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Siste nytt

Ett steg nærmere realitet

så kommer jul og deretter nyttår og 
de skal begge legge pennen på hylla. 
I alle fall som redaktører. Da må ny 
redaksjon og nye folk være på plass. 
Hvordan vi skal organisere ett felles 
mediehus er foreløpig på stadium 
«utreding».

En kjørbar ide er å legge utgiv-
elsen ut på anbud, for eksempel 
med en 5 års avtale. Med en vel-
fundert spesifikasjon og med kjør-
bare betingelser bør dette være en 
attraktiv case å gi tilbud på, for den 
eller de rette personene. En ting 
vi må løse er avtaleverk rundt an-
nonseinntekter. Det fordi Segelflyg-
sport og Segleflyget har mye større 
inntekter på det feltet enn oss nord-
menn, og de svenske inntektene må 
fortsatt få komme dem til gode på 
en rettferdig måte.  Samarbeidet 
med Segelfliegen vil fortsette. Med 
muligheter for begge parter også på 

den økonomiske siden. Da gjenstår 
det kun en ting;

Vi søker med dette etter en redak-
tør eller et kollegium som ønsker å 
lage Nordens beste Seilflymagasin, 
eller hvorfor ikke «The best Gliding 
Magazine ever!» .

Så om du har lyst eller kjenner noen 
vi bør snakke med, - ta kontakt med 
S/NLF eller Segelflyget. Snakk med 
Robban, Robert, Ole, en i styret eller 
noen andre. Det viktigste er at du 
bryr deg, hjelper til med å finne rett 
person og tar kontakt. Kanskje er 
det DEG?

Om Nordic Gliding Magazine ser 
dagens lys blir det en kjempesjanse 
for rett person og muligheten til å 
påvirke modell for økonomi og drift  
er NÅ!

Vi fortsetter føljetongen om et mu-
lig nytt nordisk seilflyblad. Siden 
sist har samme spørreundersøkelse 
som vi gjennomførte i fjor, blitt kjørt 
i Sverige. Og det med interessante 
resultater. Hvorfor? Jo, de er svært 
like de norske svarene. En stor fråga 
var knyttet søta brors meninger om 
kostnader, pris og profesjonell drift 
av et fremtidig felles magasin. De 
svenske svarene er derfor oppløf-
tende lesing. Majoriteten svarer kort 
og godt som sine norske granner:  

«Vi vil gjerne ha et felles blad. Om 
det betyr en høyere pris og lønnet 
redaktør er det OK»

Så da har vi altså kommet dit at vi 
ikke trenger frykte den alt for store 
motstanden når første nummer 
dumper ned i postkasser over hele 
Skandinavia. MEN - det er et men…
Å lage et prøvenummer i september 
2012 skal vi få til. Den svenske og 
norske redaktøren i fellesskap. Men 
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innhold

Vi er godt i gang med 2012 – foran-
dringens år.   Mye og mangt vil bli 
annerledes dette året.

ATO og LAPL er ord som garantert 
vil gå igjen for oss seilflygere. Vi 
berøres nemlig av de nye felles-
europiske bestemmelsene som trer 
i kraft allerede i april.  For å almin-
neliggjøre bokstavene så står disse 
altså for Approved AirTraining Orga-
nisation (ATO) (skolevirksomheten)  
og Light Aircraft Pilot Licence  (LAPL) 
(sertifikatbestemmelsene).

Allerede fra 8. april i år gjelder 
de nye felleseuropeiske bestem-
melsene, men de enkelte land 
har 3 år på seg til å ta disse i bruk. 
Her til lands er ikke alle avtaler om 
hvilken rolle NLF skal ha, sluttført 
med de respektive myndigheter. 
Inntil videre gjelder derfor de gamle 
reglene, og det vil de gjøre inntil du 
får ny beskjed.

Satser friskt
Seilflyseksjonen satser friskt videre. 
Rekrutteringen er fortsatt et av de 
viktigste områdene og vi har pekt ut 
hovedmål som blir særdeles viktige 
i 2012. Det ene er å definere ung-
domsrekrutteringen, og det andre 
er en rekrutteringskampanje hvor vi 
inviterer 2 – 3 klubber der konkrete 
tiltak blir gjennomført.  I tillegg vil 
Seilflysport nr. 2 i år bli forbeholdt 
rekruttering.  Sosiale medier og syn-
lighet er også viktig. Seilflykonfe-
ransen i høst vil dessuten ta for seg 
miljøskapende aktivitet i klubbene.

2012 er også ett år med endringer 
i NLFs daglige drift. Seilflyseksjonen 
benytter derfor anledningen til å 
takke avtroppende generalsekretær 
Tore Båsland for vel utført arbeid. 
Mange forbinder sikkert Tore som 
en ihuga seilflyger fra noen år til-
bake, og en god talsmann for norsk 
luftsport i en årrekke.

Fra 1. mars overtok en ny seilfly-
ger denne samlende posten i NLF. 
John Eirik Laupsa er kanskje best 
kjent fra sine vel 20 år som leder 
av Ole Reistad Senter på Starmoen, 
rikssenteret for seilflyging i Norge. 
Vi ønsker John Eirik lykke til som 
generalsekretær!

Jan Erik Kregnes
Styreleder S/NLF

side 6

side 16

side 3

side 15

side 12

side 32

side 11

side 30



Seilflysport nr. 1 - 20126 Seilflysport nr. 1 - 2012 7

Fly med flaps
Vel vel, flapsen på «gamleblaniken» 
er mer en fowler-flap, laget for å 
kunne redusere avgang,- og land-
ingshastighet, tilsvarende de på mo-
torfly. Hvis du ser nøye etter legger 
du merke til at de utgjør en del av 
vingeflaten som ekspanderer. Når de 
er fullt utfelt øker de løftet betrak-
telig, men kombinert med merkbart 
økning i «drag», - ergo større profil-
motstand. I ruskevær eller trang ter-
mikk kan dette være til god hjelp, 
men de blir som oftest brukt under 
landing for å redusere hastighet og 
dermed landingslengde. Imidlertid 
kan ikke slike flaps av fowler-typen, 
redusere profilmotstand eller øke 
ytelsene på et fly i høye hastigheter.

Når seilflyvinger designes må kon-
struktøren finne det rette kompro-
misset mellom gode stig-egenskaper 
og gode ytelser i høye hastigheter. 
Hvis det velges høy-camber(markant 
bue/høyde på oversiden) på deler av 
vingen vil løftet bli godt i relativt lave 
hastigheter. Men flyet vil ha dårlige 
egenskaper med tanke på penetre-
ring gjennom luft grunnet profilmot- 
stand. En vinge med lav camber der-
imot vil gli lettere gjennom luften, 
som er bra for høyhastighetsytelser, 
men stige dårlig selv med den beste 
piloten bak spakene. For seilfly uten 
flaps, typisk treningsfly og standard-
klassefly, blir løsningen et kompro-
miss mellom høy og lav camber. I et 
flappet fly derimot kan piloten en-
dre vingens camber/vingekordens 
angrepsvinkel og slik påvirke vin-
gens løftekoeffisient. Piloten får det 
beste fra to verdener – høyere ving-
camber under termikkflyging og litt 
forbedrede ytelser i høy hastighet. 
Før vi går videre, la oss bli enige om 
an felles terminologi for flaps

Flap Terminologi
Ved å senke flappen (positiv flap 
setting) kan piloten endre formen 
på vingen og effektivt øke vingens 
camber. Dette øker løftet, men uhel-
digvis også vingens «drag». Ved å 
øke løftet kan flyet flys saktere og 

radiusen ved sirkling i termikk kan 
gjøres mindre, noe som betyr at du 
flyr nærmere kjernen i termikken 
der det stiger bedre. Den økte pro-
filmotstanden har mindre betydning 
når farten er lav, som ved termikk-
sirkling. Under landing er bruk av 
positive flap nesten alltid en fordel. 
Man kan fly inn med lavere fart, og 
motstanden øker og landingsdistan-
sen/utrullingsdistansen kortes ned.

Tenk positivt, flaps negativt. 
Negativ flapsetting resulterer i re-
dusert profilmotstand/drag som 
igjen betyr bedre ytelse. Siden vin-
gens løft mye avhenger av hastighet-
en, blir negativ flapsetting som regel 
anvendt i det midlere og høye has-
tighetsområdet. Ikke overraskende 
så kan en flapsetting med lavt drag 
kun generere tilstrekkelig løft i høy 
hastighet (hastighet for stall øker 
red. anm). For å summere, nega- 
tiv flapsetting er en fordel i høye 
hastigheter og positiv flapsetting er 
nyttig under stigning. Allikevel er det 
for enkelt å tro at seilfly med flaps 
har alt for store fordeler fremfor 
de uten flaps. Ved å se på konkur-
ranseresultater blir det innlysende 
at på dager med moderat stig, er 
det marginale forskjeller i oppnådd 
hastighet. Kun på dager med sterk 
termikk får de flappede seilflyene 
merkbare fordeler. Men denne kort-
formteorien om flaps på plass kan vi 
nå gå over til gjør/gjør ikke når du 
flyr med flaps. Til å starte med po-
engterer jeg at det er stor forskjell 
på flappede seilfly. Kun håndboken 
til det aktuelle fly fastslår hva som 
gjelder for rett bruk av flaps for den 
spesifikke seilflytypen. Derfor må 
du betrakte det jeg skriver her som 
generelle råd, og er ikke noen er-
statning for å slå opp i instruksene i 
flyets håndbok.  

Flaps under avgang
Negativ flapsetting øker gene-relt 
balanserorseffekten. Derfor kan 
normalt litt negativ flap være å  

Når jeg inviterer med piloter til en tur i min 
åpenklasse to-seter, spør jeg som regel om de 
har erfaring med flaps. Veldig ofte er svaret; 
«Jada, jeg har mange timer i Blanik L13»

Originalartikkel av Bernard Eckey
Oversatt til norsk og bearbeidet av Ole Baartvedt

Foto: Manfred Munch og Bernd Weber
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anbefale under oppstart av et fly-
slep. Med en gang hastigheten gir 
full balanserorseffekt, settes flap 
i anbefalt posisjon for avgang. For 
vinsjstart konsulter flyets håndbok.
 
Flapsetting under landing
Flere stygge ulykker har inntruffet 
når piloten endrer flapsetting like 
over bakken. Så la oss se på hva som 
skjer ved å se på en typisk landing 
med et seilfly uten flaps og et glide-
tall på 40:1 ; Med fullt pådrag av 
luftbrems reduseres glidetallet til 
typisk 7:1. Ved å slå inn luftbrem-
sene i en gitt situasjon med synk og 
for lite høyde til å nå frem, vil det 
raskt rette opp situasjonen siden 
løftet øker til det normale rimelig 
kjapt.  Hvis vi ser på det samme med 
et flapped seilfly, må vi ta med i be-
traktningen det økte dragget positiv 
flapsetting resulterer i. Ved å sette 
flappen i landingsposisjon er kan-
skje glidetallet uten brems ute redu- 
sert fra 45:1 til 25:1. Hvis det nå 
trengs full ytelse hjelper det ikke å 
kun lukke luftbremsen. Piloten må 
kanskje velge negativ flapsetting 
for få nok ytelse, men uheldigvis vil 
dette samtidig redusere løftet. Gjen-
nomsynket øker og ting går fra vondt 
til verre når flyet mister høyde raskt. 
Hvis piloten kompenserer med å 
trekke i stikka kan flyet til og med 
stalle(for med negativ flapsetting 
må hastigheten opp for å få bedre 
ytelse og løft. Red anm.). Meldingen 
er klar. Ikke forandre flapsetting i lav 
høyde under innflyging, og sett aldri 
flap i landingsposisjon, før du er 101 
prosent sikker på å nå banen. I mot-
satt fall inviterer du til katastrofe.  

Flapsetting etter landing
Negativ flapsetting under utrulling  
gir i hovedsak bedre balanserors-
effekt. Med unntak av Alexander 
Schleicher fly der landingsflaps au-
tomatisk setter baranserorene i 
«negativ» posisjon. Dette fjerner 
ethvert behov og nødvendighet for å 
endre flapsetting under utrulling og 

hjelper piloten å holde flyet i level  
inntil det står stille.

Flapsetting under flyging
Ingenting er lettere enn å forandre 
en liten ytelsesfordel i et flappet 
seilfly, til en merkbar ulempe ved 
å velge feil flapsetting. Stikk i strid 
med gjengs oppfatning er optimal 
flapsetting like mye avhengig av 
ønsket om stig som av hastighet. 
Med andre ord, seilflyets aktuelle 
vingebelastning og G-belastning 
spiller en viktig rolle. Flyging med 
vannballast fordrer senere setting 
av negativ flap under akselerasjon. 
Og omvendt, positiv flapsetting må 
velges tidligere når et tyngre seilfly 
reduserer hastighet. Hvis alt dette 
virker for generelt, så la oss se på 
flapsetting i detalj.  (Men da fortset-
ter vi artikkelen på originalspråket 
engelsk. Red anm.) 
…
Perhaps we should consider a nor-
mal speed reduction in preparation 

of a thermal entry first. The ques-
tion is: “How do we adjust flap set-
tings in such a situation?”

Under normal circumstances, 
thermals are approached at cruis-
ing speeds and with negative flaps. 
At the first sign of nearby lift, the 
speed is reduced by easing back on 
the stick. However, we only change 
to neutral flaps when satisfied that 
the strength of the thermal warrants 
turning. Keeping the speed at least 
ten knots above thermalling speed 
not only makes for much improved 
manoeuvrability but also allows a 
better feel for the air. During this 
initial thermal-finding process the 
flaps remain in neutral position, but 
as soon as the core of the thermal is 
intercepted, and we clearly feel the 
surge, we roll into the thermal. The 
selection of positive flap only oc-
curs on slowing down to thermalling 
speed. In other words, we only use 
positive flap when maximum lift is 
required in order to support flight at 

the lower speed and a higher angle 
of bank. 

Exiting a thermal efficiently re-
quires a very different control se-
quence. As we don’t want to be slow 
in the sink surrounding the thermal 
we need to accelerate the glider 
first. Usually this is done by easing 
the stick forward but personally I of-
ten go straight into negative flap es-
pecially when the strength of the lift 
dictates higher cruising speeds. This 
helps to accelerate the glider and, as 
a glider’s acceleration is always ac-
companied by reduced g-loads, neg-
ative flap can be selected without 
performance penalty. As the desired 
cruising speed is approached, we 
arrest the speed build-up by easing 
back on the control column and trim 
the glider for the following cruising 
flight. The emphasis is clearly on 
‘easing’, as coarse control move-
ments introduce large amounts of 
unwanted drag. 

The nose-horizon attitude barely 
changes with flaps
Well, now that we have compressed 
the most difficult part of flying a 
flapped glider into two short para-
graphs, let’s look into the difference 
in ‘nose-horizon attitude’ between 
unflapped and flapped gliders. Fly-
ing fast in a ‘flapless’ aircraft is al-
ways associated with a marked 
‘nose down’ attitude. In contrast, 
the ‘nose-horizon attitude’ barely 
changes in a flapped glider. The 
nose always remains relatively high 
on the horizon and pilots new to 
flapped gliders can be forgiven for 
thinking that the glide slope is ex-
tremely shallow. However, reality 
is different – even flapped gliders 
come down rapidly at speeds of 100 
kts or so.

In unflapped gliders we only have 
one mechanism for pitch control – 
the elevator. However, in a flapped 
glider we have elevator or flaps at 
our disposal. Selecting positive flap 

settings will make the aircraft climb 
and slow down and negative flap 
settings will, of course, have the op-
posite effect. 

Leaving the elevator alone in a 
flapped glider avoids pitch changes 
which in turn eliminates unneces-
sary fuselage drag. The required 
amount of lift can be directly con-
trolled by the flaps instead and, for 
this reason, the elevator deflection 
can be minimised for maximum ef-
ficiency. Just to prove the point, let 
me tell you that a few pilots have 
saved their skin by applying this 
knowledge when they were on tow 
and realised that they had forgot-
ten to connect the elevator. Flapped 
gliders are known to have landed 
without further incident thanks to 
the appropriate use of flaps. (Some-
thing I do not recommend copying.)

In summary, the effect of flaps on 
performance is negligible in weaker 
conditions and tends to be overesti-
mated by a large portion of the glid-
ing movement. However, the picture 
changes somewhat in stronger con-
ditions. Flying a flapped glider is not 
very difficult, but doing it efficiently 
is not as easy as it first appears. The 
secret is to fly the glider accurately 
and operate it efficiently throughout 
its entire speed range. No doubt, 
it adds considerably to the pilot’s 
workload during all stages of flight 
but it sure is a lot of fun to squeeze 
a little bit of extra performance out 
of a glider.
---------------------------------

Dette er et ekstrakt fra Bernhard 
Eckey's bok “Advanced Soar-
ing made easy” (Second Edi-
tion). Den kan bestilles fra flere 
forhandlere eller bestilles direk-
te fra forfatteren selv. Kontakt: 
eckey@internode.on.net

Her ser du flapsetting for landing. Løftet øker betraktelig og muliggjør lavere hastighet. 
Imidlertid øker profilmotstand og dette må du ta hensyn til under innflyging,.

Negativ flapsetting brukes for flyging i høy hastighet.  
Positiv flapsetting brukes for lavhastighetsflyging, som for eksempel ved termikksirkling.

Luftbremshendelen er blå og flaphendelen under er svart. Lær deg for all del forskjellen og 
husk at plasseringen varierer mellom flytypene.

Her ser du en moderat positiv flapsetting brukt for termikkflyging.
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EASA lisenser

Nye EASA sertifikater  
er på vei. 8. april trer  
de nye reglene for eu-
ropeiske flygersertifi-
kater i kraft. Her et 
utdrag av den tyske 
oversettelsen og 
tolkningen av den 
juridiske teksten i 
forslaget til nye regler. 

Original artikkel av redaktør Helge 
Zembold, Segelfliegen.
Her er et utdrag formulert på norsk av 
Ole Baartvedt

Generelt vil fremtidige lisenser deles 
inn i to områder: I samsvar med 
ICAO standarder, - og «tilsvarende» 
ICAO standard. Under den interna-
sjonale standarden ligger LAPL, med 
kategoriene seilfly, og motorfly som 
en generell klasse. Som en ICAO-
kompatibel og internasjonalt gyldig 
lisens vil seilflypilotene få SPL, eller 
LAPL-S om du vil.

Den som ønsker å starte med seil-
flyging vil som «EU-elev» oppleve 
en rekke endringer i forhold til slik 
opplæringen foregår nå. Dagens 
30 timer flytrening og deretter mu-
ligheten for å oppnå TMG lappen 
med startmetode «M» basert på da-
gens program, er blant forhold som 
blir historie. Heretter vi det kommer 
andre timekrav og et klarere skille 
mellom ren opplæring til seilflyging 

med de forskjellige startmetodene, 
kontra motorbasert

TMG flyging.  
For å oppnå rettighet til en startme-
tode må man følgende: For vinsj-
start gjelder minimum ti DK starter 
og fem solostarter, for flyslep og 
motor-selvstart gjelder fem DK og 
fem solostarter.

«Grattis med seilfly-LAPP’ln…
Ja, for slik kan det høres ut i frem-
tiden, - uten språkfeil. Men en helt 
ny regel kommer for oss seilflygere. 
For i det hele tatt å kunne fly med 
passasjer vil det kreves at du har 
oppnådd minimum 10 timer og 30 
starter etter sertifikatutstedelse.
 For å opprettholde en rettighet vi-
dereføres kravet om fem starter 

per metode innenfor de siste 24 
månedene. For å opprettholde serti-
fikatet må du ha 15 starter innenfor 
de siste 24 månedene. 

TMG regimet blir nytt. Skal du 
oppnå lisens på TMG etter de nye 
reglene må brorparten av skolin-
gen foregå på nettopp TMG.  TMG 
blir å anse som en egen type og ikke 
en startmetode. Opplæringen  for å 
oppnå TMG sertifikat blir imidlertid 
enklere enn dagens regler. Har du 
allerede «Seilflylappen»  trenger 
du seks i stedet for dagens  ti timer 
med opplæring. Av disse skal fire 
være med instruktør og to timer 

15 h flight instruction 
(max. 7 h in a TMG) 
10 h dual 
2h supervised solo time 
45 launches and landings 
1 cross country  flight 
   100 km / 50 solo 
 

theory   common & specific(1) 
 

skill test  

No Licence 

15 h flight instruction 
requirements  as for LAPL(S) 
 
theory  
common & specific (1) 
 
 
skill test  

see 
LAPL sailplane 

 + TMG 

PPL aeroplane  
PIC non-commercial without remuneration 
 

Class rating SEP & TMG valid for 2 years 
 

Revalidation of class ratings: 
within the last 12 months before expiry: 
12 h flight time 
6 h PIC 
12 take-offs and landings 
1 training flight > 1 h with Fi or CRI 
 

SEP  TMG familiarization plus skill test (FE) 

45 h flight instruction  
(max 5 h on FSTD) 
25 h dual 
10 h supervised solo time 
5 h solo cross country flight time 
1 solo cross country flight  
   >270 km, 2 landings 
 

theory  
common & specific (1) 
 

skill test  

30 h flight instruction  
15 h dual 
6 h supervised solo time 
3 h solo cross country flight time 
1 solo cross country flight  
   >150 km, 1 landing4 

 

theory  
common & specific (1) 
 

skill test  

? 

15 h flight instruction  
10 h dual 
4 h supervised solo time 
2 h solo cross country flight  
1 solo cross country flight  
    >270 km, 
    2 landings 
 

theory & skill test ???  

24 h after issue of TMG licence 
15 h flight instruction  
10 h supervised solo time 
5 h solo cross country flight time 
1 solo cross country flight  
   >270 km, 2 landings 
 

theory & skill test ? 

35 - 45 h flight instruction  
(credit of max 10%  total flight 
time up to max 10 h) 
10 h supervised solo time 
5 h solo cross country flight time 
1 solo cross country flight  
   >270 km, 2 landings 
 

theory & skill test  ?  

LAPL sailplane 
PIC  
passengers after 10 h or 30  T/O 
 
within the last 24 months:
  
5 h PIC 
15 take-offs 
2 dual training flights  

6 h flight instruction 
4 h dual 
2h supervised solo time 
1 solo cross country flight  
   >150 km, 1 landing 
 

theory: specific (2), oral exam at 
skill test 
 

skill test 

Theory 
Common subjects: -Air law  (1)  

-Human performance   (1) 
-Meteorology      (1) 
-Communikation s   (1) 
 

specific subjects: - Principles of flight   (1) (2) 
concerning aircraft category  -Operational procedures  (1) (2) (3) 

-Flight performance and planning (1) (2) (3) 
-Aircraft general knowledge (1) (2) (3) 
-Navigation      (1) (2) 

7,5 to 15 h flight instruction 
(decided by ATO, ) 
2h supervised solo time 
45 take-offs 
1 crss cntry flght  100 / 50 solo 
 

theory & skill test  ? 

8 - 15 h flight instruction 
(credit of max 10%  flight time) 
2h supervised solo time 
45 take-offs 
1 crss cntry flght  100 / 50 solo 
 

theory & skill test  ? 

All information without liability,  
subject to change! 

LAPL (S) + TMG 
within the last 24 months:
  
12 h PIC 
12 take-offs 
1 dual training flight  
(can be done on SEP, if  also holder 
of LAPL aeroplane) 

21 h after issue of  TMG licence 
3 h flight instruction 
10 take-offs dual  
10 take-offs supervised solo time 
 

skill test with oral  theory (3)  
 

min. 15 – 30 h flight instruction 
(decided by ATO) 
6 h supervised solo time 
3 h solo cross country flight time 
1 solo cross country flight  
   >150 km, 1 landing 
 

theory & skill test ? 
 
 

13.09.2011 Jan Falkenberg 

LAPL aeroplane  
PIC , max. 3 passengers, max. 2 t 
SEP or TMG 
 

within the last 24 months: 
12 h flight time 
12 take-offs and landings 
1 training flight > 1 h with Fi or CRI 
 

SEP   TMG: 
(3 h, 10 take-offs dual, 10 solo, 
skill test with FE) 
 

SPL 
PIC  
passengers after 10 h or 30 T/O 
Only flights without remuneration until: 
> 18 years, more than 75  h flight time or 200  
launches,  skill test (FE) 
 
within the last 24 months:   
see LAPL sailplane 

 

SPL + TMG 
See LAPL sailplane + TMG 

være soloflyging.  Tyskland hadde 
tidligere også krav om hele tjue solo- 
landinger. Dette kravet er nå fore-
slått eliminert. Det vil være krav om 
150 km nav-tur med innlagt mellom-
landing Avsluttende eksamen om-
fatter både teori og praksis, men en 
egen skriftlig teoritest kan bortfalle.

For å opprettholde TMG rettighet-
er må piloten kunne dokumentere 
tolv timer flygetid som fartøysjef 
og tolv starter i løpet av de siste 24 
månedene. 

De medisinske kravene til LAPL 
er fortsatt et diskusjonstema. I no-
vember 2011 ble det første møtet 

avholdt i Federal Ministry of Trans-
port, Building and Urban Develop-
ment (BMVBS) der representanter 
for allmennflyging deltok.
Under påvente av at arbeidet skal 
ferdigstilles ved BMVBS blir det på 
det medisinske feltet foreløpig ingen 
endringer for piloter med nasjonale 
lisenser for motorfly, seilfly og mo-
toriserte seilfly. Innføringen av nye 
regler vil foregå over en treårsperi-
ode.  Altså innen våren 2015 må nytt 
regelverk være implementert. Les 
for øvrig fagsjefens spalte i denne 
utgaven, der tema LAPL beskrives. 

Norges Luftsportsforbund søker 

Driftsleder 
for Riksanlegget ved Elverum

OLE REISTAD SENTER
Norges Luftsportsforbunds rikssenter 
for seilflyging

Senteret ble offisielt åpnet mai 1989, etter å ha vært i drift med prøvevirksomhet i noen år. Senteret har fått navn etter den 
norske flypioneren og idrettsmannen Ole Reistad. Seilflysenteret er en del av Starmoen fritidspark utenfor Elverum. Fritid-
sparken kan by på mangfoldige aktiviteter som golf, travbane, skyting og motoraktiviteter med gokart, bilcross og motorsyk-
kel. Det er fulltids drift ved senteret fra påske og ut september, men også utenom denne perioden er det åpent for både 
interne og eksterne arrangementer etter avtale. 

Vi søker i utgangspunktet deg 
som har kjennskap til luft-
sportsmiljøet og gjerne er aktiv 
innenfor Seilflyging, Motorfly-
ging eller tilsvarende. 

For den rette ligger det gode mu-
ligheter for en fleksible hverdag 
med varierte arbeidsoppgaver. 
Vi tilbyr fast stilling og lønn etter 
avtale.

Er du den rette, eller kjenner du 
personer som kan være aktuelle? 
Ta kontakt på ors@nlf.no   
eller ring Tommy Kristiansen på 
mob. 905 94 133

NORGES       LUFTSPORTFORBUND
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Quintus flyr
De siste årenes nye seilfly har vist at vingespenn ikke lengre er en 
fordel når man flyr oppgaver med høyere hastighet. For eksempel er 
Duo Discus bedre enn Nimbus 4 ved hastigheter over 160 og Arcus er 
bedre enn Nimbus 4 allerede over 140 km/t.

Av Erlend Sørbye, norsk representant for Schemmp-Hirth

Resultatet er at salget av Nimbus 4 
med 26,5 meters vingespenn har 
stoppet opp. 

Arcus er blitt et populært seilfly, 
ikke minst siden den kan fly konkur-
ranse i den nye 20 meter toseter-
klassen. 

Duo Discus xl er blitt populært 
fordi den med gode flyegenskaper 
og gode luftbremser kan brukes 
både til grunnskoling og strekkskol-
ing. I tillegg flyr den bra i konkurran-
ser i 20-meters to-seterklassen.

 
På grunn av at stort vingespenn ikke 
er optimalt ved store hastigheter har 
Schempp Hirth utviklet et nytt fly for 
åpen klasse. De tok utgangspunkt i 
Nimbusens vinge og forminsket den 

til 23 meter vingespenn. I tillegg er 
en ny profil utviklet.  

Man får da en spesielt smal vinge 
med godt glidetall og gode ytelser 
ved høy fart.

 
Flyet er utviklet i samarbeid med 
Lange Flugzeugbau, men har en 
noe annen vinge enn Antares 23 
fra Lange. Quintus er navnet og den 
blir bare laget som enseter og kun 
som «self launch» motorisert seilfly. 
Første flyving var rett før jul.

 
Flyet har elektronisk styring av vann-
ballasten. Man kan fylle opp inntil 
fem tanker per vinge, og haletanken 
fylles til rett mengde etter elektronisk  
beregnet riktig vingebelastning og  

tyngdepunkt. Alt avhengig av vær-
forholdene.

Elektronikken styrer også vann-
tømmingen. Slik beregnes vinge- 
belastningen og tyngdepunktet 
nøyaktig, - også når man flyr med 
delvis tømte tanker.

 
Flyet konkurrerer med Schleichers 
ASG 31Mi. Schempp-Hirth har store 
forhåpninger til flyet. Det blir spen-
nende å se hvordan begge disse fly-
ene slår an i neste VM og EM.

 
Flyet har mange interessante de-
taljer som styrbart halehjul innbygd 
i sideroret. Videre forsvinner flyets 
mygg-pussere på vingene, inn i en 
"garasje" i vingerota når de ikke er i 

bruk. Canopy åpner forover og opp, 
som på LS fly. Instrumentpanelet 
vipper opp for lettere å komme seg 
inn og ut av cockpit.  

Flyet har «flaperons» som går over 
hele vingespennet og Schempp-
Hirth mener at flyet er like avend-
bart som en 18 meters Ventus 2.

Motoren er en ny utgaven av den 
gjennomprøvede Binder/Solomoto-
ren. Den har innsprøytning og gode 
ytelser, også i 3000 meters høyde. 
Stigehastighet ved bakken er over 4 
m/s.   

 
Flyet har rukket å bli en hit på kort 
tid og leveringstiden er allerede 
over 2 år.

Bernd Weber, Schempp-Hirth. Tatt under 
testing av flyet. (Se hastighetstestprobe på 

venstre vinge.)



Simulatoren fra utsiden.

Alle instrumenter og duppeditter i cockpit fungerer –  
stort sett. Amund Doksrud er klar for avgang.
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Mens vi venter på våren...

We were very excited and happy when 
the weather broke just before Christmas 
on December 23rd, and we were able to 
successfully test fly our new QUINTUS-M. 
This enabled us to achieve our challenging 
goal of getting our new 23 m-aircraft into 
the air in 2011 and thereby giving ourselves 
a wonderful Christmas present.
 
In the meantime, despite changing 
weather, we were able to complete 
further test flights. On January 6th, 
our Epiphany holiday, our experi-
ence is especially worth mention-
ing: between rain and snow show-
ers with a gusty west wind, I took off 
from the Hahnweide for an exciting 
flight. With the help of the wingtip 
wheels and the steerable tail wheel 
beautifully built into the rudder, I 
rolled independently up to the end 
of runway 31 and was once again 
overjoyed about the maneuverabil-
ity and pleasant ground handling, 
which have made the assembly so 
simple a few minutes ago.

The take off on the soft grass 
runway progressed without any 
problems. Without pitching, the 
QUINTUS-M accelerated very well, 
powered by the injection engine 
SOLO 2625-2i, and in less than 150 
m I was already in the air. The climb 
was so steep that while still on the 
crosswind leg I found myself nearly 
at cloud base a good 400 m above 
the ground and I then switched off 
the engine. I consciously say "switch 
off" because one has only to flip 
down one yellow switch and the 
electronic on the new 57 mm ILEC-

tight turning radius as well as how 
slowly and yet smoothly one can 
utilize even the smallest updrafts to 
gain altitude.
 
In the meantime the bases rose 
somewhat and so I attempted my 

first longer glide. I realized that 
with the highly modern airfoil 

the glide speed would be sig-
nificantly higher t h a n 
previous larger gliders 

(even with the r e l -

atively low wing-load-
i n g without water bal-
l a st ) , although I practically 

had to force my-
self to fly 20 to 30 

km/h faster as 
" n o r m a l " . The subjective 
impression I received was 
tremendous. I arrived at 
the next ridge h i g h e r 
as expected and as I 
pulled up, the speed t o 
height exchange sim- p l y 
didn’t want to stop. I then started 
imagining how it would be when I 
will finally be able to chase down a 
cloud street in the QUINTUS-M full 
of water…..

Increasing snow showers forced 
me to give in and land much too 
soon after only an hour in the air 
and over 80 exciting kilometers of 
ridge hopping, though the landing 
itself was uneventful despite the 
turbulent wind. I rolled along on the 
comfortable shock absorbent un-
dercarriage quite pleased after this 
first longer QUINTUS-M flight and 
was already looking forward to the 
next take off!

By  Tilo Holighaus

control unit stops the propeller 
in place and retracts fully auto-
matically.  

I arrived at the Teck well below 
the top of the ridge.  The ridge wind 
conditions were not easy and I was 
immediately challenged in the new 
sailplane. But to my excitement, af-
ter the first figure 8 on the ridge all 
my worries disappeared.  Despite 
the 23 m wingspan, the roll rate is 
amazing. The concept combining an 
oversized, light-handling rudder and 
the full wing flaperons that only de-
fect upwards on the outer wingtip 
seems to provide wonderful agility 
and proves a comfortable combi-
nation of rudder force and coordi-
nation in the controls. One really 
never has the feeling of sitting in a 
"big" sailplane. Right in these dif-
ficult turbulent conditions the new 
QUINTUS-M gives one an immedi-
ate feeling of safety.

Having become "brave", I didn’t 
spend much time hanging around at 
the Teck. I immediately flew upwind 
to the next ridge. The orographics of 
the Swabian Alb ridges make tight 
turns and figure 8s necessary to gain 
height. Out of curiosity I made a full 
circle and was again amazed by the 

First impression of the Quintus

En delegasjon på fem personer fra Gardermoen Seilflyklubb besøkte 
16. februar DC-10 simulatoren til ”Nordic Simulator Center” på Kjeller. 
NSC består av en liten gruppe entusiaster som har fått tak i en DC-10 
simulator tidligere brukt av Continental Airlines.

Selve simulatoren er en klabbeduss 
på 12 tonn som måler 4x4x4 meter 
og står på hydraulikkbein et par me-
ter over gulvet. Den befinner seg i 
lokalene til flyfaglinja på Skedsmo 
Videregående Skole. Computeren 
som driver simulatoren består  av 
både eldgamle og relativt nye kom-
ponenter som jobber sammen tak-
ket være uunnværlig hjelp fra ned-
erlandske nerder. 

Vi fikk i oppgave å ta av fra Kai-Tak, 
den gamle flyplassen i Hong Kong. 
Deretter fly en runde og navigerte 
på gamlemåten uten bruk av GPS 
og til slutt lande tilbake på samme 

flyplass. Kai-Tak var valgt med tanke 
på den spenstige innflygingen med 
en krapp sving på kort finale. Alle  
klarte å få droget av bakken, mer 
eller mindre holde kursen og kom-
me ned igjen uten å knuse noen 
virtuelle DC-10ere underveis. Mye 
takket være kyndig instruering fra 
primusmotor og tidligere GSFK 
medlem Jan Fjeld. 

Så hvis pilotene får akutt illebe-
finnende neste gang du sitter i et 
passasjerfly, så kanskje et par passe 
erfarne seilflygere kan redde dagen. 
I det minste forutsatt at noen gir 
gode råd over radioen?

Av Anders Kulblik
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Å bygge seg en motorglider
Flyet leveres som «Quickbuilt - QB» 
eller som byggesett med støpte 
kroppsdeler. Alle deler som ikke er 
med i «Basic kit» er det mulig for 
bygger å lage selv ut fra tegningene.

For de av oss som har vært innom 
modellfly, gjenkjennes konstruk-
sjonen med glassfiber kropp og iso-
porvinger. Vingekjerner skjæres ut 
med varmetråd og det bygges en 
enkel bjelke og det hele kles med 
glassfiber. Det samme gjelder side-
roret og haleflaten.

Alt er enkelt, men det blir selvsagt 
en del arbeid i et slikt prosjekt. At 
det nå er mer enn tjuefem Whisper 

Whisper markedsføres som den ultimate motorglider for de som ikke 
har ubegrenset med midler. Flyet er utviklet av Russell Phillips fra Sør 
Afrika. Han var fasinert av effektiviteten på fly som Dimona og Grob 
109, men ikke av prislappen. Han gikk da den tunge vegen og utviklet 
sin egen konstruksjon. Flyet ligner litt på det første utkastet som ble 
laget av Valentin Taifun. Russell meddeler også at man har hentet in-
spirasjon fra flere av de overnevnte typer i arbeidet med Whisper.

Av Ståle Lien, Aero-Nor

som flyr, tyder på at et slikt prosjekt 
absolutt er gjennomførbart.

Få eksterne deler
Når det gjelder metalldeler er det 
et fåtall av disse i flyet. De fleste kan 
kjøpes ferdig slik at dette ikke skal 
ta for mye tid for byggeren. Her har 
konstruktøren laget et fly med mini-
malt av bevegelige deler. Det er nok 
færre bevegelige deler i en Whis-
per, enn det er i understellet på min 
Valentin Taifun. Det er blant annet 
midtmontert stikke,  bremseover-
føringen er et rør som roterer med 
automatiske koblinger i form av en 

påsveiset pipe fra pipesett, og bolt i 
andre enden. Enkelt og elegant.

Standard komponenter
Overføring til høyde og sideror er 
wire. Balanseroret har normale støt-
stenger.

Høyderoret kobles automatisk. 
Vingene har to hovedbolter samt to 
låsebolter bak på vingen. Det tar ca 
en halv time å montere flyet.

Konstruktøren har forsøkt å bruke 
komponenter som er kommersielt 
tilgjengelig. Når det gjelder motor 
har flere byggere benyttet seg av 
Aero Conversion AEROVEE motor. 

Denne har 80 hk og koster ca 40.000 
kroner Dette står i stor kontrast til 
sertifiserte utgaver som koster fire 
ganger så mye.

Byggetid
Hvor lang tid tar det å bygge ett slikt 
fly? Etter å ha lest byggeveilednin-
gen så tror jeg at tiden som er opp-
gitt, 500 timer  for QB og 1000 timer 
for «Basic»c  byggesett, er realistisk. 

Hva som er mest fornuftig å kjøpe 
QB eller byggesett må hver enkelt 
bygger gjøre seg opp en mening om, 
men med de prisene som man her 
operer med skal man være fryktelig 

glad i å blande epoxy for å gå for ”ba-
sic” byggesett.  Alternativt kan man 
montere kroppen selv og kjøpe ett 
ferdig vingesett. Pristillegg for å få  
ferdige vinger er ca 30000 kroner, men  
frakten blir naturlig nok noe høyere. 

Ytelser
Vingeprofilen er den samme som på 
Super Dimona. Dette gir tilnærmet 
samme ytelser som Super Dimona 
med tilsvarende motor. Her vil det 
naturlig nok være variasjoner siden 
både finish og generell byggekvalitet 
vil kunne variere. Det som Whisper 
kan skryte av som man ikke får når 

man kjøper Dimona er en skikkelig 
nyttelast. Mange Super Dimona’s har  
godt under 200 kilo til piloter og fuel.

Whisper oppgir 275 kilo . De fleste 
har klart å holde tomvekten nede 
slik at typiske kundefly har nyttelast 
på rundt 250 kilo. Her er det plass 
til velvoksne herrer med fulle tanker. 
Hovedgrunnen til dette er at man 
sparer ca 80 kilo på å bygge vingene 
med isopor kjerne i stedet for å 
formstøpte vinger. Kroppen er laget 
med 3mm ”honeycomb” som også 
hjelper på vekten sammen med at 
det er få metalldeler i flyet. Flyet 
kunne neppe vært laget enklere.



Seilflyging... 

Du begynner 
fordi det er lett 
- og fortsetter 
fordi det er  
vanskelig...

En idrett for 
glupinger
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Og prisen blir…
Bygger man alt selv fra «basic kit» 
så er det mulig å komme under 200 
000 kroner for et enkelt utstyrt fly. 
Det er sikkert også mulig å bruke 
600.000 kroner, men dette er likevel 
langt under det du må gi for nytt fab-
rikkbygget fly. Gleden av å ha bygget 
det selv er en ekstra bonus.

Flyet er designet og testet i hen-
hold til JAR 22 . Vingen er testet til 
10,6 G uten at det ble brudd. Dette 
er det enkleste selvbyggerprosjektet 
jeg har sett noensinne. Alt er gjort 
så enkelt som mulig. Jeg tror derfor 

Vingespenn 16 m

Vingeareal 15 m2

Sideforhold 16

Lengde 7,16 m

Tomvekt 500 kg

Maksvekt 775 kg

Motor 80-120hk

Stigehastighet med 80 hk 3,6 m/s

Max hastighet med 80 hk 210 km/t

Cruise hastighet med 80 hk (75%) 180 km/t

Vne 250 km/t

Steilhastighet 72 km/t

Va 160 km/t

Bensinforbruk cruise 12 liter/t   (rekkevidde 1200 km)

Avgangs distanse (max vekt) 180 m

Min synk 0,9 m/s ved 80km/t

Glidetall 1:28 ved 105 km/t

Tekniske data

de fleste med et visst håndlag, kan 
få dette til. Det handler mest om tid, 
egnede lokaler og motivasjon til å 
selv bygge noe som skal ut å fly. 

Siste nytt er at vi snart får Whisper 
X . Dette er et motorfly som bygges 
på samme måte med spesifikasjon-
er lik eller bedre enn RV-7. Her blir 
det mye fly for pengene. Pent blir 
det også. Det er noe med fly bygget i 
composite, - Glatte flater, myke linjer  
og fremfor alt så lukter det seilfly!

www.whisperaircraft.com

Siden flyet er «Experimental» kan 
det utstyres litt som kunden selv øn-
sker. Her er det mulighet for å sette 
på slepekrok, nesehjul og flere har 6 
sylindret Jabiru motor. 

At det nå er mer 

enn tjuefem  

Whisper som flyr, 

tyder på at et slikt  

prosjekt absolutt er 

gjennomførbart.

”
Flyet leveres også med 12 me-

ter vinge for de om synes termikk 
egentlig bare er plagsom turbulens. 
Dette kan sikker være et fint utgang-
spunkt for å bygge et fint slepefly.



UDEN FOR GLIDEAFSTAND
Enda en teoribok for seilflygere er kommet. 
Beyond gliding distance er utgangspunktet, 
som i 2011 ble oversatt til dansk. 

Boken er en teoribok for strekk- og 
konkurransepiloter, og handler om 
det meste som en god strekkflyger 
bør kunne. I begynnelsen finner 
man grunnleggende kunnskaper; 
hvordan utelande på en trygg måte, 
hvordan sentrere termikken osv., 
altså de grunnleggende, og nødven-
dige, kunnskapene man trenger for 
å gjennomføre en trygg strekkfly-
ging. 

Utover i boka blir stoffet mer og 
mer «avansert», på den måten at 
temaene går over fra basic-kunn-
skaper, til mer videregående stoff: 

nå snakkes det om den mentale 
prosessen om bord i flyet, motiva-
sjon til å bli en bedre seilflyger osv. 
Det fortsetter med hvordan man kan 
optimere flyet best mulig, hvordan 
analysere sine egne og andres flyg-
ninger, før det hele avsluttes med en 
del om hvordan man kan utvide sine 
horisonter som pilot. 

Alt i alt vil jeg si at dette er en god 
lærebok for seilflygere. Stoffet blir 
behandlet på en enkel og god måte, 
som gjør innholdet lett å forstå og 
enkelt å bearbeide. Boken passer 
for alle som skal ut på sine første 

strekkturer, fly sin første konkur-
ranse, eller bare utvikle seg videre 
som seilflypilot. Dette er ikke bare 
boken for deg som nettopp har beg-
ynt å fly. Jeg tror mange etablerte 
strekkpiloter kunne ha nytte av nye 
impulser og måter å se ting på. 

Ta kontakt med fagsjef Steinar Øk-
senholt ved spørsmål om kjøp. 
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Herrene Bjørnebekk og Baartvedt - hadde nærmest kuppet årets 
tekniske samling. Det skulle undervises i bruk av det nye datasystemet 
Melwin CAMO, eller Nettbanken for seilfly som de liker å kalle det. 
Som sagt - lite tvil om at dette lignet 
et «kupp» , - men det pussige er at 
de deltagende teknikere aksepterte 
det. Muligens i erkjennelsen av at  
– ”skal man først voldtas - kan man 
likegodt legge seg ned og nyte det”.

Innføringen av et nytt vedlikeholds 
regime har skapt en del usikkerhet 
i teknikermiljøet. Det å skulle rap-
portere vedlikehold på en skjerm 
istedenfor å fylle ut en vedlike-
holdsrapport  på papir er nytt, –  
«VR» blant kjennere. Dessuten er 
en masse forkortelser som CAMO, 
CAME, Part 66 og lignende nytt for 
mange. Derfor var mye av tiden satt 
av til å sørge for at alle ble fortrolige 
med det nye systemet. Det virket 
som herrene Bjørnebekk og Baart-
vedt lykkes både med å skape aksept 
for at vi er på rett vei samt å ”ufarlig-
gjøre ” CAMO. Og i løpet av sesjonen 
med egentrening kom det som seg 
hør og bør frem enkelte ønsker til 
forbedring. Dette blir tatt med i det 
videre arbeidet med systemet. Men 
under oppsummeringen på søndag 
ble det ytret ønske om en CAMO-

teknisk årsak og kalibrering av in-
strumenter.

Søndag formiddag avsluttet Ole 
Baartvedt med sin versjon av ”ikke 
gjør dette hjemme”: Med utgangs-
punkt i en faktisk elektrisk brann om 
bord i et seilfly i fjorårets sesong, 
demonstrerte han hvor my kraft det 
egentlig er i et blybatteri tilkoplet 
et ledningsopplegg som kortsluttes. 
Seansen ble avsluttet med en god 
gjennomlufting av lokalet.  

All status for seilflyene på nettet

Melwin CAMO er her
- Teknisk samling med brask og  … «brann»

Av Hans M. Borge

fri teknikersamling neste år. Om det 
er det bred enighet, etter tre-fire år 
med Part M og CAMO i sentrum for 
det meste. Ikke minst er dette et øn-
ske fra de som har hatt dette feltet 
under huden i flere år nå.

Ellers var det mye fokus på mo-
torinstallasjoner, noe som kommer 
mer og mer. Vi må ta inn over oss 
at nye seilfly som regel blir levert 
med motor. Det stiller større krav til 
vedlikehold. Og ikke minst egnede 
lokaler. 

Det er ingen tvil om at vi blir færre 
teknikere – og derved større press 
på den enkelte tekniker. Både fra 
klubber uten egen tekniker i staben 
– og privatpersoner. Muligheten for 
en tekniker-pool i NLF regi ble luftet. 
Og hvordan arbeidet skal kom-
penseres uten å komme i konflikt 
med NIF regler eller kemnerens klør.

Øyvind Moe gikk gjennom det ar-
beidet han har utført med å tilpasse 
vedlikeholdshåndboken til den nye 
”CAMO”-tid.

Geir Raudsandmoen hadde ”dei 
faste postane” – havarier med 

Ole Baartvedt med sin versjon av  
"ikke gjør dette hjemme"

Skolesjef/IK-1 instruktør samling 2012 
Av Tommy Kristiansen

Sikkerhets- og utdanningskomiteen arrangerte helgen 3.og 4. mars 
samling for klubber med skoletillatelse og for sjekkinstruktører klasse 1.  
Denne faste og tradisjonelle samlingen gjennomføres hvert andre år og 
ble sist gang gjennomført i februar 2010. 

Hovedtemaer som ble gjennom-
gått på samlingen var:

• Nye sertifikatbestemmelser – 
LAPL/ATO

• Videregående utdanning – holde 
på medlemmer

•  Oppdatering av instruktører
•  Rekruttering og beholde ungdom-

men
•  Slepeflygerutdanning og sleping 

med mikrofly
•  Menneskelige ytelser og begrens-

ninger

Også denne gangen hadde vi fått 
inn eksterne forelesere. Grete 
Myhre som er spesialist innenfor fly-
psykologi foreleste om Menneskeli-
ge Ytelser og Begrensninger (MYB). 
Grete har skrevet flere bøker om 
dette og kommer senest fra jobben 
som leder av Statens Havarikommi-
sjon for Transport (SHT)

Sandefjord Seilflyklubb var også 
invitert for å presentere erfaringer 
med seilflyslep med mikrofly. Det 
var spennende å høre om erfarin-
gene som utelukkende var positive.

Totalt samlet arrangementet 27 del-
tagere fra hele Seilflynorge. Gode 
tilbakemeldinger fra flere klubber 
kan tyde på at 2012 kan bli et posi-
tivt år med tanke på aktivitet.  

Det som ble formidlet på samlin-
gen er det meningen at skolesjefene 
skal formidle videre til klubbens 
medlemmer gjennom instruktør og 
medlemsmøter. Ta derfor kontakt 
med skolesjef i din klubb for å få 
mer informasjon om temaer som 
ble gjennomgått på samlingen.



SISTE:  
Automatisk gangtidoppdatering av Melwin Camo fra MyWebLog  
er implementert.

EASA fokuserer også på korrekt 
merking i cockpit.

Ett år med CAMO i NLF regi
Da vi gikk inn i 2012 hadde vi lagt bak oss det første hele året med 
seilfly i NLF CAMO. Erfaringene er blandet.

Tidligere redaktør av Seilflysport, 
Jon Marthins sa det så godt;  ”Det 
er først når bankgiroer detter ned i 
postkassa at folk reagerer”. Reak-
sjonene på første regning i 2009 lot 
ikke vente på seg. Selv om temaet 
ikke var nytt og  hadde vært pre-
sentert i det vide og brede, fikk de-
batten skikkelig luft under vingene 
da første regning kom dalene. Nå 
er det en gang slik at EASA, Part-M 
og CAMO er ikke noe NLF har fun-
net på. Det er noe vi må forholde 
oss til. Hvordan, - ja det er frivillig. 
NLF som organisasjon måtte gjøre 
et valg. Stille seg passiv eller gjøre 
noe. Det ble naturlig å gjøre noen 
grep. Basert på råd og konklusjoner 
fra Teknisk komite, ansatte fagfolk 
, konsulenter og signaler fra LT, falt 
valget på å etablere egen organisa-
sjon og satse på ”kontrollert miljø”. 

Hvordan fungerer det?
Flyeiere melder inn fly og skriver en 
kontrakt med NLF CAMO. NLF tar da 
på seg ansvaret med å administrere 
at flyet holdes kontinuerlig luftdyk-
tig,  etter de til enhver gjedende 
regler. Siden deler av vedlikeholdet 
er såkalt ”gangtidsbasert” forplikter 
eier/bruker seg til å rapportere inn 
tider på høvelig intervall. Etter å ha 
kjørt datasystemet ”Melwin CAMO” 
i et års tid tilsier erfaringene at  der-

som flyets gangtid ikke er registrert 
på 90 dager, blir eier/bruker varslet 
med SMS og e-post automatisk. Fly 
som ikke benyttes i en periode kan 
settes i ”opplag” i datasystemet.   
Eier/bruker angir en "opplag til-da-
to". Dermed mottar man ikke varsler 
i dette tidsrommet.

Årskontroll er fortsatt regelen
Noen har fått det for seg at med 
CAMO er årskontrollen historie. Slik 
er det ikke. Det nye er at eier og 
bruker kan utføre, - og signere for, 
brorparten av det som skal gjøres. 
Dette kalles ”POM Items” (Pilot 
Owner Maintenance).  NLF sender e-
post tretti dager før forfall. Tekniker 
eller NLF tar ut en Work-order fra 
det WEB baserte datasystemet, og 
det kan lastes ned vedlikeholdsun-
derlag fra samme sted. Når arbeidet 
er utført kvitteres POM på egen linje 
på gule sider i loggboka. En tekniker 
må fortsatt signere for sin del av 
vedlikeholdet. Dette er i hovedsak 
forhold som kontroll av vekt, veiing,   
instrumentkalibrering og inspeksjon 
av ”controls”. Kort sagt der feil kan 
føre til fatalt utfall. Tekniker eller 
NLF kvitterer ut årskontrollen i data-
systemet og en kvittert forside av 
inspeksjonsunderlaget eller kvittert 
Work-order lagres som scannet PDF 
som eneste dokumentasjon. Selve 

årskontrollunderlaget lagres i gul 
perm inntil neste fysiske review av 
flyet.

Inspeksjon hvert tredje år
I ”kontrollert” miljø er fysisk review 
av papirer og fly kun påkrevet hvert 
tredje år. I mellomårene vil NLF 
CAMO påtegne og sende ut ny ARC 
(Airworthiness Review Certificate) 
automatisk, når alle krav er kvittert 
ut og gyldige i Melwin CAMO data-
systemet. I motsatt fall blir status 
”Rød” og eier varsles og må kvittere 
elektronisk på at flyet er forstått 
”Ikke luftdyktig”.

Dersom en pilot lurer på et flys 
status er det bare å logge seg på 
”camo.nlf.no” med medlemsnum-
mer og 9-pins nøkkel fra medlems-
kortet som passord. Inne på sidene 
kan du se status raskt, i det regi-
streringen vises som grønn, gul eller 
rød. Er den gul,eller rød vil et klikk 
på ”status rapport” hente en rask 
oversikt på alle forhold ved flyet. Gul 
betyr at et forhold er i ferd med å 
gå ut på dato eller tid. For eksempel 
årskontroll.

Tilbake til rød bankbok?
En flyeier kan liste opp hvilke piloter 
og teknikere som skal ha tilgang til 
flyet i Melwin CAMO. Er et fly knyttet 
til en klubb vil automatisk klubbens 

medlemmer og teknikere ha tilgang 
til informasjonene. Kun en tekniker 
kan kvittere ut krav. Piloter kan se alt 
og registrere tid. Enten via SMS eller 
på WEB.

Det tar alltid en viss tid å innføre 
nye rutiner. Etter hvert som det blir 
en vane tror vi registrering av tid 
og oppslag i systemet blir mer og 
mer en selvfølge. Noen klubber har 
allerede rutine på å sende SMS med 
tid og starter når loggboka føres et-
ter en flydag. Å sende SMS tar 15-
20 sekunder. Når du blir vant til å 
sjekke flyets status på nett, tror vi 
det blir som med nettbanken. Hvem 
kan tenke seg å droppe den og gå 
tilbakle til rød Postbankbok med 
pengefrimerker?

Noen erfaringer
Hva har Part M og innføringen av 
CAMO gitt oss? Er ting blitt mer 
tungvint? Er dette bare tull.? Var alt 
bedre før? Hvorfor ditt og hva med 
datt?

En ting er nok flesteparten enige 
om. Det har vært mye jobb og opp-
starten har vært kostbar. Den ini-
tielle kostnaden er der og skal nå 
nedbetales med noen hundrelapper 
i måneden per fly over noen år.  Til-
bake står vi med rutiner og systemer 
i en helt annen divisjon en før. En-
kelt og oversiktlig. Veldig mye av det 
som for mange har vært et surr av 
papirer og komponetkort i permer 
kan glemmes. Og i det daglige er 
vi tilnærmet selvstyrt. LT og EASA 
utfører kun stikk-kontroller av virk-
somheten og av enkelte fly. Piloter 
og eiere står mye friere i utførelsen 
av praktisk arbeid og vedlikehold på 
flyene sine. Og de og NLF har stål-
kontroll på tilstanden til alle fly inn-
rullet i NLF CAMO. 

Funn
Det har blitt funnet mange typer av-
vik under første gangs inspeksjon av 
flyene. Svært få har kommet igjen-
nom uten funn. I de værste tilfellene 
snakker vi om flere ti-talls mangler. 
Hos andre kanksje bare et skilt som 

manglet. De mest alvorlige tilfellene 
er fly med store avvik i veieprotokoll 
og reell vekt, C.G.  og merking av 
minimum pilotvekt. Med 20 kg feil 
i minimum pilotvekt er dette avvik 
som lett kunne ført til fatale ulykker. 
Og som en tekniker sa det,

”Har vi spart ett liv med dette, - er 
det verdt alt slitet og alle kronene”
For det er ikke få timer som er lagt 
ned i dette arbeidet. 

Videre er det avdekket belter som 
er langt over produsentens oppgitte 
utløpsdato. I ett tilfelle nesten 30 år 
gamle. Det er funnet fly der årskon-
troll ikke er utkvittert i loggbok over 
flere år, mens VR rapport sendt LT 
og ARC mottatt. Og mangelfull og 
feil føring av komponentkort er en 
gjenganger. Noe kan skyldes slurv, 
eller uvitenhet, - men er like mye 
feil for det.

Imponert
Uansett har det systemet seilfly-
miljøets hadde, generellt vist seg 
bedre enn på motorsiden. Vi har 
hatt bedre kontroll og oppfølging 
av våre fly, kontra det systemet 
som har virket på motorsiden  i 40 
år med LT og flyverksteder. Staben 
og tillitsvalgte i NLF CAMO har job-
bet tett med Tilsynet gjennom hele 
2011 på godt og vondt. Både de og 
vi har lært og sett hva som er bra og 
hva som med fordel kan endres til 
det bedre. Tonen er god og vi føler 
nå at vi omsider spiller samme spill 
med samme målsetting. Etter den 
siste inspeksjonen LT utførte i feb-
ruar var tilbakemeldingen at det 
NLF har fått til rett og slett er impo-
nerende. Og de la vekt på at de ser 
systemer og data i bruk hos mange 
typer organisasjoner, - de aller fleste 
kommersielle.
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Familien Tangen og Lindquist flyttet 
sommeren 2011 til en liten forstad 
til Glascow i Skottland. Det fordi 
Ragnhild skal jobbe der i to år med 
oppbygging av en ny FMC avdeling. 
Jostein som er IT sjef i NLF og pro-
gramguru for Melwin har derfor 
opprettet fjernkontor i Lady Jane 
Gate i Bothwell, Skottland. Her job-
ber han i 50 prosent stilling on-line 
med Oslo og er innom NLF i Råd-
husgata et par dager i måneden. 

Og for CAMO applikasjonen var 
dette et scoop! Skal man få en IT 
ansvarlig til å få fart på «det som 
er viktig» - i alle fall det vi mener 
er viktig… så flytt personen ut av 
hovedkontoret. Fri fra alle typ-
er forstyrrelser og dagligdagse 
spørsmål om printere og projek-
torer som gjør rare ting, har Jos-
tein på fjernkontor virkelig fått 
sving på Melwin CAMO systemet 
den siste tiden.

Seilflysports utsendte ble servert et utsøkt Tac(h)omåltid under besøket hos «NLF IT» i 
Skottland. Rundt bordet sitter seilflyfamilien Jostein, Mari, Tora og Ragnhild.
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Den 8. april 2012 trer et nytt europeisk regel-
verk i kraft og vil regulere opplæring, sertifi-
sering og organisering av vår aktivitet. Et nytt 
offentlig sertifikatregime vil erstatte dagens 
flygebevis for seilfly og med det står vi foran 
et markert veiskille i norsk seilflyging. Det er 
riktig å tillegge at både motorfly og ballong-
flyging vil komme under det samme regime. 
Moderne mikroflyging vil nok også se seg på-
virket og inkludert i det en ny kategori lette 
motorfly vokser frem (LSA)

måte så må vi være i mål senest  8. 
april 2015.  I 2011 startet NLF en 
utredning og en juridisk vurdering 
av hvordan vår organisasjon skulle 
angripe de nye reglene. I løpet av 
første halvår 2012 må vår organisa-
sjon ta stilling til ett veivalg, - ut fra i 
praksis tre mulige alternativer.
1. Luftfartstilsynet forvalter regel-

verket. Tilsvarende som for 
dagens PPL-A (motorfly)

2.  NLF forvalter regelverket – blir 
myndighet på denne delen av 
norsk luftfart

3.  Blir delegert enkelte og spesifi-
serte oppgaver innenfor regel-
verket.

Det er både fordeler og ulemper ved 
alle disse alternativene. Skulle NLF 
bli myndighet på området vil dette 
kreve en rekke omstillinger og på 
mange måter også en overgang fra å 
være en interesseorganisasjon. NLFs 
organisasjon har uansett flagget at 
vi ønsker å ivareta sentrale oppgaver 
innenfor det nye LAPL-sertifikatet. 
Begrunnelsen for dette er et offen-

sivt mål om 
å tilby våre 
klubber og 
medlemmer 
bedre ser-
vice til lav- 
ere kostnad 
enn alternativene. Det skal bli spen-
nende å følge dette og i sin tur se om 
det nye LAPL-sertifikat vil komme fra 
NLF eller LT.

Approved Training Organization
Opplæringen til det nye LAPL-serti-
fikatet vil kun bli utført innenfor en 
godkjent opplæringsorganisasjon 
(ATO). Seilflygingen i Norge er på 
mange måter organisert slik alle- 
rede. Våre 20 seilflyskoler er alle-
rede i dag underlagt en slik organ-
isering og endringene på dette om-
råde mener vi derfor blir relativt 
små. S/NLFs mål er å kunne tilby 
en attraktiv og kvalitativ god ATO 
som er det naturlige valget for våre 
medlemsklubber og seilflyskoler. 
For det blir her tilsvarende som for 
tekniske tjenester. Klubbene kan om 
ønskelig og ved betydelig innsats 
stå uavhengig av NLFs ATO i en egen 
eller annen ATO. Jeg tror allikevel at 
vår historiske organisering og godt 
innarbeidede organisasjon vil være 
det alternative som vil bli benyttet. 
S/NLFs opplæring og organisering 
skal i løpet av 2012 utvikles til å bli 
en del av NLFs ATO – dette blir spen-
nende!

Økte kostnader
Mulighetenes marked har selvsagt 
også sin pris. I dag har vi et relativt 
lavt kostnadsbilde for organisatorisk 
drift av opplæring og sertifisering. 
Det norske seilflybeviset er i dag 

Fra flygebevis til LAPL

I tidligere spalter har jeg signalisert 
at dette veiskille er av stor betyd-
ning for Norges Luftsportforbund 
generelt, men også for seilflyging 
spesielt og deg som pilot. Med er-
faringen fra innføring av tekniske 
forskrifter, det vi i dag kjenner som 
CAMO og ARC, vet vi at veiskiller kan 
være både smertefulle, byråkratiske 
og med økonomiske konsekvenser. 
Samtidig åpner veiskiller også nye 
dører og muligheter.

Hvor står vi?
Det har lenge vært klart at vi ikke 
blir klare til å ta det nye regelverket 
i bruk fra første dag. Til dette har 
regelutviklingen gått for tregt og 
faktisk forelå mange av de endelige 
dokumentene og reglene rett før jul, 
og flere vil komme nå på nyåret. 

I 2011 innledet NLF et samarbeid 
med Luftfartstilsynet med den mål-
setningen å stå best mulig rustet til 
implementering av nytt regelverk 
innenfor den definerte innførings-
perioden på maksimalt tre år fra 
ikrafttredelsen. Utrykt på en annen 

Av Steinar Øksenholt



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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SEKSJONSAKTUELT
Ny sesong på Starmoen
Det går raskt mot en ny sesong på 
Starmoen. I vinter har vi lagt oss litt 
i selene for å ruste opp anlegget og 
i første rekke har hjerte i anlegget, 
administrasjonsbygget, fått et løft. 
Nytt kjøkken, større og tilpasset 
moderne «proff-krav» i 2012, er 
på vei opp i disse dager. Overfla-
tene friskes opp og i det hele tatt 
får bygget en ansiktsløftning som 
den så sårt trengte. Også i hyttene 
har vi tatt et løft for å sørge for at 
standarden holdes oppe. Vi håper 
alle våre brukere vil merke seg en-
dringene og sette pris på at det en-
delig tilføres noe på vedlikeholds- 
fronten. Det er fortsatt mange opp-
gaver igjen og arbeidet vil fortsette 
de kommende år, om ikke med like 
stort omfang som i vinter. Med gode 
overskudd også i årene som kom-
mer bør det være grunnlag for å 
legge lista ennå høyere.

Trond Erik Mørkved erstatter Es-
pen Strid som vår ansvarlige slepe-
flyger og assisterende senterleder. 
Trond gikk mye av sesongen 2011 
sammen med Espen og behøver 
ingen prøvetid. Fra påske vil derfor 
Trond være fast stasjonert på sen-
teret. Utover i april forventer vi at 
aktiviteten vil ta seg opp etter hvert 
som snøen smelter og i tradisjonen 
tro vil Norges Cup 1 gjennomføres i 
tilknytning til 1. mai.

Vi er fortsatt i en prosess der vi søk-
er rett person til å inneha driftsans-
varet for Ole Reistad Senter (se an-
nonse et annet sted i bladet). Lokalt 
i Elverum søker vi også et samarbeid 
for funksjoner som bevertning og 
renhold. Seksjonsstyret er offensive 
og vil utnytte potensialet som ligger 
i dagens drift og i en fremtidig vekst. 
Til sesongstarten håper vi å ha kom-
met et stykke videre med dette.

Starmoen og Ole Reistad Senter 
er ettertraktet som anlegg for både 
luftsportsaktiviteter, men også til 

andre ar-
rangement-
er. Også for 
2012 har et-
terspørselen 
vært stor 
og gjennom 
året vil det 
både bli fot-
ball, drag-
race, NM i 
flere luftsportgrener, Luftsportsuke, 
og selvsagt et vidt spekter av seilfly-
arrangementer og kurs.

Endringer i organisasjonen
Fra 1. juli 2011 har seksjonen hatt 
kun èn person ansatt,  Steinar Øk-
senholt. Det siste halve året har klart 
vist at arbeidsomfanget er for stort i 
forhold til den servicegrad som for-
ventes og som vi ønsker å yte våre 
medlemmer og klubber. Seksjons-
styret har som nevnt intensivert 
jakten på ressurser som kan avlaste 
for driften av Ole Reistad Senter. På 
den måten vil fagsjefens resurser 
kunne rettes mer mot det faglige og 
administrative. Tommy Kristiansen, 
tidligere fagsjef og nå styremedlem, 
er engasjert for en periode nå i vint-
er, for å avløse og hjelpe til på en-
keltoppgaver knyttet til blant annet 
bemanning.

Fra vinteren 2012 starter for al-
voret tilpasningene til de nye euro-
peiske reglene og innføring til dette, 
samt oppbygging av en utdannings-
organisasjon (ATO) som kan serti-
fiseres av myndighetene. Dette vil 
kreve stort fokus og arbeidsressurs-
er.

EGU-møte
Helgen 24.-26. februar gjennom-
førte EGU sin årlige konferanse, 
denne gangen i Amsterdam med 
Nederland som vertskapsnasjon. 
Etter mange års fokus på tekniske 
spørsmål der stikkord har vært Part-

M, Camo og ARC, flyttes nå fokus til 
de nye europeiske bestemmelsene 
for utdanning, sertifikater og opera-
sjoner. Regelverket heter nå Part-
FCL, organisasjonen som må tiler en 
ATO og sertifikatet betegnes LAPL. 
Norsk delegat i EGU er ved endrin-
gen til nye fokusområder, seksjo-
nens fagsjef Steinar Øksenholt.

Ved årets konferanse var det fre-
dag invitert til en workshop rundt 
temaet: PR, rekruttering, klubbut-
vikling og medlemspleie. Dette pass-
er godt inn i S/NLFs strategi for 2012 
og som ekstra deltager fra Norge 
deltok derfor Arne Wangsholm fra 
vårt eget styre.

Ved årets konferanse takket Pat-
rick Pauwels for seg som president 
og som medlem av styret hvor han 
har sittet siden oppstarten av EGU 
for nitten år siden. Sjelden har vel 
EGU vist seg å være mer viktig og 
nyttig enn under Pauwels ledelse. 
Ny president er Patrick Naegeli fra 
BGA og UK. 

EGUs 20-års jubileum vil markeres 
ved neste års konferanse i Stras-
bourg og kanskje bør Norge vurdere 
å være vertskap i februar 2014.

Juniorer i fokus
Også i 2012 satser vi friskt og søker 
betydelige midler rettet mot aktiv-
itetsrelaterte midler i NIF-systemet 
for ungdom. I 2011 fikk S/NLF i over-
kant av 150.000 kroner øremerkede 
midler til dette formålet. Etter at 
vi la inn mer i potten brukte vi ca 
210.000 kroner. Juniorsamlingen på 
høsten er det største enkeltarrange-
mentet, men også satsningsgruppa i 
juniorlandslaget vårt, støttes nå be-
tydelig mer enn på svært mange år. 
Å kunne vise til medalje i Jr.VM styrk-
er vår muligheter og viser at støt-
ten ga et utslag som vi bare kunne 
drømme om. For 2012 fortsetter vi 
derfor innsatsen på dette området 
og planlegger for nye arrangement-

er. I PR og rekrutteringsarbeidet har 
Sjur Mollestad (18) meldt seg til 
tjeneste og er av styret utfordret til 
å fokusere sin innsats mot ungdom.

Luftsportsuka 2012
NLF ønsker å satse samlet og trom-
mer inn alle forbundets syv sek-
sjoner til Luftsportsuka 2012. Fra 18. 
til 22. juli inviteres alle luftsportsut-
øvere til felles aktiviteter og sosial 
hygge på Starmoen. Nok en gang 
er altså vårt kjære riksanlegg arena 
for et større NLF-arrangement. På 
seilflysiden håper vi å se mange seil-
flygere som benytter anledningen til 
å bli kjent med andre luftsportsutø-
vere og aktiviteter. Arrangementet 
er ment å rette seg mot, være for og 
gjennomføres av vår egne utøvere 
– altså ikke nyrekruttering! På pro-
grammet som om kort tid publiseres 
vil utradisjonelle konkurranser ha 
fokus i tillegg til at vi skal utøve våre 
egne aktiviteter tilpasset vær og 
vind. Følg med på NLF-weben og 
legg ferien til Luftsportuka 2012.

ASK-21, LN-GBZ 
Mange har nok fått med seg at pros-
jekt Tilrettelagt Luftsport og deres fly 
ASK-21 LN-GBZ fikk tildelt 140.000 
kr til oppgradering og vedlikehold 
(fabrikkoverhaling). Vedlikeholdet 
gjennomføres denne vinteren og i 
praksis gjennomføres et 3000-tim-
ers ettersyn samt oppfrisking av 
overflater og interiør. I mars vil flyet 
tilbakeføres som nytt håper vi. 

Havarier ved årets slutt
På årets to siste dager fikk vi dess-
verre to betydelige havarier med 
TMG-er. Det som så ut til å bli et 
aktivitetsår med få og små skader 
ble plutselig ikke så pent like vel. 
Med dette ønsker vi å rette en spe-
siell utfordring til dere alle – fly sik-
kert, trygt og skadefritt i 2012 ved å 
fokusere på egne ferdigheter og fly-

trening, men ta også ansvar for sikre 
operasjoner i klubbens aktiviteter. 

Luftrom
Nå i februar fikk NLF godkjent to 
nye Luftsportsbokser i Gardermoen 
TMA spesielt tilrettelagt og tiltenkt 
for seilflyging. Starmoen Hotel (H) 
og Starmoen Golf (G) kommer til 
som nye sektor og dekker nærom-
rådene i vest mot Løten-Hamar og 
i syd mot Braskereidfoss. Videre har 
vi fått utvidet boksen ved Bøverbru 
slik at det også blir mer praktisk å 
gjenoppta aktiviteten her.

I arbeidet med høydeflygingsbok-
ser har vi støtt på større utfordringer 
og et års arbeid har ikke ført oss så 
veldig mye fremover. Det er pros-
esser på gang både for å gjenvinne 
tidligere områder og utarbeide nye. 
I et omfattende arbeid har det vist 
seg å være mange skjær i sjøen og 
formaliteter som mangler praktiske 
anvendelser etter vårt syn. 

relativt billig både å utstede og 
fornye og vi er av de billigste i Eu-
ropa. Seilflyskolene er i dag ikke 
pålagt noen skoleavgift da dette 
er en tjeneste som tilbys innenfor 
totalrammen finansiert av lisens, 
medlemsinntekter og tilskudd til 
organisasjonen.

Det er vanskelig å forstille seg 
at oppbygging og godkjenning av 
en NLF ATO ikke skulle dra med 
seg økte kostnader. Dette som 
en følge av innføring av nytt re-
gelverk og krav til vår organisa-
sjon. Altså ikke fordi NLF søker 
nye forretningsområder. Hvilket 
nivå dette vil ende på er det van-
skelig å tallfeste nå, men jeg tror 
vi må innse det faktum at økte 
krav vil gi økte kostnader. Utfor-
dringen ligger i at NLF finner en 
effektiv organisering som ikke 
driver opp kostnadsbilde mer enn 
nødvendig. Kanskje vil det også 
finnes synergier i et godt nordisk 
samarbeide. På seilflysiden har vi 
gode tradisjoner for dette.

Historisk veiskille
Vi står derfor foran et historisk 
veiskille. Sannsynligvis vil du i 
løpet av de neste to årene være 
i besittelsen av et europeisk seil-
flysertifikat. I denne perioden skal 
det innføres overgangsregler for 
oss som er i besittelse av et fly-
gebevis for seilfly. Sammen med 
myndighetene må vi se på hvor-
dan denne overgangen skal skje. I 
utgangspunktet vil vi benytte oss 
av ”grandfathers rights” – ergo 
at dagens rettigheter overføres 
til det nye. Mer opplysninger om 
dette vil komme.

Velkommen til Europeisk seilfly-
ging – velkommen til LAPL!

Fagsjefspalten
(forts.) 

Av Steinar Øksenholt



UTENRIKSNYTT

Seilflysport nr. 1 - 201228 Seilflysport nr. 1 - 2012 29

Av Nils-Joar Høimyr

Tatt noen 
gode 
seilflybilder? 

Send dem til  
seilflysport@nak.no

Miljøkrav og alternativ energi: 

Vinn eller forsvinn!
Imponerende handikap-piloter!

Store display i cockpit

Uli Schwenk 
prøveflyr 
Antares 23E. Endringer i regelverk, strengere 

støy- og utslippskrav og dyrere fly-
bensin gjør det stadig vanskeligere 
å drive seilflyvirksomhet slik som 
tidligere. I Tyskland kommer det 
også flere og flere vindmøller, som i 
noen tilfelle skaper problemer for in-
nflygingen ved mindre seilflyplasser. 
Noen forsøker å kjempe i mot denne 
utviklingen, med underskrifts- 

kampanjer mot vindkraftutbygging 
etc.  Andre klubber har valgt å endre 
på virksomheten og tilpasse seg nye 
tider. 

Hangartak er meget godt egnet 
for solceller, og flere seiflyklubber i 
Tyskland har investert i solcellean-
legg på hangartaket og tjener gode 
penger på å selge strøm tilbake 
til strømnettet. Noen bruker også 

strømmen til elektrisk vinsj og har 
dermet kraftig redusert startkost-
naden for medlemmene. For å stim-
ulerer flere klubber til å tenke nytt, 
arrangerte den tyske aeroklubben 
DAEC en workshop 28 januar med 
foredragsholdere fra energibran-
sjen og det tyske miljøverndeparte-
mentet. Kanskje vi skulle gjøre noe 
liknende her i Norden?

LX 9000 fra LX Navigation har 5.6 
tommers display og begynner å bli 
populær som seilflycomputer.  Det 
store displayet gir gode muligheter 
for å vise mye informasjon om an-
dre fly via Flarm, luftrom o.s.v. 3D 
terrengvisning begynner å bli vanlig 
i motorfly-sammenheng, et eksem-
pel er i Garmin 795.  LX Navigation 
kommer nå med 3D terrengdisplay 
i en ren seilflycomputer. (Kilde: LX, 
demo-film: http://www.youtube.
com/watch?v=EE0aOQtwkIw)  

Det kommer også konkurrenter snart  
fra SDI og Butterfly-Avionics.

Minilogger:
I fjor kom LX-Navigation med "nano", 
en superkompakt IGC-logger for  
skjortelomma. Med Li-Ion batteri 
kan den logge 24 timer uten kabel 
eller strømforsyning fra flyet. Lag-
ringskapasiteten er på 14000 timer, 
så her har vi en reservelogger for et 
helt flyger-liv!  LX har også kommet 
med en ny versjon av Colibri, Colibri 
II. Dette er en rimelig løsning for 
klubb-fly o.s.v.  Kanskje den største 
fordelen med den nye generasjonen 
loggere er at de har USB-kontakt slik 
som digitalkamera, slik at en endelig 
slipper den gamle serie-kabelen.
Kilde: LX via Streckenflug.at

LX9000 LX-Zeus

Tilrettelagt luftsport er en stor suksess her i 
Norge. Også i utlandet har mange funksjons-
hemmede lært å fly takker være ombygde fly 
med siderorskontroll med ratt på stikka i ste-
det for pedaler. 

Den best kjente blant "rullestolfly-
gerne" er vel Adam Czeladzki fra 
Polen, som desverre ble lam etter 
et havari under det polske mester-
skapet i 2010. I Polen er legekravene 
meget strenge, og ingen hadde hørt 
om tilrettelagt luftsport her. Adam 

ga seg ikke og kom seg i luften igjen. 
Tross rullestol har han nå fløyet flere 
1000 km strekk i Afrika med sin Dis-
cus 2c. 
Les hele historien her: http://soar-
ingcafe.com/2012/01/1000k-the-
hard-way/

En annen driftig handicap pilot er 
Jan Hercek fra Tjekkia, som havnet 
i rullestol etter en hangglider ulykke 
for mange år siden. Etter lang tids 
pause fra flyging (og en tragisk livsh-
istorie), har Jan bestilt en ombygget 

Adam i sin Discus 2C

Taurus fra Pipistrel, slik at gutte-
drømmen om å fly blir virkelighet.

Kilde: http://www.pipistrel.si/news/
who-needs-legs-when-i-have-wings

 Jan setter seg i Taurusen. Foto: Pipistrel.

Kilde: Lange Aviation.

Uli Schwenk, VM pilot og flere ganger  
tysk mester fikk anledning til å 
prøvefly Antares 23E (med samme 
ving som Quintus), den 7 februar. 
Dette var en kald vinterdag med 15-
20 knots nordavind, -12°C grader 
ved bakken og snøbyger. Antaresen 
var i lufta etter få meter. Først etter 
over en time i svak termikk i forkant 
av snøbygene kom Uli tilbake. Han 
strålte over hele ansiktet og fortalte 
om sine inntrykk av flyet over en 
kopp varm drikke:

«Dette hadde jeg ikke trodd, den er 
jo like lett på rorene og manøvrer-
bar som Kestrelen jeg hadde for 30 
år siden!» (For den yngre garde, så 
er Glasflügel Kestrel 17 forgjengeren 
til dagens 15-m klassefly.) «Jeg følte 
meg med en gang hjemme i flyet, 
termikkfølelsen er imponerende, 
sikten meget god og betjeningen av 
elektromotoren så enkel, at en ting 
er sikkert: Flyet må bli med til Syd-
frankrike, der må jeg fly det igjen.» 
(Det tyske landslaget har vanligvis 
samlinger i Provence Alpene i be-
gynnelsen av mars.)

Antares 23E en kald vinterdag. 
Foto: Lange Aviation. 
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Ja - hva gjør man ikke for å skaffe gode saker til Seilflysport: Denne saken 
ble først skrevet av Charles Petersen, så oversatt til tysk og utvidet med 
mer informasjon av Frank Pennauer og trykket Segelfliegen. Her får du den 
oversatt til norsk av Michael Koch.
Foto: Charles Petersen, www.floridaairporthomes.com
Kartgrafikk: Googlemaps

Seminole Lake Gliderport (www.
soarfl.com) i midten av Florida ligger 
bare 25 kilometer vest for Disney 
World. Det utmerkede seilflyværet i 
vinter og vårmånedene tiltrekker seg 
seilflypiloter fra USA, Kanada og til-
ogmed fra Europa. Flyplassen ligger 
i nærheten av mange andre turist- 
attraksjoner for familien, inkludert 
Universal Studios, Epcot Center, Sea 
World, Animal Kingdom med mer. 
For piloter er Fantasy of Flight Mu-
seum og Kennedy Space Center på 
Cape Canaveral et «must».

Hvis det er selve seilflygingen det 
står på, så vil du føle deg hjemme 
kun i Seminole Lake. Atmosfæren 
på Seminole Lake er som i en liten 

utvide flyparken i nær framtid med 
flere ensetere. I tillegg møter piloter  
opp på Seminole Lake med sine 
egne fly.

På plassen er det alltid en instruk-
tør tilgjengelig for å fly med uten-
landske piloter. For å fly i USA kreves 
det nemlig er amerikansk lisens. 
Slike blir utstedt av den amerikan-
ske Federal Aviation Administration 
og er basert på det utenlandske fly-
sertifikat. Denne prosessen krever 
mye tid og må derfor bli igangsatt 
før ankomsten i USA, slik at lisensen 
kan plukkes opp ved FAA Flight Tjen-
esten District Office i nærheten av 
Orlando etter ankomst. Andreea 
Alexandrescu er behjelpelig med å 
søke om denne lisensen.

Konvergens og skygater
Den beste termikken inntreffer fra 
mars og til slutten av mai. Da er det 
skybas på 2000 meter og mer. I lø-
pet av disse månedene er turer på 

500 kilometer og lenger en mulig-
het. Også i månedene november og 
februar er termikken god, men de-
sember og januar er vanligvis ikke å 
anbefale.

Luftromstrukturen rundt flyplass-
ene Orlando og Tampa fører til 
av man normalt kun kan fly ut av 
Seminole mot nord-nordvest og 
sør-sørøst. De beste termiske betin-
gelsene oppstår ved sørlig vind, og 
fører gjerne med seg skygater langs 
"Florida Ridge". Denne lille ryggen 
langs Highway 27 i den ellers helt 
flate delstaten Florida, er usynlig fra 
luften. Men den fører til en kraftig 
konvergenssone med sterk termikk.
Piloter som ønsker å fly i Florida 
må gjøre seg kjent med TMA’ene. I 
det ukontrollerte  luftrommet over 
Florida, er aktiviteten av allmen-
nflygingert svært høy. Selv om seilfly 
ikke er pålagt å ha en transponder, 
er mange private seilfly utstyrt med 
dem. FLARM er ikke vanlig i dette 

Perfekt flyfamilie- 
ferie i Florida
Den som ønsker å dra med familien sin på seilflyferie i USA, bør vurdere 
å reise til Florida. Der finnes ferieanlegg og fornøyelsesparker i umid-
delbar nærhet til en særdeles aktiv og kommersielt drevet seilflyplass.

klubb. Det flys seks dager i uken, 
siden mandag er hviledag. Klubb-
huset er nyoppusset. Det finnes 
svømmebasseng også, men om vin-
teren kan det ofte være litt for kjølig 
for bading.

Når værmeldingen lover termikk, 
møter pilotene opp klokka ti for å 
stelle fly. Deretter diskuteres mulig-
hetene og en oppgave for dagen blir 
satt. Med Pawnee slepes du til typ-
isk 600 meter. Et slep koster USD 45 ( 
ca 250 kroner). Den lille flyparken til 
flyskole består av to Grob 103 Twin 
II, to Blanik L-23 og en Schweitzer 
1-34. En Twin koster deg USD 55 
per time. De nye eierene Florian og 
Andreea Alexandrescu planlegger å 

området.
Hvert år den tredje uken i mars 

er det US Seniors National Contest 
på Seminole. Under denne uken, er 
plassen stengt for all annen aktivitet. 
Denne "Seniors" er den mest pop-
ulære konkurransen i USA. Konkur-
ransen er begrenset til 55 seilfly og 
med piloter som har passert en al-
der av 55 år.

Omgivelsene er annerledes enn på 
postkort
Orlando er en av Floridas største fly-
plasser. Siden fornøyelsesparkene i 
sentral Florida ligger i området, har 
flyplassen mange flyforbindelser 
og de fleste amerikanske flysel-
skaper opererer her( og Island Air, 
red. anm.). Orlando ligger under en 
times kjøretur fra Seminole. Å leie 
seg bil er vanlig og USA er kjent for 
sine lave priser på leiebil.

Sentral Florida er ikke Florida slik 
det er kjent fra postkortene. Hotell-

bygg side om side langs strender 
finner du ikke her. Sentral Florida 
byr på små byer, innsjøer, grønne 
myrer og har sin egen sjarm. Kys-
ten er allikevel kun en 90 minut-
ters biltur unna. Selv uten å besøke 
en temapark er det mye å finne 
på. Padle kano på elvene, et besøk 
til Manatee, eller gå til steder som 
Mount Dora fylt med butikker, kun-
statelier og restauranter.

Tilbud om overnatting fins på 
flyplassen med pene rom eller 
leiligheter for USD 30 / 165 kroner 
per natt. 45 kilometer nord for fly-
plassen ligger landsbyen Howey Hill. 
Her finnes et golf ressort hotell på 
en av de beste golfbanene i Florida 
(www.missioninnresort.com). I Or-
lando og omegn med blant annet 
Disney World, finnes det også hus 
til leie. 

Les mer på  
www.touristflorida.com



Nyheter om seilfly fra Luftfartøysregisteret
LN-Golf 1/2012

Av Kay Hagby
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Foto: Johann Normann

Grunndataene kommer som vanlig fra Luftfartøyregisteret, men med 
tillegg fra mitt eget arkiv og andre kilder. Viktige er også de tilbakemeld-
inger 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.

Slettelser
LN-GEL 
LET L-23 Super Blanik (978308)
Slettet 050112, solgt til Tsjekkia

Nyregistreringer
LN-GPH 
Siren C30S Edelweiss (40)
[F-CDAU]
Reg 141211 Petter Lindberg, Moss. 
Eiet av ham som F-CDAU siden 130710

LN-GOM
ASH 31 Mi ( ny fra produsent) 
Øyvind Moe, Bærum

LN-GRX 
ASH 31 Mi (ny fra produsent ) 
Vidar Ingebretsen, Sandefjord

Eierskifter
LN-GCD 
Schleicher ASW-27 B (27221)
151111 AL Seilfly LN-GCD, Vear

Reservasjoner
LN-GPN 
Siebert SIE-3 (3025) [PH-498]
Reg res 130112 Petter Lindberg, Moss. 
PH-498 ble reg på ham i Nederland 121211

De komplekse touring motorgliderne
De siste årene har vi hatt mange uhell med TMG. De står for en stor 
økning i våre forsikringsutbetalinger. Det er særlig landingshavarier 
som dominerer. Hvorfor har det blitt slik?

Touring Motorglidere er egentlig 
motorfly med lange vinger. Men de 
har også luftbremser fordi de har et 
høyere glidetall enn vanlige motor-
fly, og har bruk for dem på landing. 
Dette gjør flyene komplekse. De 
fleste TMG i Norge har side by side 
Cockpit. Noen er underpowered, og 
svært sensitive for ising, særlig de 
gamle Scheibe-TMG bygd av tre og 
duk.

Det finnes flere landingsteknikker 
for TMG. 
Hovedteknikken er å komme relativt 
høyt inn på finale, med motoren på 
tomgang, og kun bruke luftbrems, 
som et vanlig seilfly, for å lande. 
Kommer man for kort på finale, og 
det ikke er nok å ta inn brems, må 
man tenke motorfly og gi på gass for 
å redde innflyvingen.

På noen TMG kan man låse brem-
sen i en halvt åpen stilling, og bruke 
motorpådrag for å holde riktig glide-
bane. Dette er en teknikk en motor-
flyver vil like å bruke. Ved Go around 
gir man på gass, og begynner stig-
ning for så å ta inn bremsen til slutt.

Mange TMG har bare et gasshånd-
tak eller luftbremsehåndtak. Dette 
betyr at man ofte sitter i et sete 
hvor man må fly med venstre hånd 
og gasse/bremse med høyre hånd. 

Andre motorglidere kan ha to gass- 
håndtak, men bare et luftbremse-
håndtak, eller omvendt. Det kan 
bety at men må bytte håndgrep og 
vekselvis fly med høyre eller venstre 
hånd samtidig som man betjener 
gass og luftbrems. Dette er en kom-
pleks manøver. I tilegg har noen 
TMG flaps som også må taes inn et 
hakk eller to ved go around.

Noen har prøvd å løse dette 
manøverproblemet ved å la  
piloten som ikke har kommando, 

betjene gassen. Dette er en teknikk 
som ikke er anbefalt. I sivil luftfart 
har det skjedd flere uhell på denne 
måten. Ønsker for eksempel pilo-
ten som flyr å foreta en Go Around, 
må han først si det til den andre 
piloten, som må bli innstilt på det 
samme før han reagerer. Man risik-
erer å begynne en go around uten 
at gasspådraget kommer. Flere TMG 
landingsulykker har skjedd på denne 
måten.

Et eksempel på  hvor galt dette 
kan gå var fra tiden hvor maskinister 
kjørte trottlene på Locheed Electra, 
et firemotors propellfly og forløper 
til Orion. Flying Pilot så at de kom for 
kort og ba om Take-Off Power. Mas-
kinisten oppfattet dette som take 
off the power, og trakk til tomgang. 
Flyet crashet kort av banen.

Bruk derfor ikke denne teknikken.

Vi seilflypiloter er ikke vant til Go 
Around. Vi er jo innstillt for å lande 
hver gang vi er på finale. Vi er hell-
er ikke vant til Touch and Go. En 
Touch and Go er egentlig bare en Go 
Around hvor man er nede på bakken 
før man stiger igjen. Teknikken er 
stort sett den samme. Enkelte mo-
torglidere anbefaler ikke Touch and 
Go i sine håndbøker. Da kan man 
likevel øve Go Around.

Det kan være mye forlangt at en 
fersk seilflyinstruktør skal kunne 
betjene alle håndtak i en TMG fra en 
seteposisjon hvor håndtakene sitter 
spredt, når han bare har bakgrunn 
fra seilflyving. 

En motorinstruktør bruker heller 
ikke nødvendigvis riktig teknikk.

Derfor er det viktig å øve nettop 
Go Around og Touch and Go når det 
er mulig uten å forstyrre den andre 
aktiviteten på plassen for mye. Dette 
gjelder like mye for instruktører som 
gjerne må fly fra høyresetet hvor det 
kan kreve sitt å få med seg alle hånd-
grepene.

Det sies at en TMG er mer kompleks 
å lande og foreta Go Around med 
enn en Jumbojet, fordi det kreves så 
mange bytte av håndgrep. Glem dog 
ikke det viktigste, nemlig å holde i 
stikka, og at dette er viktigste spak. 
Det finnes eksempler på at piloten 
har gått i overload og sluppet stikka 
fordi han har fått for mye å gjøre. 
Det kan da selvsagt gå riktig ille.

Som så mange andre situasjoner i 
luftfart gjelder hovedregelen alltid, 
og i riktig rekkefølge:
• Maintain Aircraft control
• Analyze the situation
• Take proper action
Lykke til på TMG.

Erlend Sørbye
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Seilflyklubber i Norge
Borg Flyklubb/S 
v/Rolf Mikkelsen 
901 16 049
Drammen Flyklubb/seil 
v/Jon Vedum 
995 21 391 
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/Bjørn Otto Strand 
464 85 000 
bo@strandf.net 
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/Ståle Lien 
918 98 811
staale@lesja.net

Nome FK/S 
v/Anders Bergane 
922 54 746
anders@bergane.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://rsfk.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 
Stord FK/s 
v/Bjørn Østrem 
53410479/90097705 
bjorn.ostrem@aeroclub.no
http://www.aeroclub.no/

Tønsberg SFK
v/Olav Heggemsnes
91376192
olav.heggemsnes@gmail.com
http://www.tsfk.no
Valdres FK/s 
v/Ola Haug
906 68 930
ol-hau5@online.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: tommy@isky.no
Styremedlem 
Michael Koch, NTH Flyklubb, E-post: mich.koch@gmail.com
1. varamedlem 
Trude Liavåg, NTH Flyklubb 
2. varamedlem 
Arne Wangsholm, Os Aeroklubb

Fantastisk Seilflypåske
Vågåpåsken 2002 er mulig fortsatt 
den beste noen gang.  Drammen 
FK/S arrangerte «The Extreme Alti-
tude Challenge» med 73 piloter og 
26 seilfly. 60 høydediamanter sier 
noe om forholdene. Samtidig ble 
det satt tre norske rekorder som står 
fortsatt. Ragnhild Lindquist satt høy-
derekord for kvinner med 7200 me-
ter i sin Jantar med registrering  LN-
GET. Christer Lie satt norsk rekord 
både i høydegevinst og absolutt høy-
derekord med 10349 meter om bord 
i LS7 registrert LN-GIM. Christer Lie 
er medlem av Drammen FK/S og var 
i 2002 i en alder av 29 år og med 300 
timer i loggboka etter å ha startet 
som seilflyger i 1992.

Norge fikk VM!
I dette nummeret ble det annon-
sert at Norge skulle arrangere VM 
i Klubbklassen i 2004. selv om de 
fleste hadde fått det med seg aller-
ede.  Men her kunne kommende 
konkurranseleder Arild Solbakken 
beskrive mer i detalj hva vi egent-
lig hadde begitt oss ut på. Både an-
legget på Starmoen, IT som en vital 
del av arrangementet og at dette 
ville bli et vindu ut mot verden for 
lille Norge.  At organisering av selve 
konkurransen ville bli noe mer enn 
det vi var vant til var innlysende. 

Australia og Chile
Stein Førland og Lars Rune Bjørnevik 
rapporterte fra sine turer til Aus-
tralia,  mens  Anders Kulblik hadde 
besøkt Chile. Slikt stoff er alltid både 
spennende og eksotisk lesning. Ikke 
minst mens Norge er kledt i hvitt. Og 
her ført i pennen av tre seilflyentusi-

aster.  Mang en leser har de siste 
årene etterlyst artikler «ala Før-
land», så herved er oppfordrin-
gen overbrakt, både til Stein 
selv og andre som vil prøve 
seg. 

Seilflysport 20 år
Det vil si de hadde» juksa litt». Den 
observante leser vet at i 2002 var 
det 17. årgang. Årsaken er at bladet 
de første tre årene bar navnet «Seil-
flyging». Men pytt-pytt skrev redak-
tøren den gang og utbasunerte 20 år 
jubileum.  Dette ble samtidig starten 
på denne mimrespalten. I 2002 ble 
det trykket mimrenotiser fra nettopp 
bladet Seilflyging, der Hans G. Lund 
blant annet fortalte om oppstarten 
av seilflysporten i Norge og Karl 
Osen ga en leksjon i videregående 
flylære for de som ville forsøke seg 
på 300 kilometers turer. 

Bjorli i støtet
Bjorli flyplass og Lesja Seilflyklubb 
var i støtet med både Norges Cup 
konkurranse, sommerleir, høstleir 
med Sonja Mathisen som ildsjel 
og frontfigur. Hun fløy for øvrig sin 
første solo i 2002. Det ble reklamert 
med en flott flyplass i hovedsak dre-
vet av Lesja Fallskjermklubb. Gode 
overnattingsmuligheter i alle kat-
egorier, fra telt til familierom. Slepe-
prisen var ca 30 kroner per hundre 
meter høyde. 

Seilflykonferansen på opptur
«Omsider ble det seilflykonferanse 
igjen», - sto det å lese.  Det var 
«hele» to år siden sist og det var 
stor deltagelse med variert program.  
Trekkplaster var Gillian og Brian 

Spreckley. Det britiske ekteparet der 
begge har blitt verdensmestre, var 
ansvarlig for temaet «How to be-
come a better cross country pilot». 
Jon Pran fra Havarikommisjonen 
hold et spennende foredrag om et-
terforskningen av den såkalte Opera-
fjellulykken på Svalbard. Mange av 
oss som var der husker foredraget 
godt og foredraget blir fortsatt dis-
kutert når vi snakker om ulykker . 
Programmet «Melwin Klubb» ble 
presentert. Jan Olav Endrerud og 
Birger W. Bulukin mottok diplomer 
for utført 750 km flyging med seilfly, 
som de første i Norge.

Lorentz Lebach
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