurten. 
Men dette skulle han fikse. Hadde jeg 
ikke visst, kunne jeg ikke høre at han 
var syk. Jeg er glad jeg ringte. Det ble 
siste gangen vi fikk pratet sammen. 
Da Jons mor noen dager etter, den 2.  
mars, fortalte på telefon at livet hans 
var over ble det tungt i rommet. Det 
ble ikke lett å sysle med dagligdagse 
ting akkurat da. Tankene virret om-
kring alt mulig og selvfølgelig nok 
en gang hvorfor? Hvorfor akkurat 
han? Hvorfor finner ikke de lærde 
ut av denne forbaskede kreftgåten? 
Tankene gikk da som nå til Kari og 
de flotte gutta deres. Eirik, Andreas 
og Robert. Hele familien har vært 
et kjent syn på mang en flyplass. Vi 
har lært Kari å kjenne som ei solid 
og humørfylt dame fra Toten. Hun 
sitter nå igjen alene med ansvar for 
tre barn i skolealder. Ingen liten opp-
gave alene, men jeg er sikker på at 
Kari får til dette på beste måte. Og 
hun vet at alle i Tønsberg Seilflyklubb 
stiller opp om det er noe. 

Noen setter tydeligere spor enn 
andre
Det siste året var Jon med som alltid, 
både i miljøet på Jarlsberg og i Norges  
Luftsportforbund. Jeg vet at alle 
rundt han har beundret måten han 
taklet sykdommen på, og måten han 
var på dette siste året. Vi fikk tid til å 
tenke mer på hvem han var og hva 
som gjorde han til et så flott men-
neske. For meg var han en venn det 
var umulig å se noe vondt i - og det 
var aldri noen grunn til å lete etter 
slikt heller.  
Jon begynte som seilflyger i Tøns-
berg Seilflyklubb i 1981. I 1984 ble 
han instruktør og var skolesjef i klub-
ben med nærmere 2000 timer i seil-
fly.  Jon var en iherdig strekkflyger og   
gjorde det skarpt i seilflykonkur-
ranser. Han brant for Norgescupen 
og vant denne flere sesonger. Han 
hadde mange verv og la ned en 
stor uegennyttig innsats innen luft-
sporten. Ikke minst som instruktør 
for ferske piloter og som mentor 
for oss konkurranse piloter i ”Team 
Jarlsberg”. Han var raus med god 
pedagogikk, solid analyse og de rette 
rådene. Slik klarte vi noen ganger å 
fly fra han. Ble avstanden for stor så 
vi konkurransemannen der inne et 
sted. Han likte ikke å tape han heller! 

Høyt, fort og rett frem…
All aktivitet og ikke minst seilfly- 

sporten trenger ildsjeler. Slike  
kapasiteter som Jon var en av. Vi 
fortviler over at dette måtte ramme 
akkurat han. Nå er vi uansett og 
selvfølgelig nødt til å se videre uten 
han på laget. Holde kula i senter og 
ulltråden strak, som vi seilflygere 
sier. Jon ville likt det. At vi tar med 
hans holdninger, energi og venn-
lighet på veien videre. Vi skal drive 
klubb, fly strekk, lage blad, finne på 
nye ting slik Jon fant på å lage seilfly-
simulator med ekte cockpit på Jarls-
berg. Slik han reiste land og strand 
rundt med hele familien boende i 
Lavvo, for å fly Norges Cup. Vi skal 
fortsette å boltre oss høyt der oppe 
på blå sommerhimmel ute av syne. 
Jons råd var å holde seg høyt, fly fort 
og rett dit vi skulle. Da vinner du sa 
han til meg. Det rådet skal jeg fort-
satt alltid ha med meg ombord når 
termikken med kjempekrefter løfter 
meg høyt til værs over flott norsk 
natur. Det er tøft, men en glede å få 
fullføre dette nummer av Seilflysport 
som et dobbeltnummer til ære for 
Jon og hans innsats.
 
Hvor du enn er Jon. På vegne av seil-
flyverne på Jarlsberg, kompisene 
dine i Team Jarlsberg og alle venner 
i Norges Luftsportforbund - God Tur!

Ole Baartvedt

Jon og eldstegutten Eirik på Starmoen.Jons eget bilde fra Fjordglide 2009.

Jon var drivkraften bak Norges første “ekte” seilflysimulator.

Jon og hans kompis Svein i Team Jarlsberg
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Så var det dags igjen. Vintersliterne, som også 
kalles teknikere, hadde sitt gubbetreff på Star-
moen i februar. Det forgikk helgen 11. til 13. feb-
ruar var på rikssenteret på Elverum. Enogtjue 
mann, - for  hvor er damene? -  møtte frem for 
å få en oppdatering på hva som rører seg på 
den tekniske fronten innenfor seilflyverdenen. 

sjoner og utstedelser av nye Airwor-
thiness Review Certificat (ARC). Etter 
iherdig innsats var man nå på track 
igjen. Per i dag er fem mann god-
kjent for å gjøre CAMO inspeksjoner  
på seilfly(Airworthiness Review 
Staff). Noen programmer er allerede 
godkjent, mens flere ligger i løypa 
for godkjenning hos tilsynet. (Når 
dette bladet går i trykken er de fleste 
modeller klare, red. anm.) Det vil bli 
en ekstra stor arbeidsbelastning i år, 
da alle fly må ha en fysisk inspeksjon,  
såkalt ”Review”. Det er klart uheldig  

at alle fly forfaller til inspeksjon på  
samme år. Det betyr at vi vil få 
samme trøkken igjen hvert tredje år. 
Man vil så langt det er mulig forsøke 
å spre inspeksjonene og fordele de 
utover flere år.  

Arbeidsrutiner
Det ble gitt en grundig innføring i 
hvordan CAMO`en vår jobber. Nitti 
prosent av en CAMO inspeksjon 
består i gjennomgang av all doku-
mentasjon. Det er erfaringsmessig 
også her man finner de største hull-
ene. Hvert enkelt flyindivid/serie-
nummer skal følges opp og eier eller 
teknisk ansvarlig skal kunne gå inn 
i MelWin databasen og printe ut 
gjeldene vedlikeholdsprogram for 
sitt fly. Her får du den totale over-
sikt over alt som vedrører flyet og 
gangtider. Eier/tekniker må frem-
deles sørge for at det blir utført og 
kvittert for årlige ettersyn. Det posi-
tive i det nye NLF CAMO regimet 

er at eier i langt større grad enn 
tidligere kan utføre eget vedlike-
hold og kvittere for arbeidet! Dette 
kalles Pilot Owners Maintenance. Vi 
nærmer oss ergo det vedlikeholds- 
regime mikrofly opererer under i 
dag.  Kun noen få punkter må utføres 
av flytekniker. Eier og klubber må  
forespørre NLF CAMO om de per-
soner de ønsker skal kunne utføre 
slikt vedlikehold. 

Fruktbart gruppearbeid
Deltagerne ble delt inn i fem grup-
per. Hver gruppe fikk tildelt sitt fly de 
skulle ta et review på. Med 29 kulde-
grader ute, var det en kald fornøyelse 
å gå igjennom flyenes tekniske til-
stand. De fleste var utrolig raske med 
sine inspeksjoner utendørs. Igjen 
viste det seg at avvikene hovedsake-
lig var å finne i papirmølla. Vi hadde 
en gjennomgang i plenum hvor alle 
”findings” ble listet opp.  Jeg tror de 
fleste av oss ble overrasket over hvor 
mye dokumentasjon vi fant med til 
dels store mangler. Alt fra utgått 
veiing til ikke utførte AD notes. Det 
trengs en grundig gjennomgang og 
opprenskning. Det ble også fokusert 
på at ekstrautstyr som monteres inn 
i cockpit har en vekt. Vekt skal sam-
svare med flyets utstyrsliste. 
Ole Baartvedt, som sitter som rep-
resentant i NLF CAMO sin styrings-
gruppe, hadde laget et hefte med 
nyttig informasjon rundt CAMO og 
vedlikeholdsprogrammer. Her får 
man en grei innføring i begreper 
sammen med nyttig informasjon 
vi trenger både som flyeiere og fly-
teknikere. Selv etter ”Tacodinner” 
fortsatte noen av oss med å kalibrere 
instrumenter til langt på natt. Takk 
til Geir Raudsandmoen som utviste 
stor tålmodighet og utholdenhet.

Sprengkulde
Søndag våknet vi opp til rekordkulde.  
Noen mente å vite at det i løpet av 

natten hadde vært nede i minus 34. 
Som første punkt fikk vi et godt in-
nblikk og gode tips i vedlikehold og 
bruk av motorglidere. Vi var også 
innom problematikken med bruk av 
spritholdig bilbensin. Etter hvert vil 
all bilbensin bli tilsatt sprit. Følg nøye 
med på alle typer slanger i motor-
rom. Erfaringsmessig holder de ikke 
ut gangtid, som på de fleste motorer 
er på fem år. Noen motorglidere har 
varmeapparat (luksus… red. anm.). 
Flere henter varmen fra eksosmani-
folden/eksosrør. Det skaper fare for 
å få eksos inn med varmluften. Vi 

har også hatt flere tilfeller av motor-
stopp. Ofte fordi plugghettene rister  
løs fra tennpluggene. Her fikk vi noen  
triks om hvordan man unngår akku- 
rat dette. Bruk også riktig olje og kjøle-
veske. Altså følg spesifikasjonen   
og  den type motorfabrikanten fore-
skriver.

Ny opplæring – nye konsepter
Vi gikk også igjennom det nye skole-
programmet på motor, som Sikker-

het og Utdannelses Komiteen (SUK) 
hadde utarbeidet. Dette vil bli lagt 
inn som en del av opplæringspro-
grammet for alle seilflyvere. Det så 
svært solid og bra ut.  Nytt var også 
en omfattende informasjon rundt 
wankelmotorer. Noe som kommer 
mer og mer i seilfly. Ole Baartvedt 
ga en orientering om de erfaringene 
han hadde både med bruk og ved-
likehold av wankelmotoren i Tøns-
berg sin ASK21Mi. Det er mye ved-
likehold på denne type motor. Til 
gjengjeld er den utrolig driftssikker. 
 

Hendelser
Geir Raudsandmoen gikk igjennom  
fjorårets innmeldte hendelser/hav-
arier, samt ga en oversikt over nye 
AD-Notes og Service Bulletiner. En 
del motorproblemer med motorer 
som stopper eller ikke starter er rap-
portert. Tydeligvis sliter Duo Discus 
XLT med diverse innkjøringsprob-
lemer på motoren. Slepeliner som 
ryker går også igjen på oversikten. 
Geir fokuserte også på riktig vekt 

Teknikersamling 2011
Starmoen 11. - 13. februar

Seilflyteknikere  
på seminar

Av Knut Grønskar, seilflytekniker,  
motortekniker – ansatt i NLF CAMO

Teknisk komité hadde lagt spesiell  
vekt på informasjon rundt NLF CAMO  
og status på arbeidet med godkjen-
ninger av vedlikeholdsprogram for 
seilfly. Siden siste samling har NLF 
etablert NLF CAMO under Einar 
Bjørnebekks ledelse.  Vi så fram til 
en helg i CAMO`ens sitt tegn. 

Vedlikeholdsprogram
LT sin helomvending når det gjaldt 
krav om godkjennelser av vedlike-
holdsprogrammer hadde forsinket 
CAMO`ens arbeidet med inspek-



Som en slags fortsettelse av mine 
skriverier i “Seilflysport” nr 2 av 
2009 kan jeg informere om at 
jeg nå har kommet et skritt 
videre mot saligheten - her 
i betydningen “sertifikat”!  
Ting tar tydeligvis tid når 
man har passert middags-
høyden, men jeg hadde satt 
meg et uoffesielt mål at jeg 
skulle fly solo før jeg fylte 60.
Imidlertid ville det seg slik at 
jeg til tross for flyvær og  at 
jeg flere helger satt meg opp for 
flyging i høst gang på gang måtte 
“avbestille” på grunn av en litt 
uforutsigbar helse - og da min runde 
dag nærmet seg med stormskritt vir-
ket målet uoppnåelig!
 MEN - søndag 26. september kom 
med nydelig flyvær og Jørgen som 
den ivrige sjel han er trengte skyss 
til Ulven. Etter litt dytting av fly ble 
jeg nærmest beordret ombord i K-7 
og vi tok av på bane 05 med Jostein 
i baksetet - han påstod han bare var 
passasjer! Rolige vindforhold, koste 
meg i slepet (!), lite løft og landing 
etter 10 minutt. Jostein mente dette 
hadde gått riktig bra og at vi skulle 
ta en tur til med det samme - dette 
virket rett og slett lovende, men 
turde ikke helt tro på solo heller. Ny 
fin landing, dyttet GOS på plass - og 
Jostein spør om jeg ikke vil ta en tur 
til - denne gang alene! Mange tanker 
går gjennom hodet - og gjett om jeg 
ville! Jeg har lest litt om hvilke tanker 
man kan gjøre seg under første solo 

og var forberedt på at det ville bli en 
blanding av å være både ekstatisk og 
småskremt. Jeg ble nesten litt for-
bauset - det var kun en dyp glede! 
Jeg sendte noen takknemlige men-
tale hilsener til Jostein som sann-
synligvis hadde overført sin ro til 
meg - og i neste nu gjorde noe jeg 
vel strengt tatt ikke skulle... Jostein 
spurte nemlig rett før jeg tok av om 
mobilen var skrudd av - jeg løy og sa 
ja -og ber herved om unnskyldning 
for dette - men jeg MÅTTE bare ringe 
til hun hjemme som bakker meg opp 
100% og aldri sier nei når jeg vil ut 
og fly -
 Jeg fløy “streigt-and-level” og fikk 
sagt at JEG FLYR SOLO - fikk en glad 
latter og gratulasjon tilbake og skru-
dde av mobilen! Det ble igjen kun 10 
minutter i luften men disse minut-
tene har jeg ventet rundt 50 år på så 

i ettertid har jeg sikkert logget flere 
timer mentalt. Det ble en av mine 

beste landinger - mener jeg 
selv - det ble gratulasjoner  

og Jørgen sier at det blir  
sikkert en tur til - hvilket 
det ble - reprise av første 
tur - men tror jeg i alle fall 
nynnet litt denne gangen, 
vet ikke sikkert om jeg 

sang! Igjen en fin landing, 
og så fikk Jørgen fly! Jeg 

greide det - med tre dagers 
margin!  

 
 Bergensere er glad i å feire, og når 
det skal feires skal det spises kake. 
Ikke hvilken som helst kake - det 
skal være “Hvit dame”! Dette er da 
skikkelig bløtkake med marsipan-
lokk og makronbunn om jeg tør 
be! 
I pur begeistring bestilte jeg en slik 
til årsmøtet i klubben med både 
bilde og pynteblomster - og til 
tross for prisen som ville gitt meg 
nesten tre slep til 600 meter - eller 
kanskje nettopp derfor - var det 
med største glede jeg spanderte 
kake på alle de som sammen gjør 
at slike som meg kan få oppfylt 
drømmene sine! Takk til Jostein, 
takk til alle de andre instruktørene 
samt alle medlemmene i Os Aero 
Kubb - de har alle del i kaken!

Med hilsen Edwin Egeland - som 
gleder seg til oppstart på ny  
sesong 2011! 

En gammel elevs bekjennelser - 
og denne gang står gammel uten hermetegn...

Av Edwin Egeland
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i cockpit. En LS8-18 i Italia hadde 
spunnet i bakken i fra lav høyde, med 
fatalt resultat. Undersøkelsen viste 
at den kvinnelige piloten manglet 15 
kilo i cockpit, noe som ble anslått til å 
være en sterk medvirkende faktor til 
ulykken. Søta bror har også nylig hatt 
et lignende tilfelle med en kvinne- 
lig pilot som spant i bakken. Også 
her med dødelig utgang. 

Første fase av CAMO passert –  
Erfaringer og fremtid
Som avrunding av det hele ga leder 
i NLF CAMO, Einar Bjørnebekk, en 
orientering om etableringen av NLF 
sin CAMO og om hvordan organ-
isasjonen var tenkt å virke framover. 
Det har vært en lang og tidkrevende 
prosess å få organisasjonen godkjent 
i LT. Det har tatt nær to år med in-
tensiv jobbing. I dag er rundt hundre 
seilfly registrert i NLF sin CAMO.  
Prising er noe som opptar oss alle. 
Einar informerte litt om det å ha fly 
i kontrollert/ukontrollert miljø, samt 
sammenlignet med tilbudene man 
kan få fra utenlandske CAMO`er. 
Konklusjonen var at når men legger 
i sammen alle kostnadene til de for-
skjellige CAMO`ene, så ender man 
ut rundt den prisen NLF sin CAMO 
har lagt seg på. NLF CAMO har som 

policy at den skal være selvfinansie-
rende og ikke noe mer.
Seilflyteknikerens rolle blir som den 
er i dag, men med noe mindre papir-
arbeid, da noe av papirarbeidet blir 
overtatt av CAMO(betydelig mindre 
mener mange, red anm.).
Samarbeidet og dialogen med LT er 
nå bra og i godt gjenge (forsinkelser 
hos LT har dessverre blitt mer vanlig   
etter artikkelen ble skrevet, Red. 
anm.).
Fagsjef Steinar Øksenholt kom med 
en oppfordring til alle om å gjøre en 
innsats for å rekruttere inn nye seil-
flyteknikere. Gjennomsnittsalderen  
på de tilstedeværende var urovekk-
ende høy. NLF har følgende tilbud i 
samarbeid med våre svenske venner:
1. Grunnkurs  - over en helg
2. Teknikerkurs – ti dager  (5. til 16. 

september)
3.  Ingeniør kurs – over en helg 

(Tema er papirarbeidet)
4.  Eget motorkurs – 8-9 oktober

Etter litt dugnadsinnsats med start 
av frosne biler var vi alle på vei hjem-
over etter en informativ og givende 
helg på Elverum. En stor takk til 
teknisk komite ved Svein Larsen og 
Hans Borge for et vel gjennomført 
program.

Teknikersamling 2011
Starmoen 11. - 13. februar

Slepeliner nok en 
gang
Svein Larssen, leder i SUK, ga på 
teknisk samling en grundig inn-
føring i et forslag som ligger ute 
til høring rundt regler for bruk av 
slepeliner. Norge og Tyskland er 
de eneste landene i verden som 
kun bruker ett bruddstykke som 
sitter på seilflysiden. Andre land 
har bruddstykke i begge ender 
eller bare i slepeflyet. Her vil det 
komme endringer. Spesielt fordi 
vi har hatt tilfeller hvor slepeliner 
som man glemmer å droppe, eller 
hvor vinsjen har hengt seg opp, tar 
i bakken før landing. Vi fikk en god 
diskusjon rundt emnet slepeliner 
og bruddstykker. En ny prosedyre 
vil bli innført ved at bruddstykket 
skal sjekkes bedre før hver start. 
Denne sjekken er estimert til å 
ta tre sekunder. Alt slepeutstyr 
unntatt slepelina skal være av fab-
rikat TOST.  Løse ender på slepe-
liner skal svies. SUK ble oppfordret 
til å lage et regelverk om hva som  
anbefales brukt av liner/brudd-
stykker, kombinasjoner og lignende.

Solo 60

Wankelmotoren i LN-GMI



Mitt første NM var på 
Haslemoen i 1963. Jeg 
var medlem av NTHF 
og gikk fortsatt på 
høyskolen. Ole Heinz 
hadde tragisk nok om-
kommet i klubbens L-
Spatz-55 før jul i 1962 
under bølgeflyging 
over Trondheimsfjor-
den, og klubben fikk 
istedet levert en Mu-
cha Standard tidlig på 
sommeren 1963.
 

Tilbakeblikk på

NM 1963

NM skulle arrangeres på Haslemoen 
senere på sommeren, og blant andre 
var datidens storheter  påmeldt; Tor 
Johannessen i sin splitter nye Va-
sama, Tor Hernes i K8, Hogne Tjens-
voll i L-Spatz samt Harald Høimyr i 
Zugvogel 4.
Datidens Nestor i NTHF; Jon Kjell 
Trengereid, insisterte på at under-
tegnede også skulle delta i NM, og 
det ble starten på en nesten 50 år 
lang konkurransekarriere.

Flyet befant seg på Østlandet og Jon 
Kjell kom med MFI Junioren og vi 
slepte den til Haslemoen.
Tilhenger og radio hadde vi ikke, 
tilhenger fikk vi vel alltids lånt etter 
utelandinger, og radio var det vel 
nesten ingen som hadde.
Flyturene mine sitter litt vagt i hu-
kommelsen, men det jeg husker var 
at jeg første dag fløy medvinds ned i 
Sverige et stykke etter først å ha ute-
landet like syd for plassen i et forsøk 

på å rekke hjem for en omstart. Jeg 
ble hentet hjem med lånt tilhenger fra 
en gård der jeg hadde fått installere  
meg på låven for natten. Så neste 
morgen var vi klare til start igjen. Så 
en dag hvor vi fløy opp til Rena og så 
sydover igjen. Lavere og lavere bar 
det, og på høyde med Elverum fant 
jeg en (nesten) tom campingplass 
som jeg mente egnet seg for landing.  
Til tross for maks bremsing på 
Muchaens neseski var gresset fuktig,  
og bjerkene i enden av plassen  
nærmet seg faretruende. Idet  
for-kanten såvidt berørte bjerke- 
neveren så var farten  oppbrukt,  
og nybegynnerflaksen  gjorde at det 
ikke var et merke på forkanten.
Siste dag fikk vi vendepunkt Kop-
pang, så fri distanse sydover. 
Denne dagen passerte jeg Storsjøen 
og Skarnes på vei sørover, så inn i 
Østfold hvor jeg landet på et nyslått 
jorde i Skiptvedt. Turen ble på 315 
km og ga meg gull-C strekket.
Mens jeg sto på jordet og lurte på 
hva jeg så skulle gjøre, kom jomen 
Bjarne Reier kjørende  forbi fra Hasle- 
moen med en tom tilhenger. Da var 

det jo bare å laste opp og kjøre videre  
til Rygge. Neste dag kom Jon Kjell 
med MFIen og tauet meg tilbake til 
Haslemoen.

Med til historien hører at ingen 
norgesmester ble utropt, uenighet 
om gyldigheten av en dag endte 
med at hele NMet ble kansellert.

Det var gamle dager det!

Seilflysport nr. 1 & 2 - 201124 Seilflysport nr. 1 & 2 - 2011 25

Nye seilflykart er trykket og på vei til ut til seilfly-
Norge. Agnar Renolen har nok en gang stått for en 
formidabel dugnadsinnsats. Denne gang også med et  
kart spesielt tilpasset seilflyging på Vestlandet. 

Det hele startet etter en samling i 
strekkgruppa i Os Aero Klubb. Som 
en del av strekkurset hadde vi tema 
utelanding med gjennomgang av 
alle jordene i utelandingskatalogen 
vår. Dette er en årlig seanse, og nye 
medlem (og gamle som har rotet 
bort kartet fra året før) tegner inn 
jorder og luftrom i eget kart. 
Med utgangspunkt i seilflykartet  
Agnar hadde laget for Starmoen om-
rådet, kom ideen opp om et eget 
Vestlandskart – da med tilpasninger 
til vårt behov. 
Undertegnede tok på seg jobben 
med å ta dette videre, og tok kontakt 
med Agnar. Etter en rekke mailer 
frem og tilbake over fjellet i vinter, 
og en god dose velvilje og dugnad 
fra Agnar, har resultatet blitt et eget 
seilflykart for Vestlandet. 

Samme stil 
Kartet er laget etter samme mal som 
det gamle seilflykartet for konkur-
ranseområde Starmoen. Det over-
lapper Starmoen kartet øst-vest og 
har således blitt ett godt supplement 
for alle som liker lange strekkturer i 
fjellheimen. I nord går det opp litt 
forbi Åndalsnes, og i sørover går det 
helt til Notodden som ligger i det 
sørøstlige hjørnet av kartet. I kartet 
er blant annet følgende tegnet inn: 
• Luftrom, med høydebegrensinger   

(TMA, TIA, TIZ, fareområder, seil-
flysektorer)

• Alle aktuelle frekvenser
•  Alle vendepunkter

•  Alle utelandingsjorder (som sam-
tidig er vendepunkter)

•  Fargekode på utelandingsjordene 
som viser vanskelighetsgrad

•  Luftspenn

Plassering av utelandingsjorder 
med vanskelighetsgrad er for oss 
vestlendinger det mest kjærkomne 
tilegget ift Starmoen kartet. Mer 
informasjon om de enkelte jordene 
finnes i utelandingskatalogen som 
kan lastes ned på OAK sine sider: 
http://www.osaeroklubb.no/index.
php?id=93
I tillegg har kartets bakside en masse 
relevant info. Detaljinformasjon og 
flyfoto over flyplassene på Ulven, 
Voss og Sandane, liste over alle rele-
vante frekvenser og telefon nummer,  

Nye seilflykart 

konverteringstabell for meter-fot, 
info om utelanding, og oversikt over 
alle vendepunkter. 
Kartet er nå klart til bruk, og vi er 
alle nok en gang en stor takk skyldig 
Agnar! Han har også laget et oppda-
tert Starmoen kart i vinter, som gikk i 
trykken samtidig. Her er nytt luftrom 
og nye vendepunkter kommet på 
plass. Begge kartene er tilgjengelig 
for salg på Ole Reistad Senter, og 
vestlandskartet kan også kjøpes av 
Os Aero Klubb. 

Håper det er mange som får fine fly-
turer fremover, og som får god nytte 
av disse flotte kartene. Turene der vi 
trenger begge kartene ligger der og 
venter på oss – det er bare å stå på 
og benytte de mulighetene vi får.

Av Kato Kvitne

Av Birger W. Bulukin

Artikkelforfatteren i 1963.

Artikkelforfatteren i dag.



Seglflyging  
- ein vintersport

Teke frå LN-GIK Michael Koch, Vinstradalen sør for 
Oppdal i midten, Drivdalen til høgre mot Dovre.

Alle de som trur at seglflyging er ein 
sommeraktivitet bør tenkja om att. I 
Noreg finst det mange bra flyplasser 
som tillèt utfordrande flyging også 
om vinteren. Vinter treng ikkje berre 
medføre landingsrunder og 15 minutts 
skuleturar i mange minusgrader.

Seilflysport nr. 1 & 2 - 201126 Seilflysport nr. 1 & 2 - 2011 27

Fotofly LN-GCN, Bilete: Michael Koch/FS, Førar: 
Leif Arne Mo, Motiv: LN-GCG, FS Kjell Reiten

Tekst: Trude Liavåg og Micheal Koch
Foto: Michael Koch

Reiser ein langvegesfrå til Oppdal, 
gjer ein det sjølvsagt med håp om 
litt meir enn ein sklitur. Er det meldt 
vind, helst liten kuling på kysten frå 
sørleg til vestleg retning, kan ein 
faktisk regne med at det stig; då er 
det med andre ord berre å ta turen. 
Føhngapet over Oppdal (også kjent 
som “Oppdalshullet”) er jammen 
òg ei stabil sak; det kan regne i heile 
midt-norge, men på Oppdal ligg det 
kantar i skyene.

Det sagt, er det jo ikkje nok at det 
berre stig, det skal jo òg gjerne vere 
ei grei oppleving. Denne er litt for-
skjellig frå kva du får under vanleg 
termikkflyging om sumaren. I staden 
for å skru deg rundt og rundt og heile  
tida leite etter den neste bobla,  

kan du i bølgja ta livet med ro og 
berre nyte utsikta av blant anna 
snødekte fjell og dalar. Å sitje i heilt 
roleg luft og berre vente til flyet har 
oppnådd utsiktshøgda, er ei fantastisk  
oppleving.

Men lysta til å farte rundt litt kjem 
nok til å kome etterkvart ho óg. Det 
kan vere ei utfordring å fly langt i 
bølgjer, men fullt mogleg! Her gjeld 
det sjølvsagt å førebu seg ordentleg. 
Utelandingsmoglegheitene ligg ikkje  
like tett etter kvarandre som på Aust- 
landet, og med stor sjanse for snø 
på jordet, samt ein ordentleg rotor 
under innflyginga, er det kanskje 
mange som vegrar seg for å dra på 
langtur. Men for dei mest erfarne er 
det kanskje ei utfordring å prøva seg 

på? Til gjengjeld kjem ein seg heim 
i rekordfart om ein startar turane i 
motvind frå plassen. Ein annan ting 
er skyer: Sidan ein stig ved sida av 
lenticane, kan desse finne på å stå i  
vegen når ein skal heim. Luftrommet  
over Oppdal er, samanlikna med  
austlandet, enno nokonlunde enkelt,  
med klasse G opp til FL135. Trass i 
desse utfordingane, har nok enkelte 
vore ein tur over Sunndalsfjorden 
eller Dovrefjell.

Seglflyging om vinteren er kanskje 
ikkje like idrettsleg som strekkseson-
gen, men det er likevel ei oppleving 
det er verdt å få med seg. Og det er 
nok ikkje usannsynleg at òg andre 
enn oss, som vart oppdregne som 
bølgjeflygarar, hadde likt seg i det.

Fotofly LN-GCN, Bilete: Michael Koch/FS, Føre: Leif Arne Mo, Over 
Sunndalsøra mot nordvest. Ålvund- (venstre) og Stangevikfjorden
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Helt siden første gang jeg sparket fra underlaget på den lokale kalk-
stensåsen rett utenfor Laragne i Provence med min hangglider har 
jeg vært ”forelsket” i Sør Frankrike. Dette skyldes i hovedsak at om-
rådet byr på noen av de mer stabile fly-forholdene i Europa

Laragne ligger ca. 100 km. syd for 
Grenoble, og er å betrakte som 
hangglidingens mekka i Europa. Helt 
siden jeg sluttet å fly Hangglider 
tilbake i 2003, har jeg drømt om å 
komme tilbake for å fly seilfly på 
dette stedet som ligger noen få mil 
øst av Laragne. Basert på at min fly-
venn Dagfinn Blomkvist har vært og 
besøkt seilflysenteret til Klaus Ohl-
mann ved flere anledninger, lot jeg 
meg friste til å ta en ukes høstferie i 
2007 for å utforske området. 

Senteret i nærheten av den lille byen 
Serres ligger perfekt til i forhold til 
flotte seilflyturer inn i de franske og 
italienske alper. Under mitt besøk til-
bake i 2007 var tanken kun å fly med 
en lokal instruktør for å forberede 
meg til en uke ”på hjul” med Klaus 
året etter. Jeg er litt usikker på hvor-
dan det skjedde, men allerede andre 
dagen min der nede var jeg plutselig i 
halen på Klaus. Vi fløy da en 6 timers  
”kosetur” inn til den italienske 
grensen ved den franske grensebyen 
Briancon. Flyturen var etter min opp- 
fatning intet mindre enn fantastisk 

fly en toseter men slik ble det ikke. 
Til å begynne med lot jeg meg ikke 
imponere særlig av termikk sentre-
ringen til Klaus og jeg moret meg litt 
over å skru fra ham (valgte å glemme 
at Stemmen ikke er lettskrudd). Selv 
om Klaus hadde satt flap settingen 
på low, hadde jeg min store hyre 
med å følge med på de lengre gli 
strekkene. Mine tyske følgesvenner i 
en Ventus CT og et tysk par i en Duo 
Discus lot seg ikke imponere noe 
særlig heller, og jeg tror det var et 
visst frustrasjonsnivå hos dem over 
ytelsesforskjellene på flyene. 

Den første dagen fløy vi ”lokalt”, 
hvor turen gikk inn til et kjent seilfly-
sted om lag fire mil fra den italienske 
grensen – ”St. Crepin”. Vi fløy videre 
inn til den italienske grensen ved 
Briancon hvor jeg hadde vært med 
Klaus året før. Rett ved denne byen 
ligger det et lengre fjellparti hvor vi 
i ca. 2.500 meters høyde ”barberte” 
hanget noen kilometer. For en kar 
som er vant med å skru termikk med 
svært gode marginer, ble det litt 
svetting i cockpit når vingespissen 

til tider var ukomfortabelt nær ”ikke 
vennligsinnede” kampesteiner og 
fjellformasjoner. 

Termikk til oksygenhøyde.
Ikke så langt fra Briancon ligger det en 
nasjonalpark med mange imponer- 
ende fjell hvor ”Barres des Ecrins” 
kneiser delvis snødekt opp til 4.105 
MOH. Rett nord for Briancon startet  
vi å tanke høyde og forberedte oss for 
en tur inn mot ”Barres 
des Ecrins”.Det var her 
jeg lett smilende for 
første gang måtte ta 
på meg surstoff under 
termikkflyging. Rett og 
slett herlig at termikk 
går så høyt. Denne 
dagen var ikke ekseps-
jonelt god, men vi top-
pet da ut i respektable 
3.800 meter. Vi hadde 
ca. 3.700 meter når vi 
gled inn over breene” 
Glacier Blanc” og ”Gla-
cier Noir” (den hvite og sorte breen). 
Det er vrient å beskrive den følelsen 
man har når det står ca. 3.700 me-
ter på klokka og du kryper inn med 
flyet under en av toppene på 4.100 
meter. Jeg tror ordet ”liten” og ”ære-
frykt” er dekkende. 
Det skal sies at Klaus forventer at du 
”henger med”. Han blir nesten litt 
sur hvis du slapper av og dagene blir 

absolutt slitsomme.. 
Rett før solnedgang var vi tilbake  
etter en flott tur på seks timer. 

Grundige briefings
Hver dag kl. 10.00 foretar Klaus en 
grundig sikkerhets- og vær briefing 
som varer drøye timen. Her burde 
jeg beherket tysk. Det er en fordel 
med et visst minimum av tysk kunn-
skaper for å henge med Klaus når 

han går grundig igjen-
nom vær og ruter. 
Under dag to følte jeg 
at kravene til Klaus var 
hevet et par hakk og det 
var tydelig at godeste 
Klaus hadde bestemt 
seg for at ”introduks-
jonstimene” var over.  
Nå skulle det flys! Vi 
fløy en god del tøffere 
og det var en større 
andel flyging tett inne 
langs terrenget for å ut-
nytte de termiske han-

gene langs fjellsidene denne dagen.  
Etter min mening er et av de større 
risiko-parameterene her nede, og 
da spesielt i området som ikke er 
så langt fra det franske rikssenteret,  
møtende trafikk. I 2007 ble jeg på-
minnet om farene med å fly her nede,  
der restene av en LS6 og en DG 500 lå  
på en fjelltopp . Ut mot kysten ble 
skybas brått og markant lavere. Vi 

fikk myndig beskjed om å holde oss 
i halen til vår venn guiden, og nesen 
ble vendt innover i fjellheimen igjen. 
Når jeg sier fjellheimen mener jeg 
virkelig inn i ”hotiheita” fjellheimen.  
Det var til tider vel spennende å 
ligge og skru noen titalls meter over 
taggete fjelltopper og kun se tre-
firetusen meter høye fjelltopper 
rundt seg så langt jeg kunne se. Det 
var betryggende etter bekymrede 
spørsmål om eventuelle uteland-
inger, å få til svar at det bare var å 
følge en eller annen dal noen mil så 
var det visstnok et passende jorde 
i andre enden… Fordelen med å fly 
med Klaus er her helt åpenbar; han 
kjenner dette området svært godt og 
det var aldri tvil om at den flygingen 
han bedriver er trygg i den forstand 
at det alltid var et ”safety point” til-
gjengelig. 

En uke i halen på  Klaus Ohlmann

og jeg bestemte meg raskt for at jeg 
var klar for å henge etter Klaus på en 
skikkelig tur etter dette. 

Tilbake året etter
Det var allerede bestemt før jeg dro 
hjem i 2007 at jeg året etter skulle 
bestille en ukes guidet tur med Klaus 
inn i Alpene. Han kjører et fast opp-
legg i sommerhalvåret der tre fly får 
henge etter ham hvor han flyr en 
Stemme. Jeg fikk litt utenom planen 
utlevert en LS 4 b, hvorpå Klaus stilte 
noen skeptiske spørsmål om hvilket 
erfaringsnivå jeg hadde. Jeg har en 
viss anelse om at en som flyr ca. 
1.500 timer i året og med en total  
på ca. 20.000 timer bak spakene ikke 
lot seg imponere nevneverdig av 
mine totale 450 flytimer i seilfly og 
160 timer under duk. Men jeg fikk 
grønt lys med et par ”skeptiske blikk” 
fra ham og jeg gledet meg storveis til 
uken jeg hadde foran meg!

Dag 1:
Min kompis Dagfinn fikk denne dagen  
orkesterplass sammen med Klaus i 
Stemme’n. Han og jeg  skulle egentlig  

Klaus Ohlmann “in action”.

Tekst og foto: Kennet Karlsen, SSFK

“Det skal sies at 

Klaus forventer 

at du “henger 

med”. Han blir 

nesten litt sur 

hvis du slapper 

av...”
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Krevende dager
Dagene ble slitsomme i LS 4’en, i et 
team av bedre fly. Derfor var jeg usik-
ker på om jeg var kar nok til å henge 
etter en av verdens bedre seilflygere 
den tredje dagen på rad.
Nettopp dette uttrykte jeg også til 
Klaus. Jeg meddelte at fjellflyging 
etter min mening ikke var noe for 
meg. Dette var jo også hinsides alt 
jeg hadde vært med tidligere. Jeg 
var faktisk så bestemt på at jeg ikke 
skulle fly at jeg var helt sikker på at 
jeg skulle roe dagen ned lokalt uten 
å henge i halen på Klaus. Men det er 
overraskende hvor ydmyk man blir 
når man henger rundt med en guru 
innenfor sin yndlingshobby. Når han 
attpåtil sier ”No no Kenneth! You 
are doing very well. You must fly, Of 
course I know your glider has lower 
prestanda and you shall fly with 
me today”. Noen minutter etter jeg 
hadde gått fast bestemt inn til Klaus 
for å si at jeg ikke skulle fly, var jeg 
på vei ut med batteri, fallskjerm og 
termikkpøs, med en nagende følelse 
av å ha blitt lurt med på noe som jeg 
ikke helt hadde lyst til. 

Eureka
Denne dagen ble noe helt annet 
enn de foregående. Jeg hang bedre 
med og flyturen denne dagen bar 
igjen noe sydøstover som de to fore-
gående dagene. Det var mye trafikk 
langs hanget, tett med meldinger på 
radio fra Klaus: ”glider to your left, 
right, below….!” 

Vi fløy langs et hang med fjelltopper 
på omlag 3000 meter. Vi var noen 

hundre meter over dette hanget da 
Klaus meldte på radio: ”Too much 
traffic -  We go to the east”.
To the east?! Der var det bare fjell 
og lite annet! Hva tenker han på? 
- var min første innskytelse.  Etter  
å ha hengt et drøyt døgn målt i fly-
timer bak denne karen, var det 
rimelig greit at jeg ikke skulle tvile 
på avgjørelsen. Han hadde sikkert en 
plan. Vi fløy inn i et 
skar som tilsynela-
tende ikke hadde 
så mange gode ut-
veier. En liten trang 
dal ut som det viste 
seg ikke at vi hadde 
bruk for. For som 
vanlig funket en av 
fjellknaggene han 
hadde plukket ut. Vi 
fløy nå østover litt 
inn i Italia. Ikke den 
samme knallter-
mikken, men vi lå 
hele tiden mellom  
tre og firetusen meter. Men tross 
dette ikke råkomfortabelt siden topp- 
ene ofte lå i samme høyde. Mot 
kvelden fløy vi fra syd inn mot Bri-
ancon og deretter på vei tilbake syd 
vest mot St. Crepin. Føret var helt 
blått og vi var 90 kilometer ute fra 
flyplassen, og vi var lavt. Nå fløy vi 
rett mot en loddrett taggete fjell-
vegg som kneiset flere hundre meter 
over oss. Ikke visste jeg hvordan vi 
skulle komme oss hjem derfra. Vari-
oen viste litt over null og underteg-
nede hang i halen på ”tyskeren med 
bart” og så nervøst på fjellveggen 
som var et par vinge lengder unna. 

Både vario og høydemåler var begge 
veldig ”daffe”. Samtidig syntes jeg 
viserne på klokka også ville skynde 
seg mot kveld. 
Etter noe som fortonte seg som en 
halvtime i fjellveggen toppet vi akku-
rat ut over utkikkspunktet før vi gikk 
på glide til den sydvendte veggen 
”Prachaval” som ligger rett øst for 
flyplassen i ”St.Crepin”. Her fikk vi 

noen hundre meter  
før vi kunne gli til siste 
tankehøyden. Vi var 
nå 56 kilometer ute 
fra flyplassen. I det vi 
toppet ut av siste løft 
gikk solen ned bak 
et skylag. ”Butikken” 
var definitivt stengt 
for dagen med siste 
slag på ”kassa” som 
viste 1900 meter. 
Nå lå en spennende 
glide på 30 kilometer  
foran oss. Selv om 
en LS4 skal fikse 

dette greit, blir men litt ”lang i ror-
pedalbeina” underveis. Strekking av 
beina viste seg å være unødvendig, 
vi nådde flyplassen med akkurat nok 
høyde til en landingsrunde. Woow! 

Dager uten flyging er helt OK
De neste dagene ga ingen mulig- 
het til flyging. Du skulle tro at ”fly-
plassyken” kom og at men ville opp 
i lufta. Men jeg kan forsikre at dette 
ikke var tilfelle disse dagene. Jeg 
hadde fløyet atten timer på tre dager.  
En pause var fortreffelig. Når vi igjen 
skulle i lufta den sjette og siste dagen  
fikk jeg fornyet tillet fra ”Sjefen”. 

Klaus ga meg muligheten til å sjekke 
ut på en Ventus CT. Dette ble min 
første erfaring med en 18-meter og 
min første erfaring med flaps. Da-
gen var god i den forstand at det var 
bølgedag. Dette er noe Klaus virkelig 
liker og det kunne merkes. Med 
vind fra syd-vest i hastigheter fra 50 
til100 kmt. Dette ble ikke dagen for 
de store distansene. Tross dette har 
jeg ikke ofte fått så mye ”juling” som 
jeg fikk ved noen fjellknauser ved 
Briancon. Det ble ikke noe bedre av 
at Klaus opprettholdt glidehastighet-
en rundt 170-180 km/t. Men det 
var greit og det varte ikke så lenge. 
Vi fikk tak i ”go’ bølgen” rett over 
flyplassen i St.Crepin. Med min be-
grensede erfaring og utstyr har jeg 
måttet stoppe ved de lovbestemte 
3.500 meterene tidligere. Derfor var 
det ekstra hyggelig å kunne ta heisen 
opp til maks høyden over St. Crepin 
som er ca. 18.000 fot. Klaus begynte 
etter hvert å gli motvinds hjemover 
over et heldekkende skylag og det 
var slutt på moroa. Skyer begynte 
å nærme seg faretruende. Under 
Klaus sin trygge ledelse nærmet vi 
oss flyplassen etter nok en flytur på 
seks timer. Alle var rimelig klare for å 
sette hjulene på bakken etter en be-
givenhetsrik uke med drøye 23 timer 
på 4 flydager. Da kom meldingen: 
”Let’s do som ridge soaring in really 
low altitudes!”  Denne mannen blir 
aldri lei! Så det ble fløyet til solned-
gang også denne dagen. 

Erfaringer etter fire dager i halen på Klaus

“På den positive 

side får man en 

myndig person 

som vet å ta de rik-

tige avgjørelsene. 

Man er hele tiden 

viss på at valgene 

som tas er trygge.” 

Jeg hadde omlag 450 timer i 
seilfly og 160 timer i hangglider 
da jeg fløy med Klaus. Av disse 
er rundt 200 timer logget som 
distanseflyging.  Det avhenger 
selvsagt av hvor raskt man absor-
berer ting, men min vurdering er 
følgende:

Mine timer og erfaring med dis-
tanseflyging var et minimum, 
når jeg skulle henge etter Klaus 
Ohlmann. I løpet av den uken jeg 
fulgte etter ham lærte jeg mye. 
Spesielt om det å fly i alpint ter-
reng. Det har gitt et grunnlag for 
å starte i det små for seg selv på 
fremtidige ferier i Provence. Det 
er greit å vite at hvis man velger 
en slik type flyging, må man være 
forberedt på at Klaus er sjefen 
og at man ikke får ta avgjørelser 

på egen hånd. Klaus er også sjef på 
godt og vondt. Det negative er at 
han nok er preget av å ha vært en 
”guru” i miljøet i mange år. Hans for-
ventninger er etter min oppfatning 
forholdsvis høye. Det er ikke aksep-
tert å ”henge etter”! På den positive 
siden får man en myndig person som 
vet å ta de riktige avgjørelsene. Man 
er hele tiden viss på at valgene som 
tas er trygge. 
Prismessig må man regne med ca. 
15.000-20.000 kroner for en slik 
uke. Dette inkluderer da flyreise, leie 
av bil, overnatting i egen hytte på 
flyplassen, slep, leie av fly og guid-
ing fee. I tillegg kommer litt lom-
mepenger, men dette er stort sett 
relatert til mat på hytta på kvelden. 

Hvis det skulle friste ønsker Kenneth 
deg god tur!

en.wikipedia.org

En uke i halen på Klaus Ohlmann



- De gale har det godt, sa Vidar Ingebretsen da 
Øivind Thomassen og jeg ankom seilflysenteret  
på Notodden 27. november 2010.  Det var bikkje- 
kaldt og grumsete himmel med uanede hensik-
ter. Snødrevet lå truende lavt over åsene her og  
der, bare avbrutt av en nølende sol i ny og ne.   

Dagens høydepunkt var jo 
D-5800:
Da Vidar ankom fergekaia med 
denne hengeren for noen dager 
siden fikk tollerne ståpels. Hva er 
dette? 

Nå er Vidar like rund i kantene som 
hengeren, så mulig det er derfor han 
fikk den med seg hjem til Sandefjord

Monteringen gikk greit, men flyet 
var litt ”tight” sammenlignet med 
LN-GGN. Den hadde fløyet atten 
starter på sytten  timer. Den bar preg 
av å være ny, men litt mer instru-
mentering ville være greit på sikt. 
Den vil nok ha godt av EL-variometer 
og fastmontert radio. Før norsk regi-
strering kreves det nok litt jobb, slipe  
ned tyske , lakke over og på med 
norske merker vil nok ta noen timer, 
men det er jo hyggelig vinterkos hvis 
man har et greit og varmt lokale.

Det finnes gærne elever i vinter-
kulda
(en sarping bosatt i Porsgrunn): 
De hadde en elev som skulle fly solo- 
sjekk denne dagen, men det var 
vel neppe dagen for dåp. Vidar var 
opptatt med dette og overlot test-
flyvningen til oss andre. Det sto mel-
lom meg og Knut Ødegård (instruk-
tør i Sandefjord).
Jeg anmodet høflig Knut til å beære 
den første ”take-off” i Norge. Han 
insisterte på at jeg skulle ta første 
starten, og slik ble det. Canopy`en 
frøs nesten igjen til det ugjennom-
siktelige og et tappert forsøk på en 
roll i tettpakket cockpit i varmedress 

Svaret var: Et tyskregistrert seilfly 
kjøpt av en nederlender i Sverige i 
en østerriksk registrert henger.
Å kikke inn i hengeren var ikke inter-
essent for tollerne, men papirer og 
slike ting var stort. 

så ikke særlig imponerende ut. 
Horisont fantes ikke der oppe, så det 
ble i tillegg et par looper og en stall-
turn før landing etter 20 minutter.
Men den fløy og oppførte seg som 
en hvilken som helst B-4.

Bølger
Jeg merket også at det gikk an å 
henge der oppe, men jeg valgte å 
gå ned for å slippe andre til på flyet 
siden dagene var blitt korte. Vidar 
opplevde 1,5 – 2 meter stig i 1000 
meter, problemet var at det var bit-
ende kaldt og canopyen frøs igjen til 
alt for dårlig sikt. Uforsvarlig dårlig 
sikt vil vi påstå.

Etter en vurdering av mye turbulens 
og sleng i slepet ble soloflyvningen 
til eleven avblåst. Det var ikke gun-
stig med første solotur denne dagen. 
Blaniken - LN-GIA,  skulle bli stående 
montert litt til, så det var fortsatt håp 
om å komme i luften på Notodden 
den vinteren, så kanskje fikk eleven 
sin  første solotur likevel i 2010? 

Notodden 27. november 2011 og minus 10 celcius

Her lander Knut Ødegård en B-4 
for første gang.

Av Geir Saxegaard
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PILATUS B-4 PC11 - AF. D-5800

Etter en tur i bølger og litt akro kommer Vidar  
storfornøyd ned, legg merke til isingen på canopy.

Da Vidar ankom fergekaia med denne hengeren for noen dager siden fikk tollerne ståpels, hva er dette? 
Svaret var: “Et tyskregistrert seilfly kjøpt av en nederlender i Sverige i en østerriksk registrert henger”.

Endelig på start nr.3 kobler Knut Vidar til Dynamic`en.  
LN-YVP fungerer utmerket som slepefly på Notodden.



Ifølge evalueringen gjennomført av 
der Bundesstelle für Flugunfallunter-
suchungen (BFU, Tysklands svar på  
SHT) møttes de to flyenes track  i en 
vinkel på 105 grader. Minste hori-
sontale avstand var da 0,36 nautiske 
mil eller 670 meter. Besetningen  
på Boeing 737-maskinen oppga at 
de i 4500 fot på vei ned passerte ett 
hvitt seilfly som på deres venstre 
side rundt 200 fot over dem.
Denne hendelsen er ikke noe enkelt-
tilfelle. BFU måtte undersøke farlige 
nærpasseringer mellom seilfly og 
IFR trafikk både på flyplassen Hahn 
im Hunsrück og i Lübeck. Også det 
nyopprettete Bundesamt für Luft-
fartssicherheit (som skal være et 
slags byrå for luftfartssikkerhet) 
varsler om alvorlige luftromskren-
kelser av luftfartøy som utøver i all-
mennflyging og luftsport. Manglene 
forberedelse, sviktende kunnskap og 
neglisjering av regelverket, kan fort 
medføre en tragisk utgang. Ofte blir 
dette forverret av menneskelige fak-
torer som mangel på oppmerksom-
het, ”situational awareness”, ergo at 
man ikke oppfatter situasjonen rund 
seg i sin helhet, eller uforsiktighet og 
prestasjonsvilje.
Die Deutsche Flugsicherung (DFS, 
tilsvarer Avinors lufttrafikktjen-
este) registrerte til sammen seksten 
luftromskrenkelser fra VFR-trafikk 
i C-luftrom rund Berlins flyplasser 
inntil medio august i 2010. Når man 
gjennomgår relevante publikasjoner 
av DFS, BFU eller ”Dem Deutschen 
Aeroklubb (DAeC som tilsvarer NLF), 
så samsvarer disse i hovedtrekk. 
Altså, det gjelder å forhindre 
luftromskrenkelser og nærpasser-
inger i et stadige tettere trafikkert 
luftrom.

FLARM alene er ingen løsning
Tekniske hjelpemiddeler for å forhin-
dre nærpasseringer og kollisjoner av 
luftfartøy blir utviklet kontinuerlig. I 
seilfly blir ofte FLARM benyttet. Det 
er vesentlig at dette ikke medfører 
reduksjon i aktiv utkikk. Man skal 
heller ikke overvurdere FLARM, fordi 

Nærkontakt  
mellom  
liten og stor

Originalartikkel fra magasinet Segelfliegen.
Av Jens Lange og Helge Zembold. Fotomontasje Jens Lange.

Oversatt til norsk av Michael Koch og Ole Baartvedt. 

seilfly utstyrt med FLARM ikke blir 
fanget opp av Traffic Collision Acoi-
dance System (TCAS) som brukes i 
rutefly. TCAS fordrer at seilflyet har 
installert, - og bruker en transpon-
der. Vise versa, så detektere heller 
ikke FLARM transpondersignaler fra 
andre fly.
Nå finnes på markedet blant annet  
PowerFLARM som er en kombi-
nasjonsenhet for å fange opp både 
FLARM- og transpondersignaler. 
Dette er et steg med potensial før 
å øke sikkerhetsnivået ytterligere. 
Dog krever det at pilotene benytter 
utstyret som en avlasting og fortsatt 
overholder VFR minima og luftroms-
grenser. Dette skal ikke være et verk-
tøy for kun å tøye grensene enda 
mer. Som for eksempel ved å redu-
sere avstand til skybas tilnærmet 
tåkenivå,  fordi det liksom er blitt 
trygt nå!
Det samme gjelder selvfølgelig til 
en viss grad også GPS navigasjon. 
Dette er et hjelpemiddel uten like, 
men å navigere nærmest mulig inntil 
luftromsgrenser gir lite spillerom for 

feilmarginer. Dette er ikke den øn-
skede effekten av slikt utstyr, sett fra 
myndighetenes side.

Bruk all tilgjengelig informasjon
Publikasjonene til DFS burde sjekkes 
like jevnt som seilflyværet.  VFR-
eBulletins og NOTAM for et område 
er tilgjengelig online og innholder 
nyttig informasjon også for motor-
løse seilflygere. Disser informa-
sjoner supplerer den lovpålagte 
bruken av ICAO kartet i målestokk 
1:500.000. I Tyskland publiserer DFS 
slike kartet i meter, spesielt for seil-
flygere. Hvis du til stadighet operer-
er i nærheten av en kontrollert fly-
plass, så kan du sjekke ankomst- og 
utflygningsruter på internettsiden til 
Eurocontrol (AIP-IFR). (I Norge www.
avinor.no, red anm.) Der vil du kunne 
se at på mindre trafikkerte plasser 
fins det IFR-trafikk utover klasse C 
og D, i luftromsklassen E! (Ikke rele-
vant i Norge etter 2011, red anm). 
IFR-trafikken svinger gjerne finale 
hele 20 nautiske mil fra Flyplassen. 
Det betyr ofte svart nært luftroms-

grensene i europeisk luftrom.
Selvfølgeligs anmodes også IFR pilot-
ene til å holde utkikk når de meteoro- 
logiske betingelsene tillater det, 
men i all hovedsak så stoler de på 
separasjonen som flygelederen gir 
dem. De fleste IFR innflygningskart 
viser ikke luftromsgrensene spesielt 
tydelig. Dermed blir ikke en trafikk-
flyger, som ikke nødvendigvis har 
privatfly erfaring heller, bevisstgjort 
aktiviteten av andre luftromsbrukere 
i området. I tillegg er trafikkflygere 
tjue minutter før landing i en høyde 
rundt 20000 fot, opptatt med inn-fly-
gingsforberedelser. Dermed er kapa-
siteten for å holde utkikk begrenset. 
En detaljert rapport om hva som 
skjer i en ruteflycockpit kan leses  
i Segelfliegen nummer 05/2006. Ar-
tikkelen er også lagt tilgjengelig for 
nedlasting på www.segelfliege-mag-
azin.de  . Da på tysk.
Seilflyssport kommentar: En norsk 
seilflyger entret utilsiktet kontrollert 
luftrom over Starmoen i slutten av 
mai. Bølger brakte han opp i 3700 
meter AMSL. Monitorering av IFR-
trafikk via ADS-B utstyr i samme tids-
rom viste at trafikkfly var lavere enn 
dette i samme område.

Flyforberedelsene avlaster
I all hovedsak gjelder følgende for å 

redusere nærpasseringer. 
God forberedelse avlaster gjøremål 
under flyturen. Kontinuerlig og struk-
turert utkikk er avgjørende, spesielt 
i baneforlengelsen av en kontrollert 
flyplass. Luftromsstrukturen er viktig 
og overholdelse av VFR minima. Spe-
sielt med tanke på flysikt og avstand 
til skyer. (Vi har her utelatt noen 
fakta fra tysk artikkel, da det ikke 
samsvarer med norske regler. Red 
anm.) Hvis du flyr med transponder, 
bør den aller helst alltid brukes med 
høyderapportering. På denne måten 
blir du synlig for ruteflyene. For  
motorflyene er dette påbudt fra og 
med 5000fot AMSL eller 3500 fot 
AGL (over terreng). Man må passe 
seg for feil høydemålerinnstilling 
(QNH, QFE, Standard).  Alle høyder 
i fot på ICAO-kartene er referert til 
QNH, alle Fligh Levels (FL) ved stan-
dard trykket 1013,25 hPa. Når man 
nullstiller høydemåleren under av-
gangssjekken, så vil den viser QFE 
over avgangsflyplassen.
Det kan også være lurt å lytte på 
frekvensen til flyinformasjonstjen-
esten eller den nærmeste flyplassen 
og bruke den aktivt. Dagens QNH får 
man f.eks. gjennom ATIS- eller VOL-
MET-frekvensen som står i luftrom-
kartet.
IFR-trafikk under innflyging kan ikke 

nødvendigvis gjøre en enkel unna-
manøvrering. Unnvikelsesmanøver 
skal derfor gjøres i god til og det an-
befales ikke i insistere på  overhold-
else av vikepliktsreglene .

Se og bli sett
Men utkikk er ikke bare for å unngå 
IFR trafikk. Også annen VFR-trafikk 
kan bli til en betydelig fare (jasså… 
men det visste vi vel allerede. Red 
anm.). Ved siden av andre seilfly 
ferdes det mange andre småfly i 
samme luftrom,  etter de samme 
trafikkreglene. Det som gjelder er 
fortsatt: Se og bli sett!
I lave høyder opererer det politi- og 
ambulansehelikoptre. De lander og 
tar av utenom flyplasser, på grunn 
av de oppgaver de har. Besetningen 
er typisk opptatt av å komme raskest  
mulig inn til målet sitt og ut igjen. 
Spesielt for luftambulansen har pasi-
enten høyest prioritet.
Heldigvis gjenkjennes disse luft-
fartøyene enkelt med bakgrunn i 
den særegne lakkeringen. Også her 
skulle alle og enhver være klar over 
at man ikke bør insistere på vike-
pliktsreglene. På samme måte som 
ingen tenker forkjørsrett i biltrafikken 
når det nærmer seg et utryknings- 
kjøretøy. (Nei, for der har vi jo regler 
for slikt. Red. anm.)

Den 18. juli 2010 inntraff en farlig nærpasser-
ing mellom en Boeing 737-800 og et uidenti-
fisert seilfly i E-luftrommet av trafikkflyplassen 
Bremen i Tyskland.
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Andre store oppgaver har vært 
bygging av hangar for vårt fabrikk- 
nye Dynamic slepefly, en oppgave  
som fikk fram dugnadsånden i  
klubben på en svært tilfredsstillende  
måte. Gjennom-føringen av pro- 
sjektet har gitt oss mange latterkuler.  
Dynamicen har oppført seg eksem-
plarisk, og vi opplever at den sleper 
veldig ”mykt”. Den stiger samtidig 
vesentlig bedre enn Rallyen. Det nye 
slepeflyet ga en positiv, ny opplev-
else for flere av slepepilotene med 
konvertering til micro. 

Går dette bra da?
Det var nok en viss skepsis før vi kom i  
gang med slepingen, men etter å ha 
slept Duo Discus T med to voksne  
karer om bord var all skepsis som tør- 
ket vekk. Dette flyet fungerer vanvit-
tig bra og er morsomt å fly. Dynami-
cen oppfører seg også veldig bra selv 
i svært turbulente bølgeforhold og 
det vi kaller ”30-forhold” med masse 
rotorer og synk. Den kan ”sykles” inn 
til godt kontrollerte landinger med 
rorautoritet til etter stall.

Nok av sysler
Hyggelig travelt hadde vi også som 
følge av hele ni elever på grunnkurs 
1 og flere som tørket støv av gamle 
kunnskaper og tok opp igjen flygin-
gen. Vi gjennomførte et vellykket 
acrokurs med Geir Saxegaard som 
instruktør. Dette ga så sterke vibra-
sjoner at bare en måned senere var 
vi lykkelige eiere av en strøken full-
acro Pilatus B-4 PC11 AF (grunnet 
felles nr 1 og 2,  se egen sak. Red 
anm). Flyet fremstår som nytt, og 
det har faktisk helt ny kropp som 
kun hadde 11 starter og 18 timer da 
den ble hentet. Vinger og haleflate 
er 0-stilte etter 3100 flytimer.

Da tollerne tok stallturn
Hvis noen kjeder seg en mørk høst-
natt, kan følgende anbefales:
Man reiser til Sverige, kjøper en tysk 
registrert B-4 og østerriksk registrert 
henger fra en nederlender bosatt i 
Sverige. Så tar man dette med seg 
hjem via Strømstad med dagens siste 
ferge og ankommer Sandefjord over 
midnatt, og vinkes inn av tre tollere 

og to politimenn i stilige uniformer. 
Blir beordret, nokså strengt, inn på 
tollkontoret kl 00:45. Der finner den 
unge tolleraspiranten at flyet består 
av ikke mindre enn tre serienummer! 
Jeg sier ikke mer enn at seansen over 
papirbunken tok mer enn en time. 
Hva som faktisk var inne i hengeren 
var det ingen som brydde seg om å 
sjekke. Det hele dreier seg som kjent 
om papir.

Klarer vi å holde koken i 2011?
Svaret er vel at signalene som nå 
kommer fra en veldig motivert og 
flysugen gjeng absolutt borger for 
nok en flott sesong.  Allerede nå  
har vi flere nye elever og potensielle  
elever som gleder seg til sesong-
åpningen, og fjorårets GK1 elever 
knaller til med ett overordnet mål, 
nemlig å fly opp til sertifikat i løpet 
av inneværende sesong.
Vi har også en klar intensjon om å 
ha deltakere i årets NM i acro, med 
minst en pilot. For øvrig er også disse 
ideene et resultat av Geirs Saxe-
gaards suverene motivasjonsarbeid 

for acro! og en ny aktivitet som vil 
generere enda mer flyglede.
Sist, men ikke minst vil vi kjøre 
strekkurs for å la flere medlemmer 
og gjestende piloter oppleve den 
ubeskrivelige følelsen det er å fly så 
langt vekk fra hjemmeplassen at det 
bare er egen kompetanse som gjør 
at man kommer rundt en oppgave 
og kommer hjem.

Spesielle ingredienser i grunn-
skolingen
Klubben kommer til å gjennomføre 
reell trening i bruk av inntrekkbart 
hjul på Blaniken, for at elevene 
skal være komfortable med bruk av  
understellet når de går over på B-4 
tidlig i soloprogresjonen. 
Obligatorisk spinn trening med fullt 
utviklet spinn er også en fast greie 
for våre medlemmer og de som 
ønsker å benytte flyene våre. Det 
er livreddende kunnskap, som vi er 
spesielt fornøyde med å kunne gjen-
nomføre med Super Blaniken.
B-4’en kommer til å være klubbens 
kjeledegge, eller ”kultfly” som Geir 

kaller det, for å fly seg opp til utsjekk 
på DG og LS enseterne våre. Den er 
jo bare knallgod å skru termikk med, 
lettfløyet, god plass i cockpit og for 
de som har lov så er det bare å danse 
Tango Acro over hele himmelen!
Vi merker oss at den gamle disku- 
sjonen om klubbene selv skal  
arrangere grunnkurs eller ikke stadig 
blusser opp. Vår klare oppfatning 
er at det må den enkelte klubb få 
styre selv, basert på egne strategier. 
Ca 50% av vår aktivitet er generert 
av kursvirksomheten, og aktivitet 
skaper aktivitet. Vi tror fremdeles 
at dersom man tar skoling vekk fra 
klubben, så vil den avgå ved en stille 
død.

Flyparken vår dekker alle  
ønskelige behov
Ingen av våre medlemmer eller gjest-
ende piloter skal ha noen udekkede 
behov, for nå har vi følgende mate-
riell å boltre oss med:
L-23 Super Blanik, ASK-21, DG-300, 
LS-4, LS-8,fullacro B-4 og en strøken, 
finskbygget Ka-8b som vi foreløpig 

har satt til side på grunn av urimelig 
høye vedlikeholdskostnader sett opp 
mot antall starter flyet går. Så her 
er det bare å klinke til og fly alt fra 
grunnskoling til avansert strekk og 
acro. Vi leker litt med tanken på en 
mer høyverdig toseter for strekkfly-
ging, men det er nok et par år fram 
i tid.

Norges Cup 6  i august
Også i år er vi så heldige at vi får  
arrangere NC. Helgen 13. og 14.  
august satser vi på at Gisle Foss 
har gjort forarbeidet skikkelig, så vi 
kan få vist fram de suverene strekk- 
områdene rundt Notodden. Hoved-
oppgaven vår blir å sette distanser 
som ikke lokker noen til å bade med 
flyene sine… Velkommen til Notod-
den - See you there!

Sandefjord SFK ble i tillegg kåret til 
årets rekrutteringsklubb. Her mottar 
Rasmus Svinøy fra SSFK sjekken på 

blanke fem tusen kroner fra Jan Erik 
Kregnes, styreleder i Seilflyseksjonen.

Klubbnytt
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Sandefjord  
Seilflyklubb 
i støtet
Året 2010 ble utrolig travelt med i overkant av åtte hundre slep som 
er mer enn en dobling i forhold til 2009 sesongen. Vi kunne vel ikke  
ønsket oss en bedre bekreftelse på at vi er inne i et veldig positivt spor. 

Av Vidar Ingbretsen, 
 leder i Sandefjord Seilflyklubb 



Silent 2 med foldepropeller. 
Foto: Alisport

Utenriksnytt
Antares 23 E og Quintus M gir nye impulser  
til åpenklassen
I de siste årene har flyene i åpen-
klassen vokst og vokst. Fly som ETA 
og EB-28 og 29 med 28 og 29 meter 
vingespenn har vunnet konkurranser  
og fortsatt tradisjonen “there is no  
substitute for span”.  Tross de gode 
glidetallet, blir så store fly fort 
uhåndterlige, og i sterke forhold er 
mindre fly ofte vel så bra. 
Det er interessant at denne trenden 
mot større vingespenn nå blir brutt.  
Schleicher bygger ASH-30 Mi som 
erstatter for ASH-25 og ASW-22, og 
tilbyr ASH-31 med 21 m vinger som 
et mindre ensetersalternativ.
Med de helt nye 23-meter flyene An-
tares 23 E og Quintus M viste sam- 
arbeidspartnerne Lange Aviation 
og Schempp-Hirth de siste fruktene 
av sitt samarbeid på AERO i Fried-
richshafen med en ny generasjon 
åpenklassefly.  De “2-eggede tvillin-
gene” Antares 23 E og Quintus M har 
med 23 meters vingespenn bedre  
manøvrerbarhet både på bakken og  
lufta enn større fly. Slanke vinger med 
høyt sideforhold og opp til 250 liter 
vannballast muliggjør vinge-belast-
ning fra 39 til 58 kg/m2 og bra ytelser 
både under svake og sterke forhold. 
Bedre glidetall i høyere hastig- 
heter sammenliknet med klassiske 
åpenklassefly som Nimbus 4 og 
ASW-22 vil nok gjøre disse nye flyene 
til vinnere i åpenklassekonkurranser.

Sinus 2  
Targa Electric
I en litt annen ende av skalaen leverer  
Alisport i Italia nå en ny selvstart-
ende elektroversjon av 13.3 meters 
flyet Silent 2. Motorinstallasjonen 
er denne gang i nesa med foldepro-
peller, slik at start av motoren i lav 
høyde går fort siden motoren ikke 
må felles ut av kroppen.  Elektro-
motoren drives av litium-polymer 
batterier og batteripakken veier 31 
kg. Drivenheten er utviklet av Luka 
Znidarsic i Slovenia, slik som for LAK 
17 FES.
Mer informasjon: 
http://www.alisport.com

Etter endel fram og tilbake, blant 
annet med produksjon i Frankrike 
som Alliance 34, er Scheibe SF34B 
med 15.8 meter vingespenn igjen 
i produksjon hos Scheibe Aircraft.  
Flyet koster 66 000 Euro nytt og er 
kanskje et interessant alternativ for 
klubber som er ute etter et relativt 
rimelig skolefly. (scheibe-aircraft.de)

Den største forskjellen mellom  
Antares 23 E og Quintus M er fly-
kroppen, som er utviklet på hver sin 
kant, og naturligvis motoren.  Mens 
Antares 23 E har samme EASA-serti-
fiserte elektromotor- og batterisys-
tem som Antares 20E, har Quintus 
M en Solo forbrenningsmotor som 
andre Schempph-Hirth fly.
 Vingene er basert på Antares 20 vin-
gen, som er utviklet av Lange Avia-
tion og professor Loek Boermans 
ved universitetet i Delft i Nederland. 
Vingen består av 9 tilpassede vinge-
profiler med laminar strøming på 95 
prosent på undersiden og 75 prosent 
på oversiden.  Hovedstruktur og 

Quintus M over  
Schempp-Hirth 

standen på Aero

Antares 23 E på Aero

Scheibe SF34B
i produksjon igjen:

roroverføringer stammer også fra 
Lange.  På Quintus M er yttervingene  
og Wing-letsene fra professor Mark 
Maughmer, og har en tilsvarende 
form og fly-egenskaper som på an-
dre Schempp-Hirth fly.
Begge firmaene forventer at de nye 
flyene gir en ny dimensjon i åpen-
klassen og for rekordflyginger.
Dette er ikke første gangen at 
Schempp-Hirth og Lange samar-
beider. Allerede nå kan en få Arcus 
med elektrisk motor og drivverk fra 
Antares.
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SF34B kropp på Aero

FLARM Software oppdatering 2011
Ved noen års mellomrom må alle 
FLARM antikollisjonsenheter ha en 
oppdatering av programvaren. En 
gratis, men obligatorisk oppdatering 
av FLARM programvaren må derfor 
gjøres innen utløpet av februar 2011 
for alle FLARM’er og liknende an-
tikollisjonsenheter med versjon 4 av 
programvaren.  Oppdater FLARM’en 
nå til versjon 5, med oppdatert pro-
gramvare og hinderdatabase. I alle 
fall må FLARM’en oppdateres før 
neste flygining, siden den gamle 
versjonen slutter å virke. Om du ikke 
allerede har oppdatert FLARM’en, 
last ned ny versjon av programvaren  
fra http://www.flarm.com. (Her 
finnes også informasjon for opp-
datering av andre enheter, som Lx-
Flarm.)

Release 5 av FLARM-programvaren 
inneholder en ny og bedre “FLARM-

Tørr vår med mye termikk i 
Europa

Vårværet, spesielt i april, har 
vært usedvanlig varmt og tørt i 
store deler av Europa. Dette har 
gitt bra forhold og mange lange 
turer, (i hvertfall for de som tar 

seg tid til å fly...) noe som kan 
sees fra OLC.  Mindre hyggelige 
konsekvenser av tørken er pro-
blemer for landbruket og skog-
brannfare.  

Skogbrann ved Visp i Sveits, her foto-
grafert fra seilfly i termikk i 3800 meter 

høyde. Foto: R. Ackermann.]

Engine”, som kan behandle flere 
fly i slengen. Denne har blitt testet 
grundig under konkurranser i Syd-
Afrika og i Australia i vinterseson-
gen. En større designendring gjør 
det mulig å bruke FLARM-funksjoner 
i hang-glidere og i motorfly (Power-
FLARM), med programvare som 
støtter transponder-data og relat-
erte myndighetskrav fra EASA. Dette 
krever modifikasjoner av radiokom-
munikasjonen mellom enhetene. 
For bedre kommunikasjon mellom 
FLARM-enheter, gjøres nå frekvens-
hopping for å bedre båndbredden 
og pålitelighet i signaloverføringen. 
I tillegg aksepterer versjon 5 micro-
SD kort av alle størrelser. (De av oss 
som har forsøkt å lese ut FLARM-
logg til et 3Gb microSD kort kjenner 
problemet...). Oppdateringen om-
fatter også en ny hinderdatabase, 
som nå inneholder med enn 35000 

kraftspenn, taubaner, master og 
liknende.

Versjon 5 av FLARM programvaren 
får en levetid på 4 år og må oppdat-
eres innen 1-mars 2015. Dette gjør 
det enklere for mange brukere, men 
dette betyr at vi ikke får vesentlig ny 
FLARM-funksjonalitet de neste 4 år, 
siden alle kollisjons-varslerne må ha 
samme programvare.

Mer informasjon og instruksjon for 
hvordan en skal gjøre dette på:
http://www.flarm.com/support/up-
dates/index_en.html

Av Nils-Joar Høimyr



De fleste av oss er rimelig flinke til å 
rense, polere og vokse flyene. Verre 
er det med en del hengere.
Jeg overtok en henger i fjor som 
ikke hadde sett alt for mye til såpe 
og voks. Den så sånn passe ut. Sjakk-
trekket mitt var å parkere den to 
uker under en bjørk… Alt som kunne 

feste seg i tørre glassfiberporer 
gjorde nettopp det! Alt fra sur ned-
bør til snerk fra bjørka. Høytrykkspy-
ler med varmt vann og såpe tok rett 
og slett ikke tak i dritten. Heler ikke 
diverse motorrens og karosserirens. 
Løsningen fikk jeg av en iherdig båt-
eier.

 - Sett den inn med vaselinolje og la 
den stå lenge, sa han. I alle fall minst 
to uker. 
Stoffet fikk jeg tak i hos en båtut-
styrsforhandler og hele hengeren 
ble smurt inn. Etter to uker gikk jeg 
på med kraftvask for båt, varmt vann 
og svamp. Og jaggu var det håp. 
Møkka gled av og jeg fikk et glimt 
av hvit gelcoat. Deretter fortsatte 
prosessen med Reicholds Rubbing 
(standard i TSFKs flystell prosedyre) 
sammen med litt vann og skikkelig 
poleringsmaskin med grov plast-
pute. Neste steg ble Hempels båt-
polish med samme maskin, nå med 
fin skumpute. Så avsluttet jeg pro-
sessen med Hempels flytende voks 
og polerte først med papir for hånd, 
deretter saueskinnspute på maski-
nen for glansing. Nå kunne jeg speile 
meg i glassfiberen. Ikke like fin som 
flyet - men du verden. 
Heretter skal også hengeren få sin 
årlige runde med polish og voks. Den 
saken er klar. Hilsen Ole B.

Vi har tidligere skrevet  
om revitalisering av 
Norglide. En interna-
sjonal konkurranse 
som så lyset første 
gang i 2003

Denne artikkelen ble skrevet til nr 1  i forkant av  NorGlide.  
Konkurransen ble arrangert første uken i juni:

NorGlide på gli

Nå så den dessverre aldri lyset igjen 
etter det. Den var for ”Prøve VM” å 
regne, for VM i Klubbklassen som 
gikk av stabelen på Starmoen med 
over et halvt hundre deltagende fly 
i 2004. Så ble det mørkt… Det har 
blitt snakket mer enn èn gang om at 
vi her på berget burde ta mål av oss 
til få til en konkurranse med litt mer 
brunst enn Elverum Open, Fjordg-
lide og Frya GP.  

Så ga Svenskene oss en mulighet
Eskilstuna Open har i årevis vært 
svenskenes vindu mot den store 
seilflyverden som er der ute et sted. 
De har over tid oppnådd god inter-
nasjonal deltagelse med nok fly i 
alle aktuelle klasser. I de ”hotteste” 
årene i området hundre deltagende 
fly. De har bestemt seg for at hvert 
andre år får holde. Dermed blir det, 
etter 2010, to år til neste gang. Dette 
snappet to norske deltagere opp 
tidlig,  begge medlemmer i konkur-
ransekomiteen – UKK i S/NLF. Erlend  

på. En av oppgavene fremover blir å 
tilpasse organisasjonen til antall del-
tagere. 

Organisasjonen tar form
Teamet som jobber med dette ledes 
av Tom Erik Hole sammen med Leif 
Jørgen Ulvatne som takk og pris 
har sagt ja til å lede konkurransen.  
De planlegger med tjue deltage-
re, men kan eskalere dersom det 
kommer tretti eller førti. Samtidig 
vil vi vise tilreisende seilflygere at 
mannskap og familie som blir med 
til Elverum ikke tenger å kjede seg. 
Området byr på mye forskjellig.  
Alt fra - ja nettopp seilflyging til 
motorcross, hest, golf, ørretfiske 
og fjellturer. Eller hva med jord-
bær & jazzcruise med Skibladner?   
Annonser vil komme i noen uten-
landske magasiner og nettsider.  I 
tillegg inviteres noen nasjonsteam 
direkte. 

Les mer på www.norglide .no

Sørby og Lars Rune Bjørnevik fikk 
ideen til å dra ”hele gjengen” hit 
til Norge i mellomårene. Etter litt 
diskusjon satt styret i S/NLF ned en 
liten gruppe som skulle utarbeide 
skjelettet til ”Nye Elverum Open”. 
Utover høsten begynte dette å for-
malisere seg. 

NorGlide gjenoppstår
Med planer om markedsføring i ut-
landet kunne ”Elverum Open” mulig 
bli litt traust. Noen av våre piloter, 
som har tråkket sine barnesko der 
ute i Europa, ble spurt til råds om 
navn. Troll, Fjords, Dovre, Ibsen og 
slikt ble foreslått. Det var kjente 
merkenavn. Fjordglide finnes jo 
allerede og ”Dovre Open”... tja. Men 
hvorfor ikke NorGlide ? Brukt før og 
lett å huske. Og slik ble det. Nå har 
skjellettet fått skall. Organisasjonen 
er i ferd med å ta form. Nettsidene er  
aktive etter ”Offisiell åpning” under 
Billingehus konferansen i Sverige i 
november 2010. Og folk melder seg 

Av Ole Baartvedt

Snapshot fra www.norglide.no
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Hengerrens

Gammal henger blir som ny – i alle fall nesten.

Fronten på hengeren ble testet først og er klar. På sidene jobber 
fortsatt vaselinoljen med å mykne opp skitten.  

Endringer i årets terminliste:
Som fagsjefen skriver på side 49 er 
det lagt inn to endringer for junio-
rene . Det arrangeres to juniors-
amlinger i 2011 og disse blir:

Juniorsamling ”I” 
- med fokus på konkurranseflyging:
Fredag 22. – søndag 24. juli på ORS.

Juniorsamling ”II” 
- mer etter ”gammelt mønster”.
Fredag 7. – søndag 9. oktober på 
ORS.

Det blir en endring i dato for to 
seilflykurs.

Seilflykurs B 
Kurset er flyttet til 30. juli –  
11. august (opprinnelig periode var 
7. – 19. august).

“Unge Ørner”
Vi minner også om at ”Unge Ørner” 
som opprinnelig var lagt til dagene 
12. – 14. august blir gjennomført i 
perioden 5. – 7. august. 
Se egen annonse på side 52.

NorGlide 2011 
Siste:

Fem gyldige dager.
To kansellerte dager.
Vrient vær, gråvær og knallvær.

Med følgende topp tre:

1. Markus Ganev, Sverige
2.  Claus Nedergaard Jacobsen,  

Danmark
3.  Ole John Aske, Norge



Norges Cup 1  
- Kjent og kjær konkurranse med mye nytt av året
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Årets konkurranse trakk færre del-
takere enn normalt, kun 6 deltakere 
i år mot 14 deltakere i 2010. Det er 
mulig alt styret rundt dokumenta-
sjon av de nye vedlikeholdsrutinene 
og det faktum at en betydelig andel 
av norskregistrerte seilfly ikke har 
vært luftdyktige spiller en rolle her. 
Det var uansett synd siden været 
viste seg fra den gode sidne og vi fikk 
2 bra konkurransedager. 
Før årets første konkurranse bruker 
det alltid å være noen nødvendige 
forberedelser, som å oppdatere log-

geren med årets utgave av vende-
punktslista. I år var det i tillegg et 
helt nytt luftrom å forholde seg 
til. Jeg skal innrømme at jeg fikk 
hakeslepp da det gikk opp for meg 
hvor enorm den nye TMA’en rundt 
Gardermoen har blitt. Det skal sam-
tidig sies at med de nye boksene som 
ligger langs TMA’ens østlige grense 
ble situasjonen bedre enn fryktet – 
forutsatt at boksene er åpne. Hvis 
ikke kan du bli du nervøs for å krenke 
luftrom allerede i slepet.

Nytt av året er også handikaplista. 
I Norge har vi fram til i år benyttet 
den tyske lista. I år bytter vi til den 
australske. Det innebærer at noen 
vil få bedre handikap og andre vil få 
dårligere enn hva de er vant til fra 
tidligere år. 
Hvis jeg tar med at det av året første 
gang er påbudt å fly med FLARM i 
alle konkurranser i Norge unntatt 

OLC/NSMst og at vi har byttet ut den 
tradisjonelle mållinjen med en mål-
sirkel tror jeg ikke jeg har glemt noe. 
Målsirkelen er en nyinnføring gjort 
med tanke på sikkerhet. I stedet for 
de spektakulære mållinjepassering-
ene på redline passerer vi en sirkel 
med 3 kilometers radius rundt plas-
sen i minimum 200 meters høyde. 
Det siste er viktig å få med seg. Den 
første dagen klarte jeg å snike meg 
under mållinja med en margin på 
40 meter. Siden regelverket er helt 
nytt og det ikke følgelig ikke finnes 
tidligere erfaringer hersket det usik-
kerhet om konsekvensen av dette. 
Alt fra en advarsel til utelanding til-
bake på plassen til diskvalifisering 
ble nevnt som mulige alternativer. 
IGC sin hjemmeside hadde kanskje 
gitt svaret, men den lå nede. Etter 
noen telefoner fra konkurranse- 
leder Steinar Øksenholt til Sverige 

for å forhøre seg med de regelkyn-
dige herrer endte jeg opp med en 
advarsel. Dag 2, klok av skade skulle 
man anta, var det jeg trodde var god 
margin over 200 meter bare noen 
meter på riktig side. Denne gangen 
var det Martin Bjørnebekk sin tur til 
å ”snike seg under dørmatta”. Mo-
ralen er: Beregn gode marginer, og 
så noen marginer på toppen av mar-

ginene, når du passerer en målsirkel. 
Vi taper den mest publikumsvenn-
lige delen av en konkurranse med 
mållinjepasseringene, men slipper 
til gjengjeld forhåpentligvis unna 
med færre fly i skauen.
Så til selve flygingen! Årets første 
konkurransedag besto av en oppgave 
på 316 kilometer, en anselig distanse 
for vårslappe seilflygere. Den gikk 
først sørover inn i de nevnte bok-
sene på østsiden av kanskje verdens 
største TMA. Først til Gjesåsen og vi-
dere til Hokkåsen et stykke nordøst 
for Kongsvinger. Lengst i sør hadde 
vi bare 6000 fot AMSL å boltre oss 
med, så her måtte vi passe på å fly 
av litt høyde før vendepunktet. Ellers 
hadde vi 8000 fot inne i boksene. 
Så nordover igjen til Holtet og vi-
dere opp Østerdalen til Frogner like 
ved Koppang før kursen ble satt til-
bake mot Starmoen. Langt sterkere 

vind enn meldt gjorde oppgaven til 
en bra utfordring, spesielt for de 
med lav vekt. De med flyet lastet 
med motor og bensin hadde nok en 
fordel i den sterke vinden, noe heller 
ikke handikaplista tar med i bereg-
ningen. Dagens eneste utelanding 
sto yngstemann Martin Bjørnebekk 
for da han med meg som publikum 
ovenfor gjennomførte en nydelig 
landingsrunde og landing på et jorde 
i nærheten av Opphus. Hvis Martin 
fortsetter den målrettede satsingen 
tar det ikke lang tid før rollene er 
byttet om. Konkurranseleder og pilot 
Steinar Øksenholt tok en velfortjent 
dagsseier med Svein Larssen på en 2. 
plass før undertegnede på 3. plass.
Så fulgte en dag uten konkurranse-
flyging. Været vekslet mellom sol og 
regn og etter litt fram og tilbake på 
grid ebbet det ut i lokalflyging. En 
riktig avgjørelse av Steinar, som fikk 
mange blandede signaler fra vær-
gudene. Alt fra cumulus til pissregn 
og tilbake til tilsynelatene kanon-
forhold igjen før nytt regn, alt innen-
for et par timer. Det minnet mye 
om været som gjorde seg gjeldende 
i utelandingsåret 2002 hvis noen 
husker det.
På mandag 2. mai måtte Michael og 
Nils Asbjørn fra NTH Flyklubb melde 
frafall. Konkurransen besto følgelig 
bare av 4 piloter. Været var litt tvil-
somt fra morgenen av, men bedret 
seg kraftig utover dagen. Vi fikk en 
217 kilometers ut og retur oppgave 
til Atna via Skramstadsetra både opp 
og ned. Det gikk på skinner hele vei-
en og alle kom trygt rundt oppgaven. 
Det er alltid fantastisk å fly nordover 
på slike klare dager med Rondane og 
Jotunheimen servert på et fat.
Steinar tok nok en fortjent dagsseier 
og innkasserte følgelig en velfortjent 
sammenlagt seier i årets første 
konkurranse. Svein kom for dagen 
igjen på 2. plass og undertegnede på 
3. plass før Martin på 4. plass. En god 
start på sesongen!

Årets første konkur-
ranse er Norges Cup 1 
som tradisjonstro blir 
avholdt på rikssenteret 
for seilflyging utenfor 
Elverum. Kjente og 
kjære omgivelser for 
mange. 

Fly og mannskapshund på grid 

Av Anders Kulblik



Nyheter om seilfly fra Luftfartøysregisteret

Slettelser
LN-GNC
Schleicher ASK-21 (21746)
Slettet 050411, totalhavari060709 Starmoen,  
vraket solgt til Sverige.

Nyregistreringer
LN-GPM(2) 
Schempp-Hirth SHK-1 (19)
[D-1329>D-5359>BGA2574/ECG>G-DECG]
Reg 040511 Petter Lindberg, Moss
LN-GRK 
Strojnik S-2A (21/88) [EC-YOF]
Reg 180511 Reidar Kaarbø, Florvåg. Se også under 
Reservasjoner.

Eierskifter
LN-GCT 
Sportine LAK-19T (004)
140211 Andelslaget LNGCT, Son
LN-GIM 
Rolladen-Schneider LS-7-WL (7028)
151110 Rolv Valle, Stein Erik Ellevseth, Arnt Tore Sund 
og Olav Sindre Monsson, Rasta.
LN-GLM
Glasflügel Mosquito (024)
280211 Einar Henriksen, Bjørnebekk, Moss.

LN-Golf 1 og 2/11

Av Kay Hagby

Grunndataene kommer som vanlig fra Luftfartøysregisteret, men med 
tillegg fra mitt eget arkiv og andre kilder. Viktige er også de tilbake-
meldinger leserne måtte ha og som kan sendes meg på khagby@online.
no Små og store nyheter eller  bilder med god oppløsning kan sendes 
meg på mail. Jeg kan også kontaktes på telefon 91705790.

Reservasjoner
LN-GDS 
Diamond HK36 Super Dimona ( - )
Reg res 050111 Gardermoen Seilflyklubb for fabrikkny 
motorglider som skal leveres i mars (dette prosjektet er 
visstnok lagt på is. Red. anm.)
LN-GFG 
Diamond HK-36 TTC Super Dimona (36.843)
[OE-9998>OK-3612]
Reg res 290311 Valdres Flyklubb, Fagernes. Ankom 
Gardermoen 100411 som OK-3612.
LN-GPM(2)
Schempp-Hirth SHK-1 (19)
[D-1329>D-5359>BGA2574/ECG>G-DECG]
Reg res 120411 Petter Lindberg, Moss.
LN-GRK 
Strojnik S-2A (21/88) [EC-YOF]
Reg res 040511 Reidar Kaarbø, Askøy. Flytypen er 
konstruert av den amerikanske ingeniøren Strojnik og 
det ble solgt 150 tegninger for selvbyggere på 80- og 
90-tallet. S-2A er et seilfly med fast pusher-motor. 
Dette eksemplaret ble bygget ferdig i Spania i 1996.
LN-GTA 
Pilatus B4-PC11AF (111) [HB-3221>D-5807]
Reg res 091210 VSI AS, Sandefjord  
(Vidar Stener Ingebretsen)
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Seksjonsmøte og  
Luftsportstinget 2011

2. og 3. april var det nok en gang tid for det store treffet innen luft-
sporten. Denne gang benket vi oss på Hotel Radisson – Gardermoen.

Som tradisjonen er, startet vi med 
seksjonsmøte på lørdag. Drøyt tretti 
representanter fra klubbene var på 
plass sammen med styremedlemmer  
og administrasjon. Under behandling  
av regnskapene kom det for en 
dag at overskuddet på Ole Reistad  
senter i 2010 var på drøyt 1,2 million-
er kroner! Rikssenteret på Elverum  
omsetter for langt over fem millioner  
kroner i året. Det ble poengtert at 
slike  summer er uvanlig. Styret har 
uansett budsjettert med 900.000 til 
oppgradering inneværende år og 
deretter 300.000 per år. Tønsberg  
seilflyklubb hadde sendt inn forslag 
til vedtak på dette området. De 
hadde sett seg lei på at senteret 
lider under manglende vedlikehold, 
når beløp i størrelsen 300.000 kro-
ner hvert år hentes ut fra senteret 
til andre områder av seksjonen.  
Tønsbergklubbens forslag ble ved- 

tatt med en liten korreksjon; 
”Overskuddet fra senteret” ble  
endret til ”En forsvarlig del av over-
skuddet skal hvert år benyttes til 
vedlikehold og oppgradering av Ole 
Reistad Senter. 

Omfattende langtidsplan
Seksjonens styre jobber kontinuerlig 
med strategiplanen for Seilflysek-
sjonen. Flere forhold fra høstens 
konferanse på Storefjell er nå inn-
bakt i planen. Under behandlingen 
på Gardermoen ble et benkeforslag 
fra Elverum Flyklubb/seil vedtatt 
(mot seks stemmer), og tatt inn i 
planen. Det innebærer at seksjonen 
skal få vurdert og utredet mulighet-
ene for en sterkere satsning på vinsj 
som startmetode. Selv om det for 
flere kan virke som sider av seilfly-
sporten har blitt mer tungrodd, er 
det mye positivt det som endres 

rundt oss. Seksjonen har derfor fort-
satt fokus på en enklere og artigere 
tilgang til seilflyging.

Valg
Det var selvfølgelig valg før vi av-
sluttet og det nye styret ser slik ut: 
Leder Jan Erik Kregnes og Ida Melles-
dal, nestleder. Styremedlemmer er 
Tommy Kristiansen, Michael Koch og 
Ole Baartvedt. Vararepresentanter er  
Trude Liavåg og Arne Wangsholm.

Heder og ære
Under festmiddagen ble noen av 
våre ivrige tillitsvalgte hedret av NLF.  
Blant våre var:
• Svein Birkeland -seilflyseksjonens  

hederstegn
• Bernt Bøckmann - NAK gullnål 
• Tom Erik Hole – NAK gullmedalje
• Einar Bjørnebekk mottok motor-

flyseksjonens hederstegn



Fagsjefspalten

På 1990-tallet utdannet vi stabilt ca 
8-10 instruktører hvert år, mens vi 
det første 10-året på 2000- tallet har 
hatt stor variasjon i antallet. Sågar 
har det faktisk vært helt på vippen, 
at det har blitt gjennomført kurs  
enkelte år.
I 2010 hadde vi rekordhøye sytten 
oppmeldinger til instruktørkurset. 
av disse gjennomførte ni kandidater 
selve IK-3 kurset.  Ved oppstarten til 
årets instruktørkull telte vi fem nye 
kandidater i tillegg til å ha en hånd-
full oppmeldte fra tidligere. Ved 
opptaket møtte tre nye kandidater, 
samt en fra tidligere, for å gjøre seg 
ferdig – totalt fire stykker. Til instruk-
tørkurset i juli møter de samme fire.
Variasjonen av små også store kull 
gjør det utfordrende både å plan-
legge og gjennomføre kursene.  
Spesielt i de årene hvor marginene 
for avlysning vs. gjennomføring er på 
vippen. Kvaliteten på kurset vil også 
kunne variere, og det mest ideelle 
er kurs med seks til ti deltagere. Da 
blir effektiviteten størst og de faglige 
diskusjonene best.

I skrivende stund har vi 121 instruk-
tører samlet fra IK-3 til IK-1. Disse ut-
danner om lag femti nye seilflygere 
hvert år. Altså er instruktørsnittet 
godt over 2 per elev. På papiret har 
vi derfor god instruktørkapasitet. Er 
det mulig årsaken til klubbene ikke 
utdanner flere instruktører?

Instruktørens rolle og viktighet
Instruktørkorpset er en av mange 
bærebjelker i klubbens aktivitet. Jeg 
skal ikke begi meg inn på en vei med å  
vurdere hvilken av bjelkene i klubben  
som er den viktigste – for det finnes 
mange av betydning. 
Men for utdannelsen av nye elever, 
videreutvikling og rekvalifisering av 
piloter, er instruktøren helt sentral. 
På samme måte er instruktøren en 
av de viktigste budbringere av fly-
sikkerhet ved utøvelsen av sin funk-
sjon. Det er gjennom instruktøren vi 
møter den enkelte pilot enten det er 
ved grunnkurs, oppflyging eller peri-
odisk flygetrening. 
Når klubbene ikke fyller på med nye 
instruktører fylles det heller ikke på 

med oppdatert kunnskap. Joda, vi 
har skolesjefsamlinger for oppda-
tering av seilflyskolene som igjen gir 
grunnlag for lokale instruktørsam-
linger. Men min erfaring er at nye 
instruktører tilført klubbene i langt 
større grad betyr oppdatert kunn-
skap. Dette var også grunnen til at 
vi for noen år siden anbefalte at IK-
3-ere skulle gå inn å ta delansvar i 
O-kurset for nye kandidater – hvem 
kan vel øvelsene og prosedyrene 
bedre enn de nyutdannede?

Omfanget
Instruktørutdanningen består i dag 
av tre deler:
• Del 1 – Opplæringskurs (O-kurs), 

12 timer hvorav minst 6 timer DK
• Del 2 – IK-3-kurset, 15 timer, 

hvorav minst 6 timer DK, splitt og 
soloflyging kommer i tillegg

• Del 3 – IK-2 kurs, i hovedsak teo-
retisk og et par flygninger.

Del 1 starter ved at klubbene melder 
opp kandidater for godkjenning. 
Alle klubber har i sin skoletillatelse 

anledning til å gjennomføre O-kurs 
med godkjente kandidater. Neste 
steg i denne fasen er O-kurssamlin-
gen på høsten. Denne er obligatorisk 
for alle kandidater og disse skal føl-
ges av en av sine klubbinstruktører. 
Resten av O-kurset gjennomføres i 
klubben. 

Del 2 består i første runde av et 
opptak med påfølgende oppstart 
av IK-3 kurset. Dette gjøres over en 
langhelg i mai hvorav dag èn går med 
til teori og  praktiske opptaksprøver. 
De neste to dagene kjøres som IK-3 
kursets start. Kurset fortsetter så 
med ni dager i juli. 
Etter gjennomført del 1 og 2 har kandi- 
datene fløyet minst 27 timer og  
jobbet seg gjennom teorien.

Del 3 gjennomføres som et week-
endkurs etter at kandidaten har 
fløyet som IK-3 i klubben og fått opp-
følging av egen skolesjef og klubb-
instruktører.

O-kurs og I-kurs
O-kurset er grunnpilaren i instruk-
tørutdanningen. Gjennomføres denne 
som foreskrevet, legges et godt 
grunnlag for resten av kurset. Det 
er viktig at alle aktører går inn i opp- 
gaven og følger disse slavisk. O-kurs-
samlingen redegjør i klartekst for 
hva som forventes og på hvilket nivå 
det må leveres. 
Men hvorfor faller så mange kandi- 
dater da av på dette nivået? 
Halvparten av de oppmeldte kandi- 
dater møtte ikke til opptak i 2010. 
Motivasjon hos kandidaten, 
seriøsitet i oppfølging fra egen klubb 
og planlegging er stikkord.
Umotiverte kandidater vil ikke ta 
ansvar for egen læring og utdanning. 
Utgangspunktet for en god utdan-
nelse og en bra instruktør er allerede 
da svært begrenset.
Det trengs oppfølging fra de an-
svarlige i egen klubb. Det skal settes 
av tid til alle faser av utdannelsen 

og det skal gjøres en skikkelig jobb, 
også av de som skal veilede og legge 
til rette. Planlegging av de ulike sta-
diene gjør at tiden brukes mer effek-
tivt. Viktig er det også å få satt av nok 
tid – ikke bare til flyging, men også 
teori. Derfor er også søknadsfristen 
på høsten, før inntak av nytt kull. 
I disse tre punktene ligger også de 
største suksessfaktorene for en god 
instruktørutdannelse.
• Fin motiverte og egnede kandi-

dater
• Oppfølging og seriøsitet fra ans-

varlig klubb og skolesjef
• Avsett tid, - nok tid. For all del ikke 

vent til april og mai.

Pris
Utdannelseskostnaden for en in-
struktør er i dag ca 40.000 kr. Av 
dette ligger ca 1/3 i O-kurs og 2/3 i 
I-kurs. Gjennomsnittlig hadde kandi- 
datene fra kullet i 2010 fløyet 50 
starter i sin utdannelse. Seilflysek-
sjonen bidrar med ca 1/3 av utdan-
ningskostnaden slik at klubbene nå 
må påregne ca 25.000 for utdan-
nelse av en instruktør.
Hvorfor så dyrt? Det er mange år-
saker til dette, men åpenbart er ef-
fekten av et kortere IK-3 kurs gjort 
at kostnadene gikk opp. Kortere kurs 
– høyere kostnader, - det rimer vel 
dårlig!
Tidligere fløy vi i uke 2 av IK-3 kurset 
med reelle elever. Denne biten har 
nesten blitt helt borte. Dette med-
fører mer flygetid og flere starter be-
lastet per kandidat. En annen side av 
dette er også at kandidatene sendes 
tilbake til klubbene uten nevnever-
dig reell eleverfaring.
- Vinsj og motorglider bør kunne re-
dusere kostnadene, hører jeg noen 
sier. Motorglider tror jeg kan være et 
positivt bidrag, men de mest mod-
erne er heller ikke gratis å fly. Sen-
tralt er vi samtidig avhengig av inn-
leie. Vinsj er effektivt og billig, men 
i allerede hektiske dager med fokus 
på effektiv flytid er jeg redd mange 

og korte starter vil ”stjele” for mye 
bakketid. Kompetansen forefinnes 
heller ikke i instruktørteamet per 
i dag. Begge deler vil selvsagt for 
fremtiden vurderes.

Instruktørkurs i fremtiden
Faglig ser vi nå konturene av hva 
EASA kommer med av nye regler 
og bestemmelser. Dette vil medføre  
endringer, men hovedlinjene håper 
vi også her å kunne videreføre. 
Sammenliknet med mange andre 
nasjoner vil jeg nok allikevel hevde 
at vår instruktørutdanning både er 
fleksibel og relativt overkommelig, 
og faglig god!

Instruktørutdanning
Tatt noen 
gode 
seilflybilder? 

Send dem til  
seilflysport@nak.no

Instruktørutdanning i 2001

Av Steinar Øksenholt
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Av Steinar Øksenholt
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Godt sesongstart! Sesongen har nå kommet godt i gang 
og sjelden har vi som seilflygere hatt det bedre i april. 
Med gode sommertemperaturer forsvant snøen fort og 
påsken er rapportert svært aktiv fra flere hold. Fra Not-
odden har for eksempel en entusiastisk leder rapportert 
177 slep med ”Dyna” denne uka. 

Seksjonsaktuelt

Mai har derimot vært kald og ikke 
spesielt seilflyvennlig. Enkelte dager 
også mye vind og med det så blir det 
gjerne bølger av. I sesongoppstarten 
har vi også vært forskånet for skader 
og havarier – måtte dette være en 
god trend for 2011. En oppfordring 
til alle er å tenke sikkerhet i alle ledd 
av aktiviteten!
På den negative siden opplever vi 
at flere av våre klubbers aktivitet 
trues av operative begrensinger. 
På Fagernes stod Valdres plutselig 
fast på Leirin utenfor stengetid og 
på Hokksund har politikerne i kom-
munen vedtatt svært strenge beting-
elser i sitt svar på konsesjonsforleng-
elsen. De mest negative signalene 
går i retning av at Hokksund Flyplass 
i fremtiden ikke vil bestå, men her er 
ikke siste ord sagt. Engasjementet er 
stort og med samlede krefter håper 
og tror vi det finnes fremtidige løs-
ninger for flyplassen på Hokksund.

Medlemmer og sertifikater
Ved utgangen av april er vi igjen til-
bake i trend hvor vi henger etter i ut-
viklingen fra året før. Nå er det 1070 
medlemskap mot 1119 på samme 
tid i 2010. Dessverre viser det seg at 
dette etterslepet er vanskelig å ta inn 
selv i våre mest aktive måneder som 
nå ligger foran oss. Fortsatt er det se-
niormedlemskapet (26 +) som skaper 
hodebry for de som styrer med rek-
rutteringen. Ungdomsgruppa har  
derimot positiv utvikling og vi ser 
en trend hvor klubbene i større grad 
tiltrekker seg unge gutter og jenter 
igjen. De sentrale ungdomssamlin-

Språkkontrollanter
Søndag  6. mars utdannet NLF i sam-
arbeid med LT tjuetre språkkontrol-
lanter fra mikro- og seilflyseksjonen. 
Kontrollantlisten finner du på doku-
mentsiden under seilflyseksjonens 
websider. Dette for å avhjelpe etter-
spørselen etter kontrollanter i Luft-
sportsmiljøet. Luftfartstilsynet ut-
satte samtidig kravet for utført prøve 
med ett år. For deg som må fornye 
i 2011, må du uansett kunne vise til 
å ha gjennomført testen. S/NLF vil 
oppfordre klubbene til en generell 
brush-up av fraseologi og praktisk 
bruk av flyradioen som et kurstilbud 
til sine medlemmer. 

Luftromsendringer
7. april ble det innført og tatt i bruk 
nytt luftrom på Østlandet. Både i 
Oslo og Farris TMA er det etablert 
luftsportsbokser som gir mulighet for 
større høyder i avgrensede områder. 
Den 12. mars var alle involverte 
klubber invitert til opplæringssemi-
nar hos Oslo ATCC på Røyken. Det er 
etablert et sett med spilleregler for 
bruk av boksene. Disse skal pilotene 
være kjent med før flyging i boksene. 
Aktuelle flysteder som er oppnevnt 
som bakkestasjoner har i tillegg opp-
rettet et fast mobiltelefonnummer 
som skal brukes i sammenhengen. 
Det er viktig at vi som aktører i bok-
sene forholder oss strengt til avtalen 
og de spilleregler som er definert. 
Kun på dette viset vil vi i fremtiden 
kunne forlenge, reforhandle og sågar 
kanskje også få bedre betingelser.

Nye seilflykart
I samarbeid med Agnar Renolen og 
E-map har S/NLF fått produsert nytt 
vendepunktskart. Kato Kvitne og Os 
Aero Klubb hang seg på og har nå 
også fått produsert et Vestlandskart. 
Kartene kan kjøpes fra ORS Shop. 
Vestlandskartet selges også av Os 
Aero Klubb.

Den norske seilflyskolen
I vinter gikk det ut en e-post til alle 
instruktører registrert i Melwin. 
Spørsmålet var om de ville stå på en 
liste over instruktører som vil hjelpe 
til i  andre klubber enn sin egen. 
Ideen til dette kom opp på seilfly-
konferansen sist høst. Per i dag har 
ca 10 instruktører meldt seg og det 
første behovet er dekket ved en fore- 
spørsel fra Os om hjelp til sitt regio-
nale grunnkurs i sommer.

Seilflyteknikere
Seilflyteknikere synes å ha blitt 
mangelvare og mange private fly- 
eiere har slitt med å få dekket sitt et-
tersynsbehov. Uten et kommersielt 
seilflyverksted i landet og med kun 
et spesialverksted  i Sverige og Dan-

mark er behovet skrikende. Mange 
har trodd at NLF’s CAMO-tjeneste 
ville avhjelpe dette, men slik fun-
gerer det ikke. For årlige ettersyn, 
reparasjoner og utbedringer vil 
det fortsatt være behov for seilfly-
teknikeren. Etter mønster fra den 
norske seilflyskole (beskrevet over) 
vurderes det å organisere i noe mer 
grad, et teknikertilbud til private. 
Mer informasjon vil komme når ord-
ningen eventuelt etableres. Når det 
er sagt vil vi også gjerne markedsføre 
muligheten for teknisk utdannelse 
(se egen artikkel).

Frya Mountain Camp 2011
Seilflyseksjonen organiserer igjen en 
uke med fjellflyging fra Frya Flyplass 
(ENRI) fra 24. september til 2. okto-
ber. For mer informasjon og påmeld-
ing se oppslag på hjemmesiden 
http://www.nak.no/seilfly/Kurs/
Frya/uke39.asp

God kursdeltakelse
Både fjellflygingskurset og nå strek-
kleiren har hatt god påmelding. Acro- 
kurset på Starmoen fra 23.-28. juli 
har fortsatt godt med ledige plasser. 

Påmelding og utdanning  til både 
A og A1 er mulig. For mer info og 
påmelding oppsøk SVEDANOR-we-
ben på http://www.nordic-gliding.
org/

Endring til terminlisten
Ut fra et ønske om mer videregående 
kurs for våre juniorer har vi funnet å 
kunne tilby en ekstra juniorsamling i 
2011. Dette medfører en endring  og 
et tillegg til den publiserte  termin-
lista.
22. til 24. juli gjennomfører vi en 
treningsleir for juniorene. Fokuset 
blir på konkurranseflyging. Denne 
samlingen henvender seg til de som 
allerede har tatt sin strekkutdannelse 
og fløyet sin første konkurranse. Den 
planlagte juniorsamlingen 2. - 4. 
september flyttes til 7.- 9. oktober. 
Denne samlingen vil fokusere mer 
på bredde og allsidig aktivitet,  slik 
den tradisjonelt har gjort i alle år.
Til begge samlingene har vi fått støtte 
til fra NIF gjennom aktivitetsmidler 
for ungdom. Det skal derfor være 
relativt overkommelig økonomisk å 
delta for alle.

 

gene har da heller aldri vært bedre 
benyttet enn nå. I de kommende 
månedene vil din klubb, om alt går 
etter planen, bli kontaktet av den 
sentrale PR og Rekrutteringskomi-
teen. I 2011 vil vi forsøke gjennom 
klubb-besøk og fokusere på mulig-
heter for aktivitets og medlemsut-
vikling i din klubb.
Vi har så langt ustedet 28 nye 
elevbeviser og 6 nye flygebevis i 
2011.

Hvor ble det av strekkutsjekken? 
I 2010 snakket vi om å reinnføre 
strekkflygingsutsjekken med ut-
gangspunkt i en analyse av elev-
enes progresjonskort og som følge 
av fokus fra LT etter havariet med 
LS7-en i Valdres. Senest på Seilfly-
konferansen høsten 2010 hadde 
SUK en gjennomgang av første 
utkast til bestemmelser på dette 
området.  
Men så innhenter det nye euro-
peiske regelverket oss igjen... De 
nye sertifikatene og utdanningsfor-
skriftene setter krav til et minimum 
av strekkutdannelse i grunnut-
dannelsen. Med bakgrunn i dette 
finner ikke S/NLF det fornuftig og 
hasteinnføre nye regler, siden vi 
uansett må ta en solid gjennom-
gang av våre håndbøker ved over-
gangen til det nye sertifikatregime 
(LAPL). Seilfly- 
skolene ved skolesjef og sjekk- 
instruktører, vil motta et notat om 
hvordan vi skal gjennomføre utdan-
ningen på dette området frem til 
nye bestemmelser er trådd i kraft. 

Fjellflygingskurs på Vågåvatten.
Foto: Peter M. Nissen
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Seksjonsaktuelt

Sikkerhetstilrådning nr 1-2011
Sikkerhetstilrådningen 2-2011 har 
valgt å videreføre bruddbelastning-
ene med 750 kg og 500 kg slik det 
var i LABRO-systemet forutsatt at 
selve linas bruddstyrke er større en 
1200 kg. 
(Bruddstyrke er ofte oppgitt i DaN 
eller kp (DaN=kp) som i praksis blir 
kg for våre bruddstykker.)

Teknisk komité vil skrive ut en revi-
sjon til Vedlikeholdshåndboken på  
bakgrunn av dette, men bestem-
melsen er gyldig fra denne publiser-
ing. 

Type materiale for løs line
Man bør primært velge en kunst- 
fiberline av multifilament type. Disse 
linene er myke, og tåler bedre den 

mekaniske slitasje som oppstår når 
linen blir dratt langs bakken.
Liner av naturfiber kan råtne innven-
dig uten at vi ser skader, og skal ikke 
brukes.

Tykkelse for løs line
Bruddstyrken på lina skal være opp-
gitt fra fabrikanten.
Løse slepeliner skal til enhver tid ha 
en bruddstyrke på minimum 150% 
av det aktuelle bruddstykkets brudd-
styrke. (Normalt lik 150% av 500 kg 
= 750 kg). 
Rent styrkemessig vil en diameter på 
9 mm (ca. 1200 kg eller mer) være nok.
På grunn av mulig slitasje, anbe-
fales imidlertid å benytte slepeliner 
med en diameter på 12 mm. og 
bruddstykke i begge ender. 

John Eirik Laupsa har etter 22 år i 
ledelsen for senteret lyst til å bidra 
mer sentralt i Norges Luftsports-
forbund. Med dette overlater han 
roret til andre krefter på Starmoen. 
På tross av dette er det neppe noen 
som tror at han helt løper ut av sko-
gen og inn til det urbane bylivet. 
Maken til utvikling senteret har hatt 
under John Eiriks ledelse mangler 
sidestykke innenfor vår organisa- 
sjon. Ta deg tid neste gang du besøk-
er Starmoen til faktisk å se hvilket 
flott luftsportsanlegg som ligger der. 
Forvaltet på en god måte vil Star-
moen og Ole Reistad Senteret (ORS) 
kunne befeste sin positive utvikling 
videre. Vedlikehold og rehabiliter-
ing skal nå prioriteres, men utvikling 
står også sentralt i fremtidsvisjonen. 
I løpet av sommeren er planen å  
komme opp med en total anleggs-

status. Til dette arbeidet har vi inn-
hentet ekspertise fra medlemmer  i  
organisasjonen. Ut fra status vil det  
lages en prioriteringsplan for vedlike- 
holdet og rehabiliteringen. Allerede  
denne høsten høst vil arbeidet  
startes opp.

Som en følge av dette  omorgani-
seres Seilflyseksjonen. Også med 
bakgrunn i den generelle utviklingen i 
seksjonen. Fagsjefen, Steinar Øksen- 
holt, blir nå også avdelingsleder og 
inngår som daglig leder i et drifts-
team ved Ole Reistad Senter på  
Starmoen. 

Som nestkommanderende og ans-
varlig slepeflyger på ORS har vi for 
sesongen 2011 tegnet kontrakt med 
Espen Strid. Espen er nå i sin tredje  
sesong på senteret og er godt 

innkjørt på driften. I større grad er 
det nå lagt administrative oppgaver 
på Espen enn ”bare” det å være sen-
terets hovedslepeflyger.

Som ansvarlig for renhold, vertskap 
og daglig vedlikehold vil nå Eva og 
Martin Golly ta hovedansvaret. Eva 
og Martin var gjester på senteret 
sommeren 2010 og flyttet til Elverum  
samme høst. Fra denne våren er de 
foreløpig engasjert midlertidig ut 
september. 

Absolutt siste nytt er at benkene 
utenfor admin-bygget er skiftet ut 
og at en større gassgrill er på plass. 
Alt dette finansiert gjennom direkte 
støtte fra flere av senterets brukere. 
Takk til alle bidragsytere som har gitt 
oss en ansiktsløftning på dette om-
rådet.

Seilflysesjonen samarbeider med 
Segelflyget i Sverige) om å tilby 
teknisk utdannelse ved Ålleberg. Ut-
dannelsen er delt i tre: 

Grunnkurs (20.-21. august, 
3.-4. september og 6.-7. oktober) 
Praktisk (5.-16. september) 
Ingeniør (22.-26. august) 

Du kan lese mer om kursene og 
melde deg på fra: http://www.nor-
dic-gliding.org/index.php/svedan-
or-2011.html (klikk på tekniske kurs 
i menyen til vestre) 

Har du gjennom veiledning i klubben  
fått innføring i det tekniske arbeidet 
over en periode og i tillegg er litt 
teknisk interessert, aksepteres det 
at du går direkte til ingeniør,- og 
praktisk kurs. Det er på sin plass å ha 
passende teknisk erfaring og/eller 
utdannelse. Men for all del, ikke la 
deg skremme! Ta kontakt med fag-
sjefen eller teknisk komité for en 
avklaring. 

Vi har også et alternativt tilbud om 
lokalt ingeniørkurs i regi av våre egen 
tekniske komite i S/NLF. Dette setter 
vi opp etter behov gjerne på høst/
vinter (to weekender) i de år hvor 
vi har aktuelle kandidater for utdan-
ning.  I dette kurset gjennomgås også 
særnorske bestemmelser og rutiner 
knyttet til vår tekniske ordning. 

Kandidatene vil motta et norsk seil-
flyteknikerbevis, utstedet av Luft-
fartstilsynet etter anbefaling fra S/
NLF, når hele utdannelsen er fullført. 

Seilflyseksjonen bidrar med øko-
nomisk støtte til ca en 1/3 av ut-
dannelseskostnaden for inntil 2 

klubbkandidater (behovsprøvd).
Dette gjelder per år, og inntrer ved 
fullført utdannelse. 

Klubber som vil melde på kandidater 
og bli vurdert for økonomisk støtte 
via S/NLF, melder seg på via S/NLF 
og fagsjef. 

Segelflyget tilbyr også kompetanse-
kurs på 2 og 4-taks motorer 

2-takt, SSG/SLG (8.-10. oktober) 
4-takt, TMG (14.-16. oktober) 

Kursene krever kun grunnkurs for 
opptak, men i Norge må du ha full-
stendig teknikerutdanningen i bun-
nen for å kunne utnytte rettigheten 
som tilleggskompetanse. 

Utvidelse av seilflyteknikerbeviset 
gjøres av LT etter anbefaling fra S/
NLF og søknad fra kandidaten. 

Motorkursene støttes ikke øko-
nomisk av S/NLF og påmeldingen 
gjøres direkte fra sidene http://
www.nordic-gliding.org/index.php/
svedanor-2011.html 

Til slutt vil vi nevne at S/NLF i sam-
arbeid med Segelflyget i høst vil sette 
opp et kurs for Pilot Owner Mainte-
nance – slik de nye EASA-reglene 
gir åpning for. Ideen ble luftet på 
teknikersamlingen i vinter. Kurset vil 
tilbys personell fra klubbene, men 
også privateiere. Vi skal komme til-
bake med en dato for dette kurset, 
men i prisnippet vil innhold og gjen-
nomføring bli som for: 
POM / Årstilsyn (14.-16. oktober og 
21.-23. oktober) 
Et tilsvarende kurs forsøker vi å få til 
på Starmoen høsten 2011. 

Nytt fra Ole Reistad Senter

Løse slepeliner
Sikkerhet og Utdannigskomiteen 
har i samarbeid med Teknisk komite 
utarbeidet en ny standard for løse 
slepeliner. Utgangspunktet for 
den nye reguleringen har vært å 
beskytte også slepefly/slepeflyger i 
større grad. Se også SUK-rapport nr 
8/2010. Norge og Tyskland har vært 
alene om å ha bruddstykket på løse 
liner kun i seilflyenden. Med inn-
føring av linevinsj ble vi introdusert 
til bruddstykke ved knuter i begge 
ender av lina. I LABRO-system (ikke 
lenger godkjent i Norge) var brudd-
lasten konstruert til 750 kg i slepe-
flyenden og 500 kg i seilflyenden. I 
dagens  godkjente TOST-system er 
det bruddansvisninger ved knuter og 
brudstykke på 500 kg på tre punkter.

Bruddstykke i seilflyenden:
Standard bruddstykke i seilfly-
enden er hvitt (500kg)

Bruddstykke i slepeflyenden:
Standard bruddstykke i slepefly-
enden er rødt (750kg)

Merking:
Når vi bruker bruddstykker i  
begge  endene merkes endene  
slik:
Seilflyenden farges hvitt.
Slepeflyenden farges rødt.

Vil du bli seilflytekniker?

“Knugen” av Ole Reistad Senter 
abdiserer i sommer.
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Annonser

Considium Consulting Group AS

Seilflysertifikat – Motorglider 
SLG utsjekk – Utelandingskurs 

Seilflysimulator

www.tsfk.no / post@tsfk.no

Xcomfort
Trådløs styring av
lys, varme, 
markiser, 
sikkerhet...

Kontakt din 
elektroinstallatør
og be om Xcomfort

We keep power under control

Dokument4  27.02.2007  09:56  Side 1

HeR 
kunne din 
annonse 
stått ...  

kontakt  
johnEirik.Laupsa@nlf.no

Ønskes leid
Os Aeroklubb ønsker å leie 
et høyverdig, enseters seilfly
for sesongen 2011. 
(Discus, LS8 eller lignende).

Kontakt: 
ole.voldsater@gmail.com

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT

uit.no/tavla

STILLING LEDIG
Fakultet for naturvitenskap og teknologi:

Skolesjef for trafikkflygerutdanningen   
på Bardufoss
Universitetet i Tromsø tilbyr Norges eneste trafikk- 
flygerutdanning i offentlig regi. Bachelor i luftfartsfag 
er et studium som kombinerer tradisjonell flyskole 
med akademiske fag. 

Skolesjefen leder den daglige drift av Universitetets 
FTO. Vi søker etter en person med omfattende 
undervisningserfaring som flygeinstruktør til 
trafikkflygersertifikater og som  innehar gode 
lederegenskaper.

Nærmere opplysninger om stillingen ved   
instituttleder Terje F. Olsen, tlf. 77 66 03 69,  
e-post: terje.f.olsen@uit.no eller undervisningsleder 
Tor Schive, tlf. 77 66 03 57, e-post: tor.schive@uit.no

Søknadsfrist: 06.07.11

For fullstendig kunngjøring, se:    
www.jobbnorge.no
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 Light Sport Aviation Scandinavia  

 

 www.lsas.se 

info@lsas.se 

Einar 

Håkan 

+46 - 70 828 3940 

+46 - 70 575 9008 

 

 

Opplev den spennende luftfartshistorien. 
Se berømte og beryktede fly som Spitfire, 
Starfighter og spionflyet U-2 på nært hold.

Ny flysimulator med 3D   Nytt bildespill          
Museumskafe   Omvisning

Velkommen til 
NOrSk LUftfartSMUSeUM!

ÅpNiNgStiDer
fra 15. Juni – 14. august: 
Mandag – søndag kl. 10.00 – 18.00

tel.: +47 75 50 78 50
e-mail: flymuseum@luftfart.museum.no
www.luftfart.museum.no

Ny flysimulator med 3D   Nytt bildespill Ny flysimulator med 3D   Nytt bildespill                 

-mail: flymuseum@luftfart.museum.no-mail: flymuseum@luftfart.museum.no

“Bodø, a journey  
through four seasons”

5. – 7.

Flynytt 3 v7.indd   17 5/31/11   10:34 AM

Under 18 år?
Fly høyt til halv pris!

Drammen ßyklubb/seil saster pŒ de unge! 
Vi har kurs til halv pris for deg i alderen15-18 Œr.

PŒmelding og informasjon:
http://www.dfk.no/halvpris

søndag 29. mai 2011

Ventus 2 cxt til salgs 
 
Som ny  Ventus 2cxt LN-GCY med Cobra henger, 
15 og 18 meter vinger, Jaxida trekk, topp instru-
mentert + nypakket fallskjerm selges våren 2011.
Flyet med henger er som nytt, prod. i 2004, ingen 
krakellering, ingen utestående TM’er, innmeldt i 
CAMO og 5 års kit for motor er på plass før over-
dragelse.

Pris, levert Notodden, høystbydende over  
kr. 875.000,- 

Henvendelse til: 
Vidar Stener Ingebretsen
Vidar.stener.ingebretsen@rossoffshore.no
Mob: +47 91518662

LS 4 TIL SALGS - LN-GLG

Velholdt LS 4 selges kr 240.000

Serienummer 4064, produsert i 1981-  en eier. 490 
starter  og 1060 timer. Grunninstrumenter radio og 
transponder. Ny batteriløsning. Glassfiberhenger 
og noe bakkeutstyr. Flyet er luftdyktig til medio 
september 2011 og er innmeldt i NLF CAMO.

Kontakt Anders Martin Teien på 99282206 eller 
Nils Martin Teien på 90725955,  
E-post: nils.m.teien@nordisk-aviation.com

Tatt noen  
gode seilflybilder? 

Send originale bildefiler til  
seilflysport@nak.no

Har du en seilflyhistorie  
du vil dele?  

Send den til  
seilflysport@nak.no

Send tekst og originale bildefiler hver for seg.
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Seilflyklubber i Norge
Borg Flyklubb/S 
v/Gunnar Hermansen 
69143091/69153587
Drammen Flyklubb/seil 
v/Christian Husvik 
93447023/22958903 
skolesjef@seil.dfk.no 
http://www.dfk.no
Dyrvedalen Langflygarlaug 
v/Erik Klette 
99694616 
dyrvedalen@ 
langflygarlauget.no 
http://www. 
langflygarlauget.no/
Elverum FK/S 
v/Ida Mellesdal 
62411703/90114974
post@efks.no 
http://www.efks.no/
Gardermoen SFK 
v/Anders Kulblik 
45049627 
http://www.gsfk.no
Gauldal SFK 
v/Per Kristian Mobeck
72832013/91398095
post@pmvaudio.no
http://www.gauldal.aero
Hallingdal FK/S 
v/Knut Olav Kvissel 
32074818/90866202  
kol-kv@online.no 
http://www.klanten.no/
Haugaland SFK 
v/Torleif Staveland 
52725844/92689459 
stavela@online.no 
http://haugaland. 
seilflyklubb.no/
Hedmark FK/S 
v/Nils S. Brennhagen 
61181462/90766544 
sbrennha@online.no 
http://www.hamar-flyplass.no/
hfks/
Jeløy SFK 
v/Geir Saxegaard 
69257202/93813237 
geirsaxegaard@hotmail.com 
http://www.seilfly.com/
Lesja Seilflyklubb 
v/Sonja Mathisen 
61243508/97519607 
sonja@e-post.no

Mo FK/S 
v/Frode Olufsen 
75132706/75121039 
frolufs@online.no
Nome FK/S 
v/Halvor Haugen 
99233260 
hahauge@online.no 
http://www.nomeflyklubb.no
Nordfjord Aero Klubb 
v/Inge Mykland 
90931112/57863000 
inmyk@online.no 
http://home.online.
no/~cheswick/
NTH Flyklubb 
v/Ole John Aske 
72563603/73542132 
nthf@stud.ntnu.no 
http://www.stud.ntnu.no/ 
studorg/nthf
Os Aero Klubb/S 
v/Tore Øvreeide 
56572171/95211625 
oak@oak.hl.no 
http://www.oak.hl.no
Oslo SFK
v/ Jan Remy Taaje
91997353
kontakt@osloseilflyklubb.no
Ringerikes SFK 
v/Thomas Sevaldrud 
90791805 
thomasse@simula.no 
http://ringerikes.seilflyklubb.no
Salangen Luftsportklubb/seil
v/ Ketil Magne Løvhaug
91360512
ket-loev@online.no

Sandefjord SFK 
v/Vidar Stener Ingebretsen  
91518662 
vidar.stener.ingebretsen@ 
rossoffshore.no 
http://www.ssfk.no
Seilflyhistorisk Forening 
v/Petter Lindberg 
69271080/69237000
http://www. 
seilflyhistoriskforening.no
Seilflyklubben Mjøsa 
v/Petter Richardsen 
99790646 
pettrich@c2i.net 
http://home.c2i.net/seilfly-mjosa/
Stord SFK 
v/Bjørn Østrem 
53410479/90097705 
bjorn.ostrem@aeroclub.no
http://www.aeroclub.no/

Tønsberg SFK
v/Jan Thorsen
48261461
jt1001@online.no
http://www.tsfk.no
Valdres FK/S 
v/Torleif Ringsaker 
61332072/61332296 
torleif@tordivel.no
Voss FK/S 
Jan Fredrik Fleischer Tønjum
92695999
jan.fredrik@p5.no
http://www.vossflyklubb.com

Styret i Seilflyseksjonen

Leder 
Jan Erik Kregnes, Gauldal SFK. E-post: jan.erik.kregnes@jbv.no
Nestleder 
Ida Mellesdal, Elverum FK/Seil. E-post: leder@efks.no
Styremedlem 
Ole Baartvedt, Tønsberg SFK. E-post: ole@baartvedt.no
Styremedlem 
Tommy Kristiansen, Gardermoen SFK. E-post: tk@sysit.com
Styremedlem 
Michael Koch, NTH Flyklubb, E-post: mich.koch@gmail.com
1. varamedlem 
Trude Liavåg, NTH Flyklubb 
2. varamedlem 
Arne Wangsholm, Os Aeroklubb

Seilflysport nr 1 - 2001 telte ”hele”  
atten sider. Åtte av dem var i farger. 
Svensk WEB-tjeneste tilgjengelig 
for oss.
For ti år siden lanserte NLF SMHIs 
termikkprognoser for norske seil-
flygere. Termikkprognosene pro-
duseres fra mars/april til slutten av 
september. Et brukernavn og pass-
ord kreves for å få tilgang.  Det finnes 
to typer av prognosekart, en for ter-
mikk og en kompletterende prog-
nose for vind og temperatur. Prog-
nosene er fortsatt å betrakte som 
forsøksprodukter og SMHI ansvarer 
ikke for kvalitet eller regularitet, het 
det seg da tjenesten ble lansert.

Tolv år på Ole Reistad Senter
John Eirik Laupsa skrev oss inn i den 
tolvte sesongen med fulldrift på riks-
senteret. 1200 meter rullebane var 
klar og vi så frem til å operere med 
god plass rundt oss. Petter Flesland 
og Stian Skår var slepeflygere. Det 
blir poengtert at brukertilskuddet 
på kroner 350 skal betales av alle 
fartøysjefer. Du fikk også tilbud om 
to typer årskort. Kombikortet og års-
kort for camping. Slepeprisene var 
176 kroner til 600 meter!

Målpassering
Hans Petter Fure, populært kalt 

”HP”, skriver om målpasser-
ing. Han har sett mange 
av den som konkurran-
seleder på ”Kongehau-
gen”. Et aktuelt tema som i 
dag, ti år etter, har ført til endringer 
i hvordan mållinjen i konkurranser 
legges opp. HP skriver om at det er 
energi alt dreier seg om. Etter mål-
passering bruker du gjerne to kilo-
meter på en normal landingsrunde. 
Til det trenger du minst hundre me-
ter høyde i tillegg til de femti meter 
høyde du skal ha som minimum når 
mållinjen passeres. Når høyden blir 
marginal har de fleste en tendens til 
å lage en liten landingsrunde, gjerne 
med 60 graders krengning. Vet du 
stallhastigheten på flyet ditt ved 60 
grader? Det bør du for HP tipper den 
nesten dobler seg. Farlig blir det når 
du gjør en målpassering i lav høyde 
uten tilstrekkelig hastighet – under 
200 km/time. Det er fysisk umulig å 
gjøre en trygg landingsrunde ut av 
for liten hastighet. Har du ikke nok 
hastighet så må du lande rett inn!

Klanten økte med 200 starter
Den gang Klanten Flyklubb – i dag 
Hallingdal Flyklubb/seil – er inne i en 
god trend. I 1999 fløy klubben 338 
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seilflystarter. I 2000 ble det 
529. I tillegg kom startene på motor- 
glideren. Fire seilflybevis og et in-
struktørbevis kom på plass i løpet 
av året. Tre forhold ligger til grunn. 
Langvarig og hardt arbeid, heldig 
rekruttering og prioritering av med-
lemmene. Klubben har hatt et gunstig  
tilsig av nye medlemmer. Så å si alle 
folk med en grunnleggene og gjerne 
uforløst flyinteresse. De skryter også 
av at folk har en tendens til å bli i 
klubben. Mye av årsaken til det ligger  
i god tilgang på flytid i helgene og 
grilling hver onsdag! Klubben har 
også et bra ytre miljø, blant annet i 
form av et bra klubbhus. Men uten 
tvil er det også noen skyer på denne 
himmelen. Klubben er sårbar med 
kun fire instruktører og fem-seks 
slepeflygere. De håper disse holder 
ut til klubben har skaffet flere til å 
dra lasset.

Vi satt der i mars,- rådville med et 
halvferdig Nr 1 og ingen redaktør. 
Hva gjør vi nå?
Nr 1 måtte stoppes. Tiden ble for 
knapp. Styret ba så Ole, som aller-
ede var en del av redaksjonen, om å 
lage ferdig et felles nummer 1 og 2 
for utgivelse i slutten juni. Den opp- 

gaven tok han på seg i all ærbødig-
het for den jobben forgjenger og 
kamerat Jon hadde lagt ned i Seilfly-
sport siden 2005.”

Det blir ikke lett å fly etter Jon” – ble 
sagt i de dager.  Ole oppfordret dere 
alle til å bidra med stoff og bilder. Og 

responsen har vært enorm. Så stor 
at noen saker faktisk har måtte vike 
plass for andre.  

Det er med all glede vi frembringer 
at hele Seilflynorge er dere alle en 
stor takk skyldig!
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