
Seilflysport nr. 2 - 2012 1

Nr. 2 - 2012 27. årgang

Utgiver: SEILFLYSEKSJONEN NORGES       LUFTSPORTFORBUND

I dette nummeret kan du lese om:  

Dance with eagles  Seilflyging i Tyrol
Hvordan rekrutteringen skjedde på 60-tallet  

Spennende seilflyhistorier fra ungdommen 
Seilflyutviklingen Påskeflyving på Voss



Det ble med forsøket – eller  
«Nye muligheter» om du vil

og fremtiden...

Seilflysport nr. 2 - 20122

Siste:

Som redaktør sittende på «overtid» 
måtte jeg meddele styret i Seilflysek-
sjonen om tingenes tilstand. Hvor-
dan ståa er i Seilflysport, - og pre-
sentere alternativene. Nå er det slik 
at svært mange i vår undersøkelse 
har svart et samarbeid med Flynytt 
er ønsket, eller absolutt er en farbar 
vei. Mange mener dette vil være det 
beste for et samlet norsk flymiljø. 
Bedre for den jevne persons kunns-
kap om hva vi driver med, - og for 
vår rekruttering. Seilflysport har på 
mange måter vært limet som hjelper 
til med å holde piloter inne i miljøet 
og slik bidra til å hindre frafall. Å få 
profilere seilflyging i Flynytt med et 
felles opplag på mellom fem og seks 
tusen, kan på den annen side være 
bedre med tanke på nyrekruttering 
og mulig økt samhold og kunnskap 
på tvers av seksjonene. 

Derfor har styret i S/NLF, blant 
de alternativ som lå på bordet, be-
stemt at høstens nummer blir en 
prøveutgave sammen med Flynytt. 
Vi har ikke økonomi eller ressursper-
soner til å videreføre Seilflysport 
som i dag. Folk har da også svart at 
en høyere pris er OK. Seksjonsstoff 
og interninformasjon som bare in-
teresserer den aktive pilot kan al-
ternativt formidles på nett og som 
elektriske nyhetsbrev. 

Vi jobber mot utgivelse i Flynytts 
utgave for oktober 2012. Vi ønsker 

oss en egen seksjon i bladet som 
skal være lett identifiserbar. Det ak-
tuelle er i området tolv sider. Flynytt 
kommer ut seks ganger per år og 
dermed vil dette bety 70 til 80 sider 
seilflyreportasjer per år. For det blir 
artikler og reportasjer som kommer 
på trykk. Slik som svarene i under-
søkelsen tydelig pekte ut. Leserne 
ønsket stoff som tester, teknikk, op-
plæring, reiser og den gode repor-
tasjen om en person, en klubb, et 
område eller en flyplass. 

Vi ser for oss at samarbeidet med 
Segelfliegen fortsetter. Fortsatt gjen- 
står det en del avklaringer og vi må 
fortsatt ha en person som kan sam-
le og tilrettelegge seilflysakene for 
redaksjonen i Flynytt.  Når bladet 
dumper ned i postkassa i oktober 
får du selv nærkontakt med det nye 
konseptet og kan da selv gjøre deg 
opp en mening. Når vi kommer dit 
håper jeg på konstruktive tilbake-
meldinger. Og til den som lurer: 
Flynytt koster i dag 250 kroner per 
år for seks utgaver med omlag 100 
sider per utgivelse.
 
Ha en riktig god sommer alle  
sammen.

Hilsen fra Ole Baartvedt

Dette blir det siste skriveriet i følje-
tongen om prosjektet nytt nordisk 
seilflyblad «Nordic Gliding» i denne 
omgang. Vi har som kjent jobbet 
med dette målet i siktet og gjennom- 
ført en spørreundersøkelse både i  
Norge og Sverige. Vi skrev entusi-
astisk om tilsvarende resultater i 
Sverige, som på mange måter lignet  
de norske svarene. Men så var det 
øyet som ser da, og den gamle fra-
sen om halvtom eller halvfull. At to 
tredjedeler er positive og ønsker et 
flerspråklig blad velkommen, kan 
også tolkes til at en tredjedel er 
negativ. Det var fokuset og meldin-
gen i siste nummer av det svenske 
bladet Segelflysport. Når vi samtidig 
må erkjenne at det har vært abso-
lutt null respons til oppdraget som 
redaktør, må vi erkjenne at det er 
noen svarte skyer på vei inn. Trist? 
Jo, det skal jeg være den første til 
å innrømme. Og jeg vet vi er flere. 
Samtidig finnes fortsatt noen hoder 
som ikke vil slippe denne mulighet-
en riktig ennå. Segelflyget har sogar 
nå bestemt at deres førstevalg for et 
fremtidig blad er å jobbe for «Nor-
dic Gliding». Og det meldes at de 
intensiverer jobben med å finne en 
redaktør og at målet er nummer 3 
2013. Men vi må gjøre noe med 
vårt blad nå. Og aldri så galt at det 
ikke er godt for noe, heter det også.  
Og slik kan det bli. 
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innhold

Rekruttering er langt fra noe nytt 
emne her i Seilflysport.  Årsaken er 
like klar som den er artig å jobbe 
med. Den er viktig for aktiviteten 
vår!

Dette nummer handler i det store 
og hele om rekruttering..  Alle akti-
viteter handler om å fornyes.  Slik 
er det også med vår. Like etter at 
den første tok steget opp i det blå, 
var det nødvendig med nye koster i 
miljøet.  Til å tenke nytt, fornye ak-
tiviteten og for å gjøre miljøet trygt, 
sikkert og ettertraktet. De store 
annonsene har nok uteblitt, men 
aktiviteten vår har vært synlig både 
titt og ofte.  Spørsmålet er: 
Hvor ofte – og hvor titt?

Det er tid for å tenke nytt. Tid 
for å ta nye skritt sammen med 
stadig nye personer.  Slik skaper vi 
dynamikk og kraft, slik skaper vi 
miljøer vi vil ha. Slik skaper vi posi-
tiv aktivitet.

Utfordringen nå er å gi rekrutter-
ingen positiv energi.  Det er positivt 

i seg selv å få enda flere med i seil-
flyfamilien.  Det er positivt å dele 
opplevelsene sammen med andre.
Rekruttering og nye opplevelser 
hører sammen. 

Kanskje er det du og dine som øn-
sker de nye velkommen?

Jan Erik Kregnes
styreleder

side 6

side 18

side 3

side 14

side 12

side 24

side 8

side 23

Tid for å tenke nytt - glemme snøen som falt i fjor.
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Lørdag 31. mars satte seilflysports utskremte medarbeider seg i bilen 
med kamera og notatblokk. Målet var Ulven, der jeg skulle lage en 
reportasje om den ”vestlandske” Camo ordningen... 

magen. Discusen liker dette, men 
med kun 900m skybas ble det kun 
vendepunkter i nærområdene som 
ble besøk. Men forholdene var 
supre allikevel, og flere fly kom et-
ter. 100km senere møter jeg Ragnar 
Sæbø i luften for en ”fotoshoot” 
av hans nydelige ASW 19, LN-GHL. 
Ragnar hadde også sin første tur av 
sesongen, og gliset kunne skimtes 
på lang avstand! Etter litt forma-
sjonsflyging og fine bilder, må vi 
tanke høyde og finner en boble på 
Svinningen. Vi etablerer oss raskt 
i bra stig, og begynner å sentrere. 
Der ser vi en stor ørn, som senere 

skulle vise seg å være en havørn. 
Den gir utmerket markering av 
kjernen på boblen, og vi er snart tre 
stykk som deler på stiget. Derimot 
er det en av oss som hører mer 
hjemme i dette elementet enn oss 
andre, og vedkommende begyn-
ner å bli synlig irritert. Ørna leg-
ger seg på innsiden av discusen, 
og kommer faretruende nært. Jeg 
har vært heldig å fly med ørner 
før, men dette var nærmere enn 
jeg tidligere har erfart. Selv om en 
slik naturopplevelse er noe av det 
råeste man kan oppleve, ble dette 
litt i overkant. Ørnen, som kan ha 

et vingespenn på opptil 2,4 meter, 
var så nær at jeg tydelig kunne se 
øynene. Fra en posisjon litt over 
innervingen min, klappet den så 
vingene sammen og stupte ned. 
Rett bak vingen heldigvis. Dette 
gjentok den flere ganger, for så å 
forsvinne bak meg.  Mer krenging, 
stikka i magen, og inn i bobla, så 
ser jeg ørna igjen. Denne gangen 
kretser den rundt Ragnar, som 
tilsynelatende får samme advarsler. 
Der jeg sirkler i samme høyde blir 
jeg igjen vitne til et fantastisk skue. 
Ørna følger etter Ragnars ASW 19 
som om den skulle være en spit-

fire fra WW2, som kretser inn sitt 
bytte. Kameraet er heldigvis med, 
og jeg får etter beste evne knipset 
noen bilder av det hele. Ikke noe 
lett jobb, i trang vårtermikk, der 
man både skal holde utkikk og 
manøvrere. Resultatet ble så som 
så, men gir et inntrykk av hvor nær 
ørnen var (en helt ordinær linse 
uten zoom)

Som alltid, tar slike opplevelser 
slutt. Denne gangen av skybas, som 
førte til at vi mistet ørna og heller 
konsentrerte oss om å fly videre. 
Jeg gikk på final glide, godt fornøyd 
etter en herlig naturopplevelse og 

tidenes sesongstart. Ragnar gikk 
videre innover på sin strekktur et 
par timer til. 

Har du ikke allerede opplevd å  
kretse i et seilfly sammen med 
rovfugl sa du? Da er det bare å fly 
mer. Du har garantert mange flotte 
opplevelser i vente! For meg er det 
å oppleve naturen på en slik måte 
grunn nok i seg selv til å fly seilfly?
Gleder meg allerede til neste tur!

Danser med ørner
Inspektørene fra England var i ferd 
med å fullføre jobben, og således 
passet det bra med en prat. Når jeg 
ankom plassen, var de derimot ikke 
til stede. Jeg var for sent ute, og de 
hadde trukket seg tilbake. Bomtur 
var det allikevel ikke, da pistrete 
vårcumuluser begynte å blomstre 
over oss. Discusen ble montert i en 
fei, og etter å ha stått med hodet 
oppi cuben med startkabler, hang 
jeg kort tid etter i slep med Arne 
Wangsholm i front. Termikken var 
like våryr som jeg, og en hel vinters 
undertrykt flysug ble raskt tilfreds-
tilt i krappe svinger med stikken i 

Av Kato Kvitne

”Ørnen var 

så nær at jeg 

tydelig kunne 

se øynene 

dens.
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Da jeg for ett par år siden ble lurt fra Norge av en vakker kvinne, 
endte jeg opp i grense området i det østlige Sveits. Nærmere bestemt 
i Kanton St.Gallen. Det befinner seg helt på hjørnet mellom Tyskland, 
Østerrike og Sveits. Det tok ikke lange tiden før jeg innså at det måtte 
ligge en eller annen flyplass i nærheten for luften var til alle tider full 
av flygende objekter fra luftsport. Seilflyslep, motorfly, paraglidere, 
hang-glidere og fallskjermhoppere.

”to seilflyklubber på samme plas-
sen?” - Nei, var svaret kontant. Her 
er det fem seilflyklubber! Dermed 
var drakampen i gang, dog med en 
særdeles hyggelig undertone. Da 
jeg hadde fått fortalt litt om min 
egen erfaring som ”litt” erfaren 
strekkflyger var det to klubber å  
velge mellom. Det viste seg at 
Dornbirn Segelflug gruppe hadde 
egen klubbhytte i enden av stripa 
med bar og solterrasse. Dermed ble 
valget lett... Det skulle senere vise 
seg at de to utvalgte klubbene ikke 
var så veldig forskjellige heller. De 
deler tre fly seg i mellom på ulike 
dager. Slik utnytter de flyparken 
best mulig. Forskjellen mellom 
miljøene er allikevel for stor til at de 
ønsker å slå seg sammen.

Lamslått nordmann
Jeg var uansett helt lamslått av den 
rekrutteringsånd og miljø jeg ble 

møtt med. Her kommer en stakkar  
fra en Jeløy Seilflyklubb, - nylig 
jaget fra flyplassen sin, og dermed 
null aktiviteter. Til et eldorado 
hvor jeg står og må velge mellom 
hvilken av fem klubber jeg skal gå 
for på en og samme flyplass! Jeg 
har alltid sett for meg og drømt 
om et lokalt flymiljø ala Kjeller og 
Reinsvoll. En plass hvor det alltid 
er aktivitet, liv og røre. Så her sto 
jeg midt i «himmelen», - den ligger 
altså i Hohenems i Østerrike. Det 
selv om plassen i seg selv ikke er 
store greiene. Den måler 630x18 
meter asfalt, uten lys eller instru-
ment innflyging. Anlegget i seg er 
allikevel unikt. Foruten en haug 
med hangarer har plassen en egen 
”terminalbygning” med betjent 
tårn og egen høykvalitets restau-
rant (kan bekreftes. Team Jarlsberg 
spiste lunch der i april. Red anm.). 

Det lokale politihelikopteret har 
base her og har sin egen hangar i 
terminalbygget.

Flyplassen er strategisk plassert 
ved foten av de Østlige alpene. Her 
befinner det seg unike seilflygings 
muligheter i alle himmelretninger. 
Flatlands termikk i nordlig retning 
mot Tyskland, de Sveitsiske alper 
mot vest og syd, samt de Østerrik-
ske Alper østover fra plassen.

Ut å fly
Da de fleste seilflygere på plas-
sen kaller seg ”alpeflygere” ble jeg 
invitert med på en alpeflyging mer 
eller mindre umiddelbart. Disse 
seilflygerne har en ekstrem respekt 
for alpene og det ble umiddelbart 
startet instruksjon i de forskjellige 
«do’s and dont’s».  Her gjaldt det 
å holde både ulltråd og tunga rett i 
munnen for i det hele tatt å holde 

bakke klaring og for så å vinne nok  
høyde til å komme gjennom fjell-
pass etter fjellpass. Med en litt 
under pari tyskkunnskap, var det 
nok en del ting som muligens gikk 
hus forbi. Det skulle vise seg senere 
i sesongen at man kanskje skulle 
vært litt mer lydhør. 

Etter å ha sett nok fjelltopper og 
skiheiser for en mannsalder var vi 
plutselig over Innsbruck. Her stiger 
termikken med terrenget var vi til 
slutt oppe i nærmere 4000 meter. 
Som innbarka flatlands sommerfly-
ger, var det kanskje ikke like smart 
å tro at å fly i shorts passet like bra 
i alpene. Det er jæ…ig kaldt i 4000 
meter selv i juni. Så det ble med 
Innsbruck før retur til Hohenems.  
Siden plassen som nevnt ligger helt 
inntil alpene, er ikke finale gliden 
så veldig enkelt. Jeg har  aldri før 
sett så høye røde «finaleglide-tall» i 

SeeYou før. Her var det bare å jobbe 
seg tilbake samme veien.

Solo i alpene
Etter ett par ytterlige instruksjons-
turer og mange bestemte tips og 
regler fra den eldre garde, bar det 
etterhvert ut i alpene på egen hånd. 
Klubben har primært LS-4 og LS-8. 
4’ern for de unge jyplingene, og 
8’ern for geriatrisk avdeling. Eller 
Golf og Touareg som de kaller det. 
Med ca 200 timer i LS-3 var jeg 
kjempehappy med LS-4. Og med 
det stiget som jeg fikk oppleve på 
de første solo turene spilte det 
ingen rolle hva jeg satt om bord i. 
I nærheten av toppene stiger det 
noe så inni granskauen ille. Det 
var full pik på måleren og dotter i 
ørene. Så var det bare å hoppe fra 
topp til topp og mellom daler. Men 
alltid med en «escape-manøver» i 

På flyttefot til Alpene

Av Espen Møller Jakobsen

Etter ett kort søk fant jeg flyplassen 
Hohenems som befinner seg på 
grensen mellom Sveits og Øster-
rike, med flyplasskode LOIH.  Ikke 
store plassen, men med en utrolig 
aktivitet. Det er som om man slår 
sammen Østre Æra, Starmoen og 
Kjeller til èn plass. 

Rekruttert
Etter kun kort tid som en litt over 
middels interessert tilskuer ble jeg 
vinket inn av ett par seilflygere som 
ville vite hva jeg søkte. Jeg forklarte 
som det var at jeg var seilflyger i 
utlendighet og at jeg søkte en ny 
klubb. Dette var som å kaste bensin 
på et bål. Ca tre sekunder senere 
stakk en av pilotene en flott farge-
brosjyre i hånden min, fra Dornbin 
Seilflygruppe. Så omtrent femten 
sekunder senere en like fin info-
folder fra pilot nummer to med 
info fra Hohenems seilflygruppe. Oi 



Seilflysport nr. 2 - 201210 Seilflysport nr. 2 - 2012 11

bakhånden. De fleste store dalene i 
alpene, leder ut til flatland. Derfor  
prøver du alltid å ha en slik i nær-
heten. Det var  noe som skulle vise 
seg å komme til nytte.

Når du føler det som man nær-
mest lærer strekk flyging på nytt, 
var jeg heller forsiktig optimist  
enn overmodig. Sistnevnte har 
kanskje blitt litt mer praktisert med 
motor i ryggen på Ventusen i Norge, 
men i Alpene var ikke brystkassa 
like stor.

Ut på oppgave
Etter sånn omring fire flotte turer 
innenfor ca 100 kilometer fra plas-
sen bestemte jeg meg for å lage en 
liten oppgave i retning St. Anton og 
videre inn i Alpene. Vinden var litt 
forskjellig i retning enn vanlig, men 
tenker ikke så mye på det. Hopper  
greit fra topp til topp innover i 
alpene. Trekker ett stykke mer inn 

i senter av alperyggen enn vanlig, 
men fortsatt med en dal mot syd 
som jeg har som «escape». Må så 
ett stykke mot nord for å finne en 
escape den veien, så bestemmer 
meg for å holde meg mer sydlig 
over alpene. Vinden er relativ sterk 
fra nord og jeg sliter med å finne 
den gode bobla som danner seg 
rundt toppene. Utvider derfor søket 
rundt toppen litt og ender relativt 
langt på le-siden. Nå står varionåla i 
bånn av skalaen. Jeg bestemmer  
meg tidlig å gå for escape manøv-
eren i sydlig retning for å lete etter 
termikk i dalsøkket på vei mot flat-
landet. Men turen nedover denne 
dalen blir mer som en rafting tur. 
Det er full synk og jeg bestemmer 
til slutt å gå full speed for å komme 
ut av synken. 

Snipp snapp ute
Det tar omtrent tolv minutter fra 

jeg ligger å søker rundt toppen i 
3000 meter, til jeg står på ett fint 
jorde nede på flatlandet. Og det 
uten noen lang landingsrunde. Slikt 
ble det ikke tid til.

Etter at pulsen var innefor prate-
nivå igjen var det bare å får ringt til 
plassen og rapportert om hvor jeg  
hadde utelandet. Jordet kjente de  
godt og to timer senere kom red-
ningslaget. Fikk dog kjeft for ikke å 
ha landet på modellflyplassen på 
andre siden av veien. Der får man 
nemlig gratis drikke mens man 
venter.

Når jeg pent spør hvorfor det var så 
forferdelig synk denne dagen kom 
det bare en spydig kommentar: 
”sjekket du ikke vindretningen?”. 
Ved nordlig retning på vinden over 
denne delen av alpene faller all vin-
den syd av fjellkjeden tilbake etter 
å bli avkjølt. Den infoen hadde jeg 

tydeligvis gått glipp av.  Alle de an-
dre holdt seg i nord og kom seg fint 
rundt. Uansett, en erfaring rikere og  
glad for at jeg hadde beholdt respek- 
ten for seilflyging i ukjent lende.

Natur og terreng
Det er ikke denne opplevelsen som 
har satt seg mest etter jeg startet 
med seilflyging i alpene. Men heller 
den ville naturen og flygingen kloss 
på terrenget. Det er utrolig vakkert  
og forholdene kan være helt fan-
tastiske, eller forferdelige… Vi har 
selvfølgelig flott natur i Norge også, 
men alpene er noe for seg selv og 
bør oppleves av alle norske seilfly-
gere.

Det har blitt skrevet om alpefly-
ging av norske seilflygere før, men 
jeg må få påstå at «min» plass er 
ett usedvanlig godt utgangspunkt 
for andre som vil prøve seg. Relativt 
tilgivelig alpeflyging, god tilgang 

på fly og slepevakt syv dager i uka.  
Plassen ligger sentralt med en times 
tur fra Zurich. 1:30 fra Munchen og 
kun en halv time fra Friedricshaven. 
Plassen ligger kun kort vei fra byen 
Bregenz som har ett rikt tilbud av  
kultur og som også har gode 
hoteller.  Inntil de nye europeiske 
seilflysertifikatene er på plass, må 
du få en Østerisk validering av det 
norske beviset for å kunne fly alene. 
Dette lar seg enkelt løse, men fiks 
det før eventuell avreise.

For de som måtte ønske mer infor-
masjon om mulighet for seilflyging 
ut fra min flotte flyplass, kan S/NLF 
eller redaksjonen formidle kontakt, 
eller bruk e-postadresse  
spirit49@online.no

FAKTA: 
Hohenems flyplass:
Flugplatz Hohenems – Dornbirn

Callsign: LOIH, 
AMSL: 412 meter
Posisjon:
N47 23.1 E009 42.0
Runway:  05/23, 630x18 Asfalt
Frekvens: 121,20 MHz  
(Engelsk og Tysk)
Hjemmeside: LOIH.AT

Fem lokale seilflyklubber
En paraplyorganisasjon som eier 
to slepefly (Robin) + en Cessna, 
en Piper og en FOX (Acro seilfly). 
Tilgjengelig for alle som er medlem 
av en av seilflyklubbene.



Seilflysport nr. 2 - 201212 Seilflysport nr. 2 - 2012 13

Det kan vel neppe finnes noen bedre  
måte å starte seilflysesongen enn 
i solfylte og termikkpregede dager 
på Notodden? Palmehelgen ble, 
som i fjor, benyttet til å arrangere 
Drammen Flyklubbs ungdomsleir på 
Notodden. På fire dager fløy 16 litt 
mer enn gjennomsnittlig fly-inter-
esserte ungdommer og instruktører 

56 starter, 48 km slepehøyde og 64 
flytimer i vårtermikken. Notodden 
bød på mange spennende opplev-
elser med både besøk i Tårnet og 
Cessna senter, mye trafikk, sirkling 
med ørner, hang, bølger, termikk og 
mye mer! Alle deltakere fikk flydd 
masse og erfart mye nytt! En flott 
ungdomsgjeng var samlet, effektiv 

Drammensungdom  
på Notodden-besøk

Min lidenskap for seilflyving ble vekket en dag i september 2010.

Av Martin Granviken

bakkeorganisering og imponerende 
innsats bidro til mye flytid og til en 
fantastisk morsom og hyggelig leir! 
Sist men ikke minst, takk til vertska-
pet Sandefjord Seilflyklubb, og alle 
som bidro til gjennomføringen av 
denne fantastiske samlingen! 

Jeg var 16 år da jeg begynte med 
seilflygning, mye fordi jeg nettopp 
hadde mistet min gamle idrett ten-
nis, grunnet ryggskade.

Turen til Hokksund flyplass tok 
jeg utrolig spontant etter å ha sett  
filmen ”The Thomas Crown affair”. I 
denne svever Pierce Brosnan rundt 
i et seilfly under en skyfri himmel, 
og det så så fantastisk ut at jeg bare 
måtte prøve jeg også. Jeg kontaktet 

flyklubben på Hokksund, og fikk 
avtalt å få komme dit noen dager 
senere.

Da jeg kom til flyplassen var det 
flest voksne der. Jeg hadde bestilt 
tur, så jeg visste at jeg skulle få bli 
med opp. Jeg gikk bort til startom-
rådet på rullebanen og ble kjent 
med en utrolig hyggelig gutt på min 
egen alder. Vi satt å snakket om alt 
mulig, men samtalen lente veldig 

fort over på seilfly. 
Etter at vi hadde sittet og skravlet 

og sett opp i himmelen på seilflyene  
som lekte seg der  i rundt en 20 
minutters tid, var det min tur. Jeg 
hilste spent på piloten som skulle ta 
meg med opp og fikk instruksjoner 
om hva de forskjellige instrument-
ene på dashbordet var.

For å være ærlig hadde jeg aldri 
hørt om de fleste før.

Flyet ble koblet til et tau som skulle 
dra oss opp bak et motorfly, akkurat 
som på vannski.

Vi begynte etter hvert å rulle 
bortover rullebanen, raskere og 
raskere, før vi tok av og begynte å 
sveve oppover mot skyene.

Jeg vil bare få lov til å føye til at 
jeg hadde flyskrekk og høydeskrekk 
på dette tidspunktet, så jeg hadde 
gitt klar beskjed om at loops eller 

liknende kom ikke på tale. Men 
etter at jeg hadde vendt meg til 
følelsen av mine ”egne” vinger, fikk 
jeg likevel lov til å prøve å holde 
stikka, og styre litt selv. Det var en 
fantastisk følelse.

Da vi kom ned igjen, ville jeg opp 
igjen med en gang, så jeg bestemte 
meg raskt for å melde meg inn i 
klubben. Etter dette fløy jeg kon-

stant hver helg i nesten et år. På 
under en måned var jeg klar for 
soloflygning og fikk deretter lov til å 
fly mye alene.

Jeg flyr fortsatt i Drammen fly-
klubb og gleder meg masse hver 
gang jeg skal opp.

Av Sjur Anders Heltzen Mollestad, 18 år

Fornøyde deltakere, forskriftsmessig kledd i refleksvester.

Notodden flyplass slik vi så den.

Straks klar til avgang.
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OAK sine juniorer var nok en 
gang de ivrigste til å komme seg i 
luften, og var også de som holdt 
lengst ut på Voss. Belønning fikk 
de gjennom flere flotte turer, i 
nydelig påskevær med klar luft 
og majestetisk utsikt. En av de 
ivrigste juniorene våre, Christer 
Mjøs, forteller om sin påske:

Endelig sesongstart! Med ins-
truktører og slepeflygere på vakt-
listen for hele leiren, kombinert 
med gode værmeldinger, var det 
bare å glede seg til påsken! 

Fredag (30.03) etter skolen, 
i øsende regn og med sekker 
større en oss selv, tok under-
tegnede og Jørgen Robertsen 
turen opp til Ulven på mopedene 
våres. Påskehumøret var på 
topp, og vi kjente flysuget krible 
i magen!

På Ulven ble vi møtt av mange 
ivrige mennesker ifra klubben. 
Våre engelske venner var i full 
gang med Camo inspeksjon, for 

å få flyene klar for oss. Pakking 
ble etterhvert iverksatt. Det ble 
også servert 3 retters middag på 
ulven, av Tore Øvrreide.  Alt var 
på stell, og vi kunne ila helgen 
forlytte oss til Bømoen og Voss.

Påskeleiren bydde på et fantas-
tisk vær og ikke minst et knallbra 
seilflyvær, og det har vært god 
sosial stemning igjennom hele 
leiren. Vi møtes tidlig på flyplas-
sen, spiste frokost, monterte fly 
og klargjorde oss for flyging. Og 
takket være ekstraordinært god 
service hos våre engelske venner 
ble skoleflyet vårt, SF-34 klart 
i tide. Det hadde sett mørkt ut 
dagene før påske, men heldig 
vis fikk vi en ”happy ending”. 
Dermed kunne bruke den til 
årlige utsjekker, F-skoling og O-
kursing her på Voss. Med fokus 
på videregående flyging (seilfly-
ging!) var det helt greit å slippe 
unna Ka-7, selv om den er et 
godt fly til sitt bruk.

Det var fullbooket med elever 
alle dager, så det ble trangt om 
flygingen. Flere av elevene og de 
ferskeste flygebevisinnehavene 
er alle junioer, noe som bidrar 
til at miljøet er ekstra ”friskt” 
og dynamisk, noe som igjen gir 
muligheter for å rekruttere nye 
ungdommer. 

Klubben fikk i løpet av leiren 
også en ny solo-elev. Etter flyging 
ble det solo dåp i tradisjonen tro.  
Vi gratulerer Espen Iversen med 
første solo, og takker han så mye 
for god underholdning (ref bilde). 
Introturer fikk vi også flydd noen 
av i løpet av leiren, og det blir 
spennende å se om dette bidrar 
til nye medlemmer utover våren. 
De fikk i alle fall valuta for pen-
gene, og sett norsk vinterland-
skap på sitt vakreste. 

Noen medlemmer kom også 
godt i gang med strekksesongen. 
Det ble også flydd noen kortere 
strekkturer under skolingen. 

Dette er det heldigvis fokus på 
blant instruktørerne, noe som 
motiverer oss elever – som får 
sett hva seilflyging kan være på 
sitt ytterste. Med skygater på 
2000m og 3-4m/s stig er det lite 
annet å gjøre en å mose stikken 
i panelet og fly på tur! Det er 
bare å glede seg til man selv får 
muligheten på egenhånd. 

Etter flyging ble stastionen cafe 
tradisjonen tro, brukt som sam-
lingssted og for et godt måltid 
etter en lang flydag.

En av dagene lavet snøen ned 
på Voss... Etter mange dager 
med fint vær, da kan man nesten 
tørre å si at det var fint med en 
hviledag. Dette ble også den 
eneste dagen uten flott flyging. 
Vi tilbrakte dagen på Haugo 
Gård der vi var innlosjer. Der 
sov vi lenge, preiket skjit og fløy 
Condor, og litt ut på kvelden ble 
det også laget middag til gutta, 
Det ble en romantisk middag... 

Vossapåske
Av Christer Mjøs, Kato Kvitne og Steinar Vinje

med lys på bordet og karbonader 
og pommes frites til mat. Midt i 
leiren fikk vi dessverre problem-
er med å få tak i slepeflyger fra 
vår egen slepeflygerstab. Det 
løste seg da vi fikk slepe hjelp av 
Dimonaren til Voss Flyklubb, Stor 
takk til Vossingene!

For min del, ble min siste 
flytur i påsken, fredagen (06.04), 
ettersom at jeg måtte på jobb 
lørdagen… Dette var en solo 
tur i PW-5. Jeg klinket på vel en 
700m og lokaliserte noe stig. Jeg 
ble trukket opp til 1100m i en 
termikboble med snitt på 3m/s. 
Deretter lokaliserte jeg noe som 
antas å ha vært en svak bølge. 
Der steig jeg sakte men sikkert 
opp til 1400m, jeg ble liggende 
der og holde høyden en god 
stund. Etter 3 timer i luften, 
landet jeg iskald og pissetrengt 
på Bømoen. 

Alt i alt, var det en vellykket 
påskeleir, det ble fløyet ca.80 

Os Aero Klubb har lang tradisjon for å starte sesongen med påskeleir 
på Voss, og 2012 ble intet unntak. Gjennom hele vinteren ble det 
jobbet iherdig med å få klare flyene, og eksamen (også kalt CAMO 
inspeksjon) ble holdt fredag og lørdag før leiren startet. Dermed 
stilte de mest ivrige medlemmene opp for å få dette unnagjort, og 
resultatet ble bestått med glans. Alle fly luftdyktige, de fleste allerede 
fredag. Dermed kunne flere av klubbens medlemmer ”tjuvstarte”  
sesongen på Ulven lørdag, for så å forlytte mann og mus til Voss for 
en god ukes fantastisk flyging. 

Middag på Ulven.

LN-GHI
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starter.  Jeg  tror alle var vel fornøyd 
med leiren, og vi følte oss privil-
igerte som kunne  oppleve Norges 
fineste naturlandskap fra luften.

Som leserene allerede har skjønt, 
så hadde vi en fantastisk påske 
i år. Selv vekslet jeg mellom ski-
turer med familien, og flyging på 
Bømoen. Begge deler med stor 
suksess, og man kunne sette seg 
solbrent i bilen på heimtur første 
påskedag. En flott 300 km strekktur 
var påskens høydepunkt for meg, 
hakk i hel med topptur med fami-
lien.  Vossapåske på sitt beste.

En ny opplevelse for meg, var 
sleping med Dimona. I manko av 
slepeflyger ble Voss flyklubbs Super 
Dimona leiet inn som ”stand in” for 

vår trofaste Cub. Seilflygerene Ken-
neth Klette og Steinar Vinje stilte 
villig opp som slepekusker, med 
en full dags jobb hver. Dette viser 
fordelene med konseptet motor-
gliderslep. Når motorflygerene 
manglet, kunne altså to av våre 
egne stille opp, og redde to flotte 
seilflydager. Selv fikk jeg henge bak 
både solo og som instruktør, med 
Discus, SF-34 og Duo Discus. Med 
1000m asfaltstripe var dette en lett 
match for Dimonaen. Avgangen er 
der man merker forskjellen fra fly-
slep, grunnet manglende aksellera-
sjon, men vel oppe i luften stiger 
det på nivå med cuben. Duo Discu-
sen er tung, men helt uproblema-
tisk å slepe sett fra baksetet. Steinar 

Vinje forteller om sine erfaringer 
som slepekusk: 

Min erfaring er at  Dimonaen 
sleper godt. Den er veldig stabil å 
fly, og kjenner nesten ikke at du har 
noe hengende bak. Mulighet for 
sleping var hele tiden i bakhodet 
når Voss Flyklubb bestemte seg for 
å kjøpe inn flyet, og dermed ble det 
utrustet med vinsj.  Det å kunne 
vinsje inn igjen slepetauet på vei 
ned igjen er en fordel med tanke 
på effektivitet. Motortemperaturer 
har vert innen for normalen i hvert 
slep. Har fått flere tilbakemeldinger 
i påsken fra folk både på Hanguren 
og i Bavallen (skianlegget på Voss, 
som vi sleper over/ forbi) og i Voss 
sentrum om at dem så oss, men 

hørte oss ikke før vi var rett over 
dem. Da bare med en svak dur. Det 
er en veldig hyggelig tilbakemeld-
ing, spesielt i tider der støyprob-
lemer fort kan bli en utfordring.

Super Dimonaen egner seg godt 
som slepefly på flyplasser som 
Bømoen der det er 1000 m asfalt 
stripe. Relativt små hjul og forhold-
svis svak motor gjør den mindre 
egnet på korte og ujevne striper, 
der først og fremst avgangen blir 
lang. Totalt ble vart det 23 slep med 
Dimonaen i Påsken.

Steinar og Kennet bidro til å 
utnytte to flotte seilflydager i 
påsken, der OAK ellers ville stått på 
bakken. En interessant refleksjon i 
ettertid er om et slikt konsept også 

Vossapåske (forts.)

Seilflyging... 

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

En idrett for 
glupinger

kan være et bidrag til å holde på 
medlemmer. At seilflygere selv kan 
slepe, kan på sikt lette tilgangen, 
men kan kanskje også være med 
på å gi medlemmene flere tilbud 
enn det man allerede har. Enkelte 
liker å fly strekk, noen trives lokalt, 
kanskje opp ned, mens andre liker 
propell i nesa. Kanskje det å ta et 
slep i ny og ne kan være nok en 
artig flyopplevelse for mange ? 

Konklusjonen er uansett at årets 
påskeleir nok en gang gav flotte 
seilflyopplevelser, og vi kan igjen 
konstatere at vi er privilegerte som 
kan nyte en slik flott hobby sam-
men! 

Dåp - Espen Iversen slipper ikke unna i kulden.

Christer Mjøs.

Overhead Granvin mot Hardangerfjord  av Kristoffer Samuelsen

Full aktivitet på Bømoen.
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The LAK 17B FES is a new develop-
ment on the LAK17At. The B-ver-
sion has new narrower wings with 
winglets, modifications to the fin 
and rudder, and a new electric mo-
tor. The motor system is called FES 
(Front Engine Sustainer) and comes 
from the LZ design stable. This takes 
up a concept popular in model soar-
ing: a fixed electric motor built in 
to the nose with a folding propel-
ler. The propeller has a diameter of 
around one meter (three feet) so its 
efficacy is comparable to the folding 
propellers found on turbos.

The Superior LiPo batteries from 
Kokam have a capacity of 40 Ah and 
a voltage of 100 V. There are two 
units, each consisting of twelve cells. 
They are installed in the fuselage 
where a turbo combustion engine 
would be found, along with the con-
troller and main switch. The access 
hatch is around half the size of a tur-
bo hatch. The weight of the motor 
and propeller in the nose, about six 
kilograms (13 lbs.) in all, is balanced 
by the weight of the batteries in the 
fuse. The total weight of the power 
plant is about the same as a turbo. 

Three thick cables carry the elec-
tric current to the motor. The sys-
tem can develop a peak power of 24 
kW (33hp), which would actually be 
enough to self-launch, and 16 kW 
(22hp) maximum continuous rating. 
Four Kilowatts (5.5hp) is enough to 
maintain height. At this power the 
endurance is about one hour. This 
is roughly equivalent to consuming 
two liters (1/2 US gallon) of gaso-
line. That’s the sum total of the en-
ergy carried on board in the current 
version of FES batteries. 

At full throttle the current rises 
to 160 Amps and reaches up to 
240 Amps at peak power. A realis-
tic 2.4 – 3 knot climb is possible for 
around 16 minutes at full throttle. 
At 430 kg/946 lbs. (without water) 
that makes 3300 to 3900 feet (1000 
to 1200 meters) of climb available. 
However, the motor would only very 

A Practical Test 
of the FES Motor
Text and Photos by Lukas Benedikt
Translation by Brendan English

Lukas Benedikt has been the proud owner of 
his new LAK 17B FES since March 2011. Now 
that the first flying season is over, it’s time for 
the first review; has the new FES sustainer 
system proved itself?

rarely be used in this way. Normally 
it would mostly be used to get to the 
next thermal. At first glance, the en-
ergy storage seems woeful. In prac-
tice however this is made up for by 
the following features of the FES:
•  A glider with an FES motor needs 

less energy for flight than gliders 
with conventional motor systems 
because it stays aerodynamically 
clean with low drag even with the 
motor running.

• The electric motor is far and away 
more efficient than an internal 
combustion engine and retains its 
efficiency with increasing height. 

• The FES pilot can make very effec-
tive use of thermals or ridge lift 
even with the motor running.

• The current FES is conceived as a 
sustainer. A more powerful self-
launching version is already being 
developed by LAK. 

No Scratches, No Clattering
I have 1000 hours total experience 
in gliders, around 450 hours in types 
with sustainer engines (such as 
DG1000T, Duo Discus T, Discus 2cT, 
Ventus 2cT) or self-launchers (like 
the Taurus 503M). I am in a good po-
sition to evaluate the new sustainer 
system. 

The whole motor system con-
struction and implementation is 
very simple, which is nice because 
simple things are often reliable and 
trouble free. There are no delicate 
mechanical components to fail such 
as assorted parked position switch-
es for engine bay doors; no toothed 
belts to break, no propeller brake or 
extension mechanism, no fuel lines 
or valves to leak. There’s just one 
switch: the main switch for the con-
troller. Admittedly this can fail and if 
it does the motor won't get any cur-
rent. In future the manufacturer will 
use the same switch that Schempp-
Hirth use in order to minimize the 
chances of such a failure. 

At rest, the propeller sits against 
the fuselage. The small contact point 

FLIGHT REPORT

Far left: Left: The foldable propeller is 
installed in the aircraft's nose and is 
folded against the fuselage by the air 
stream

Two people have to hold the aircraft  
at full throttle
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is on the inside oft the blade, about 
three millimeters from the leading 
edge. There is no contact with the 
canopy. When the motor starts, the 
blades fling out immediately due to 
centrifugal force and don’t scratch 
the canopy or the fuse. In flight, the 
air stream folds the propeller back 
against the fuse when the motor is 
switched off. The propeller does not 
clatter even in unusual airflows, like 
for example at the stall or in unco-
ordinated turns. It merely creates a 
vortex along the edge of the canopy. 
The resulting increased drag is app-
roximately comparable to the extra 
drag from bug wipers. The motor is 
cooled by the cockpit ventilation air-
flow. After some time at full throttle 
(more than five minutes) you can 
feel the hot exhaust air being fed 
in to the cockpit. It doesn’t get too 
hot though, in cold weather it’s even 
pleasant. 

Only Small Improvements Needed
Operation really is as simple as ex-
pected, and significantly less com-
plicated than on other systems: 
Main switch on, dial up the desired 
RPM with a knob, and that’s it. Full 
power is available at the propeller in 
a few seconds. Press a button and 
the motor stops.

Even so, some things could be im-
proved, at least on my model: The 
software for stopping the motor is 
not yet sufficiently developed. Oc-
casionally the electronic brake be-
comes deactivated and the motor 
switches to idle. The propeller then 
spins like a windmill and cannot be 
stopped. The appropriate corrective 
action is opening the throttle again 
followed by braking. An improve-
ment planned for 2012 should allow 
the propeller to automatically stop 
in the horizontal position. This will 
save having to manually set it hori-
zontal with the RPM knob.  

Subjectively, some people don’t 
like the appearance of the folding 
propeller in the nose. That wasn’t 

an issue for me. I find the technical 
details and the usability of the FES 
motor much more important. In fu-
ture the propeller will be integrated 
more and more in to the nose and 
become much less visible. I envisage 
a comparable development path as 
with bug wipers.  

The manufacturer includes a char-
ger and a balancer for twelve cells. 
These work together to charge a 
battery optimally. Around three 
hours are needed to fully charge an 
empty battery, so for both it takes 
around six hours.

The batteries should be removed 
from the aircraft for charging due to 
the fire risk. This is accomplished in 
one minute and, at a battery weight 
of twelve kilograms (26 lbs.) each, 

is not particularly difficult. If the 
aircraft is parked outside, the bat-
teries can be left in for charging. In 
this case particular attention should 
be paid to the temperature of the 
balancer and in order to ensure 
the necessary cooling, the batteries 
should not be covered. 

The battery manufacturer, Kokam, 
specifies the lifetime of the Superi-
or-LiPol-Batteries as 1400 full charg-
ing cycles. In my experience it is only 
necessary to charge the batteries 
after every third flight. That gives a 
theoretical lifetime of 4000 flights. 
Should it become necessary to ex-
change individual cells however, the 
battery box can be opened and the 
weaker cells replaced in a special-
ist workshop. After nine months of 

use in my LAK 17, the difference in 
voltage between the cells is hardly 
measurable. Only two cells are 0.03 
V lower than the others. But even 
this small difference in voltage man-
aged to put the balancer into a spin 
when trying to balance even this 
small voltage difference which often 
resulted in overheating. The safety 
mechanism did function well by 
switching off both the charger and 
the balancer until the temperature 
had dropped again. The balancer 
manufacturer should improve the 
software so that it spreads the dis-
charge current correctly over all the 
cells and limits the total dissipation 
to a level the balancer can handle.

In general the care and mainte-
nance of the FES system is simple 
and trouble free.

No Loss of Altitude During Starting
The expected advantages of the FES 
have been confirmed in flight. The 
system realizes reliable starting and 
full power is available within sec-
onds. The thermal conditions can 
be used up to the last possible safe 
moment because the loss of height 
during starting is virtually zero. Of 
course as with other systems there 
is a possibility that the motor won't 
work. An outlanding field is still re-
quired, but no performance loss due 
to an extended (but not running) 
motor comes in to play. 

Because the glider stays aerody-
namically clean with low drag even 
with the motor running, it can be 
flown as a glider in order to make 
use of every slope and every thermal 
to get home faster and more easily. 
This is the most important difference 
from conventional sustainers: If you 
find a thermal and start circling with 
the motor running, you can immedi-
ately switch the motor off and con-
tinue to thermal normally. In a few 
seconds everything has stopped. If 
you leave the thermal, you turn the 
knob again and the motor’s power is 
available again in a few seconds. In 

competitions the FES can be used in 
this way to plan the final glide right 
up to the edge of the airfield. 

Noise and vibration are apprecia-
bly lower than with conventional 
motors. However the motor is still 
quite loud and you need good ears 
to hear the radio. The logger has no 
problem recognizing the noise and 
records correct motor run times. 

The motor control instrument 
(FCU) is fitted with an AMOLED dis-
play, which is easily readable even 
in direct sunlight. The instrument 
itself is produced by LX and is used 
in several Slovenian electrically mo-
torized sailplanes. The FCU displays 
the battery voltage, the current in 
Amps, and the power in Kilowatts. 
The remaining battery capacity is 
displayed graphically and also in 
minutes. Likewise the remaining 
flight time with the motor running 
is displayed. The temperature of the 
motor and of both batteries is also 
indicated. There are warnings if, for 
example, the motor or battery over-
heats or the canopy is not locked. 

The main user control on the FCU 
is a knob for controlling the rota-
tional speed of the motor. There 
are no other inputs that effect the 

operation of the motor. This is a 
good thing, as the software devel-
opers at LX still have a lot to do to 
improve the user friendliness of the 
instrument. The only thing that is 
really correctly indicated is the bat-
tery voltage. All the other displayed 
information is often inaccurate or 
doesn’t appear at all.

Conclusion
The first season with the FES has 
shown that although the system is at 
the start of its career and therefore 
has some teething problems, it has 
a long and successful future ahead 
of it. Being an engineer, I expected 
and can accept minor problems. 
For forward-looking pilots, the FES 
is already the best choice for a new 
glider motor. With the software im-
provements already mentioned and 
future high performance batteries, 
the FES will in my opinion establish 
and assert itself in many new gliders 
over the next few years.

www.front-electric-sustainer.com

Above: The batteries as well as the balancer and the charger are located in the fuselage 
where normally the combustion engine is found. On the picture above, you can still see the 
old access hatch which has been resized on later models (below)
Right: The FCU shows among other data the battery voltage, the load and the power

There is just one power switch for the controller. As it is often faulty it will be replaced  
by a modified switch in the future



Gardermoen Seilflyklubb er en mulighet blant mange. Vi har eksistert 
siden 1959 og har omkring 100 medlemmer. Mer enn 2/3 av dem har 
flysertifikat. Mellom 10 til 20 elever er til enhver tid under opplæring 
ved flyskolen vår.

• Medlemmene kan velge mellom 
flere to- eller enseters seilfly når 
de vil fly.

• For den som drømmer om å fly, 
har vi en av landets beste skole 
for fly opplæring.

• Kubben har et miljø for Acrofly-
ging og tilbyr full opplæring.

• Piloter med sertifikat kan videre-
utvikle seg til strekk og konkur-
ranseflygere til topp internasjo-
nalt nivå innenfor klubbens 
rammer.

Seilflyging er en fantastisk lag-
sport som passer for både gutter 
og jenter fra 15 år og oppover. 
Seilflyging fremmer lagånd, du får 
kjenne på mestring og en lærer seg 
til å samarbeide for å nå felles mål. 
Mange har begynt sin fly karriære 
som seilflyger for så å gå videre 
enten som flyger i Luftforsvaret 
eller til komersielle selskaper som 

på alle fasiliteter vi kan ønske 
oss. Vi har god plass, med både 
gress- og asfaltstripe, god tilgang 
på slepefly og slepepiloter, overnat-
tingsmuligheter i hytter og internat, 
i tillegg til mange andre fritidsaktiv-
iteter i området. (Golfbane, gokart, 
travbane, motocross, bilcross, fint 
turterreng og kort vei til Elverum 
sentrum.)

Det legges stor vekt på sikkerhet 
og kontroll under alle forhold. Med-
lemmene i Gardermoen Seilflyklubb 
er en blanding av yngre og eldre 
piloter med forskjellig bakgrunn, 
men med en ting felles; interessen 
og lidenskapen ved å fly!

Har du lyst til å prøve å fly kan du 
når som helst ta kontakt med oss 
via vår hjemmeside (www.gsfk.no/
contact.aspx). Her kan finne info 
om persorsoner du kan kontakte for 
å få en prøvetur i seilfly. 

Finn deg en seilflyklubb og 
kom i gang

for eksempel SAS, Widerø, eller 
Norwegian.

Krav til helse og syn for seilfly 
sertifikat er stort sett de samme 
som for bilsertifikat. Opplæring og 
trening foregår i to-seters seilfly 
med erfarne instruktører. Det er de 
siste årene også blitt etablert fly opp- 
læring for handicappede i spesial 
tilpassede fly.

En uke i juni hvert år arrangerer 
Gardermoen Seilflyklubb flydager 
på Kjeller flyplass som ligger rett 
utenfor Lillestrøm. Her legger vi til 
rette for at DU som er nysgjerrig på 
flyging kan komme innom og få et 
innblikk i hva vi driver med. Se vår 
hjemmeside på www.gsfk.no for 
mer informasjon om når dette gjen-
nomføres. 

Klubben har siden 1990 hatt 
tilhold på Starmoen flyplass ved 
Elverum. Starmoen er nasjonalt 
senter for seilflysport, og kan by 

Klar til avgang

Skolefly, instruktøren sitter bak

Av Tommy Kristiansen

Søndag 20. mai ble 
en minnerik dag for 
mange små og store 
da venneforeningens 
dag ble arrangert i 
Nydalen i Oslo. 

Seilflyseksjonen ble tildelt den 
fineste standen museet kunne tilby, 
rett ved inngangen. Oslo Seilfly-
klubb stilte mannsterke opp og tok 
med sin Astir CS opp så folk kunne 
se hva et seilfly virkelig er for noe. 

For å rekruttere flere til miljøet er 
det viktig og benytte seg av slike ar-
rangementer. Et seilfly et noe som 
trekker stor oppmerksomhet. Vi lot 
de som ville, prøvesitte Astiren. I lø-
pet av dagen var det mange hundre 
som fikk ”en liten flytur” ved rese-
psjonen på Norsk Teknisk Museum. 
Ombord fikk de kjenne på hvordan 
stikken føltes ut og ble forklart hva 
de forskjellige kontrollene ble brukt 
til og hvordan de virket. Samtlige av 
de som satt oppi cockpit hadde et 
stort smil om  munnen. 

Vi ble på forhånd advart av 
museet at det kommer til å være 
et hardhendt publikum. Dette viste 
seg ikke å stemme. Det inntrykket 
vi satt igjen med var at folk var for-
siktige. De respekterte at man går 
pent inn og ut av cockpiten, man 

river og røsker ikke i pitotrør og 
man klatrer ikke på vingene og  
halen. Selv de aller minste var 
disiplinerte og likte at man kunne ta 
og kjenne på flyet så lenge det ble 
behandlet skikkelig. 

I tillegg til seilflyet hadde modell- 
flyseksjonen i NLF fått tildelt me-
saninen. Der ble det limt mange 
hundre modellfly med strikkmotor  
av ivrige barn. Det ble også vist 
frem diverse modeller i forskjellige 
størrelser. 

Alt i alt ble dette en meget vel-
lykket dag for oss som stilte ut og 
det ble en opplevelsesrik dag for 
alle som besøkte vår stand. Folk 
var hyggelige og positive, barna var 
fulle av energi og entusiasme noe 
som smittet lett over på alle som 
var tilstede. Takk til alle personene 
som bidro til at dette kunne gjen-
nomføres. En spesielt stor takk til 
Norsk Teknisk Museum som lot oss 
benytte den store plassen som var 
ved resepsjonen.

Flysjå på Teknisk Museum

Artikkelforfatteren

Av Petter Wahlstrøm
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Seilfly har lange vinger, her er vingespennet 20 meter



Forord fra redaktøren.
 I 2005 skrev Nils Joar Høimyr om seilflyets utvikling i Seilflysport. I denne «rekrutteringsutgaven» av bladet har 
han på oppfordring modernisert artikkelen ved å innkludere de siste års utvikling. 

mellomkrigstiden, og det var her 
glassfiberarmert plast ble tatt i bruk 
som byggemateriale i fly for første 
gang. Det første glassfiberseilflyet 
var FS24 Phoenix fra Akaflieg 

Det første glassfiberseilflyet, Fs-24 
Phoenix. 

Stuttgart som fløy første gang i 
1957. Phoenix var bygget i polyes-
terarmert glassfiber og balsa og 
minner mye om datidens trefly med 
runde linjer etc. Den ble bygget i 8 
eksemplarer, hvorav de serieprodu-
serte flyene fra Bölkow hadde 
T-hale. 

Basert på erfaringene fra Phoenix 
konstruerte Eppler og Nagele Phoe-
bus, som ble satt i serieproduksjon 
hos Bölkow fra 1965. Phoebus var 
bygget i glass-epoksy isteden for 
polyester, men hadde fremdeles 
balsa som støttestoff. Den kom i 
flere versjoner, Phoebus A for stan-
dardklassen med fast hjul, Phoe-
bus B med 15 m vingespenn og 
inntrekkbart hjul og Phoebus C med 
17 meter vinger for åpenklassen. 
(Phoebus B LN-GGF og Phoebus A 
LN-GGJ som kom til Norge i 1970 
var de første glassfiberflyene her i 
landet.)

På begynnelsen av 60-tallet kom 
også andre i gang med glassfiber-

fly.  Eugen og Ursula Hänle bygget 
hjemme en glassfiber versjon av 
Hütter-konstruksjonen H30. H30Gfk 
var et lett fly med V-hale som liknet 
på Ursula Hänle's senere konstruk-
sjon Salto.  Eugen Hänle og Wolf-
gang Hütter hadde erfaringer med 
glassfiberkonstruksjoner fra vind-
møllebygging hos firmaet Allgeier, 
og Hütter bygget her et selvstart-
ende seilfly med jetmotor, H30 TS 
i 1959-60. Jetmotoren fungerte 
heller dårlig, men flyet hadde 
meget gode seilflyegenskaper og 
Hütter og sveitseren Eugen Aeberli 
overtalte den forsiktige, men meget 
dyktige Hänle til å starte egen seil-
flyfabrikk og produsere en ren seil-
flyversjon. Glasflügel H301 "åpen" 
(15m) Libelle ble dermed det første 
serieproduserte glassfiberflyet med 
114 eksemplarer bygget fra 1964 til 
1969.

Bjørn Stender og hans team ved 
Akaflieg Braunschweig bygget deler 
av sin SB6 i glassfiber i 1961. Bjørn 
Stender konstruerte deretter sin 
egen 18 meter glassfiber åpenklas-
semaskin BS1 etter oppdrag fra 
en rik sydafrikansk seilflyger. BS1 
hadde beste glidetall på 44-45 og 

bra ytelser i høye hastigheter og var 
langt forut for sin tid. Men dess-
verre forulykket Stender under flut-
tertest i over 300 km/t med proto-
type nr. 2 i 1963 og flyet kom først i 
produksjon i modifisert versjon hos 
Glasflügel i 1966.

En viktig milepæl innen seilfly-
konstruksjon er Akaflieg Darmstadt 
D-36, som ble konstruert av Wolf 
Lemke, Gerhard Waibel, Heiko 
Friess og Klaus Holighaus mens 
de var studenter ved universitet i 
Darmstadt.  D-36 hadde vingespenn 
på 17.8 meter, flaps og luftbremser 
som dagens fly og et beste glide-
tall på 44. D-36 vant åpenklassen 
i det tyske mesterskapet i 1964 og 
kom på andre plass i VM i England i 
1965. Den regnes som stamfaren til 
senere åpenklassefly siden kon-
struktørene av D36 videreførte 
konseptet og erfaringene fra D-36 
i sine nye jobber hos de etablerte 
tyske seilflyprodusentene: Waibel 

begynte hos Alexander Schleicher 
og konstruerte først åpenklasse-
flyet ASW12 (som var en ren 
videreutvikling av D-36) og deretter 
standardklasseflyet ASW15 og de 
andre AS-W flyene fra Schleicher. 
Wolf Lemke gikk sammen med 
industrimannen Schneider og kon-
struerte LS1 som ble starten for LS 
fabrikken. Friess fikk jobb hos LBA 
og har vært en nøkkelperson for 
testing og godkjenning av glass-
fiberkonstruksjoner hos de tyske 
luftfarts-myndighetene. 

Klaus Holighaus var også med på 
byggingen av D36 og skrev deretter 
diplomoppgave på optimalisering 
av seilfly for svakere europeiske 
termikkforhold. Klaus fikk jobb hos 
Schemmp-Hirth og konstruerte her 
med bakgrunn i sin diplomoppgave 
Cirrus, som var et 18-m seilfly uten 
flaps med relativt tykt vingeprofil 
og snille fly-egenskaper. Cirrus fløy 
første gang i 1967 var bygget i glass-
fiber med Conticell-skumplast som 
støttestoff og hadde den Schemmp-
Hirth typiske stålrørskonstruksjonen 
for hjul og vingefester.  (Det første 
serieproduserte glassfiberseilflyet 
uten bruk av balsa som støttestoff 
var den sveitsiske FFA Diamant fra 

Utvikling av seilfly siden "glassfiber-revolusjonen"

Som med mange andre ting innen luftfart og transport, har utviklingen 
av seilfly gått gjennom flere stadier, hvor en i dag har kommet fram til et 
platå hvor det er relativt lite endringer sammenliknet med den rivende 
utviklingen av fly fram til 50-60 tallet hvor alt fra bruk av laminærpro-
filer til nye konstruksjonsmetoder ga store forbedringer av ytelsene. 

Dersom en f.eks. sammenlikner en 
LS1f fra første del av 1970 tallet og 
en fabrikkny LS8, er det ved første 
øyekast ikke så store forskjeller, 
begge flyene ser moderne ut i for-
men og er kurante flymaskiner med 
bra flyegenskaper. En LS8 har bedre 
ytelser, (det skulle bare mangle 
etter nesten 30 år!) men forskjellen 
er ikke så stor som spranget mellom 
et 15m fly som Olympia-Meise fra 
1940 med glidetall på 25 til Foka 
eller Phoebus på 60-tallet. 

Tross denne likheten har det skjedd 
en del innen seilflykonstruksjon de 
siste 40 årene. Dagens fly represen-
terer i høy grad en evolusjon fra vel-
lykkede konstruksjoner fra slutten 
av 60- og begynnelsen av 70-tallet, 
hvor det har vært mye fokus på 
detaljforbedringer og brukervenn-
lighet. Denne artikkelen tar for seg 
en del av historikken til glassfiber-
seilflyene som er "stamfedrene" til 
dagens produksjon og utiklingen in-
nen aerodynamikk og konstruksjon 
fram til dagens fly. Utover teoretisk 
og historisk informasjon, håper jeg  
at dette også kan være nyttig les-
ning for de som kan tenke seg å 
kjøpe et brukt seilfly.

Historikk:
De første glassfiberflyene - 60-tallet
De akademiske flyklubbene ved de 
tekniske universitetene og høys-
kolene i Tyskland har vært pådri-
vere for seilflykonstruksjon siden 

H301 Libelle var i serieproduksjon allerede i 1964. 

ASW-12 hadde ikke luftbremser, kun flaps 
og bremsefallskjerm. 

Akaflieg Darmstadt 
D36 fra 1964 

Diamant 18 fra FFA i Sveits 
BS1
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Mange spådde standardklassens  
død med 15-m klassen, men ut-
viklingen har gått parallelt videre i 
begge klasser med nye standardk-
lasse fly som LS4 og DG-300 basert 
på erfaringer med henholdsvis LS3 
og DG-200. Senere kom Discus, 

ASW24, LS7 og SZD-55 som var helt 
nye konstruksjoner og LS8 som i 
praksis er en LS6 uten flaps. 15m 
fly som ASW20, DG-200, Ventus 
og senere LS6 ble etterhvert levert 
med ekstra tipper for 16.6, 17 og 
senere 18 meter vingespenn som 
ble populært blant hobbyflygere i 
Europa. 

Særlig for tyngre selvstartende 
seilfly som DG-400 og Ventus-CM 
var litt ekstra vingespenn nyttig un-
der svake forhold. Gjennom 80 og 
90 tallet fram til dagens fly har det 
vært ytterligere fokus på gode fly-
egenskaper, sikkerhet, komfort og 
brukervennlighet og i dag leveres 
både standard klasse fly som LS8 og 

ASW28 eller 15m fly som Ventus-2 
og DG-800 i versjoner med avtag-
bare 18m tipper og "turbo" hjem-
hentningsmotor eller som selvstart-
ende motorseilfly. Men prisene har 
utviklet seg deretter... 

1966.)  Cirrus gikk til topps i VM i 
Polen i 1968 med Phoebus C og Dia-
manter på de neste plassene, mens 
standardklassen (hvor det ennå 
ikke var så mange glassfiberfly) ble 
vunnet av en Sveistiskbygget Elfe i 
tre og aluminium.  Deretter fulgte 
diverse Std Libeller, Phoebus A og 
ASW15. 

Glassfiberæraen var definitivt 
kommet.  Glasflügel Standard 
Libelle H-201 ble produsert i over 
600 eksemplarer og var fram til 
1975 det glassfiberflyet som var 
bygget i størst antall. H-301 Li-
belle ble erstattet av H-401 Kestrel 

17, som var konstruert av Dieter 
Althaus og Josef Prasser etter nye 
forskningsresultater ved vindtun-
nelen i Stuttgart og fløy første gang 
i 1968. Kestrel hadde en ny kropps-
form med innsnevring bak vingen, 
Wortmann-profilet FX 67-K-170, 
ble meget populær i åpenklassen 
og er konstruksjonsmessig også en 
stamfar til fly i 15-meter klassen 

som kom 8-10 år senere. Kestrel ble 
senere bygget i 19 meters versjon 
på lisens av Slingsby i England og 
var også utgangspunkt for Glasflü-
gel 604 med 22 m vingespenn.

70-tallet – glassfiber tar over 
Etter åpen Cirrus kom Holighaus 
med Standard Cirrus i 1969 og Tor 
Johannessen kom på 8-plass i VM 
i Marfa, Texas i 1970 med en Std. 
Cirrus. Standardklassen ble denne 
gang vunnet av Helmut Reichmann 
i en LS1 og åpenklassen av George 
Moffat i Nimbus 1, som var en pro-
totype basert på Cirrus med 22 m 
vingespenn og det første seilfly med 
50 i glidetall. (Disse ytelsene ble 
overskredet av 2-seteren SB-10 fra 

Akaflieg Braunschweig med 29 me-
ter vingespenn og beste glidetall på 
53 som fløy første gang i 1972. Med 
SB-10 ble kullfiber tatt i bruk for 
første gang og flyet var en videre 
milepæl innen seilflykonstruksjon.)

Gjennom 70-årene ble standard-
klasseflyene videreutviklet med 
tanke på bedre ytelser i høyere 
hastigheter og brukervennlighet. 
Standard Cirrus ble bygget i over 
600 eksemplarer, deriblant 200 på 
lisens hos Grob og en del i Jugo-
slavia. Senere versjoner hadde 
bedre luftbremser og en del andre 
mindre forbedringer. Nimbus 2 var 
en videreutvikling av Nimbus 1, 
men mer håndterlig med 20 meter 
4-delt ving og T-hale.  Schleicher 
videreutviklet ASW15 til 15B og 
kom senere med ASW19, mens 
Nimbus-2 konkurrenten ASW17 
erstattet ASW12.  LS1 kom i stadig 
nye versjoner og LS1-f som kom i 
1974 hadde kropp med hood som 
åpnet framover som er vanlig på 
dagens fly. 

Polakkene holdt lenge stand med 
trefly som Cobra 15 og 17, men 
også de kom etter med glassfiber-
fly som Jantar 1 (19m) i 1972 og 

Jantar Standard i 1974.  I likhet 
med de andre tyske konstruktørene 
var også Wilhelm Dirks (D-en i DG) 
aktiv i Akaflieg Darmstadt, hvor han 
konstruerte standardklasseflyet 

D38 tidlig på 70-tallet. Dette ble 
prototypen til DG-100 og starten på 
Glaser-Dirks.   Etter erfaringer med 
lisensbygging av Standard Cirrus, 
startet Burkhart Grob produksjon 
av Astir, som var et standardklasse-
fly for klubb-bruk konstruert av 
Eppler med relativt stort vingeareal 
og "snille" fly-egenskaper. Grob 
rasjonaliserte serieproduksjon av 
glassfiberfly med en forenklet op-
pbygging av vingebjelker etc og fikk 
dermed reduserte produksjonskost-
nader sammenliknet med konkur-
rentene.  (Visstnok brukte Glasflü-
gel 4 ganger så mange arbeidstimer 
på å bygge en Club-Libelle som 
Grob trengte for å produsere en 
Astir, og de ble dermed utkonkur-
rert på pris.)

15-m klassen 
Regelverket i standardklassen på 
første del av 70-tallet tillot kom-
binerte flaps og luftbremser, og 
prototypen LS2 som hadde flaps 
og FX 67-150 profil vant VM i 1974 
med Reichmann bak stikka. Det 
finske flyet PIK 20 var konstruert 
etter samme prinsipper, og finnen 
Nurminen kom på 13 plass med 
prototypen. PIK 20 kom raskt i serie- 
produksjon og PIK 20 B gjorde rent 
bord med de 3 første plassene i VM 
i Finland i 1976.  Dette var hardt å 
svelge for de etablerte tyske seilfly-
produsentene, og tyskerne klarte 
å få igjennom et forbud mot flaps i 
standardklassen og opprettelse av 
en ny 15-meter "racing class" uten 
restriksjoner på flaps og luftbrem-
ser slik at de skulle få tid til å utvikle 
sine egne konstruksjoner. Dermed 
kom LS3, Glasflügel Mosquito (som 
var Hänle's siste konstruksjon før 

han døde i en slepeflyulykke), 
Schemmph-Hirth Mini-Nimbus og 
ASW20 og PIK 20 D med vanlige 
bremser. 

15 meter klassen i VM i Frankrike 
1978 ble vunnet av Helmut Reich-
mann med Akaflieg Braunschweig's 
SB-11 som hadde Fowler-flaps  

med variabel vingegeometri og 
var bygget helt i kullfiber. Variabel 
vingegeometri er komplisert og 
dyrt og har ikke fått noen videre 
utbredelse utover eksperimentelle 
fly.  Med PIK 20 og fly som Mini-
Nimbus-C og Hornet C kom kullfiber 
i bruk på serieproduserte seilfly, 
noe som muliggjorde lavere vekt og 
tynner vingeprofiler.  Dette bidro 
også til høyere maksvekt og større 
vanntanker. Tidlige glassfiberfly 
hadde bare plass til 50-80 liter 
vann, men med 15-meter klassen, 
ble 100-140 liter vanlig. I USA går 
mange seilfly som “Experimental” 
og en del amerikanere hadde modi-
fisert sine fly med større vanntank-
er å kunne fly med vingebelastning 
på over 50 kg/m2 under sterke 
forhold i Texas etc.  For VM i Hobbs, 
New Mexico i 1983 kom derfor fly 
som ASW20B og LS4a med store 
vanntanker og maksvekt på 525 kg. 
Dette har etterhvert blitt vanlig, og 
i dag flys det gjerne med betydelig 
mer vannballast enn for 20 år siden. 

Glasflügel Kestrel 17 
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Cirrus 18m konstruert av Holighaus. 

Pik20B, levert i farget epoksy. 

DG-200 med 17 meters vingetipper. 

Phoebus A GGJ, et av norges første glassfiberseilfly.  
Her sammen med 2 LS-4. Foto: Erik Eldegard. 

LS8 “TT” fra 1999 med LS1 “G6” fra 
70-tallet i bakgrunnen. 

Jantar Std. 3 fra 1984, her LN-GRJ  
på Notodden.

Akaflieg Braunschweig SB10, 
stamfar til 80- og 90-tallets 

åpenklassefly. 

Akaflieg Braunschweig SB11, 
 vinner av VM i 1978. 



Figur 2: NACA 63-2-615

Figur 3: Eppler 403, i bruk på Phoebus.

Superflyet ETA med glidetall rundt 70Utiklingen fram til i dag
Den polske SZD-56-2 Diana-2 er 
optimalisert til de grader for ytelse 
at en omsider har kommet opp i 50 
i beste glidetall med et 15-meter 
fly. Diana 2 har gjort det meget bra 

i konkurranser, men siden det er 
trangt i cockpit og flyet ikke er like 
brukervennlig som andre 15 og 18 
meter fly, har den ikke blitt noen 
kommersiell suksess.  Vi ser heller 
at 18-meters klassen tar over for 
15-meters klassen.

Åpenklassen har med fly ASW22 

og Nimbus 3/4 med vingespenn 
på over 25 meter kommet opp i 
så store dimensjoner at litt ekstra 
kroppslengde og tverrsnitt ikke 
spiller noe særlig rolle for luftmot-
standen. 2-seter versjoner som 
ASH-25 og Nimbus-4D har derfor 

blitt populære, og de fleste store 
åpenklassefly som selges i dag er 2 
setere. Superflyet ETA med nesten 
31 meter vingespenn og konkur-
renten EB-28 er begge konstruert 

som 2-setere. (Enseterversjonene 
Nimeta og EB-29 er kun bygget i ett 
eksemplar hver.) 

I tillegg har vi fått 20-m tosetere 
som Janus og senere Duo-Discus 
og DG-1000 med ytelser som gode 
15m fly. Disse flyene er ideelle til 
strekktrening og har blitt meget 
populære.Også her ser vi en evolu-
sjon mot bedre brukervennlighet. 
3-generasjons flyene Duo-Discus XL 
og Arcus er eksempler på dette. 

Schleicher's ASH-30 MI er er 
erstatter av ASH-25 med fokus 
på komfort og bedre ytelser, men 
vingespennet holdes til 26.5 meter.  
Schemmp-Hirth's nye Quintus og 
søsterflyet Antares 23E har brutt 

trenden mot større fly i åpenk-
lassen.  Schleicher har gjort det 
samme med ASH-31, som har 21 
meters vingespenn for åpenklassen 

og kan flys som 18 meter versjon i 
18 meters klassen.

En interessant nykommer er 
15-meter flyet Duckhawk fra Wind-

ward performance i USA, som er 
bygget med pre-peg kullfiber på 
industrielt vis og  har et sideforhold 
på 30 og tomvekt på bare 180 kg.

Aerodynamikk: 
Jeg vil ikke gå innpå grunnleggende 
aerodynamikk om løft og motstand 
her (ta en titt i Svæveflyhåndboken),  
men dersom vi tar for oss de for-
skjellige luftmotstandskomponen-
tene på et moderne seilfly, ser vi at 
ved lave hastigheter som ved min-
ste synk og beste glidetall, utgjør 
indusert motsand den største an-
delen av den total luftmotstanden. 
Etterhvert som hastigheten øker og 
vingens løft reduseres, utgjør ving-
ens profilmotstand og motstanden 
fra kropp og hale større og større 
andel av flyets totale luftmotstand 
mens den induserte motstanden går 
mot null. (figur1)

Den induserte motstanden redu-
seres med større sideforhold, og 
kan også reduseres noe med en 
elliptisk løftefordeling på vingen. 
Dersom vingespennet er begrenset 
til 15m støter en både på prak-
tiske problemer m.h.p. styrke, lite 
vingeareal og økt profilmotstand 
dersom en øker sideforholdet. 
(Amerikaneren Schreder's stan-
dardklassefly HP-15 fra 1969 hadde 
et sideforhold på 33 og skulle ha et 
beste glidetall på 45, men den steg 
som en murstein og var en fiasko.) 
Vanlig sideforhold på std/15m fly 
har derfor ligget rundt 20-23. Se-
nere fly som ASW27 og Diana 2 har 
kommet opp i respektive 25 og 27 
i sideforhold uten at det går utover 
flyegenskapene. 

Profilmotstanden utgjør den andre 
hovedandelen av luftmotstanden 
på et seilfly og en bør tilstrebe 
laminær strømning og minst mulig 
luftmotstand på både over- og 
undersiden av vingen over et størst 
mulig hastighetsområde. Eventuell 
overgang til turbulent strømning 
bør skje som finturbulent strømning 
og uten at luftstrømmen separer fra 
vingeoverflaten. 

Vingeprofiler
Laminær-profiler fra NACA i USA 
(forløperen til NASA), kom i bruk i 
seilfly på slutten av 40-tallet. Lam-
inær-profiler setter store krav til 
profilnøyaktighet. Et godt eksempel 
er RJ-5 (bygget av Harland Ross og 
Dick Johnson) fra 1950, som først 
bare oppnådde 34 i beste glidetall, 
men etter mye slipe- og sparkelar-
beid på vingene og mindre modi-
fikasjoner ble målt til 40 i glidetall.  
(Med dette flyet satte Dick Johnson 
verdensrekord i distanse på 861 km 
i 1951.)  

Profilet i bruk på RJ-5, NACA 63-
2-615 var et NACA profil av "63" 
serien med laminær strømning 
fram til 30 % av vingekorden fra for-
kanten. Denne profilserien var en 

del i bruk på seilfly på 50-60 tallet, 
mens enkelte andre NACA profiler 
(64 og 65 serien med et større om-
råde med laminær strømning), etter 
sigende resulterte i lett skumle 
flyegenskaper, og derfor gjerne ble 
kombinert med turbulente profiler 
i vingetippen som fungerte bedre 
ved lavere Reynoldstall (d.v.s. liten 
vingekorde). (figur 2)

   
Ved universitetet i Stuttgart hadde 
professor Richard Eppler i vindtun-
nel laboratoriet gjort mye forskning 
på utvikling av laminarprofiler og 
"Eppler profiler" kom i bruk i seilfly 
som Phoenix, Phoebus og BS-1 på 
60 tallet. (figur 3)

Eppler's assistenter (og senere pro-
fessor) Francois-Xavier (FX) Wort-
mann og Dieter Althaus utviklet på 
60-tallet mange seilfly og modell-
flyprofiler og skrev en "Bibel", den 
såkalte Stuttgarter Profilkatalog.  
Wortmann profilene ble tatt i bruk 
på D-36 og av de fleste seilflykon-
struktørene på 60-tallet.  Valg av 
vingeprofil for seilfly var gjerne et 
kompromiss mellom lav motstand, 
gode løftegenskaper og tykkelse 
for å kunne bygge en ving med 
høyt sideforhold. Profilet i vingero-

ten på D-36, FX 62 K 131 var bare 
13.1% tykt og konstruert for bruk 
med flaps (derav en K for "Klappe" 
i betegnelsen mellom årstall og 
profiltykkelse.) (figur 4)

For de fleste serieproduserte fly var 
det vanlig å velge et relativt tykt 
profil i roten og et tynnere i tip-
pen, eksempler er det 19.6 % tykke 
profilet FX 66 S 196 som ble brukt i 
vingeroten på bl.a. LS1 og Cirrus og 
FX 60-126 (12.6 %) som var vanlig 
i vingetippen på mange seilfly på 
60-70-tallet.  (Figur 5 og 6)

I 1967 kom Wortmann med en 
ny serie vingeprofiler spesielt 
konstruert for bruk med flaps, FX 
67-K-170/150 (17% eller 15% tykke 
varianter), som skulle være betyd-
elig bedre enn tidligere profiler.    
Flapsen gir en endring i profilets 
krumning og dermed mindre behov 
for endring av innfallsvinkel, og 
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Figur 4: FX 62 K 131

Figur 5: FX 66 S 196

Figur 6: FX 60-126

20E, selvstartende elektroseilfly med  
norske bidrag. 

ASH-31, her Øyvind Moe's «OM».  

23M, nytt  åpenklassefly fra  
Schemmph-Hirth.

Duckhawk fra Windward Performance, 
interessant nytt konsept fra USA.

ASW-22 BLE, vinner av mange VM i  
åpenklassen. norske bidrag. 

ASH-25 over Alpene.  
Legg merke til kroppsformen. 

Diana 2, 15 m fly med 50 i beste glidetall. 

Bidrag til polaren på en ASW27 fra forskjel-
lige typer luftmotstand.  



dermed reduksjon av parasittmot-
stand fra kropp og haleflate.(Figur7)

Disse vingeprofilene kom som 
nevnt i bruk på Kestrel og ble 
nærmest standard på seilfly med 
flaps utover 70-tallet og var bl.a. 
i bruk på Pik-20, LS3, Mosquito, 
Nimbus, åpenklasse Jantar, DG-
200/400 og Janus. FX 67-K-profilene 
ga nok gode ytelser, men viste seg 
å være ømfientlige for fluer og regn 
og kreve høy profilnøyaktighet for å 
komme til sin rett. Det var nok ikke 
tilfeldig at Schleicher's seilfly som 
ASW17 og 20 som fortsatt benyttet 
det samme profiler som D-36 (FX 62 
K 131 og FX 60-126 i tippen) klarte 
seg bedre med "bugs" og i regnvær 
enn noen av konkurrentene.  

Senere utvikling av vingeprofiler 
har fokusert mye på bedre egens-
kaper m.h.p. regn og fluer ("bugs") 
og mindre motstand i høyere 
hastigheter.  Et eksempel er Wort-
mann FX 79 K 144 som var i bruk på 
Ventus og Nimbus 3 og en Lemke-
modifisert versjon av dette profilet i 
bruk på LS6.  (Figur 8)

På noen profiler er det gunstig 
med en turbulator for å skape en 
kontrollert overgang til turbulent 
strømning. Riktig plassering av 
turbulatoren er meget viktig og 

avhenger av profilets form. (Dick 
Johnson har eksperimentert mye 
med dette.) 

I de senere årene har Universi-
tetet i Delft i Holland og professor 
Loek Boermans blitt ledende innen 
seilflyaerodynamikk og utvikling av 
vingeprofiler. Eksempler på profiler 
fra Delft er  DU 84-158 (ASW24), 
DU 99-146 (ASW28) etc. Et annet 
eksempel på nye profiler er Kubrin-
skis KL-002-128 profile på Diana-2. 
I tillegg til studier i vindtunnell, har 
IT-revolusjonen har gitt sitt bidrag 
også innen aerodynamikk, med 
bedre beregnings- og simulerings-
programmer.

Takket være bedre forståelse av 
teorien rundt laminære avløsnings-
bobler og turbulent luftstrøm ser 
man i dag hvorfor noen vingepro-
filer fra slutten av 80-tallet (bl.a. 
i bruk på ASW24, LS7 og DG-600) 
fungerte dårligere enn ventet i 
turbulent termikk. Nyere teori har 
også bekreftet at profilet på LS6 (og 
LS8) var utrolig vellykket og forut 
for sin tid. Lemke's profilmodifi-
kasjoner basert på egne erfaringer 
fungerte nok vel så bra som teori-
en!  

De nyeste seilflyene som Antares 
og Diana-2 har varierende vinge-
profiler utover hele vingen, opti-
malisert i forhold til vingekorden og 
strømninger i roten og ved vinget-
ippen. I tippen brukes modellfly-
profiler, som er bedre tilpasset den 
smale vingekorden. (Figur 9)
Vingetipper er et kapittel for seg. En 
elliptisk vingeform er optimal med 
tanke på indusert motstand, men 
kan gi problemer i lavere hastighet 
fordi den smale vingetippen staller 
før vingerota og resulterer i flikk. 
Winglets fungerer som en vertikal 
forlengelse av vingen og gir dermed 
økt sideforhold og lavere indusert 
motstand. Siden en winglet er 
vertikal, bidrar den ikke til ekstra 
løft, men gir profilmotstand som en 
forlenget vingetipp og dermed mer 
drag i høyere hastigheter.  

De første serieproduserte seilfly 
med winglets var franskbygde 
ASW20 FP med 1 meter høye 
smale winglets. Beste glidetall med 
winglets ble målt til 45 (mot 42 
uten winglets) men flyet viste seg å 
gå dårligere enn en vanlig ASW20 i 
hastigheter over 120 km/t. Senere 
har både praktisk prøving og feiling 
og vitenskapelig forskning ledet til 
mindre winglets (f.eks. Masak og 
Maughmer- winglets) som gir bedre 
ytelser ved termikksirkling og beste 
glidetall uten at det går ut over 
ytelsene i hastigheter opp mot 200 
km/t. (Bilde 1)

Kroppsform
Tidligere var seilflykropper formet 
som en slags "sigar" med dråpe-
form, men på slutten av 60-tal-
let viste vintunnelstudier at det 
var gunstig å redusere kroppens 
overflateaeral, særlig bak vin-

gene. Det ble dermed vanlig med 
kroppsform med en innsnevring 
bak cockpit, slik som på Kestrel og 
(mer ekstremt) på toseteren FS-31 
og senere ASH-25.  Senere har det 
ikke skjedd så mye på kroppsdesign, 
det gjelder først og fremst å holde 
kroppstverrsnittet lavt. Nyere forsk-
ning har vist at neselengden har 
liten betydning for luftmotstanden. 
Dette betyr at en kan bygge inn litt 
lengre nese som kan fungere som 
støtabsorberende sone uten at det 
går utover ytelsene.

Vinge-kroppsoverganger har man  
tidligere ikke hatt så mye kunnskap-
er om, men det er klart at sprekker 
og åpninger, f.eks. ved enden av 
flapsen er ugunstig. LS4 er et eks-
empel på et fly med godt utbygget 
vinge-kroppsovergang for redusert 
motstand i høyere hastighet. I de 
siste årene har det vært en del 
forskning rundt strømnings-bildet 
i vinge-kroppsovergangen og det 
har vist seg at luftstrømmen rundt 
kroppen gir en effekt som endret 
innfallsvinkel på den innerste 
delen av vingen (alpha-flow) og 
at luftstrømmen her separerer fra 
vingeoverflaten. Et annet problem 
er separasjon av det turbulente 
grenseskjiktet ved kroppen på 
grunn av vingeforkanten.  Nye fly 
som Antares, ASW28 og Diana-2 
har derfor et turbulent vingeprofil 
på den innerste delen av vingen 
tilpasset vinge-kroppsovergangen 
for å få en kontrollert overgang i 
fin-turbulent strømning og redusert 
luftmotstand. (Figur 10)

Oppbygging og konstruksjon-
steknikk:
Bygging av komposittseilfly er 
fremdeles håndarbeid og gjøres 

stort sett på samme måte i dag 
som på 1960-tallet. Vinger bygges i 
negativformer med skall av glassfi-
berarmert epoksy i sandwich med 
et skumlag som støttestoff. Det 
har vært en viss rasjonalisering av 
produksjonsmetodene med fer-
digstøpte vingebjelker som limes 
inn i vingeskallet i stedet for støp 
av vingebjelken vått-i-vått direkte i 
vingeformen.  

Takket være data-assisterte kon-
struksjons- og produksjonsverktøy, 
kan vingeformer nå skjæres ut med 
datastyrt fres som gir god profil-
nøyaktighet og sparer tid. Men 
dette krever spesialutstyr og koster 
derfor mye penger. Kull (karbon) fi-
ber er mye stivere enn glassfiber og 
gjør det mulig å bygge fly med tynn-
ere vingeprofiler og høyere side-
forhold. Aramid-fiber (Kevlar) har 
høyere strekkfasthet enn glassfiber 
og brukes blant annet i cockpit og 
vingerot for beskyttelse av piloten. 
Men disse materialene er dyrere og 
vanskeligere å håndtere enn glass-
fiber og vanlig glassfiber er derfor 
fremdeles det viktigste materialet 
for seilflykonstruksjon. 

I de senere år har en del kon-
struktører jobbet mye med forbed-
ring av den passive sikkerheten 
rundt cockpit. Særlig Gerhard 
Waibel har jobbet mye med dette. 
Kroppen til ASW24 og senere fly 
som ASH-26, ASW27 og ASW28 har 
derfor kraftige bjelker i cockpitram-
men som beskytter piloten og en 
deformasjonssone i nesa. Dette er 
drevet enda lengre med sikkerhet-
scockpiten på Antares som har dratt 
nytte av erfaringer fra kræsj-test av 
Formel-1 biler. 

Men også fly fra andre produsenter 
har en relativt sikker grunnkon-
struksjon av cockpit, selv om dette 
kanskje ikke har vært mest i fokus 
under utviklingen og markedsføring 
av flyet. Redningssystem for rask 
utstigning av flyet (NOAH) eller hvor 
hele flyet kan reddes i fallskjerm er 

nå også kommet på markedet. En 
annen viktig detalj er automatiske 
rorkoplinger. Hänle og Glasflügel 
innførte automatiske koplinger av 
høyderor og bremser allerede på 
60-tallet og DG var også tidlig ute 
med automatiske rorkoplinger på 
sine fly. I dag er automatiske ror-
koplinger "system Hänle" eller "sys-
tem DG" standard på alle nye fly. 

Hva bringer  
framtiden?
På begynnelsen av 70-tallet trodde 
man at 40 i glidetall var det beste 
man kunne oppnå på et fly med 
15m vingespenn. I dag fokuseres 
det mere på gode stigegenskaper 
kombinert med bra ytelser i høye 
hastigheter (viktig i konkurranser) 
enn beste glidetall.   Allikevel har 
de beste flyene i 15m klassen  som 
Diana-2  kommet opp mot 50 i gli-
detall og har dermed bedre ytelser 
enn åpenklassefly fra 70 årene. ETA 
med over 30 meter vingespenn har 
beste glidetall rundt 70.  

Et studium utført av studenter ved 
Universitetet i Delft har vist at for å 
komme opp i et glidetall på 100/1, 
må et seilfly basert på dagens 
teknologi ha et vingespenn på 42 
meter.  Dette blir for dyrt og kom-
plisert også for åpenklassen! Som 
vi ser med ASH-31 og Quintus går 
trenden heller mot mindre og mere 
brukervennlige konstruksjoner. 

Kanskje vil nye materialer eller 
radikale endringer i flykonstruks-
jon som flygende vinger resultere 
i bedre ytelser?  Forsøk i vindtun-
nel har vist at bruk av grensesjikt 
innsuging på vingene drastisk kan 
redusere luftmotstanden slik at 
det ville være mulig å oppnå et 
beste glidetall på over 60 med et 15 
meter fly. Men grensesjiktinnsuging 
av luft krever pumper med eksterne 
energikilder, noe som ikke er tillatt 
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Figur 9: Varierende vingeprofil fra rot til tipp 
på Diana-2. 

Bilde 1: Vingetipp med winglet på Quintus.

Figur 10: Strømningsbilde rundt vingerota.

Figur 7: FX 67-K-150

Figur 8: FX 79 K 144



Lade flyplass i Trondheim var 
arnestedet for mang en flyinteres-
sert på 50-tallet. Samtidig ble det 
drevet en aktiv vervekampanje i 
Trøndelagsfylkene for å få flere 
medlemmer.  Kjell Berge var en av 
seilflyinstruktørene den gang, og 
sammen med mange andre skapte 
han interesse og aktivitet. Han var 
den åttende Sølv-C innehaveren 
her i landet, og fortsatt er han ivrig 
forkjemper for seilflymiljøet i lands-
delen, selv om Trondheim flyklubbs 
seilflyavdeling nå er lagt ned.

Egen seilflyavdeling
Kjell Berge forteller at det var 
motorflyging det dreide seg om 
først i Trondheim flyklubb. Svært 
mange av de nye rekruttene søkte 
seg til samarbeids- og naboklub-
ben, Norges Tekniske Høgskoles 
Flyklubb, NTHF, som hadde tilbud 
til både seilfly- og motorflygere.  De 
yngre seilflygerne var en aktiv gjeng 
både på Lade og på samlinger i fjel-
let i påskeferiene.

Senere på 60-tallet gjennomførte 
NTH Flyklubb samlinger på Øysand. 

Seilflystatutten
For å øke interessen for at yngre 
seilflygere fortsatte utviklingen 
som seilflygere, stiftet Kjell Berge 
og Gøsta Johansson Trondheim 
flyklubbs Seilflystatuett. Pengene 
til statuetten ble gitt av stifterne 
selv. Seilflystatuetten skulle hvert 

år tilfalle den seilflyger som under 
året oppnådde flest poeng etter et 
visst skjema. Første vinner ble Kjell 
Struck i 1958. Kjell Struck satte for 
øvrig norsk rekord i varighet med 
mer enn 13 timer og 15 minutter i 
1958.

De yngre flygerne utgjorde majori- 
teten blant flygerne disse årene. 
Det var nemlig derfor naturlig at 
Trondheim Flyklubb også etablerte 
egen selflyavdeling. I 1951 var 
avdelingen en realitet med den 
Gøsta Johansson som leder, Nils 
Værås som kasserer, Reidar Rønne 
som kasserer, Kjell Berge og Harald 
Holm som styremedlemmer.

-Den første tiden gikk med til å 
finne frem til materiell og en sunn 
økonomi, minnes Kjell Berge.

I 1952 klarte avdelingen å leie 
et seilfly – en Eon Baby -  fra NAK. 
Nå ble det sving på seilflygingen i 
klubben.  Noen år senere skaffet 

seilflyavdelingen sitt eget seilfly, en 
Grunau Baby LN-GGO, og på midten 
av 50-tallet leide klubben også en 
Bergfalke fra NAK, LN-GAI.

Seilflystipend
Luftforsvaret var en viktig brikke 
i seilflyutdanningen disse årene.  
Gjennom NAK var det mulig å søke 
på stipendier fra Luftforsvaret. Den 
første store seilflyskolen i regi av 
NAKs stipendmidler ble avholdt på 
Haslemoen i Våler i 1952. Denne 
formen for sommersamlinger ble en 
stor suksess, og sommersamlinger 
var kommet for å bli. Tønsberg kom 
tidlig med der Jarlsberg flyplass 
var stedet. I 1957 og 1958 ble det 
arrangert seilflyskole i Trøndelag, 
den gang på Øysand i regi av NAK. 
I 1959 overtok Trondheim flyklubb 
arrangementet selv. Hvert år ble 
det avholdt sommersamlinger, del-
vis dekket at stipendmidler fra Luft-
forsvaret. For Trondheim Flyklubbs 
vedkommende ble både Øysand og 
Røros benyttet som flyplasser, etter 
at Lade flyplass ble lagt ned.

De gyldne årene – 
i dagens FAI-klasser.  Denne type 
teknologi vil kanskje komme i 
bruk på spesialfly for jordomfly-
ging eller liknende. Ellers ser vi 
mange nye ideer fra produsenter 
av ultralette seilfly, et alternativ 
til kostnadspiralen.  Tiden vil vise 
hvordan utviklingen går videre!  

----oOo----
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Kjell Berge (i baksetet) i LN-GAI, innleid Bergfalke fra NAK.

De gylne årene kaller mange de tidligere tiders  
seilflyging. De årene ung og gammel stiftet 
bekjentskap med sportens mange muligheter 
og fantastiske opplevelser.  Trondheim flyklubb  
var en av klubbene som opplevde gullalderen  
fra egen flyplass og ikke minst støtte fra luft-
fartsmyndighetene og luftforsvaret. 

Av Jan Erik Kregnes

Gøsta Johansson 

Kjell Berge som ung  
seilflyinstruktør. 

-Slik rekrutterte vi på 
50- og 60-tallet!

Gøsta Johansson er den første 
gull-C innehaveren med diamant 
her i landet, oppnådd i 1972. 

Rekrutteringen
Kjell Berge er klar på at enhver 
som driver seilflyaktivitet må ha en 
base å operere fra.  Det å være på 
et sted en dag, for så å flytte den 
neste, er uholdbart. En helt klar 
forutsetning er en fast base med 
sikre avtaler.  Det neste er å utvikle 
aktiviteten. Skal du lære andre å fly 
må det flyes! Mye! Da kommer de 
interesserte. 

Vi hadde stipendieordningen. Det 
ga flere interesserte muligheten. Nå 
er det riktignok mye penger blant 
mange, men også mange å konkur-
rere mot. Annen sport, speideren, 
korpset, motorklubber eller hva det 
nå måtte være. Vi må bli flinkere 
til å fortelle om vår aktivitet. Det 
rekrutterer også, sier Kjell Berge!

Kilde: TFKs nettsider

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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Seilflysport for 14 år siden:

Vimpelen på gardstunet viser vin-
dretning og  jeg føler at alt er 
forberedt riktig og nervene roer seg. 
360 grader rundt jordet - Ah! -

Hvilket jorde?, - det er langt og 
helt flatt. Opp mot vinden og god 
høyde over ledningsspennet og 
kurs for senterlinjen som er trak-
torsporene etter bondens sprøyt-
ing. Landing som på hjemmefeltet, 
men mye finere og kortere. Jordet 
viser seg å være rene stuegulvet -jeg 
blir helt forbløffet over hvor fint det 
gikk.  Min første utelanding er gjen-
nomført.

Termikkhatten i handa, solbriller 
av og pekefingeren på bondens 
ringeklokke - nervøsiteten er tilbake. 
Jeg hilser og presenterer meg og 
praten kommer lett i gang. Han har 
allerede observert flyet,men er inne 
for å få litt mat og en kaffekopp. Jeg 
blir invitert inn. Kaffe og kaker kom-
mer på bordet. Gården er praktfull, 
har navnet Indset, og nåværende 
driver er 12.generasjon. Under sam-
talen kommer det fram at forsvaret 
brukte jordet som feltflyplass en 
gang i tiden. Jag tråkker i salaten og 
kalIer karveåker'n for gulrøtter, og 
får straks en liten omvisning og litt 
bondsk lærdom innabords. Landings- 
avgift har vært oppe i bondelaget 
blir jeg fortalt, og jeg tilbyr straks en 
hundrings for tråkkinga i åkeren. Da 
oppdager jeg at forberedelsen for 
flyging ikke var fullkommen. Her står 
jeg uten penger. Fortøyninger hadde 
jeg heller ikke, men bonden yter 

service her også. Da 
dukker den yngre gen-
erasjonen opp, og jeg 
får skyss til Elverum, 
henter selv mannskap, 
henger og penger. Her 
gjelder det å holde hva 
man lover, ellers får vi 
alle et dårlig rykte! Her 
skal det lite til for at vi 
blir husket negativt for 
alltid. Dette handler 
altså om NAKs strekk-
leir (nå S/NLF, Red. 
anm.). Svenorkurs - fra 
14. til 19. juni. Svenor 
mangler noe med dansk i seg, da 
flere dansker hadde funnet vegen til 
Seilflysenteret på Elverum. Hele 17 
fly var i lufta hver dag og flere enn 
jeg,  fikk hilse på bonden. Litt for-
smedelig er det når danske Dan flyr 
bølger til 2.600 meter og halve fly- 
parken ellers står på jordet. Vi tar det 
igjen på avslutningsfesten, tenkte vi.  
Men man gikk fem på igjen, da Dan  
kommer med flere brett dansk øl. 

Vår egen Tommy og svenskenes 
Robban var gode og ikke minst 
trivelige instruktører. De tok oss 
med en tur i Duo Discus og Twin-
Astir, og mange gode tips kom fra 
baksetet. Det skal tas med at Tommy 
også havnet i den spirende åkeren 
en dag. 

Slepekapasiteten var fin med LN-
MOM og LN-NTH. NTH-Pawneen 
tiihører selvfølgelig NTH-klubben i 
Trondheim. Den var vakker gul og 

I seilflysport Nr 2 - 1999 sto et par artikler på trykk som førte til nok en fullbooket strekkleier året etter. En som for-
midlet erfaringene til en fersk elev på kurs og en full av tips fra en erfaren ringrev. Dette startet karrieren til noen av 
dagens strekk, -og konkurransepiloter. Jeg var en av dem og husker at etter å ha lest artiklene gang på gang gjennom 
vinteren, kriblet det støtt i «seilfly-genet» i ventetiden frem til kurset startet sommeren etter. Her kommer disse 
sakene på nytt. God lesing, hilsen Ole B.

Strekk-kurs på Elverum!

blå - sikkert en hevn fra svenskene 
som en gang i tiden fikk levert et 
rødt, hvitt og blått fra Norge. Sosialt 
blir det til hva du selv ønsker, men 
det blir litt til at "dere camper”, vi 
bor privat, -  og vi på internatet". 
Kanskje kunne dansken, svensken 
og nordmannen arrangere en be-
spisning hver med sine landsspesial-
iteter. Jeg kjenner allerede eimen av 
varm svensk punsj, ertersuppe og 
pannekaker. Jeg takker Robert, Tom-
my, NAK/ORS og alle deltagerne for 
en hyggelig uke på Starmoen.  Riks-
senteret får her en formidabel fly-
plass når den blir ferdig, så sørg for 
at du får lagt inn et besøk i sesongen 
eller meld deg på til strekkurs. Ikke 
tro at du er for dårlig - dette er for 
alle. Her er piloter i alle kategorier. 
Jentene satte også sitt preg på kurset 
i år. Tursen takk for arrangementet!

I Duo Discus over Rena under strekkleiren.
Foto: Tommy Kristiansen

 Tekst: Arild Riise, Toten og Gjøvik Seilflyklubb

Hjelp! - hva nå? - variometeret står konstant på 3 m synk og jeg ligger over skogen rett sør 
for Nordhue. I full fart mot åsen på østsia av Glomma, jorder er det nok av, men hvor er 
termikken? Det blir bare at par små rist borte på åsen og 500 meter er nådd på et blunk. 
Hektisk i cockpit, jordet er bestemt, blikket sveiper systematisk over terrenget mens trim 
og seler settes og strammes.

Fly mot målet! Dette høres banalt ut 
- men la meg forklare. En strekkfly-
gning består av glidninger i retning 
av målet med sirkling underveis. 
Uerfarne piloter har lite trening i å 
avgjøre hva som er godt eller dårlig 
stig i det man flyr inn i en boble – og 
har tendens til å svinge uansett. En 
1/4 sving i stig, 3/4 sving i synk - til 
dels vekk fra målet - det er dårlig bu-
tikk. Det er helt kritisk å avgjøre om 
boblen er bra før man har svingt 90 
grader. En teknikk er derfor å holde 
god hastighet i det man prøver å 
svinge noe til den siden der vingen 
presses mest opp. HoId hastighet-
en oppe til du er sikker på at stiget 
er mer enn et blaff. Gå videre der-
som stiget avtar i løpet av de første 
sekundene. Etter hvert blir denne 
teknikken en del av flystilen - man 
S-svinger hele tiden for å møte den 
vingen som presses opp.

Når man er lavt
Dersom man er lavt, gjelder andre 
regler. Her gjelder det å komme seg 
opp så fort som mulig til normal ar-
beidshøyde. Hva som er lavt er en 
vurderingssak i hvert enkelt tilfelle. 
På en dag med 2000 meter skybas 
føler jeg meg lavt dersom jeg er un-
der 800 meter, avhengig av terren-
get.

I Gudbrandsdalen eller lignede,  
ville jeg foretrekke å sette mini-
mumshøyden et par hundre meter 
høyere. Jo Iavere man kommer,  jo 
mer er vi villig til å ta av stig.  

Hva er en god boble? 
En god boble er en boble som raskt 
lar seg sentrere.  Det er viktig å ikke 
kaste bort for mye tid med "umulige" 
bobler. Har man høyde kan man vur-
dere å gå videre. I bobler med andre 

Distanseflyging - en praktisk veiledning
De fleste utenforstående finner det utrolig at et seilfly kan tilbakelegge flere hundre kilometer 
med gjennomsnittshastighet på over 100 km/t. Pilotene som begynner med strekkflyging tilhører 
gjerne en av to kategorier: De som flyr sakte rundt oppgaven, eller de som flyr raskt til et jorde på 
første legg. Hva er hemmeligheten med det å fly fort og langt? Noen enkle teknikker kan gjøre at 
du får mer ut av flyet og været.

Av Jan Olav Endrerud Foto: Tommy Kristiansen

fly må man selvfølgelig ta hensyn, 
man kan ikke alltid fly med den has-
tighet og krengning man selv ønsker. 
Derfor kan en god boble med mange 
fly allikevel være en dårlig boble for 
deg! Finn en boble på egenhånd - 
dette kan styrke selvtilliten og øke 
stigehastigheten ! 

Flystil
Delfinflyging eller ikke? En del pi-
loter flyr aggressivt med store varia-
sjoner i hastighet. Jeg for min del 
blir sliten av dette, og prøver å holde 
en mer jevn hastighet. Fokus kan fly-
ttes ut på å planlegge turen videre  i 
stedet for å « jage» fartsmåleren

Ta initiativ!
Vær den første til å gå fra boblen. 
Det kan være betryggende å fly sam-
men med andre fly, men skalman bli 
en god seilflypilot må man stole på 
egne avgjørelser. Ingen blir bedre av 
å følge etter andre. Jeg har ofte lagt 
merke til at den første som går fra 
boblene relativt raskt får et lite for-
sprang på de andre. Den første kan 
fritt sentrere neste boble som han 
vil, de andre må innordne seg. I blå-
termikk bør man være mer tilbake-
holden med å gå  først.

Lær GPS’n
Ingen bør fly med GPS i flyet uten 
at man kan å bruke den. I 1998 var 
det et katastrofalt høyt antall mid-
airs i utlandet der man tror bruk av 
GPS har vært en medvirkende årsak.
(Bruk av GPS i cockpit var forholds-
vis nytt i 1998, Red. anm.) Denne 
trenden har fortsatt i 1999. Vi må 
ha blikket ut av cockpit – ikke bare 
for å oppdage andre fly og unngå 
kollisjon, men for å observere vær 
og terreng for å legge vår strategi. 
En nederlandsk klubb har montert 
tenningslås til GPS'ene - for å få nøk-
kelen må pilotene ha fullført kurs på 
GPS'en - noe å tenke på. Klubbene 
bør standardisere på en type GPS/
Flight computere, og håndholdte 
GPS'er bør monteres fast på instru-
mentpanelet.

Vannballast
 Den erfarne piloten kan begynne 
med å fly med vannballast. Dette 
betinger at man har flere titalls  timer  
på flytypen, og behersker flyet. Fyll  
50 liter de første turene. Ikke glem 
å varsle slepepiloten - du må ha mer 
hastighet i slepet! Utvis forsiktighet 
ved sirkling i lav høyde – du flyr et fly 
med øket vekt som har andre egen-
skaper enn du er vant med! Du vil 
erfare at flyet glir bedre, på bekost-
ning av stigehastigheten. Mengden 
vannballast avhenger av termikken, 
men de fleste fly kan ha 50 liter 
vann uten at det merkes i stor grad. 
Disse teknikkene kan brukes av alle, 
ikke bare piloter som skal fly strekk. 
Mer effektiv utnyttelse av flyet i de 
timene du har det til rådighet vil øke 
gleden ved å fly for alle, også for pi-
loter uten ambisjoner om strekkfly-
ging.

GODE RÅD: Ved å følge noen av de rådene 
artikkelforfatteren gir her, Iander du mindre 

ute, samtidig som du flyr stadig raskere.
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og jeg tror derfor det er riktig å 
bygge opp et tilbud rundt disse. 

Rekruttering
Rekruttering handler jo om å til-
trekke seg nye utøvere. Et viktig 
element for en organisasjon hvor 
fremtidig drift står i fokus er å 
rekruttere mer enn frafallet. Et vist 
volum av nyrekruttering må til, 
men det er altså like viktig å hindre 
frafallet. Mange benytter begrep 
medlemspleie om tiltakene som 
skal hindre frafall. Godt klubbmiljø 
og attraktive tilbud til medlemmer 
en sentrale stikkord i medlems-
pleien.

Vårt statistiske grunnlag er lite 
i en aktivitet som vår med så få 
utøvere. Vi har allikevel en hvis 
anelse om at de vi rekrutterer i dag 
i større grad blir værende. Dette 
kan jo skylds at vi er flinkere til å ta 
vare på de som kommer nå enn før, 
alternativt at de som nå kommer 
har er de med sterkest motivasjon. 
Videre vet vi med sikkerhet at vi 
rekrutterer 100 færre per år i 2012 
en hva vi gjorde for 10 år siden.

Unge eller voksne
Seilflyging er en aktivitet for både 
ung og gammel. Kjønnsrollemøns-
teret henger fortsatt sterkt igjen 
– kun 5% av medlemsmassen er 
jenter. Hvorfor i herrens navn er 
det slik!! Hvilke andre idretter er i 

samme klasse som oss her. Vår ut-
fordring må være å endre betydelig 
på denne prosenten. Det bør ligge 
et stort potensial i å fokusere på 
rekruttering av jenter. Hvorfor skal 
vi fortsette å vende oss bort fra 50% 
av landets befolkning?

Interessant er det også å registre at 
80% av dagens aktive begynte i 15-
års alder. Dette viste en håndsopp-
rekning på siste seilflykonferanse i 
2010. Jeg synes jeg har merket en 
tendens til at med økende gjennom- 
snittsalder i vår organisasjon foku-
seres det på rekruttering av de 
såkalte resurssterke menneskene – 
de som er ferdig med utdanningen, 
har fått store barn og hvor far igjen 
er sendt ut av huset for å opprett-
holde husfreden. Selvsagt skal vi 
også rekruttere i denne aldersgrup-
pen, men fremtiden bygges på 
ungdommen om vi skal tolke oss 
selv. Det er disse som skal drifte 
våre klubber som ressurspersoner 
om noen år.

Facebook
Vi er i ei brytningstid vil jeg si. Den 
teknologiske utviklingen har skutt 
veldig frem og informasjonstilfan-
get er så enormt i dag. Det samme 
gjelder tilbudet av aktiviteter. Det 
er mye mer vanlig i dag å delta på 
5-6 aktiviteter, en å ha en hobby 
med fult fokus. Klubbene må finne 

Når bøttehatten blir litt traust

De som har lest mine spalter over 
år vet at jeg tidligere har vært innom  
dette temaet. Jeg har fokusert på 
saker som blant annet moderniser-
ing av seilflyskolen og utdannings-
reformen. Når vi i dette nummer 
av Seilflysport skulle fokusere på 
rekruttering er det igjen anledning 
til sette ord på dette temaet.

Avskalling.
Flere har tatt til orde for at av-
skallingen i vår medlemsmasse 
skyldes at de innaktive faller av og 
at det blir igjen den harde kjerne 
av aktive medlemmer. Deres argu-
menter er at kjerneaktiviteten 
består – Vi flyr omtrent like mange 
timer nå som før og de siste årene 
har vi hatt en oppsving på rappor-
terte strekkflyginger. Noe som kan 
være et kvalitativt mål på at norsk 
seilflyging utvikles til det mer kvali-
tative.

At kvantiteten har gått ned er 
så sin sak. Det skyldes i hovedsak 
at færre elever tilkommer hvert 
år. Klart produksjonen av starter 
går ned da. Et lyspunkt er at stort 
sett alle klubber består selv i dag. 
Mange frivillige sjeler legger ned 
betydelig innsats i å holde hjulene 
i gang i klubber hvor hvert medlem 
minst har to verv hver. Det er for-
billedlig den innsats de legger ned.

For klubbene er selvsagt det ak-
tive medlemmet av mest betydning 

Av Steinar Øksenholt

 - Fra 700 medlemmer skal fremtidens bygges -

I seilflyseksjonen hadde vi storhetstiden på 80-90-tallet. 
Aktiviteten var høy og aldri har vi vært flere piloter og 
medlemmer. Med tanke på rekruttering har jeg mange 
ganger spurt meg selv – Hva var annerledes da? Mye har 
skjedd på 20-30 år og spørsmålet er vel egentlig om vi 
har fulgt med i tiden og utviklingen generelt i samfunnet.

Vil du fly? Sjekk blipilot.no
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SEKSJONSAKTUELT
Ledermøte
Ledermøte den 15. april ble avlyst 
da mindre enn 50% av klubbene 
hadde meldt sin ankomst. Deler av 
programmet vil bli flyttet til Seilfly-
konferansen på Golsfjellet første 
helgen i oktober.

Konkurranselederseminaret
Seminarte ble gjennomført for 
andre gang i sin nåværende form. 
Seminaret retter seg mot alle 
konkurranseleder i sentral regi samt 
klubber med Norges Cup. Inten-
sjonen er kompetanseoverføring og 
rekruttering av nye konkurransele-
dere. Samlingen var på alle måter 
vellykket selv om vi i år også savnet 
flere av NC-arrangørene. Nytt semi-
nar settes opp vinteren 2013.

18-åring på instruktørkurs
De nye EASA-reglene for sertifikater 
og utdanning åpner for instruk-

nå går mot ansettelser. Utviklingen 
av senteret, spesielt til det eksterne 
markedet, har løftet aktiviteten slik 
at økt bemanning er nødvendig 
om utviklingen skal holdes slik eller 
øke. Nå i mai ser det altså ut til at 
vi har funnet frem til en vertskaps-
familie som er villige til å flytte til 
Elverum og utvikle senteret videre. 
Vi håper derfor å kunne komme 
tilbake i neste nummer med en 
presentasjon av det nye vertska-
pet. Seksjonens ”alt-mulig-mann”, 
Steinar Øksenholt, fortsetter i rollen 
som daglig leder og med det over-
ordnede ansvaret både i seksjon og 
senter.

Økonomi
Den økonomiske driften av seksjon-
en er godt innenfor budsjett for 
perioden 2011-2012. Seilflysen-
teret driftes godt og gir fortsatt et 
godt overskudd hvor store deler 
nå tilbakeføres i oppgardering og 
vedlikehold. På tilskuddsiden økes 
bidragene til seksjonen litt i 2012 
som en følge av økte rammer til NLF 
som helhet. Også i 2012 har vi fått 
godt gjennomslag for junioraktivi-
teter med tilskudd fra NIF. Dette 
gir oss mulighet for å satse videre 
på vårt juniorlag, men også gjen-
nomføre de samlinger og aktiviteter 
som nå er blitt tradisjonsrike.

Teknikerutdanning
Seilfly-Norge trenger sårt flere 
aktive seilflyteknikkere. Mange 
klubber har ingen egen tekniker 
og presset på enkelte teknikere er 
stort. Derfor henstiller vi klubbene 
til å vurdere nyutdannelse av per-
sonell fra egne rekker. I samarbeid 
med Segelflyget gjennomføres store 
deler av utdannelsen på Ålleberg i 
september. For mer informasjon se 
her: http://www.nordic-gliding.org/
index.php/svedanor-2012/tekniske-
kurs.html Påmelding av norske 

klubbrepresentanter skjer via S/NLF 
som også sponser deler av utdan-
nelsen.

Svedanorkursene
Disse kursene er et allsidig tilbud til 
deg som ønsker å utvikle deg som 
seilflyger. Enkelte av våre kurs har 
fortsatt god kapasitet til å ta i mot 
flere deltakere. Finn mer informa-
sjon samt påmelding fra følgende 
sider: http://www.nordic-gliding.
org/svedanor.htm

Norges Cup og OLC 2011
I forbindelse med NM i klubb og  
åpenklasse avslutter vi to av kon-
kurransene fra 2011 med premie-
utdeling. I de år hvor det ikke er 
seilflykonferanse på høsten eller 
vinteren er det alltid litt vanskelig 
å finne den gode anledningen for 
dette. I år prøver vi derfor å gjen-
nomføre dette i forbindelse med 
avslutningen av NM lørdag 2. juni.

Kongepokalen
I 2012 har S/NLF Kongepokalen 
for utdeling i Norgesmesterskap. 
Dette skjer bare hvert tredje år da 
NLF kun har to kongepokaler til 
fordeling. Vår største utfordring på 
denne fronten er å samle mer enn 
15 piloter i en klasse. Så langt tyder 
påmeldingene på at Kongepokalen 
ikke blir delt ut. Synd at flere piloter 
tilsynelatene vurderer et hvileår når 
vi først har denne gjeve pokalen 
som henger meget høyt i norsk 
idrett. Konkurransesesongen startet 
så bra med 17 påmeldte til Norges 
Cup 1 på Starmoen og det med 
flere nye konkurransepiloter.

Luftsportsuka
Har du ikke planlagt ferien ennå, så 
legg turen til Starmoen 18.-22. juli. 
Her samles alle NLFs syv seksjoner 
til aktivitetsdager. Arrangementer 
er av, for og med aktive utøvere 

i alle disipliner. Intensjonen er å 
utøve den enkeltes aktivitet samt 
få anledning til å prøve de øvrige 
aktivitetene. På seilflysiden har vi 
lagt opp til å gjennomføre OLC-flyg-
ninger (strekkflygning) samt prøve 
den noe utradisjonelle konkurran-
sen 1000-meter’n (høydevinning). 
Det sosiale vil stå sentralt i arrange-
mentet – Kom og bli kjent med 
andre luftportsutøvere!

Junioruka
Du har kanskje sett at det på 
terminlisten er kommet til et ar-
rangement som heter Junioruka. 
Initiativet til dette kommer fra ung-
dommen selv som ønsket en uke 
på Starmoen med flyging på ulike 
nivåer. Det legges opp til et allsidig 
tilbud fra grunnskoling, acrosko-
ling og strekkflyging. I løpet av mai 
sender vi ut en invitasjon til piloter 
i rett aldersgruppe samt publiserer 
denne på weben. Arrangementet 
er ikke gratis, men overnatting og 
bespisning subsidieres sterkt fra 
potten av ungdomsmidler fra NIF. 
Flyging blir etter ordinære priser og 
de som har mulighet for å ta med 
eget materiell eller klubbmateriell 
oppfordres til dette.

Revisjon av instruktørhåndboken
Med revisjonsdato 1. mai utgis det 
en revisjon av instruktørhåndboken 
som i første rekke svarer opp tiltak 
knyttet til tilrådninger fra Statens 
Havarikommisjon for Transport 
(SHT) og Luftfartstilsynet. Dette 
gjelder blant annet en nye øvelse 
for gaggelflyging samt en presiser-
ing og tydeliggjøring av prosedyre 
for nødutsprang fra seilfly.

I forbindelse med overgangen til 
EASA-FCL (nye sertifikatforskrifter) 
vil både Instruktørhåndboken og 
Seilflyhåndboken være gjenstand 
for ytterligere revisjoner.

sin plass i dette og den sosiale 
arenaen i dag for en stor del av 
befolkningen heter Facebook 
og Twitter. Ungdommen er på 
denne arenaen, også en god del 
voksen og godt voksne er her. 
Men for vårt medlem i 60-årene, 
som fikk sitt første klubbinfo på 
et brevark skrevet med skrive-
maskin og masseprodusert som 
stensil – har overgangen via web-
sider til Facbook løpt fra han. 
”Klubbinfoen er nå på Facebook, 
men jeg er ikke der!”. Disse med-
lemmene faller fort fra og mister 
tilhørigheten tror jeg. Samtidig 
er dette den viktigste arenaen og 
møtte de unge på med informa-
sjon.

Image
Har vi seilflygere et image? Det 
nærmeste vi kommer er termikk-
pøsen og Ray Ban. Vi har i det 

Fagsjefspalten (forts.) 

Av Steinar Øksenholt

minste moteriktige briller i dag, 
men ellers har vi lite image og syn-
ligheten er dårlig. I mye annet mod-
erne friluftsliv er det mer farger og 
stil, men image bygges ikke bare 
med klær og briller.

Ta som eksempel Turistforenin-
gen. Her finner fortsatt pensjon-
isten med den røde anorakken og 
den grå sekken med meis. Det gjør 
også kiteren med sin ”drage” og i 
moteriktige og fargerikt antrekk fra 
Norrøna og Bergans og nå hva de 
heter alle disse produsentene. Selv 
vår Statsminister har jo nå blitt en 
moteriktig kiter nå. Turistforenin-
gen har maktet å fornye seg og 
appellerer i dag til et vidt spekter 
i befolkningen og rekrutterer som 
aldri før. De har gjort noe riktig som 
vi kan lære av.

Det er her jeg ser potensialet for 
seilflygerens freeridere. De som 

tørutdanning fra fylte 18-år. Os 
Aero Klubb tente på ideen ved årets 
IK-1 skolesjefsamling og i tillegg 
hadde de en entusiastisks ung og 
godt kvalifisert kandidat i Kristoffer 
Samuelsen. S/NLF har med grunn-
lag i dette godkjent oppstart av 
instruktørkurs med Samuelsen som 
et prøveprosjekt knyttet opp til det 
fremtidige regelverket.

Ole Reistad Senter
På ORS avsluttes i disse dager opp- 
gradering fase 1. I fase en har det 
vært fokusert på administrasjons-
bygget og hytter. Tilbakemelding-
ene har vært udelt positive fra 
sesongoppstarten og mange har 
merket seg endringene – store og 
små. Vi tror våre brukere vil verd-
sette et anlegg ennå mer nå når 
det tilbakeføres betydelige midler i 
vedlikehold og oppgradering. I fase 
to er det internatet som står for tur. 

Med et godt 
driftsår også 
i 2012 håper 
vi å kunne 
avsette godt 
betydelig 
beløp til 
dette også i 
2013.
Av andre 
pågående 
prosjekter kan nevnes at det nye 
fuelanlegget forventes å være i drift 
fra juni i år. Videre har vi avdekket 
en vannlekkasje i utevannsledning 
som må utbedres i 2012 slik at eks-
tra avgifter unngås.

Vertskap på Ole Reistad Senter
Seksjonsstyre har i ca ett år jak-
tet en driftsleder og personell for 
vertskap og renhold. Gjennom 
flere utlysninger internt, i media og 
gjennom NAV ser det ut til at det 

oppskatter det å oppsøke nye opp- 
levelser og nye utfordringer. Et 
image bygd på dette tror jeg ville 
kunne trekke ungdom. Svedanor-
kursene kan ha vært startet på et 
slikt konsept om tilbudet vris og 
innrettes slik. I fallskjermmiljøet 
har de boogies, i skimiljøet off-pist 
og high camps. Hva seilflygerens 
motsats skulle hete har jeg ingen 
sterk formening om, men det må 
være litt annerledes og synlig. Det 
som er sikkert er at bøttehatten blir 
litt traust!

Som avslutning vil jeg oppfordre 
dere alle til å tenke litt utenfor bok-
sen, være kreative, men prøv også 
de tingene dere vet funker med 
tanke på rekruttering og medlems-
pleie. Sammen skal vi bygge frem-
tidens seilflying!
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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

Nyheter om seilfly fra Luftfartøysregisteret
LN-Golf 2/2012

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
Ingen i perioden

Nyregistreringer
LN-GOM
Schleicher ASH-31Mi (31053)
Reg 100212 MeLWin AS, Høvik.

LN-GPN 
Siebert SIE-3 (3025)
[PH-498] Reg 050312 Petter Lindberg, Moss.

LN-GRX(2)
Schleicher ASH-31Mi (31048)
Reg 280212 Vidar Stener Ingebretsen, Sandefjord. Han 
skulle opprinnelig ha ASH-30Mi c/n 30041 LN-GRX(1), 
men dette ble endret før levering.

Eierskifter
LN-GHK 
Rolladen-Schneider LS-6A (6034)
170212 Geir Inge Tellnes, Hafrsfjord.

LN-GIN
Rolladen-Schneider LS-7WL (7127)
280312 Jean-Jaques Maillet, Moss.

Reservasjoner
LN-GOM
Schleicher ASH-31Mi (31053)
Reg res 140911 MeLWin AS, Høvik. Fabrikknytt for 
levering fra Tyskland i februar.

LN-GVL
Hoffmann H36 Super Dimona ( - )
Reservasjon slettet 050312, vil ikke bli importert

Erlend Sørbye har en artikkel i Seilflysport  
nr. 1/2012 som jeg må kommentere.

skje ved landingssjekk på down-
wind, men senest på finalen i 
rimelig tid før utflating.

I min klubb, som har drevet opp-
læring  i 32 år og har gjort ca. 
20.000 landinger med TMG, har 
vi bare hatt ett landingshavari 
og det skjedde da en ellers 
dyktig og erfaren seilflyger 
hadde planlagt å lande 
på et jorde utenom den 
vanlige flyplassen. For 
at han ønsket å ha 
muligheten til ”go 
around”, landet han 
med motoren på 
tomgang. Stikk i  
strid med vår klubb- 
regel som sa: Land med 
stoppet motor og horisontalstilt 
propell.

I dette tilfelle ble landingen 
perfekt, men under utrullingen 
gikk hovedhjulet ned i et blauthull 
så flyet tippet ned med nesen og 
propellen tok i bakken og ble knekt. 
Hadde propellen vært stoppet og 
horisontalstilt, ville skaden ha vært 
skraper på nedre cowling.

Tilsvar: De komplekse touring motorgliderne

Faksimile fra 
Seilflysport 1 2012

Et annet moment er at det er sundt 
for en seilflyger å venne seg til 
flyets oppførsel under landing med 
motoren stoppet. En dag må du 
kanskje lande uten motor.
                         Torleif Staveland 

Et motorseilfly er i utgangspunktet 
et dyrere fly enn et seilfly. I tillegg 
har en TMG propell i nesen. Mister 
en kontrollen over et slikt fly i land-
ing eller utrulling, kommer propel-
len lett i kontakt med bakken og 
da er resultatet en ødelagt propell 
og motor som må til full overhal-
ing. Med et seilfly kunne en lett ha 
sluppet unna med skraper i glass-
fiberen. Derfor blir både et alvorlig 
havari og et ”lite” uhell betydelig 
dyrere for TMG enn for seilfly.

Erlend, som den erfarne motorfly-
ger og seilflyger han er, diskuterer 
veksling av bruk av brems og gass 
og landing kontra ”go around”. Men 
en løser ikke problem med et ”kom-
plekst” fly med å gjøre landingen 
mer kompleks. Vi må ha enklere, 
klare rutiner som en hobbyflyger 
kan mestre.

Dersom vi skal veksle mellom 
gass og brems og den ene hånda 
hele tiden er opptatt på stikka, så 
har vi ei hånd for lite.

Vi må på et visst tidspunkt be-
stemme oss for om vi skal lande 
eller ”go around”. Helst skal dette 

Redaktøren ta(kke)r av... og takker for tilliten.



CAMO inspeksjon på Ulven

Seilflysport nr. 2 - 201242 Seilflysport nr. 2 - 2012 43

Etter et par år med ny organisering av vedlikehold, og godkjenning av 
dette, har de fleste av oss blitt godt kjent med NLF CAMO. Systemet virk-
er, og på tross av ”barnesykdommer” og problemer i innkjøringsfasen, er 
NLF CAMO oppe og gå med de fordeler og ulemper den enkelte flyeier 
opplever med dette. Kostnadene er vel det som har vært mest debattert, 
men slik er jo vi seilflygere. Vi våkner først når giroen kommer i posten. 
Heldigvis er kostnaden redusert noe i år, og det skal bli spennende å se 
hvordan dette blir på sikt. Uansett må vi forholde oss til en CAMO organ-
isasjon, og vi er heldige som har vår egen i NLF. 
Har du allerede falt av lasset kjære leser? Hva er nå egentlig en CAMO?

gå for "uncontrolled enviroment". 
Begrunnelsen var hovedsakelig at 
"controlled enviroment" medførte 
mye høyere kostnader for CAMO 
og dermed også flyeier. Dermed ble 
det seilflygere i Os Aero Klubb og 
teknisk sjef Terje Eltvik som pløyde 
veien for å benytte utenlandsk 
CAMO. 

Før påske i år hadde klubben for 
andre gang CAMO-inspeksjon. I den 
sammenheng tok undertegnede 
turen til Ulven for å kunne gi en sta-
tus til Seilflysports lesere. Men hva 
er egentlig forskjellen på "uncon-
trolled enviroment" og "controlled 
enviroment?

Her er jeg heldig og kan spørre Terje 
Eltvik om hjelp og han forklarer: 
I "uncontrolled enviroment" så 
er det flyeier som er ansvarlig for 
oppfølging av vedlikehold. Derfor 
kreves det "review" av en CAMO 
hvert år for å fornye ARCen. En 
trenger ikke å være fast knyttet opp 
til en CAMO og står derfor friere 
til å velge ut i fra kapasitet, pris og 
kvalitet. Uncontrolled enviroment 
er i praksis det vi har hatt frem 
til de nye reglene trådte i kraft, 
bortsett fra at det er en CAMO som 
inspiserer flyet og papirer (review) 
og ikke luftfartstilsynet (LT). 

I "controlled enviroment" så har 
eier overlatt ansvaret for oppføl-
ging av vedlikeholdet til en CAMO. 
CAMO må da følge med på vedlike-
holdsintervaller og gangtider for 
flyet. Ut i fra dette gir de beskjed 
til eier om hva som må foretaes av 
vedlikehold. Med andre ord flyeier 
trenger ikke å følge med på når årlig 
ettersyn osv. må utføres siden han 
vil få beskjed om dette fra CAMO. 
Forutsatt at foreskrevet vedlikehold 
er utført og dokumentert, så er det 
kun nødvendig at CAMO inspiserer 
flyet hvert tredje år. De andre årene 

kan CAMO fornye ARCen uten ins-
peksjon siden de vet status både på 
vedlikehold og flytid. Fordelen med 
controlled enviroment er at flyeier 
ikke trenger noen kunnskap om 
vedlikeholdsintervaller. Ulempen 
er at CAMO trenger et apparat for 
å følge opp status på alle fly som er 
tilknyttet. Eier må i tillegg rappor-
tere flytid med jevne mellomrom, 
og også rapportere alt utført ved-
likehold til CAMO. 

For å kunne være i uncontrolled 
enviroment, så er eier avhengig av 
å ha et vedlikeholdsprogram som 
skal godkjennes av Luftfartstilsynet. 
Utformingen av dette må være i 
henhold til EASAs krav. Det skal 
beskrive alt vedlikehold og inter-
valler som skal utføres på fly og alt 
utstyr. I og med at ingen vedlike-
holdsprogram for seilfly var god-
kjent da, så krevde dette temmelig 
mye arbeid for å finne ut hvordan 
det skulle utformes. Når det første 
programmet ble godkjent så gikk 
det heldigvis mye lettere med de 
andre flyene. Dette var en jobb som 
hver flyeier utførte selv og som 
en sa: "Dette skulle alle gjort. Nå 
vet jeg virkelig hva som kreves av 
ettersyn og hva som er statusen på 
flyet mitt."

Da det ikke fantes en norsk CAMO 
som ønsket å utføre review på 
seilfly i uncontrolled enviroment 
(håper at det kommer), gjorde 
altså Os Aero Klubb en avtale med 
Southern Sailplanes om å forta 
CAMO review. Første gang de var 
her var i fjor rett før påske. I til-
legg til Os Aero Klubbs fly så var 
også andre klubb- og privateide fly 
med. Dermed var det totalt tretten 
fly som ble inspisert og fikk utst-
edt ARC. Det var et litt høytidelig 
øyeblikk når Os Aero Klubb, som 
den første i Norge, fikk overrakt en 
ARC som var utstedt av en Engelsk 

CAMO. Når så alle fly ble godkjent 
og dermed klar for flyging i påsken 
i 2011 så var det mange fornøyde 
seilflygere å se på Vestlandet. 
Hva innebærer det egentlig å ha 
besøk av en utenlandsk CAMO? Vi 
skal prøve å beskrive hvordan årets 
besøk foregikk:

I tillegg til de tretten flyene som 
ble inspisert i fjor var det kommet 
til fem nye slik at det i år var totalt 
atten fly. I og med at det vanskelig 
å forutse hvor lang tid det tar å gå 
igjennom dokumentasjonen på de 
"nye" flyene så hadde de i år satt av 
to og en halv dag. Torsdag ettermid-
dag ble derfor Steve Jones og Laurie 
Gregoire hentet på Flesland. Etter 
en kjøretur til Ulven og litt mat 
begynte inspeksjonen. På de flyene 
som hadde blitt inspisert i fjor var 
det kun siste års vedlikehold som 
ble gjennomgått. Som de sa: "Vi 
trenger ikke å kontrollere en gang 
til de papirene som vi kontrollerte i 
fjor". Dette er fordelen med å bruke 
samme CAMO hvert år. 

For de "nye" flyene ble det en 
grundig gjennomgang av historikk-
en. Det vil si at det ble kontrollert 
at alle LDPer (luftdyktighets påbud) 
og service bulletiner var utført, at 
foreskrevet vedlikehold av fly og 
komponenter var utført, dato for 
siste veiing osv. 

I tillegg til dokumenter så ble alle 
atten flyene inspisert. Terje kom-
menterer at det her var tydelig 
hvilken erfaring herremennene 
hadde fra seilflyvedlikehold. Her var 
det ikke bare å se på papirer, merk-
ing osv, men en grundig inspeksjon 
der de viste nøyaktig hvilke punkter 
som krevde spesiell oppmerksom-
het på hver flytype. Når de i tillegg 
gladelig delte all sin kunnskap med 
flyeierne var dette noe alle eierne 
satte pris på. Nå vet de mye mer 
hva de skal se etter når daglig et-
tersyn gjennomføres. For mange så 

CAMO står for CONTINUING AIR-
WORTHINESS MANAGEMENT 
ORGANISATION. Dette er en 
organisasjon som kan "forlenge" 
luftdyktigheten til et fly. I praksis 
vil dette si å foreta inspeksjon og 
skrive ut ARC (airworthiness review 
certificates). ARC er som navnet 
sier et sertifikat på at det er foretatt 
en luftdyktighetsinspeksjon og er 
gyldig i 12 måneder. Med andre ord 
for å ha et fly med gyldige papirer 

så er vi avhengig av kontakt med en 
CAMO. Det finnes flere CAMOer in-
nenfor EU, og i prinsippet kan man 
fritt velge hvilken vi bruker så lenge 
organisasjonen er godkjent for ak-
tuell flytype. Dette gjør at vi ikke er 
nødt til å benytte oss av NLF CAMO, 
slik Os Aero Klubb er et eksempel 
på. Vi skal se litt på bakgrunnen for 
dette. 

Når kravet om CAMO review duk-
ket opp så var det mye usikkerhet 

ute og gikk. Dette gjorde at mange 
så seg rundt etter hvilke alternati-
ver som var mulig. Hvilke organisa-
sjoner kunne brukes og hva innebar 
det egentlig? 

I og med et det på Vestlandet ble 
kjøpt et seilfly fra England våren 
2010, fikk kjøperne via tidligere eier 
kontakt med CAMO-organisasjoner 
i England. Dermed havnet de i 
kontakt med Southern Sailplanes i 
England. Derfra ble det anbefalt å 

Av Kato Kvitne
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er vel daglig noe som skal utføres, 
men hva er det egentlig vi sjekker? 
Vi ser litt her og litt der, sjekker at 
ror er koblet, men hvor bør vi lete 
etter ting som begynner å bli slitt 
og krever oppfølging?. ”Dette er vel 
første gangen vi faktisk lærer noe av 
en inspeksjon” var en kommentar 
flere kom med. 

Hvem er egentlig disse herrene 
fra England?

Steve er "oppvokst" med seil-
fly. Det var faren som startet opp 
Southern Sailplanes i England. De 
er Shempp Hirth agent for Storbri-
tannia og har drevet verksted siden 
tidlig på 60 tallet. Dette gjør at både 
Steve og også broren er kraftig an-
grepet av flybasillen. Det er tydelig 
at Steve ikke bare har flyging som 
levebrød, men at han finner glede 
i å fylle mest mulig av døgnet med 
flyaktiviteter. Dette gjelder all form 
for flyging, ikke bare seilflyging. 
Det er kanskje ikke annet å vente 
når han er "oppvokst" på et seilfly-
verksted. Han og broren figurerer 
blant eliten i det britiske konkurran-
semiljøet og Steve har i blant annet 
en VM seier på merittlisten (18m i 
2001). Inntrykket er at Laurie er like 
kraftig angrepet av flybasillen selv 
om han ikke figurer på toppen av 
resultatlistene. Det ble derfor god 
stemning i klubbhuset når de viste 

bilder og fortalte historier. Det er 
ikke få fly de har eid eller eier. Her 
er det alt fra høyverdige seilfly via 
diverse motorfly og videre til flere 
restaureringsprosjekter. Det mest 
spesielle er kanskje en de Havilland 
Dragon Rapide som de har holdt 
på med i mange år. For de av dere 
som ikke er så bevandret i flytyper 
så er dette et engelsk passasjerfly 
fra 30-tallet utstyrt med to seksylin-
drete Gipsymotorer.

Jeg spør primus motor Terje Eltvik 
hvilke erfaringer han har gjort seg 
etter to år med denne ordningen: 
Tror at vi har vært veldig heldig med 
hvilken utenlandsk CAMO vi benyt-
ter. De har en utrolig kunnskap og 
jeg lærer noe hver gang de er her. 
Må sende en vennlig tanke til den 
engelske flyselgeren som anbefalte 
dem. Vår erfaring er så positiv at vi 
ser ingen grunn til å bytte til annen 
CAMO. Det eneste må være om det 
skulle komme en CAMO som kan 
tilby det samme til en lavere pris. I 
og med at alle flyene var samlet på 
Ulven og Os Aero Klubbs byggelo-
kale kunne benyttes så var det ikke 
mye tid som ble brukt på hvert fly. I 
løpet av to dager var alle atten fly-
ene inspisert og nye ARCer utstedt. 
Med rimelige flybilletter mellom 
London og Bergen og atten fly og 
fordele dem på, så blir det ikke mye 

på hvert fly. Dette gjør at kostnaden 
ikke er mer enn kr 2500,- pr. fly.
Skulle det bli flere fly som som vil 
benytte seg av samme ordning så 
har vi nå en god mal på vedlike-
holdsprogram som kan brukes til å 
lage for andre flytyper. Her er det 
bare til å ta kontakt så får dere sik-
kert hjelp.

Bernt Hustad Hembre som også 
er tekniker i klubben har følgende 
erfaringer: 

Forskjellen mellom det gamle syste-
met og CAMO er etter min mening 
ikke så stor i praksis. Jobben med å 
gjøre årlig vedlikehold og inspisere 
er den samme. Og som tidligere er 
det en tekniker som må gå god for 
sluttproduktet, mens alle kan være 
med og hjelpe til. Forskjellen  
mellom vårt opplegg for CAMO 
og NLF-CAMO er hovedsakelig at i 
vårt system så er det en inspektør 
som kommer utenfra hvert år for å 
inspisere flyene, mens dette skjer 
hvert tredje år i NLF-CAMO. Utover 
det er det selvfølgelig noen småfor-
skjeller i innsending av vedlikehold-
sunderlag og rapportering av timer 
etc. Men i bunn og grunn er dette 
bagatellmessige forskjeller.

Min holdning var at inspeksjon 
hvert tredje år måtte holde. Men 
etter å ha vært med på inspeksjon 
med den engelske CAMOen så 
er jeg overbevist om at jeg som 
teknikker har en enorm støtte i den 
enorme erfaringen og kompetan-
sen som Laurie og Steve innehar. 
I år hadde vi noen ting som vi 
teknikerne synes var vanskelige å 
vurdere. Da konkluderte vi enkelt 
med at vi lar Laurie og Steve kikke 
på det så hører vi på det de har å si, 
noe de velvillig gjorde.

Servicen og den tette kontakten 
er også noe som skiller seg ut i 
positiv retning, noe jeg setter stor 
pris på.

Oppsummert har denne ordnin-
gen fungert veldig bra, og servicen 
som er gitt er upåklagelig. Informa-

sjonsflyten har også vært forbilled-
lig, og spørsmål imøtekommes alltid 
på en positiv måte. Her har Terje 
mye av æren, i sin funksjon som 
bindeledd mellom klubb/flyeriere 
og Southern Sailplaines. 

En CAMO som utfører en såkalt 
review i et uncontrolled environ-
ment kan synes å være en bra 
løsning, noe som i alle fall har 

fungert veldig bra på Vestlandet. 
Litt tungvint er det kanskje å måtte 
basere dette på en utenlandsk 
CAMO, men nå er jo ikke avstanden 
så stor – og veies jo godt opp når 
man får årlig besøk av flyentusiaster 
Steve og Laurie. 

Nå som alt er godt i gang, må det 
også kunne sies at ordningen er 
både enkel og krever lite utover det 

man er vant til fra tidligere. Allikevel 
ville nok ikke dette vært mulig uten 
en formidabel dugnadsinnsats med 
primus motor Terje Eltvik i spissen, 
noe samtlige vet å sette stor pris på. 
Etter en tid med usikkerhet, er det 
nå virkelig gøy å se at dette har gitt 
resultater!

Etter internasjonalt press fra et 
samlet seil og småflymiljø i Europa 
vurderer EASA endringer i CAMO 
regimet for denne grupperingen. 
Men ingen kan med sikkerhet si om 
dette faktisk skjer, eller i så fall når.

Uten å vite utfallet av dette har 
administrasjonen i NLF CAMO seg 
selv under lupen i disse dager. 
De ser på varianter av alternative 
tilbud til flyeiere, deriblant om 
NLF skal tilby å tilknytte fly i såkalt 
«Ukontrollert miljø» der mer av 
det administrative kan gjøres på 
«dugnad» av eieren. NLF har god-
kjenning for dette, men innrulling 

av spesielt motorflyene har vært 
såpass arbeidskrevende at det ikke 
har vært rom for å se på dette før 
nå. 

 Samtidig vurderer en arbeids-
gruppe nedsatt av forbundsstyret  
økonomi og organisering av 
«medlemstjenesten» CAMO. Dette 
for å sikre at medlemmene får det 
beste tilbudet. CAMO er ikke en 
«kjernevirksomhet» i NLF, men har 
så langt vært helt nødvendig for å 
holde majoriteten av de operative 
norske motor, - og seilfly i luften.  
De fleste flyeiere i Norge har valgt 
å tilknytte seg NLF CAMO. Samtidig 

opplyser Luftfartstilsynet at forholds-
vis mange fly rett og slett har blitt 
stående på bakken etter at Part M 
ble innført. Nå er CAMO i gang over 
hele Europa og den første bølgen 
med til dels forvirring og undring 
er historie. De fleste har fått bedre 
oversikt og mer kunnskap. Dermed 
er det naturlig at folk etter hvert 
vurderer alternativer. For vi men-
nesker velger som regel det som 
helhetlig gir oss ønsket tjeneste til 
best pris. Derfor er det viktig for 
NLF at deres CAMO-tilbud holder 
seg i den kategorien. 

Endringer i NLF CAMO?
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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
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