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Nordic Gliding Meeting er foru-
met der tillitsvalgte ledere og 
ansatte i de nordiske organisasjo-
nene møtes. SVEDANOR kursene 
og HIRLAM baserte termikkprog-
nosene fra SMHI er noen av resul-
tatene. Andre forhold er eksem-
pelvis samarbeid om prosedyrer 
og dokumentasjon, PR og rekrut-
tering og tiltak for en tryggere 
utøvelse av vår aktivitet. CAMO 
måtte i tidsnød dessverre løses 
lokalt i hvert land, mye på grunn 
av en for oss uforståelig forskjel-
lig håndtering fra de respektive 
nordiske myndigheter. Fortsatt er 
det fly i Finland og på Island som 
står på bakken. Nå er det på sikt 
fortsatt mulig å etablere et nord-
isk samarbeid på dette området 
og Islendingene vil mulig shoppe 
tjenesten, kanskje hos NLF.

 CAMO systemet i NLF ble pre-
sentert på årets møte og falt i 
smak hos mange. Ikke minst fordi 
NLF tar hånd om både motor, - 
og seilfly og dermed også slepe-
flyene. Vi har en godt strukturert 
og varig tre trinns oppbygging 

av vedlikeholdsprogrammene og  
er for fremtiden i praksis helt 
selvstyrt. Vårt datasystem sparer 
mye manuelt arbeid, som på sikt 
vil redusere løpende kostnader.  
Men vår inngangsbillett har 
kostet mer enn i enkelte andre 
land. 

Nytt nordisk medlemsblad -  
din stemme kan bli avgjørende
Et av temaene på årets møte var 
ideen om et felles nordisk seilfly-
magasin. Den positive responsen 
på dette kom noe uventet.  Vår 
situasjon er p.t. konstituert redak- 
tør og kun planer om utgivelse ut 
2011. Svenskene er ”In Business”, 
- men redaktøren har hold på 
lenge og ser nok for seg en snarlig 
avløsning. I Danmark utgir de sitt 
seilflystoff som en del av bladet 
”Flyv”. I hovedsak et rent motor-
blad,  med mye ”airliner stuff”. Is-
land ser også positivt på et felles 
nordisk blad, mens Finland følger 
utviklingen og ser mulig en større 
barriere rundt det rent språklige.

Ideen om ”Nordic Gliding 

Magazine” kommer opprinnelig 
fra Robert Danewid, eller ”Rob-
ban”, som har drodlet med disse 
tankene i noe tid. Etter helgens 
diskusjon blir den videre prosess 
slik:

Lokale avklaringer. Her hjemme 
blant annet med leserunder-
søkelse på nettet. 

Målsetting om å utgi et prøve-
nummer første kvartal 2012.  
Antatt opplag 6000 +

Hovedseksjon med artikler 
der fire språk aksepteres. Norsk, 
svensk, dansk og engelsk

Landseksjoner i størrelses- 
orden fem til åtte sider med lo-
kalt organisasjonsstoff

Holde prisen så langt som mu-
lig på dagens nivå, anslått til ca 
200 NOK per år

Vi håper flest mulig vil svare 
på vår leserundersøkelse på:  
www.seilfly.no 

Et mer samlet Norden? 
– du er med å avgjøre
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Høyt flyr de og vakre er de. Seil-
flyene.  I likhet med flere andre 
sportsgrener har vi seilflygere 
felles gleder, utfordringer og 
minnerike opplevelser.  Vi distan-
serer oss ikke bort fra de øvrige. 
Langt i fra!

Gledelig er det at norsk seilfly-
ging viser internasjonale muskler. 
På sensommeren var det junio-
ren Jon Erik Lygren som dro hjem 
medalje i årets Junior VM i Tysk-
land. Vi må tilbake til 1981 for å 
vise til slike resultater. Presta-
sjoner som dette er svært moti-
verende for enhver seilflyger og 
til stor glede for alle i miljøet.

Slike ting kommer ikke av seg 
selv.  Det har vært bevist satsing i 
flere år på denne aldersgruppen, 
og sammen med Jon Erik finner 
vi også andre meget gode seilfly-
piloter.

Det har vært en kjensgjerning 
at antallet seilflygere har gått 
ned. Slik er det her hjemme og 
slik er det i landene rundt oss. 
Europa merker det samme og her 
i Norden er det en utvikling vi har 
sett i flere år.

Hvert år samles de nordiske 
seilflyseksjonene til felles drøft-
inger. Der utveksles rapporter og 
resultater, ideer og handlinger.  
Årets nordiske møte ble holdt på 

Ålleberg i Sverige. Utfordringene 
og gledene er de samme, hører 
vi. Kanskje kan et nordisk felles 
blad være tingen. Ikke minst for 
å knytte enda sterkere bånd.  Jeg 
tror dette kan være noe. Ideen 
kommer opprinnelig fra vår sven-
ske norgesvenn ”Robban” og ble 
relansert av Ole Baartvedt på 
årets møte.  Kanskje blir dette 
spiren til et forsterket samarbeid.  
Tiden vil vise oss fortsettelsen.

Fremtiden er de yngste pilotene 
våre. Skal det drysse medaljer må 
vi vise oss tilliten verdig.

Det nordiske samarbeidet kan 
være veiviser.

Jan Erik Kregnes
Leder S/NLF
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Av Ole Baartvedt

Fra og med septemberutgaven av det tyske bladet Segelfliegen, kan du 
abonnere på bladet digitalt og samtidig få det på engelsk. Du kan enten 
betale per nummer eller bestille et års-abonnement. Dette skriver de 
selv:

segelfliegensegelfliegen 
går digitalt
- også på engelsk

"Segelfliegen - Das Magazin" was 
founded in 2003 and is Germa-
ny's most popular gliding maga-
zine. For all international read-
ers, an "international edition" 
will be published, using modern 
digital distribution ways. It will 
be available for PC, Mac, iPad 
and Android-based tablet-PCs. 
"segelfliegen - international edi-
tion" will appear by 1st of Octo-
ber 2001. 

"Segelfliegen" contains infor-
mation about gliding for both 
beginners and experts. The arti-
cles give detailed descriptions of 

what glider pilots want to know, 
practically oriented, written by 
gliding experts and experienced 
glider pilots.  "Segelfliegen" por-
trays the fascination of „silent 
sport in a unique way and pro-
vides a great support to gliding 
clubs with its detailed articles.  
"Segelfliegen" international edi-
tion covers all important aspects 
of gliding: 
• Background information on 

recent events 
• Specialized articles about  

technology and science 
• Test reports on gliders and 

Faximile av Segelfliegen  
Internationals septemberutgave

segelfliegen

Now you may read your segelfliegen magazin online on your PC (Windows) and Mac (OS X) and on any Apple or Android-based tablet PC. 
For your convenience, you can switch from PC to Mac and iPad and vice versa, start here and go there, read wherever and whenever you 
want. Your digital issues remain in your archive and are available anytime!

For more information check out our website : www.segelfliegen-magazin.de

glidingg g

Technics
Science

Develo
Gliding areas

Tes
...and much m

www.segel iegen-magazin.de

MUST HAVEforglider pilots

FLUGGEBIETE     STRECKENFLUG    SICHERHEIT

De
ut

sc
hl

an
d 

EU
R 

7,1
0

EU
-Lä

nd
er

 
EU

R 
6,9

0

Sc
hw

eiz
 

CH
F 

11,
50

B 6
30

27
•  I

SS
N 

61
2-1

74

segelfliegen
das magazin für segelflieger
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Offizielles Organ der Bundeskommission Segelflug/Motorsegelflug
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Die Schwäbische Alb:

Rennstrecke im Süden
2256 Kilometer auf der

Nordhalbkugel

Endanflüge ohne

Reservehöhe

FLUGGEBIETE     STRECKENFLUG    SICHERHEIT

Germany‘s most popular gliding magazine, 
read by glider pilots all over the world 

Your digital magazine is now available in English! Just visit

segelfliegen goes digital!
Scroll, browse and read, wherever you are – 
your magazine is always with you!
It‘s so easy: The link on our website www.segelfliegen-magazin.de leads you to the digital kiosk 
where you can sign in and order your digital issue of  segelfliegen magazin-international edition. That‘s it!

gliding equipement 
• Reports on international  

competitions 
• Coverage of the finest gliding 

areas around the world 
• Interviews with famous glider 

pilots 
• Practical advice for students, 

instructors and clubs 
• News and information from 

IGC and OSTIV 

More information can be found 
on www.segelfliegen-magazin.de  
- also the way to access the 
online-magazine.

Redaktør  til Seilflysport
Dersom utfallet blir at vi fortsetter med Seilflysport som i dag, også etter nyttår, vi bladet ha behov for ny 
redaktør. Du bør ha tilstrekkelig kompetanse innen både på tekst, - og bildearbeid. Dette er et ulønnet opp- 
drag  på vegne av vår idrett. Du må ha interesse for det vi driver med, litt ekstra gnist og overskudd, - og 
selvfølgelig ledig tid.

Interessert? Ta kontakt med S/NLF, ved styrets leder, Jan Erik Kregnes.
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Pinsehelgen 11. til 13. juni var det igjen duket til 
Norgescup på Vestlandet. Nytt av året var at konkur-
ransen var flyttet fra Bømoen ved Voss til til Ulven 
på Os. 

Av Kristoffer D. Samuelsen - Os Aero Klubb

I år ville vi ha Norgescupen 
tidligere på året og samtidig satse  
på vår lokale base på Os. Foran-
dring fryder og Os viste seg i år 
fra sin beste side. Dermed ble 
Norgescup i vest i år ”NC 3”.  Våre 
tidligere gjester fra Østlandet ble 
i år dessverre helt fraværende, 
men FjordGlide ble allikevel 
årets største Norgescup med ni 
påmeldte.

Jeg syklet til Ulven flyplass 
lørdag 11.juni med ett spent glis 
om munnen. Allerede i en-
den av banen 

kunne full 
aktivitet skimtes borte 

med hangarene. Ni piloter gjorde 
seg snart klare for racing i luften 
over Vestlandets fjorder og fjell. 
I tillegg møtte flere av klubbens 
elever opp for å hjelpe til. Leif 
Jørgen Ulvatne tok oss trygt og 
ryddig igjennom briefingen. Opp-
gavene ble satt med hjelp fra Jo 
Inge Bjørø. Ulven flyplass er litt 
trang, og vi hadde bare ett slepe-
fly. Vi så på dette som en liten ut-
fordring, men på ingen måte ett 
problem. Alle fly var i luften etter 
ca en time.

klarte å snike seg rundt dagens  
oppgave. En god prestasjon! 
Lørdag gav en fin flydag, men været 
var vanskelig og det ble ingen  
gyldig konkurransedag.

Søndag 
Søndag ble det klart at vi befant 
oss i ett lite ”værvindu”. Det ble 
gitt en meget interessant opp-
gave. Først en sektor ved Vaksdal 
oppover mot Voss, deretter tre 
ben frem og tilbake langs han-
gene mellom Gullfjellet og Os. 
Siste sektor var Nordheimsund 
med muligheter til å fly helt inn 
i Jondal 40 kilometer øst av Ul-
ven. Oppgavetiden var satt til 
minimum to timer. Knallforhold 
var det ikke, men gøy var det! 
Ingenting er morsommere enn 
racing langs hanget og det ble 
det mye av denne dagen! Det 
gikk som en kule ned til første 
sektor, men der møtte vi også 
gjengroing og stille luft, så vi fløy 
ikke så langt inn. Så var det ut i 
solen igjen! Duo Discusen kostet 
nedover hanget og Hatvik Kai 
ble vendt. Neste vendepunkt var 
plassert på samme sted som vi 
vendte i første sektor. Vi kunne 
veien godt nå, men nå hadde det 
grodd igjen også ved Samdalen 
lengre sør. Vi ble snart liggende 
på ett hang i påvente av sol og 

bedre tider. I mellomtiden kunne 
vi se to fly utelande ved Sam-
dalen ”utelanding” (nærmest 
alle vendepunkter på Vestlandet 
er utelandingsjorder. Red anm.).  
Etter mye tålmodig venting løs-
net det. Sondre lokaliserte en god 
boble og av gårde bar det igjen. 
Vi fikk vendt både Gullbotn og 
Raudlistraumen. Så var det Tysse 
da… Vi møtte Jon Erik Lygren rett 
før kryssing av fjorden. Han og 
Discusen satte kursen hjemover 
rett etter kryssing av fjorden. Lurt 
var det! Meg og Sondre fortsatte 
mot ”Tysse utelanding”. Det var 
sol og cumulus, men ingen be-
vegelse i luften. Vi innså raskt 
hva vi hadde gjort da vi oppdaget 
ett annet fly lavt over ett 200m 
høyt hang rett ved jordet. Dette 
var Jostein Døsen i SW som også 
stiftet god bekjentskap med Tys-
sebondens rutiner denne hel-
gen. Litt banning i cockpit ble 
det når turboen ble heist denne 
sene søndags ettermiddagen. 
Det viste seg fort at vi ikke hadde 
trengt å fly helt inn til Tysse, men 
usikkerheten ble til et ja og dette 
førte til at vi igjen ble fanget av 
dette jordet. Det holdt allikevel 
til en 4.plass for dagen. Noe vi 
unge og uerfarne så oss fornøyde 
med! Kato Kvitne ble dagsvinner 
med en hastighet på 76km/t og 

en distanse på 150km. 

Mandag 
Mandag var dagen det skulle bli 
skikkelig bra vær! Termikk-kartet 
var rødt og det skulle stige opp til 
2000 meter flere steder, med en 
front varslet på ettermiddagen. 
Uten Bernt H. Hembre denne 
dagen var vi nede i åtte fly. Opp-
gaven lød Gudvangen – Bu – Teig-
dalen – Ulven. Minimumsdis-
tansen låg på 175 kilometer og 
la opp til mye flyging i området 
rundt Voss med en minimumstid 
på 2:30. 

Forholdene før start var van-
skelig og det ble trangt på Møs-
nuken. Etter hvert fikk alle lurt 
seg av gårde i pulserende, til tid-
er kraftige termikk. Alle utenom 
undertegnede var innforstått 
med at det denne dagen blåste 
greit i fra sør/sørvest. De fløy 
langs Bjørnarfjorden på hang og 
god termikk og kom seg greit opp 
til Gudvangen som var dagens 
første vendepunkt. Sondre og eg 
fikk ikke helt den samme opp-
levelsen. Vindmåleren på GPS-
Naven viste 03 i sørvestlige ret-
ninger. Det var ikke helt riktig. Når 
vi ankom ”hangkanten” hvor vi 
forventet god termikk, sankt det 
greit med tre meter. En ny titt på 
vindmåleren. Det stod nå 12km/t 

på vindhastigheten. Det var nok 
til å ødelegge ”planen” vår. Vi ble 
fanget i Samdalen sammen med 
Ragnar Sæbø. Han kom seg opp 
igjen, men det gjorde ikke vi. Tur-
bo ble startet 2mil fra flyplassen, 
og konkurranse dagen var over 
for oss. Men man kan drite seg 
fullstendig ut i en konkurranse 
og allikevel få seg en fin strekktur  
etterpå, noe vi gjorde. Jo Inge 
Bjørø fant formen igjen og vant 
dagen i ASW15b med 77 km/t i 
snitt og 210 kilometer  distanse. 
Rune Hovda og Jon Erik Lygren 
kom like etter og delte andreplas-
sen. De fløy forskjellige distanser, 
litt forskjellig hastighet og kom 
handikappet helt likt ut! Dette 
gav Jon Erik førsteplassen sam-
menlagt. Rune tok andreplassen 
og Kato tok tredjeplassen.

Vi kan konkludere med at årets 
konkurranse gav oss tre fine fly-
dager hvorav to også ble gyldige 
konkurransedager. Undertegnede  
vil anbefale alle som har lyst på 
en god flyopplevelse og komme 
seg til Vestlandet for å fly konkur-
ranse. Uansett om det er på Voss, 
Os eller kanskje Sandane kan det 
uansett ikke bli noe annet en van-
vittig gøy!

Lørdag 
Etter klink låg vi alle samlet på 
Møsnuken. Ett fire kilometer 
langt hang fem kilometer  nord 
av Ulven. Denne dagen pumpet  
det ut noen svake termikkpulser  
og etter en motorskjekk og 
åpning av startlinje tok jeg og 
S o n d r e Bjørø i Duo Discus 
s a t s over startlinjen. 
Konkur- ranseflyging 
v e d B j ø r n e r -
f j o r - den og 

n o r d -
over 
f r a 

Os er veldig 
spennende og byr 

på mange taktiske utfor-
dringer. Før start måtte vi ta det 
første valget. Dagens oppgave 
ville ha oss over Bjørnefjorden. 
Det er i prinsippet 2 forskjellige 
veier over fjorden. Man kan gå 
rett over etter start, eller gå litt 
nord først. Går man rett over, er 
det en enveisbillett til nærmeste 
utelandingsjorde hvis det ikke 
skulle stige på andre siden av 
fjorden. Vi valgte å gå nord som 
er en litt mer konservativ frem-
gangsmåte. Dette straffet seg. 
Minutter etter kryssing av fjor-
den var det bare å heise turboen 
over Tysse. Vel hjemme på Ulven 
fikk vi greie på at bare Kato Kvitne  

FjordGlide 2011
Mange om ”stiget” over  

vestlanske knauser 

Årets NorgesCup i vest samlet ni deltagere og alt av materiell ble tatt i bruk.
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De fleste av oss som har holdt på 
litt har vel hørt om seilflygeren 
Ingo Renner.

Ingo er tysk av opprinnelse, og i 
dag bosatt i Tocumwal i Australia.

Tocumwal er en hyggelig 
by med ca 2000 innbyggerer.                                                               
Her er han instruktør i den lokal 
klubben Southern Riverina Glid-
ing Club.

Det er vel ikke mange seilfly-
gere i verden som har oppnådd å 
få en gate med sitt navn på. INGO 
RENNER DR. i Tocumwal. 

Ingos og hans bragder innen 
seilflyging.                   
Han har blant annet blitt verdens-
mester fire ganger.

I 1976 i Finland ble han verdens 
mester i standard klasse med en 
PIK-20B.

I 1983 i Hobs, New Mexico ble 
han verdensmester i åpen klasse 
med en Nimbus 3.

Så i 1985 denne gangen i Rieti, 

Italia som verdensmester igjen i 
Nimbus 3.

Så på hjemmebane i Benala i 
1987 verdensmester igjen i en 
ASW22.

En skal heller ikke glemme at 
hans lokale seilflybragder som er 
ganske enorme.

Utmerkelser av mange forskjel-
lige slag har han også mottatt.

Hans liv som seilflyinstruktør i 
Australia begynte i 1974 hvor han 
var instruktør i Sportavia Soaring 
Centre i Tocumwal på sommeren 
der nede og på sommeren her i 
nord på Oerlinghausen.

Han skal ha ca 30000 timer i 
loggboka totalt.

Mitt forhold til seilflyging i 
Tocumwal.
Jeg har vært i Tocumwal og fløyet 
seilfly tre ganger. Første gang var 
i 2005.

En av de første jeg møtte den 
gangen var Ingo. Blid og hyg-

gelig var han den gangen og 
like blid var han i november 
2010 da jeg møtte ham igjen.                                                                         
Jeg har hatt han som sjekkin-
struktør en gang. Det var ikke 
mange ordene fra den karen i lø-
pet av de timene vi fløy strekk i 
en Duo i meget gode forhold.

Av Bjørn Erik Olsen

Den konklusjonen kan vi trekke 
nå - når Jan Herbro er borte. 
Jan døde 6. juli og ble begravet 
på Kongsberg 13. juli. Flyvingen 
hadde ikke vært det den er i dag 
hadde det ikke vært for entusi-
aster – slike som Jan. For oss som 
har fløyet seilfly på Østlandet 
har Jan vært et fast punkt. Det 
var noe trygt ved å henge etter 
Pawnee'en med Jan ruvende i 
cockpiten. Enten det var over ro-
lige Hokksund - eller i rotorene 
over Vågåvatn. Men vel så viktig 

var Jans oppkomme av historier 
fra en tid med spinnvillige Cor-
neller, fjernt fra moderne glassfi-
berfly og Rotax-motorer. Og hans 
kommentarer på radioen når det 
var noe han likte - eller ikke likte. 

Men viktig var også hans engas-
jement for det han drev med. Her 
viste han en entusiasme og grun-
dighet som avtvang den største 
respekt. Det ble en verdig avskjed 
med Jan på Kongsberg Gravlund i 
fint sommervær en dag i juli.  Til 
ære for Jan fløy klubbens ASK 21 

i slep bak Jans yndling, LN-TAU, 
over følget på vei til Jans siste 
hvilested. En flott gest utført av 
Anders Skifjeld i Pawnee'en, med 
Ingar Pedersen og Anders Bjør-
nestad ombord i ASK 21. 

Først og fremst var Jan en god 
venn, - en man alltid kunne stole 
på. Vi kommer til å savne Jan.

På vegne av venner i Norges Luftsport-
forbund og Drammen Flyklubb, Hans M. 
Borge.

Jan og LN-TAU på Nome flyplass. Foto 
Ole Vidar Homleid

Pawnee og ASK 21 i prosesjon  
over Kongsberg Gravlund.
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Ingo Renner  
fylte 70 år  

1.juni 2010

En epoke er over
Jan Herbro in memory



Helge Zembold: Reiner, du har 
dette året mottatt tre priser:  Die 
Goldene Daidalos-Medaille av 
DAeC,  Lilienthal-Medaljen til FAI 
og du ble tatt opp som medlem i 
de ”Alten Adler". Er disse tildelin-
gene viktig for deg? 

Reiner Rose: Jeg er spesielt stolt 
av de "Alten Adler". Du trenger 
to faddere som foreslår deg og 
disse var Diether Memmert og 
Hans-Werner Grosse. Bare å bli 
foreslått av disse er nok for meg. 
Disse tildelingene hedrer også 

teamets innsats. Vi har alle job-
bet i ti år for å stable det hele på 
beina. Så for meg var det aldri 
et spørsmål om å avstå fra disse 
prisene, da ville jeg tatt dem fra 
teamet også. 
HZ: Før du startet OLC, var du 
lenge aktiv i den tyske Aero Club 
og spesielt delstatskretsen Bay-
ern. Prøvde du også å få gjen-
nomslag for din idé av OLC der og 
da? 

Reiner: OLC ble presentert på 
Segelfliegertag i 1998 på for-

bundsnivå. På den tiden møtte 
jeg massiv motstand fra enkelte 
delstater. 
HZ: På hvilket grunnlag? 

Reiner: Det var første gang i tysk 
seilflyhistorie at en desentralisert 
breddeidretts konkurranse ble 
foreslått organiseret sentralt. Før 
dette tidspunktet var det alltid en 
føderal organisasjon med kvasi-
suverenitet av delstatskretsene, 
og dette ville visse kretser ikke 
slippe så lett. Vendepunktet kom 
da jeg ikke lenger kunne opp-

fylle mine idrettspolitiske mål på 
kretsnivå. I 1999 begynte jeg å 
bygge opp OLC - aldri med tanke 
på å utvikle det til hva det faktisk 
ble, men vi har taklet hver utfor-
dring. 
HZ: Hvilken ide hadde du i 1999 
om det som er blitt til OLC ti år 
senere? 

Reiner: 500 til 800 deltakere fra 
Tyskland skulle det bli. Ergo, noe 
du kan ta hånd om på kvelden  
etter endt arbeid. 
HZ: Hvordan forklarer du denne 
uventede utviklingen? 

Reiner: Vi har ikke skapt en ny 
konkurranse med nye regler, men 
heller et globalt kommunika- 
sjonssystem. I Tyskland har vi 
8000 deltakere - hvorfor tar del-
taker på plass 6325 del i ranger-
ingen, for han har jo ikke noen 
sjanse til å vinne i det hele tatt? 
Det er på grunn av kommunika-
sjon! OLC er en markedsplass for 
informasjon. Folk liker å se sine 
flyturer og sammenlikne dem 
med andre. Det er årsaken til 
suksessen. 
HZ: Du snakker om OLC som en 
kommunikasjonsplattform. Er det 
tiltenkt å utvide kommentarfunk-
sjonen for flyturer, slik at det for 
eksempel kan stilles spørsmål om 
turen? 

Reiner: Det blir absolutt vur-
dert. Riktignok ønsker vi ikke at 
OLC blir til et nettforum. Hele 
presentasjonen av flyturen og til-
hørende informasjon vil snart bli 
forbedret. 

Vi vil da innlemme en slik funk-
sjon. 
HZ: Er du fornøyd med den 
nåværende statusen av OLC, eller 
er det ting som kunne fungere 
bedre? 

Reiner: Den kjører perfekt. OLC 
var på ren dugnadsbasis, slik det 

begynte for ti år siden. Dette 
kunne ikke lenger videreføres. 
Derfor har vi kommersielle IT-sel-
skaper som tar seg av rutinejob-
ber som server-hosting og data-
baseadministrasjon. Den "gamle 
gjengen” er fortsatt fulltallig om 
bord, men tar seg av innovasjon 
og finner nye veier å gå. 

Jeg legger særlig vekt på å 
styrke varemerket OLC gjennom 
”OLC Magasinet”. Vi ønsker å for-
sikre oss at folk titter på OLC hver 
morgen for å se endringer i plass-
eringene, men også for å lese hva 
som står skrevet i "avisen". 
HZ: Forberedelsene for OLC 
Magasinet har vart i en stund nå. 
Hvorfor har dere ikke kommet 
lengre? 

Reiner: Vi har ikke råd til å an-
sette en fullblods journalist. Ikke 
alle mennesker som kan skrive, 
er villige til å gjøre det for de 
pengene vi har til rådighet. Ofte 
er pengene viktigere enn vis-
jonen om å skape noe. Men nå 
har vi funnet to personer som 
setter visjonen i høysetet. Vår 
intensjon er å utvide varemerket 
OLC med disse to produktlinjer: 
”Kjernekonkurransen” og ”OLC 
Magasinet”. 
HZ: Begrepene "produkt" og " 
varemerke" høres veldig gründer-
aktig ut. Fins det en strategi om å 
kommersialisere OLC? 

Reiner: Det er helt utelukket. 
Det ”gründer-aktige” handler kun 
om å finne sponsorer for ideen, 
men økonomisk støtte fungerer 
ikke med verdier eller bytte-
verdier alene. Det vil alltid være 
behov for et enormt overskudd 
av velvilje. Vi er godt likt og der-
for får vi penger. Og vi blir bedre 
likt, dersom vi tilbyr noe for-
nuftig. Selv om OLC er organisert 
i et non-profit selskap, må jeg å 

jobbe etter økonomiske retnings-
linjer. Dette for å kunne besette 
stillinger med lønnet personell. 
HZ: Du er hovedaksjonær med 
96 prosent av selskapets andeler. 
Mottar du aksjonærutbytte?

Reiner: Det grunnleggende 
prinsippet er: Eieren får minst. 
Skattekontoret sørger for at jeg 
ikke engang får renter av min inn-
betalte aksjekapital. Ingenting, 
i det hele tatt null og niks. Part-
nere i et non-profit selskap får èn 
cent i utbytte. 
HZ: Men utgifter får du refundert? 

Reiner: Selvfølgelig. Jeg kjører 
en folkevognbuss som ble delvis 
finansiert av en sponsor. Denne 
brukes til våre presentasjoner og 
møter. Men under årsoppgjøret 
deler vi ikke ut overskudd til ak-
sjonærene. 
HZ: Du leser sikkert diskusjonene 
om OLC i de ulike internett fora 
... 

Reiner: ... jeg hører beretninger 
derfra.
HZ: Det er uttalt gjentatte ganger 
at avgjørelsene i OLC er ugjen-
nomsiktig og at du virker utad 
ofte veldig egosentrisk. Vi leser 
om advokattrusler, sensurerte pi-
lotkommentarer, og det fins hyp-
pig kritikk av din person som du 
sikkert vet? 

Reiner: Ja, ja, - og jeg er vel-
dig avslappet. Enhver som har 
hatt suksess, opplever misun-
nelse og kritikere. Ofte er dette 
et utrykk om frustrasjonen fra 
visse folk som tror de kan på-
virke oss ved å utøve press. Det 
kommer ikke til å skje.  OLC ble 
opprinnelig organisert som en 
forening, men det innebærer 
en skummel fare, nemlig i form 
av en ”fiendtlig” overtakelse.  
I en desentralisert organisasjon 
med en stor geografisk spred-

Vi vil posisjonere OLC som 
et merke
Intervjuver: HELGE ZEMBOLD, Segelfiegen
Til norsk ved  Michael Koch og Ole Baartvedt

Reiner Rose er initiativtageren til Segelflug-Onlinecontest, for oss bedre 
kjent som ”OLC”, og oppfinneren til Segelflug-Bundesliga. Han har flere 
ganger i år blitt hedret for sitt engasjement. Segelfliegens sjefsredaktør 
Helge Zembold har interjuvet denne aktive Sørtyskeren om hans suk-
sesser, men spør også om kritikken som har rammet Rose.
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Pilot Owner Maintenance – 
Kurs på Starmoen 28. til 30. oktober  2011

ning av medlemmene, kommer 
typisk nok sju til åtte stykker på 
årsmøtet. Dette åpner selvføl-
gelig muligheten for en gruppe å 
fylle en buss og dra dit for å si: 
"Vel, Rose, - dett var dett". Det 
har jeg fått med meg, så av den 
årsak grunnla jeg et non-profit 
selskap i 2002. Foreningen over-
førte alle sine rettigheter til OLC. 
Og i dette selskapet har i prinsip-
pet kun én noe å si, - og det er 
meg. Og dette er grunnlaget for 
at vi lykkes. 
HZ: Og kritikken mot din person? 

Reiner: Denne kritikken er svært 
polemisk. Folk tror åpenbart at 
det er jeg som lager reglene. Slik 
er det ikke. Jeg er kun den som til 
slutt kan si: "Jeg liker det, slik skal 
vi gjøre det." Vi har en arbeids-
gruppe for slikt med kvalifiserte 
piloter som Charlie Bauder og 
Gerd-Peter Lauer. Jeg gjør ikke 
det motsatte av hva som blir 
foreslått for meg. Jeg er da ikke 
gal. Det har ennå ikke skjedd at 
foreslag fra gruppen ikke har blitt 
tatt til følge i regelverket. Det er 
kun i prinsippet jeg har det siste 
ordet. Kritikken må vi vel bare 
leve med. 
HZ: Men trenger du da å true folk 
med advokat for uttalelser i det 
samme forumet? Som for eksem-
pel den sveitsiske seilflyger som 
fikk et stygt brev fra deg i fjor 
høst. 

Reiner: Det var rett. Sveitserne 
kopierte hele vår database for 
Sveits til sitt eget nettsted uten 
å spørre og uten tillatelse. Dette 
var i åpenlys strid med interna-
sjonale IT-regler. Et skikkelig realt 
datatyveri. Så fikk de et brev, - så 
var det slutt. 
HZ: Er dette også grunnen til at 
man kan kun laste ned maks ti 
IGC-filer hvert døgn? 

Reiner: Nettopp. IGC filer 
inkluderer noen ganger også en 
del personlig informasjon. Vi kan 
bare tillate at en viss mengde 
lastes ned. Ellers kunne en tredje- 
part gjøre svært spesifikke evalu-
eringer av deltagernes personlige 
vaner. 
HZ: Hvis noen ønsker å bruke data 
for vitenskapelige eller idrett-
spolitiske formål, gå det an? 

Reiner: Ikke så enkelt. Evalu-
eringen må kjøre på serveren vår 
og filene må bli liggende på vår 
server. Den som har slik interesse 
må da lage en programvare som 
vi kjører på vår maskinvare. Vi vil 
deretter formidle resultatet. Og 
hva tror du skjer, når vi formidler 
dette til folk som egentlig bare er 
interessert i våre 100 000 filer? 
Nettopp, - da blir det stille. 
HZ: På den andre siden plager det 
mange, at man overdrar bruks-
rettigheten til IGC-filer man last-
er opp til OLC - ugjenkallelig. Så 
teoretisk kan du gjøre med disse 
akkurat hva du vil. 

Reiner: Ikke spør meg hvorfor 
det står i regelverket. Bruksrettig- 
hetene utviklet vi i fjor med bi-
drag fra en advokat spesialisert 
på IT. Han rådet oss til disse 
formuleringene. Jeg kan ikke 
forklare i detalj hva som ligger til 
grunn for dette. 

HZ: Har OLC blitt for komplisert? 
Før lastet man bare opp flyturen - 
nå er det klubbkonkurranse, has-
tighetskonkurranse, målkonkur-
ranse ... 

Reiner Rose: Vi har helt ulike 
metoder for å scoore en flight. 
Målkonkurransen er det blitt an-
modet om via klubber, slik at de 
mindre erfarne har større sjans 
over proffene innenfor sin klubb. 
Hvis man ikke er interessert i det, 

trenger man ikke å sette seg inn i 
dette i det hele tatt. ”Kjerne OLC” 
er ikke forandret. Hvis vi tilbyr en 
ny konkurranse, så imøtekom-
mer vi et ønske fra brukere. Det 
har ingenting med OLC regler å 
gjøre. 

Den nye scooringen som vi har 
innført i år er ”OLC-plus rating”, 
hvor vi introdusere en bonus for 
”to-dimensjonalitet” i flygnin-
gen. Også dette var nye ønsker, 
fordi scooringen av de forskjel-
lige legger slik dat var ble for 
komplisert. Og det ble fastslått at 
den evige jo-jo-flying ikke kunne 
være noen løsningen. Vi setter 
en trekant inn i OLC-tracket, og 
dermed dess mer to-dimensjonal 
flyturen er, desto flere poeng får 
du. Vi synes dette er kjempebra. 
Det er kommet noen isolerte 
tilbakemeldinger fra sidelinjen, 
men ingen form for alvorlig kri-
tikk. Vi fikk altså til noe enklere, 
siden vi fusjonerte OLC-Classic 
med OLC-FAI til èn scooring. I til-
legg er det som tidligere, - ett po-
eng per kilometer. 

Andre regelendringer ser vi 
ikke for oss i tiden som kommer. 
Det selv om det hadde vært nok-
så enkelt å implementere. Vårt 
mål er stabilitet på regelsiden. 
Dette har fungert i 25 år i Barron 
Hilton Cup. Vi snur og endrer der-
som vi har gjort en feil, men ikke 
bare fordi det finnes forskjellige 
meninger. 
HZ: Hva er for tiden på toppen av 
TO-DO-listen? 

Reiner: Øverst står prosedyre-
sikkerhet og server ytelse. Data-
maskinene bytter vi nå til 64-bits 
teknologi. Så kommer OLC Maga-
sinet og OLC for modellseilfly. 
HZ: OLC Magasin og modell OLC 
med nye sponsorer, smilefjes for 
ni euro i året - hva gjør dere med 

alle pengene? 
Reiner: Vi dekker de løpende 

kostnadene. Som non-profit sel-
skap, er vi beskattet og kontrol-
lert av sentrale skattemyndighet-
er. Våre regnskap finnes hos de 
relevante kildene. 
HZ: Hvordan vil OLC se ut om ti 
års tid? 

Reiner: Det blir som å lese i te-
blader. Framskrittene innen IT 
går så rask i dag, kanskje OLC blir 
mye større og driftes av noen an-
dre, eller mulig så eksisterer den 
ikke lenger?
HZ: Noen land har sine egne on-
line konkurranser ... 

Reiner: ... Franskmennene har 
Netcoupe som jeg ønsket å sam-
arbeide med tidligere, men de 
ville ikke. Mye fordi operatøren 
tjener penger på det. De engel-
ske har noe som ligner på OLC, og 
vi skal ta kontakt med dem.

(Norge har for øvrig sin egen 
nasjonale ”Landskonkurranse 

som en del av OLC. Red anm.)
HZ: Tror du ikke at en kommersiell 
driftsmodell for OLC ville fungert? 

Reiner: Det er ikke en del av 
diskusjonen, ingen tenker på det. 
Hvordan skal vi håndtere et over-
skudd. Vi er et non-profit selskap.
HZ: Er det helt utenkelig, at OLC 
kan bli en kommersiell virksomhet. 

Reiner: Det er uaktuelt. Det 
eneste som er mulig, er å trans-
formere et non-profit aksjesel-
skapet til en stiftelse på sikt. Løse 
planer for slik finnes, men dette 
diskuteres ikke for tiden. 
HZ: Hvor ser du deg selv om ti år? 
Er du fortsatt med 77 år på top-
pen av OLC, eller tenker du etter 
hvert på retrett? 

Reiner: En langsom retrett 
er vurdert før. Allerede for ni 
måneder siden forsøkte vi å inn-
lemme en som "Business Man-
ager", - til å ta over rutinemes-
sige oppgaver fra meg. Det ble en 
flopp. Men vi kommer til å prøve 

Teknisk komite avholder ved-
likeholdskurs for piloter og eiere 
helgen  28. til 30. oktober 2011.

Kurset er basert på det sven-
ske ”Årstillsynskurs” . Kandida-
tene vil drilles i det meste som 
er nødvendig for å utføre etter-
syn på eget eller klubbens seilfly 
i henhold til de oppgaver som 
eier/bruker kan gjøre etter de 
nye EASA reglene. Dette omfat-
ter i store trekk nitti prosent av 
årlig ettersyn på et seilfly. Ting 

teknikere fortsatt må gjøre er 
forhold som går direkte på sikker- 
het som for eksempel instrument- 
kontroll, veiing og skifte av wiere 
og rorkontroller og slikt. Ting 
du som pilot kan gjøre er altså 
rimelig omfattende. Men husk at 
når du selv kvitterer for utført ar-
beid, har du samtidig erklært at 
du er kompetent til å utføre opp- 
gavene. Da er det smart og ha 
vært på kurs – så meld deg på!

en ny tilnærming for dette. 
HZ: Det betyr at du ønsker å gjøre 
mindre? 

Reiner Rose: Selvsagt. Men det 
er ikke så lett å finne noen. Mye 
fordi vi ikke har all verden med 
penger. For en så liten jobb må 
du først finne den personen som 
vil sette interessen foran en eks-
tra inntekt. 
Helge Zembold: Reiner, mange 
takk for din tid. 

Tatt noen  
gode seilflybilder? 

Send originale bildefiler til  
seilflysport@nak.no

Intervju med Reiner Rose
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I spent ten months in Norway from April 2010 in a business matter. 
According to the Magazine Seilflysport, there was 26 glider clubs in 
Norway. I joined Tønsberg Gliding Club, daily spoken, shortened to 
“TSFK”. Mrs. Yoshioka, the chief editor of the Japanese magazine “JSA 
info”, asked me to write an article about my gliding life in Norway.  
Of course I wanted to convey the atmosphere of Norwegian gliding to  
Japanese pilots. 

Takumi in Norway
My gliding life in Norway

Written by 夏目 匠
Takumi Natsume, Japan & TSFK

My first flight in LN-GMI at Jarlsberg.  
The instructor ”Mr Ole” in rear seat.
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In comparison with Japan, the 
area is almost the same (102 per-
cent) but the population is slight-
ly less than 4 percent, so the pop-
ulation density is much smaller 
than Japan. In addition, there are 
a lot of natural woods, lakes and 
mountains. The common Norwe-
gian love outdoor activity, and 
this is even possible  just outside 
the capital named Oslo. In com-
mon the Norwegian atmosphere 
is “relaxed”.

The most widely spoken lan-
guage is Norwegian. “Seilfly” 
means “Kakkuuki” in Japanese, 
equal glider or sailplane. How-
ever, many people speak English 
as well. So it is easy to access the 
information about Norwegian 
gliding through the internet in 
English.

 Since Norway is located in high 
latitude area, ssunset time is late 
in the evening during summer 
season. That means people can 

Facts about Norway

• Official Name: Kingdom 
of Norway

• Population: 4,858,199 ( 
as per January 1st 2010)

• Area: 384,802 km2 
• Official Language: 

Nowegian(as Bokmål and 
Nynorsk), Sami

(Source: Facts about Norway -  SSB)

enjoy flying until late hours (the 
sunset time in summer solstice 
last year was 22:44). But in winter 
season is hard to fly due to early 
sunset, snow and low tempera-
tures. Therefore, the period from 
mid December to spring around 
April, is normally allocated  
to  maintenance in Norwegian 
clubs.

Joining a glider club in Norway
 A local friend told me that there 
was a glider club operating at 
the Jarlsberg Airport – ENJB, 
just outside the city 
of Tønsberg. This city 
is located around 90 
kilometer south of 
my home in Norway. 
At first chance I went 
there to fly.

Five glider pilots 
was at Jarlsberg that 
day. I arrived early so 
I could watch the op-
eration from the pre-
paring stage. Their 
way of preparation 
was impressive to me 
because they seemed 
so relaxed. In my opinion most of 
Japanese glider pilots try to pre-
pare gliders in the quickest way 
to create longer time for flying.

 A group of guests also visited 
ENJB that day for their first flight, 
so after quite a while it was my 
turn to fly. They use the ”ASK 21 
Mi”. I knew ASK 21 but the Mi 
was a new experience. I got excit-
ed looking at the engine instru-
ments and throttle control. ENJB 
is inside controlled airspace class 
C. Therefore the “Torp Control” 
must be contacted for clearance 
before departure. I have radio 
operator license but I felt worried 
about ATC communication, due 

to my lack of experience. Anyway 
I could relax that day since I was 
a student again.

 Soon after takeoff, the great 
scenery of the Oslo Fjord ap-
peared. I felt great flying in these 
beautiful surroundings. After a 
while I got “Your controls” from 
the instructor. Air speed was a 
little bit faster than normal in 
ASK21 due to the additional mass 
of motor&fuel but it’s flying char-
acteristic was as usual.

 I was satisfied for the both flight 
and friendly club members. At 

that time I got only a pure glider  
license, so flying motorized 
would improved my experience, 
and also opens the way to get 
motor glider license. So I decided 
to join this club. (Tønsberg Seil-
flyklubb  Internet: www.tsfk.no/)

 The procedure to join a Nor-
wegian club can be fixed through 
the internet. So a few days after 
I filled in the form, I received 
membership card and payment 
slip by mail. In Norway three 
dues together makes the mem-
bership annual fee covering Club, 
Glider section of ”Norwegian Air-
sport federation -NLF and NLF 
it self. Thanks to this system, 

the”mother organization” col-
lects their income automatically 
when a “Child organizations” get 
new members. (Note: Japanese 
glider association (JSA) is inde-
pendent of each glider club. So 
glider pilots don’t need to be a 
member of JSA.)

Flying in TSFK
After being a member I started 
to visit ENJB frequently. One of 
the biggest differences between  
Japan and Norway is that they 
also fly in mid week. This is pos-

sible in Norway due to 
the late sunset time in 
summer. In my opinion 
also   culture differ-
ences matter. The club 
members meet at 4:30 
P.M. Even people work-
ing can show up at this 
time. This is not pos-
sible in Japan because 
people work until at 
least 5 or 6 P.M. With 
90 kilometer to drive, 
I normally could not 
show up in time. 

The Tønsberg mem-
bers bought their self launch two 
seater ASK21 Mi and sold their 
regular sailplanes and tugplane 
in 2007. Thanks to this, they can 
operate with a small numbers of 
people and don’t need to worry 
about tow plane and tug pilots. 
It is actually possible to operate 
with only two persons present. 
Looking back at my season I Nor-
way, I flew twelve times. I had 
hoped for more, but I got my first 
solo flight in motor glider. I felt a 
little bit nervous but my motor-
ized solo was a very nice experi-
ence. It reminded me of my first 
solo in a glider, back in Japan.

 Mid December was the last 

Flight simulator at Jarlsberg



Takumi in Norway
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day of the season. We could not 
fly outside because of snow. But 
we could enjoy the flight simula-
tor instead. These folks have a 
simulator room with three wide 
screens making the scenery, in-
side the club center. The simula-
tor’s cockpit is made from actual 
cockpit so we can “fly” just like 
a real flight. I was told that they 
use this for all types of flight 
training in winter time, also cross 
country.

NORGLIDE - every second year 
from 2011
After enjoying flying in simulator, 
we had a meeting. It was hard for 
me to understand the topic since 
my Norwegian was at a beginner 
level.

 Anyway there was a topic in-
troduced it to me in English. That 
was NORGLIDE 2011, an inter-
national glider competition held 
from 29th May to 4th July. They 
asked me as joke to bring three 
pilots from Japan. Unfortunately, 
I don’t have any friends flying 
competitions so I therefore intro-
duced the idea in this article in 
Japan.

 Just checking the web site may 
be nice because there is interest-
ing information in English and  a 
short movie worth watching. (In-
ternet:   http://www.norglide.no/) 

The National Gliding Center
This summer TSFK needed to 
repair their ASK21 Mi, so some 
members went to yhe National 
Glider Center at Starmoen close 
to the city of Elverum, to enjoy 
flying, including myself. 

There are several club houses, 
hangars and accommodation fa-
cilities in a huge area. The runway 
area i huge(300 times 1200 me-
ter). There are wide spread grass 
area with an asphalt runway. 
(NORGLIDE is arranged there.)

NLF Glider Section has the main 
building and it’s used for meet-
ings and workshops.

 I also saw an open type KA-8 
on the runway. I took a picture 
since it was the first time for me 
to see KA-8. The pilot said that 
flying “open” is amazing. I also 
met an experienced pilot who 
had participated in the worlds 
several times. He enjoyed a 200 
km cross country flight that day 

at the age of 70 ! He should also 
challenge the youngsters for the 
National Champion title in 2010, 
like many times before. I think he 
is a super-senior in fact.

 As for me, I enjoyed a local 
thermal flight for one hour in a 
regular ASK 21. I could see into 
Sweden during the flight. I felt 
happy because it was the first 
time for me to see two countries 
at the same time in flight.

 I heard that the only club in 
Norway using winch for launch-
ing is at Starmoen but I didn’t 
meet them that day. I am happy 
to introduce “Far away Scandina-
vian gliding” to Japanese read-
ers, publishing this article in Ja-
pan. Thanks to all, -Takumi

The main building of NLF national glider field Open type Ka-8 at grass runway
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"Wenn jemand eine Reise tut, so 
kann er was erzählen " skal en 
tysk forfatter ha skrevet en gang 
(Mathias Claudius, red anm.) Og 
man har reist og kan fortelle:

Dette ble absolutt en opplev-
else for det norske juniorland-
slaget med Jon Erik Lygren, Mar-
tin Bjørnebekk og støtteapparat. 
Det var en del slit og uteland-
inger før vi kom skikkelig i gang, 
men vi tar det fra start. Vi ankom 
Klostereichenbach i hjertet av 
Schwarzwald i mørket etter å ha 
kjørt tolv timer fra Kiel. Der ven-
tet Frau Junt, vertinne i ”Haus 
Gisela”. Hun sørget for at vi ble 
vel installert. 

Musbach er en liten, - veldig 
liten landsby. Flyplassen ligger 
på en høyde over landsbyen. 
Nærmeste by er Freudenstadt. 
Den er kjent for blant annet å ha 

blitt helt ødelagt under krigen, 
for så å bli bygget opp igjen i sin 
opprinnelige stil. I tillegg er dette 
evangelisk-Luthersk  land midt i 
den katolske delen av Tyskland. 
I middelalderen var den et til-
fluktsted for evangelisk-lutherske 
kristne fordi den lokale hertugen 
selv var det. 

I gang
Det var stor oppmerksomhet 
omkring Junior VM i området.  
Åpningen på torvet i Freuden-
stadt var en opplevelse. Lagene 
marsjerte inn til en jubel som var 
en olympiade verdig. Og byen 
skal honoreres med borgemes-
teren i spissen, som talte vel om 
deltagerne og arrangører. Og så 
var det dans etterpå. Og regn... 

Regn og dårlig vær kom til å 
prege konkurransen. Til å beg-
ynne med var vinden en utfor-

dring. Det blåste vestavind som 
var på tvers av banen. De tre 
første dagene ble det ingen fly-
ging på grunn av værforholdene. 
En natt blåste det så kraftig at 
vårt fine telt blåste over noen 
bobiler og landet forvridd på den 
andre siden. Så var det å begi seg 
til nærmeste forretning for slikt å 
kjøpe et nytt, om enn enklere av 
budsjettmessige hensyn. Omsid-
er den fjerde dagen kom vi i gang. 
Det ble en dag med mange ute-
landinger. Over halvparten kom 
ikke rundt oppgaven. Blant dem 
Martin Bjørnebekk, vår debuter-
ende VM deltager i Klubbklassen.  
Allikevel ble det 25. plass av 44 
som må sies å være mer enn god-
kjent. I Standardklassen la Jon 
Erik Lygren mye av grunnlaget for 
sin suksess denne dagen med en 
sterk fjerdeplass og tilhørende 
poengsum. Kvaliteten på slepe-

flygerene varierte stort. Martin 
ble en dag droppet på det blåeste 
stedet i Europa og kom skliende 
ned igjen. Han viste da tempera-
ment og uttalte seg om tyskere i 
sin alminnelighet og tyske slepe-
flygere spesielt på en måte vi ikke 
skal gjengi her, - i tilfellet bladet 

skulle bli lest av mindreårige.

Ikke bare bare
Konkurransen ble preget av margi- 
nalt vær med mange uteland-
inger. Plassen og landskapet lig-
ger ganske høyt. Stripen ligger 
på 700 meter AMSL og skybas 

var som regel 1200-1400 meter  
AMSL. Det sier alt om arbeids-
høyden disse dagene. På grunn 
av lav temperatur kom termikken  
sent i gang samtidig som den 
sluttet tidlig. Dermed ble tids-
vinduet for flyging rimelig beg-
renset. Konkurranseoppgavene 
gikk sydover og østover. Luftrom 
var ikke noe stort problem. Tyske 
flyveledere klarer seg med mye 
mindre luftrom enn sine nor-
ske kolleger. Det var et restrik-
sjonsområde som stort sett var 
åpent. Men det ble altså en ut-
fordring at skybas lå såpass lavt 
over terrenget. 

Søndag 14. august startet de bare 
Klubbklassen. Det ble ikke tid 
til slep og konkurranse for Stan-
dardklassen, som vertene slepte 
opp til sist.  I Klubbklassen var det 
kun èn pilot, hollandske Tim Kuij-

En norsk junior har dratt hjem den første norske VM-medaljen siden 
”Murern’n” tok sølv i 1981. Tretti år har gått og den unge medaljevinner  
Lygren var ikke født sist vi var på pallen.

Rett og slett veldig bra;

Av Team Captain Hans M. Borge

Team Norway: Fra venstre Hans M. Borge, Kristoffer D. Samuelsen,  
Jon Erik Lygren, Martin Bjørnebekk og Petter Walstrøm

Seilflysport nr. 3 - 201120 Seilflysport nr. 3 - 2011 21



pers, som kom rundt oppgaven. 
Martin klorte seg godt på vei og 
kom på 8. plass denne søndagen 

Mot slutten var nok alle slitne 
av all ventingen på brukbart 
vær. Fredag 19. august som var 
siste dag var været igjen helt 
på kanten. Alle hadde ventet at 
den skulle bli kansellert fra mor-
genen. Men nei, her skulle man 
ha folket på grid. Så ble det vent-
ing ett kvarter av gangen.  

Det holdt helt inn
Da stevneleder Christof Geissler 
annonserte - "Next launch Lesz-
no 2012", ble de fleste glade. Ikke 
minst unge Hr. Lygren og alle nor-
ske seilflyentusiaster med han.

Utfordrende vær ble mulig til 
en fordel for Jon Erik. Som ber-
genser kan han nok dette med 
slitsomme og dårlige forhold. 
Hans beste dagsplassering ble 

Seilflygere i 
lavtrykk

”bare” en fjerdeplass. Ellers vari-
erte han mellom plass 10 og 22. 
Men uten å gjøre de store feilene, 
skulle dette vise seg å holde til en 
bronse og plass på pallen totalt. 
En imponerende innsats.  Tyske 
Felipe Levin var det ikke noe å 
gjøre med. Han vant en meget vel-
fortjent gullmedalje.  Men ned- 
over var det trangt. Det var bare 
11 poeng som skilte den polske 
sølvvinner Lukasz Grabowski og 
Jon Erik. Og igjen kun17 poeng 
ned til Jan Louda fra Tjekkia på 
den forsmedelige fjerdeplassen. 

Etter avslutningsparty og pre-
mieutdeling kunne vi begi oss på 
hjemvei. Tross alt godt å komme 
hjem etter tre uker og 4271 kilo-
meters kjøring. 

 

Historisk VM bronse
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Søndag 13. mars møtte en spent gjeng på Fly-
medisinske Institutt for å være med på oksy-
genkurs, deltagerne kom fra hele landet.  Stor 
etterspørsel iløpet av førvinteren for et slik 
kurs, gjorde at fagsjefen måtte hive seg rundt 
og finne en dato FMI hadde ledig kapasitet i 
trykktanken. 

av flylegen etter den første lille 
undertrykkstesten. Alle var med 
på teoriundersvisningen først. 
De ni første ble alle godkjent og 
dermed måtte reservene følge 
med fra kontrollrommet til trykk-
tanken.

Kurset var begrenset til ni eller 
alternativt hele atten deltagere.  
Dette basert på antallet sitte-
plasser i tanken, og for å holde 

prisen rundt 3000-3300 kroner. 
Man lærer på dette kurset å kjen-

ne sine personlige reaksjoner og 
symptomer på hypoksia (høyde- 
syke), i tillegg får man grun-
dige kunnskaper om oksygen- 
mangel og trykkfallsyke.

Jeg anbefaler alle som har 
planer om å utforske bølgeflyging 
med oksygenutstyr over 3500 
meter QNH om å melde seg på 
neste kurs. 

Deltager Ulf om trykktank-
kjøringen:

Deltakerne fikk utlevert flight-
suit og tilpasset pustemaske til 
bruk i kammeret

Første testrunde i kammeret 
begynte med opplæring i hvor-
dan koble seg til utstyret samt 
oppstigning til 8.000 fot og hurtig 

descend med påfølgende øre-/
bihulesjekk, alle ble godkjent for 
den store lavtrykktesten.

Hver deltaker fikk sin nummer-
erte plass med tilkobling til oksy-
gen samt en sensor for måling av 
puls og oksygenmetning i blodet. 
For hver plass er det et display 
som kontinuerlig viser disse ver-
diene. Det var meget interessant 
å kunne følge endringene i puls 
og oksygenmetning etter hvert 
som vi steg oppover og descen-
det nedover.

Etter testkjøringen skulle vi gjen-
nom tre kvarter med  pre-oksy-
genering for å få nitrogen ut av 
kroppen. På denne måten unngår 
deltagerne trykkfallsyke under 
kammerkjøringen. Så var det tid 

for ”The Main Event”  trykkam-
merkjøring til 25.000 fot. Trykk-
fall tilsvarende 0 – 25.000 fot i 
løpet av to minutter er kjappere 
enn selv de mest ekstreme bøl-
gene på Oppdal! Vel oppe tok vi 
av maskene og fikk oppleve ef-
fektene av begynnende hypoxi. 
Det er virkelig interessant! En-
dringer i puls og oksygenmet-
ning kunne man lese av på dis-
playet mens virkningene på syn, 
konsentrasjonsevne, etc. kom 
gradvis. Enkle oppgaver ble etter 
hvert såpass kompliserte at man 
virkelig måtte konsentrere seg for 
å klare å utføre dem. Dette er for 
de fleste en meget lærerik erfa- 
ring å ta med seg. Oppholdet uten 
oksygentilførsel i denne høyden 
varte maksimalt 4 minutter og  
30 sekunder, mens enkelte måtte 

sette på seg oksygenmaska etter 
kortere tid.  Descend til 16.000 
fot gikk meget kjapt og her tok vi 
av oss maskene for å se hvordan 
vi reagerte på et litt lengre op-
phold på denne høyden. Det var 
adskillig mindre dramatisk enn 
på 25.000 fot.

Vel ”nede” igjen ble det innlever-
ing av utstyr, observasjon i tilfelle 
noen skulle få reaksjoner etter 
kamerkjøringen samt avslutning  
av kurset.

Alt i alt et meget nyttig kurs, og 
nå er det bare å fylle oksygen-
flaskene og ta for seg av bølgene!

Flymedisinsk kurs for 
seilflygere – oksygenkurs
Tekst : Kjetil Nordheim og Ulf Hustad
Foto : Ulrica Zotterman

Sist gang det ble gjennomført 
var i 2008, hvor undertegnede 
var en av deltagerne, denne gan-
gen måtte jeg ta til takke med 
å være utskremt medarbeider 
for Seilflyseksjonen. Ta jobben 
med å ønske velkommen og telle 
hoder som skulle være med på 
trykktank-testen. Ni påmeldte 
møtte i tillegg til to reserve, i 
tilfelle noen ikke ble godkjent 

Jan Ove Owe underviser i  
hypoksisymptomer

En spent gjeng sitter å puster ren oksygen 
før de skal i tanken

 Forflytting fra oksygenmetning til trykktanken må 
gjøres uten å bryte oksygentilførsel

Ulf ved godt mot inne i trykktankenMartin B vant trøsteprisen, en runde i  
Gyrosimulator

Vegard Stillingen får tilpasset  
hjelm og oksygenmaske

Seilflygere i lavtrykk
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Samling på Steinsfjorden

Gliding on ice 2011

Når Ringerikes Seilflyklubb og 
Oslo Seilflyklubb skulle arrange-
re vårt vintertreff Gliding on Ice 
2011, en tradisjon med forhis-
torie siden krigens dager, måtte 
det flere utsettelser til før vi kom 
oss i lufta. En velvillig Hole kom-
mune hadde gitt oss fire helgers 
dispensasjon fra Lov om motor-
ferdsel til å gjennomføre flyging, 
og dette viste seg nødvendig for 
å takle de skiftende forholdene. 
Første halvdel av mars har erfar-
ingsmessig vært optimalt med 
hensyn til isforhold og muligheter 
for hengflyging langs Krokskogen, 
men det krever også is i magen 
for å få de arrangementsmessige 
elementene på plass, og få over-
bevist brøytemannskapet om at 
isen holder for en 8 tonns trak-
torfres.

I år hadde vi også fått hyggelig 
tilsagn om deltakelse fra fra an-
dre klubber, Hønefoss Fallskjerm-
klubb, HG/PG-klubber, modell-

flyging, mikrofly etc, og det lå til 
rette for en luftsportssamling til 
glede både for deltakere og til-
skuere.

Vår forespørsel til den lo-
kale Frivilligsentral og lag og 
foreninger om de kunne stå for 
drift av kiosk og andre publi-
kumsgoder, førte raskt til at den 
ene ideen tok den andre, og snart  
var Steinsfjord Vinterfestival et 
faktum. Isbading, kiosker, boder, 
hestekjøring, gjøglere, trimmere 
og en portabel badstue la opp til 
en folkefest som kom til å trekke 
hundrevis av store og små til isen. 

Men dette medførte raskt noen 
tilleggsutfordringer for oss som 
skulle bedrive luftsport på ste-
det: Sikkerhetssoner, vakt, skilt-
ing, megafoner, adkomstveier, 
parkering, ambulanse, politi, og 
ikke minst et programskjema  
som ville fratatt oss nødvendig  
fleksibilitet mht til vær- og is-
forhold. Overvann medførte ut-

settelse, og etter en uke med 
nattefrost fikk vi en praktfull helg 
med hengaktivitet.

En annen utfordring var å få 
fløyet vår nye Aeroprakt A22L 
slepefly over fra Stord i tide, og 
den ankom on schedule kl 12.00 
lørdag den 17. mars 2011, etter 
pilotskifte på Notodden. Dette 
ble dermed en historisk dag for 
klubben, og vi gjennomførte 16 
slep disse to dagene. Ytelsen lå 
rundt 2 m/s selv for en fullastet 
Twin II G103, og noe bedre for 
enseter Astir CS. Banebehovet 
var 2 – 300 m på et lett snødekke, 
og bensinforbruket 11 – 12 l/t 
som forutsatt. Støynivået – ja, 
hva er det?

Oslo SFK opererte med sin 
ASK21 Mi LN-GXX, og vi fikk en 
god sammenligning mellom de 
to startmetodene. Begge har sine 
fordeler og begrensninger, og vil 
utvilsomt sameksistere i norske 
klubbemiljøer i lang tid fremover.

Årets avvikling ga oss nye er-
faringer både teknisk og organ-
isatorisk, og vi noterte oss to nye 
ABC-elever, en ny slepeflyger, og 
hyggelige avisoppslag. Med dette 
som ballast bør neste års samling 
bli ennå mer vellykket enn i år.

Seilflyging er i utgangspunktet en sommersport, der vind og vær er stort 
sett de eneste faktorer utenfor vår kontroll som bestemmer hvordan 
turen blir. Seilflyging fra en islagt innlandsfjord om vinteren medfører i 
tillegg utfordringer som istykkelse, overflatevann, og snødybde, og kan 
på en uheldig dag medføre utsettelse eller kansellasjon av all flyging.

Av Olav Laurhammer, 
Ringerikes Seilflyklubb



Fagsjefspalten

Jon Erik Lygrens bronsemedalje er en fan-
tastisk prestasjon. Vår første internasjonale 
medalje siden 1981. Med dette friskt i minne 
registrerer vi allikevel en sviktende interesse 
for konkurranseflyging generelt. Spørsmålet 
er om medaljen kan spore til bedre deltakelse 
og fokus på konkurranseflyging igjen.

har stått sterkt i Norge og frem 
til 2006 gjennomførte vi NM-er i 
disse klassene i tillegg til klubb-
klassen. I 2007 slo vi sammen 
standard og 15-meter for å oppnå 
et akseptabelt antall deltakere i 
en klasse. I samme periode beg-
ynte tilstrømmingen av 18-meter  
fly og i 2009 fløy Birger og jeg 
med henholdsvis LS6 og LS8 i 
18-meterklassen. Sammenslåing 
av klasser har videre trengt seg 
frem og i 2011 stod vi tilbake med 
èn åpenklasse og klubbklassen. 
Klubbklassen hadde for øvrig en 
oppblomstring i forbindelse med 
vårt eget VM i 2004. Men siden 
da har også denne klassen stort 
sett oppnådd kun et minimum 
av antall deltakere. At klubb-
klassen skulle bli vår største og 
beste klasse er uttalt av sentrale 

konkurranseflygere flere ganger. 
Så langt har det ikke skjedd og i 
2011 valgte store deler av kjern-
en i klassen og fly åpenklassen i 
stedet. Sportsklassen har i den 
samme perioden foreløpig holdt 
stand, mye også fordi vi har kjørt 
dette sammen med juniorklas-
sen.

Nivået og prestasjonene faller
På seniornivå deltok vi siste gang 
i 2008 med et lag i VM. Anders 
Kulblik og Geir Raudsandmoen 
deltok da i Standardklassen i Rieti. 
I 2007 deltok Lars Rune Bjørne- 
vik i EM 18-meter klassen, mens 
vi 2006 hadde et større lag med 
4 piloter til VM-et i Sverige og  
Eskilstuna.

Ikke siden først på 1990-tal-
let har det vær reell konkurranse 
om å delta internasjonalt, hvis en 
kanskje ser bort fra vårt egent VM 
i 2004 og VM-et i Sverige 2006. I 
den samme perioden har både 
interessen og S/NLFs satsning på 
internasjonale konkurranser vært 
nedprioritert. Nedprioritering og 
interesse går selvsagt som hånd i 
hånd, men det blir også litt høna 
og egget argumentasjon i dette.

- Liten satsning og støtte mo-

tiverer selvsagt ikke den enkelte 
pilot 

- Liten pilotinteresse generer 
heller ingen større satsning

For de få som har villet noe de 
siste fem til ti årene har selvsagt 
dette vært frustrerende og til slutt 
sikkert også tatt motivasjonen fra 
dem. Internasjonal deltakelse på 
seniornivå synes å være fullsten-
dig dødt. Og uten internasjonal 
deltakelse og matching faller også 
nivået på våre nasjonale mester-
skaper.

Juniorlaget
På juniorsiden får vi fra tid til 

annen en oppblomstring av gene- 
rasjoner. Jon Erik Lygrens bronse-
medalje i VM er selvsagt et resul-
tat av dette. Bak Jon Erik kommer 
det flere lovende piloter som sat-
ser friskt og som vi kan bygge vi-
dere på. Til Nordisk i 2012 bør et 
lag på 3-5 piloter være realistisk. 
Juniorsatsningen vår muliggjøres 
gjennom støtten vi får fra NIF til 
aktivitet for ungdom. Støtten vi 
gir dagens juniorer har aldri vært 
bedre og det bærer også fruk-
ter. Juniorsamlingene våre er en 
arena for å motivere disse ung-
dommene og rekruttere flere til 
konkurranseflyging. Det ser lyst 
ut med tanke på et godt lag frem 
mot Jr.VM i Polen om to år.

Jon Erik har ett år igjen som ju-
nior før han kastes ut i en annen 
verden som senior. Seniorkonkur-
ransene kan vanskelig sammen-
liknes med juniorkonkurransene. 
Nivået øker, pilotene er samlet 
sett bedre, prestisjen høyere og 
konkurranseinstinktet om mu-
lig ennå skarpere. Det blir spen-
nende å se om Jon Erik tar steget 
og fortsetter sin internasjonale 
satsning. 

Fra tiden på juniorlandslaget 
konkurrerte jeg mot Michael 
Sommer (1), Sebastian Kawa 
(2), Michael Buchtal (4), Mario 
Kissling (5). Tallet i parentesen 
er plasseringen deres på verden-
srankingen i dag – de vant alle 
medaljer i Jr. EM på 1990-tallet. 
Er det på denne listen vi da finner 
Jon Erik om ti år? Ingenting kom-
mer av seg selv og det er urealis-
tisk å tro at lille Norge skal kunne 
matche den oppfølging som det 
tyske, polske og britiske forbun-
det ville ha bidratt med for en  
pilot som Jon Erik. Vi har nå en 
mulighet – som vil kreve prioriter-
ing og satsning. Møter vi Jon Erik 
og de andre juniorene med kun 
nasjonale konkurranser og vår 
nåværende nasjonale satsning 
på bredde, kan vi fort oppleve å 
ha skuslet bort ett eller flere in-
ternasjonale talenter. Skal piloter 
som Lygren nærme seg toppen 
utenfor Norge må de matches 
mot utenlandske topp piloter.  

Nasjonal bredde
I perioden hvor nasjonal bredde 
har vært vår strategi på idrettsar-
enaen (siste fire år) kan vi kun vise 
til nasjonal ”skrumping”. Hvor fløy 
vi oss bort her? Åpenbart oppnår 
vi ikke nasjonal bredde kun ved å 
arrangere konkurranser og mes-
terskap. De siste årene har vi hatt 
noen aldeles flotte mesterskap 
med mye fin flyging. Selv i 2011 – 
det som omtales som den våteste 
sesong i manns minne – gjen-
nomførte vi NorGlide og NM FAI 
med svært mange gyldige dager.

Flere har antydet ovenfor meg 
at innføringen av krav til GPS og 
tekniske duppeditter skremmer 
folk. Siste skudd på stammen 
var innføringen av FLARM i alle 

konkurranser fra årets sesong. Det 
hjelper heller ikke at luftrom- og 
vendepunktsfiler til stadighet en-
dres for piloter som ikke er data- 
eksperter. Det er også antydet at 
nivået i rekrutteringsklassene – 
ergo Sportsklasse og Norges Cup 
er blitt for høyt.

Er det virkelig slik? Jeg tror dette 
er mer symptomer enn forklarin-
gen.

I resten av Norden som vi 
gjerne sammenlikner oss med, 
er det også utfordringer. I Sverige 
for eksempel har det vært relativt 
god tilstrømming til konkurran-
ser. Både i Arboga og Eskilstuna 
har vi sett 60-70 deltakere de 
siste årene. Klasseutfordringene 
finnes også her, men klubbklas-
sen, 18-meter og åpenklassen 
trekker fortsatt godt.

Våre nordiske naboland del-
tar fortsatt internasjonalt og vil 
sende lag til de kommende VM i 
USA og Argentina. Disse VM’ene 
er det kanskje ikke naturlig for 
oss å prioritere, men kommende 
EM og ikke minst VM i Europa bør 
i høyeste grad være aktuelle.

Ny leder av UKK
Uttaks og konkurransekomiteen 
har fra i sommer fått Nils Asbjørn 
Sekse som ny leder. Det er sam-
men med teamet til Nils Asbjørn 
seksjonen må ta fatt i de utfor-
dringene som er reist i denne ar-
tikkelen. Fra pilotmøte i sommer 
har han med seg ulike innspill 
som også må bearbeides.

Dersom vi kunne klare å utnytte 
bronsemedaljen til noe mer enn 
umiddelbar glede over et godt re-
sultat, - er det lite som ville gledet 
meg mer!

Ble det med bronsemedaljen?

Av Steinar Øksenholt

Av Steinar Øksenholt

2011 har på ingen måte fremstått 
2011 har på ingen måte fremstått 
som noen stor sesong. For mange 
ble også sesongen en kraftig 
påminnelse om at norsk konkur-
ranseflyging sliter i motvinden. 
La oss bare se på de reelle fakta 
– NC1/Elverum Open hadde 6. 
deltakere i 2011 mot tidligere 15-
20 deltakere, NM FAI-klasser 16 
deltakere i 2011 mot 25-30 del-
takere tidligere, og til slutt NM 
Sportsklassen med 11 deltakere 
i 2011 mot tidligere 20-25 del-
takere. Tilveksten av nye konkur-
ransepiloter er så å si fraværende 
– det var riktignok 3 nye fjes på 
NM Sportsklasse og det var jo 
utrolig bra!

Historisk klasseskille
Standard og 15-meter klassen 
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En våt sesong
Seksjonsaktuelt

En sommer er på hell og det stunder mot høst. 
Sesongen går vel på ingen måter inn i historie-
bøkene som noe toppår. En flott innledning til 
sesongen, for april var jo bare utrolig bra, har 
blitt avløst av ustabilitet og regn. Det snakkes 
om nedbørsrekorder og vått har det vært. En 
og annen fin seilflydag ble det, men totalt sett 
har sesongen rent forbi med alt vannet. 

Utstyrsmidler
NIF vil åpne for søknad om støtte 
til utstyr den 7. september med 
søknadsfrist 7. november 2011. 
Klubber tilsluttet Norges Luftsport-
forbund kan søke om støtte til sikker-
hetsutstyr og utstyr for å tilrettelegge  
for funksjonshemmede i henhold til 
liste over godkjent søknadsberet-
tiget utstyr. 

Norges Luftsportforbund søkte 
på bakgrunn av henvendelser fra 
medlemsklubber om godkjenning 
av fire nye utstyrstyper i ordningen. 
Ingen av disse ble godkjent og luft-
sportsutstyr det kan søkes om støtte 
til i ordningen er dermed det samme 
som i 2010.

Det var mange søknader om nye 
utstyrstyper i ordningen i år og svært 
få av dem ble innvilget. Som begrun-
nelse for avslaget av NLFs søknad 
stod det: ”Luftsportforbundet har 
allerede en omfattende utstyrsliste. 
På bakgrunn av dette og at de i liten 
grad organiserer barn og unge anbe-
fales ikke disse tiltakene.” 

Ole Reistad Senter
På Ole Reistad Senter starter i høst 
vedlikeholdsarbeidet for fullt. Sek-
sjonsmøtet i april vedtok å avsette 
et betydelig beløp til vedlikehold og 
oppgradering av eksisterende an-
legg. Etter mange år med fokus på 
utvikling og nybygging skriker mange 
områder anlegget etter vedlikehold. 
Lite har vært gjort på denne fronten 
siden senteret var nytt og slitasjen er 
i høyeste grad synlig.

Første steg i denne prosessen har 
vært å gjøre en anleggsanalyse, 
finne ut status for baneanlegget,  

asfalt, bygninger, inventar, med mer. 
Anlegget ble derfor besiktiget i som-
mer og en statusrapport ble forelagt 
seksjonsstyret i august. Med utgangs- 
punkt i rapporten ble det anbefalt 
å prioritere administrasjonsbygget 
– senterets hjerte. Men både hyt-
tene og baneanlegget skal også føl-
ges opp i høst. Asfaltsprekker må 
forseiles, steiner på grassområdet 
må bort og i hyttene går vi over inn-
redninger og gulv. Vi håper å kunne 
starte sesongen 2011 med et fornyet 
anlegg, men som fortsatt i mange år 
må vedlikeholdes kontinuerlig for å 
løfte standarden. Internat og sani-
tærbygg vil i sin tur også bli prioritert 
høyere.

Junior i Nord
Seilflyseksjonen gjennomførte i sam- 
arbeid med Salangen Luftsportklubb 
en aktivitetshelg med tilbud til ung-
dommen spesielt, midt i august. 
Ungdom i alderen 13-20 år ble spe-
sielt invitert til å prøve seilflyging og 
dette ved hjelp av ungdomsmidler 
fra NIF. I løpet av to dager luftet vi ti 
- tolv ungdommer og blant dem flere 
vi garantert vil se på kurs når de blir 
gamle nok. Her var det både jenter  
og gutter som ”fløy” hjem etter å 
ha mestret kunsten å styre et seil-
fly på sin første start. Litt engstelse 
og høydeskrekk ble raskt til fryd og 
store glis. Tiltaket ble gjennomført 
med stor suksess og som en geo-
grafisk motvekt til tilbudene Unge 
Ørner og Juniorsamlingen står for 
her sørpå.

 I løpet av samme helg og tre hek-
tiske dager fikk vi i logget femti start-
er, kvittert ut et nytt flygebevis, en 
ny slepeutsjekk, en PFT, en resjekk 
for solo og en ny solist. Med andre 
ord en solid vitamininnsprøytning 
for hele klubben. I september gjen-
nomføres nok en helg nordpå, men 

da med fokus på ”Fly Trygt” og skole-
flyging for medlemmer.

Nordisk møte
Helgen 2.-4. september ble det 39. 
nordiske møte gjennomført. I år var 
de nordiske delegasjonene samlet 
på Ålleberg i Sverige. Her ble inn-
føring av Part-M, Camo evaluert og 
de nye FCL-reglene til EASA. , Det ble 
utvekslet erfaringer om aktivitet og 
sikkerhet, og ikke minst fokusert på 
rekrutterings og medlemspleie. Fra 
den engelske seilflyorganisasjonen 
(BGA) bidro Pete Stratten og Alison

Randle som årets gjesteforelesere 
. Den norske delegasjonen besto av 
Jan Erik Kregnes, Ole Baartvedt, Arne 
Wangsholm og Steinar Øksenholt

Instruktøropplæring
Tradisjonen tro gjennomfører vi i 
høst opptak av nye instruktørkan-
didater. Søknadsfrist er 1. oktober 
for de kandidater som tas opp til 
kull 2012. Den første samlingen for 
dette kullet er O-kurssamlingen 14.-
16. oktober. Gjennom vinter og vår 
forbereder disse kandidatene seg 
til opptaket og del 1 av IK-3 kurset i 
mai og del 2 i juli. O-kurset har både 
et teoretisk og praktisk innhold som 
kandidaten trenger denne tiden til. 
Blant annet skal det flys minimum 
12 timer, hvorav halvparten som DK. 
Fokus på O-kurset er å tilvende seg 
å fly fra baksetet, lære seg grunn-
leggende øvelser, fly og prate koor-
dinert samt løfte sitt teoretisk nivå 
på de tradisjonelle fagene. Også op-
erasjonelle regler, krav og prosedyr-
er er viktig.

Terminlisten og NC 2012
I oktober starter vi opp arbeidet 
med neste års terminliste – en rela-
tivt komplisert kabal med mange 
faste innslag. Potensielle arrangører 
av Norges Cuper anmodes om å søke 

om arrangementer innen 15. okto-
ber. Sentrale opplysninger som dato, 
sted og konkurranseleder må opp-
gis. Også vinteren 2012 planlegger vi 
å avholde et konkurranseledersemi-
nar i regi av Uttaks- og konkurranse- 
komiteen for oppnevnte konkur- 
ranseleder.

Beste elev
Våre juniorer utmerker seg på flere 
områder. Jon Erik Lygrens bronse-
medalje i Junior VM er jo intet min-
dre enn en utrolig bra prestasjon 
og omtalt i egen artikkel. Tidligere i 
sommer kom meldingen om at Gun-
nar Grønlien ble hedret som beste 
pilot ved forsvarets flyskole og det 
med en tur i F-16. Vi vet av erfaring 
at seilflygere ofte gjør det veldig bra 
ved Forsvarets flyskole. Dette er et 
kvalitetsstempel på den utdanning 
vi tilbyr og det seilflymiljøet står for. 
Håpet var jo at forsvaret ville verd-
sette dette mer og aktivt støtte og 
bruke seilflyging i sin utdanning. 

I oktober gjennomfører vi en ny 
juniorsamling og håper å se et tret-
titalls unge gutter og jenter på riks-
senteret. Måtte disse la seg inspirere 
av både det Gunnar og Jon Erik har 
prestert det siste året.

POM
I siste spalte lovet vi å komme tilbake 
med et teknisk kurs for Pilot Owner 
Maintance (POM) i høst. Kurset er nå 
fastsatt til helgen 28.-30- oktober. I 
det nye vedlikeholdsregimet åpnes 
det for at det meste av det daglige 
og årlige vedlikeholdet kan gjøres av 
eieren eller brukeren selv. Også for 
klubbene vil det være nødvendig å 
få frem personell som kan avlaste 
teknikeren og formelt ta ansvar for 
klubbens vedlikehold. Mer informa-
sjon og påmeldingen vil komme på 
websiden innen kort tid.

om oppdrift i medlemsstatistikken. 
Det skaller av med medlemmer og 
vi rekrutterer også mindre i år enn i 
2010. Så langt er ca 45 elevbevis og 
20 flygebevis utskrevet, – historisk 
lavt begge deler. Vi vet at høstrekrut-
tering i NTHF løfter oss noe, men vi 
henter oss på ingen måter inn med 
dette. Og det er fortsatt i alders- 
gruppen ”Senior” ergo 25 + vi sliter. 
Ironisk nok er det kun blant pen-
sjonistene vi kan vise til positive tall. 
Spreke og operative pensjonister er 
på ingen måte noen dårlig tegn i seg 
selv, men fremtiden bygges ikke på 
denne generasjonen, sånn er bare 
livet. Ved utgangen av august ligger 
vi fortsatt et femtitalls medlemmer 
etter.

Nye websider
I sommer kom vi ut med våre nye 
websider. Sidene som ble lansert 
til jubileet i 2009 svarte ikke til for-
ventningene og det var nødven-
dig med endringer. Utover høsten 
vil det innføres mer funksjonalitet 
og finesser. Hjelp oss med å ha et  
aktivt nettsted. Du kan bidra til å 
publisere nyheter noe som vil skape 
mer trafikk og liv på sidene.

Av Steinar Øksenholt

Det blir spennende å se hvordan 
dette har slått ut på aktiviteten. Sen-
tralt har alle arrangementer bortsett 
fra Norges Cupen på Frya blitt gjen-
nomført. Rett nok fikk vi ikke avs-
luttet acrokurset i juli grunnet 
været. Konkurransen kom ut med et 
bra antall tellende dager uten at det 
riktige gode været slo til her heller. 
Kanskje kan dette bære frukter om 
en fin høst?

Smått med skader
Når dette skrives ved inngangen 
til september, må vi si å ha et godt 
”skadeår” bak oss. Kun en forsi-
kringsskade ved landingshavariet 
med Super Dimona’n på Tomlevoll 
er fasiten så langt. Derimot har vi 
hatt flere alvorlige tilbud med nær-
passeringer, løse rorkoblinger, harde 
landinger og start av motor over 
ulandbart terreng, riktig nok over 
et fjellvann. La oss ta dette som en 
påminnelse og skjerping for resten av 
sesongen. Skadefri aktivitet er et mål 
i seg selv, men sekundært er billigere  
forsikringer også en motivasjon. 

Spreke pensjonister
Fortsatt er det synk og få signaler 
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Utenriksnytt

Antares 23 E på Aero
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Av Nils-Joar Høimyr

EM - resultater 

Kroken på døra for Limbach 
motorer

Sydföhn i Alpene 26 august 
 

En pressemelding på Limbach's 
nettsider indikerer at øket ar-
beidsbelastning og endrede ram-
mebetingelser p.g.a. byråkrati fra 
myndighetene gjør det umulig å 
drive virksomheten videre.  En 
kan regne med at EASA og flere 
forskrifter sikkert  ligger bak endel 
av dette, som for mange andre 
mindre flyprodusenter og verk- 
steder. Men tilfellet Limbach er 
nok mere komplisert enn som så. 
I følge tysk presse er bedriften tilt-
alt av tollvesenet for sanksjons-
brudd mot Iran, siden en tysker 
av iransk avstamning skal ha kjøpt 

norske deltagere med, men som 
vi ser av resultatene, gjorde våre 
danske venner det meget godt 
med en 2 og 4 plass. De beste ble 
som følger:

15 meter (25 deltagere):
1. EY Christophe Ruch Frankrike Ventus 2ax 7323 
2. 5A Henrik Breidahl Danmark Ventus-2a 7175 
2. SP Denis Guerin  Frankrike Ventus 2a 7175

18 meter (29 deltagere):
1. PL Karol Staryszak  Polen  ASG-29 8172 
2. HD Zbigniew Nieradka Polen  ASG-29 7984 
3. E1 Russell Cheetham Storbr.  JS-1b  7946 
4. PE Peter Eriksen  Danmark ASG-29e 7719

Åpen klasse (21 deltagere):
1. EB Markus Frank  Tyskland  EB-29  7088 
2. EC Killian Walbrou  Frankrike Nimbus 4T 6932 

3. RX Petr Krejcirik  Tsjekkia  ASW-22ble 6897

(http://egc2011.pociunai.lt/)

EM Nitra
EM i klubb, standard, 20 meter 
2-seter og World-klass gikk i Nitra 
i Slovakia de 2 siste ukene i juli. 
Været var heller dårlig, og det ble 
bare 4 gyldige dager (3 for PW5 
klassen).

Heller ikke her hadde vi norsk 
deltagelse, men dette kommer 
kanskje til å endre seg etterhvert 
med våre lovende juniorer!  Grat-
ulerer til våre finske venner som 
vant 2 seter klassen i en ny Arcus. 
De beste ble som følger:

Klubbklasse (33 deltagere):
1. IF Mracek Roman  CZE Std. Cirrus  1495 
2. MF Ko~ár Jozef  SVK LS 1F   1446 
3. BI Krok Tomasz  POL Jantar Std.3 Brawo 1400

Standardklasse (31 deltagere):
1. V Kawa Sebastian POL Discus 2A  1466 
2. BP Franz Poch  DEU Discus 2B  1386 
3. AK Kiessling Mario  DEU Discus 2A  1382

2-seterklasse (16 deltagere):
1. KA Harri Hirvola - Visa Matti Leinikki  FIN Arcus  1440 
2. OM Dmitriy Timoshenko - Ilya Ershov  RUS Duo Discus 1391 
3. T Viktoras Kukcikaitis - Marius Pluscauskas LTU LAK 12  1350

World-klasse (11 deltagere):
1. CBI Barszcz Jakub  POL PW 5 731 
2. EY Badaroux Jeremie FRA PW 5 681 
3. EZ Montigny Richard FRA PW 5 665

(http://www.pribinacup.sk/egc2011/)

EM Litauen
EM i 15m, 18m og åpenklasse 
ble avholdt i Pociunai i Litauen 
de 2 første ukene i august med 
bra værforhold som ga 10 gyldige 
dager. Det var dessverre ingen 

26. August var det kraftig føn-
vind fra sydvest i forkant av en 
kraftig kaldfront som nærmet seg 
fra vest (se kartbildet) og det ble 
fløyet en rekke lange strekk på 
hang og bølger i Alpene. Høyde-
punktene av disse er:

• Werner Amann, (Ventus 2c) 
som fløy 1559,4km med start-
punkt Hohenems i Østerrike.

• Christian Hynek, (ASH-25) 
som fløy 1368,1km fra Serres 
i Provence-Alpene til Wie-
ner Neustadt i Østerrike. Han 
skulle egentlig kjøre hjem fra 
Provence med henger, men tok 
luftveien i stedet.

• Klaus Ohlmann, (Stemme S10) 
1328,1km fra Serres langs 
samme rute, men med en legg 
vestover igjen da han skulle fly 
tilbake til Serres i Frankrike et-
ter frontpassasjen.

Turen fra Serres til Østerrike gikk 
delvis på bølger og delvis på 
hang og rotor i ekstrem turbu-
lens.  (De som leser tysk, kan lese 
Christiansbeskrivelse av turen 
på http://www.streckenflug.at/
blog/?p=758)

Værkart 26/8 fra Sveitsisk  
meteorologisk institutt

i landsbyen 1600 m.o.h. gikk vi 
fra 20 grader kl 19 om kvelden til 
minusgrader med snø og is tidlig 
morgenen etter, det hele akkom-
pagnert av torden og haggel på 
natta.)

Utenrikskorrespondenten var 
denne dagen på fjelltur nord 
for St. Bernard passet og kan 
bekrefte at det blåste kraftig og 
tårn av lenticer ble observert. 
Denne dagen avsluttet en uke 
med tropevarme i slutten av  
august. (Kaldfronten var ekstrem, 

C. Hynek's tur fra Serres til  
Wiener Neustadt

JS1 med Jet hjem- 
hentingsmotor  

Taurus G4 - 4 
seters elektro-
seilfly

Jet pod for JS1  
Foto: Jonker Sailplanes

Taurus G4 er et 4 seters 
bygget elektroseilfly spesielt 
for konkurransen CAFE/NASA 
Green Flight Challenge (GFC). 
Med 2 Taurus kropper og et 
vingespenn på 21.4 meter 

minner denne mest om 
eksotiske tyske 
bombefly fra 2. 

verdens-krig.

Taurus G4 i lufta.  
Foto: Pipistrel 

(http://www.pipistrel.si/)

JS1-TJ er en turbo-versjon av 
JS1 Revelation, utstyrt med 
en jetmotor med 42kN skyve-
kraft. Motoren er spesielt 
bygget for bruk i seilfly og 
EASA-godkjenning. Dette er 
en interessant nyhet, 18 me-
ter flyet JS1 fra Syd Afrika har 
gjort det meget bra i konkur-
ranser de siste par årene.

20 Limbach motorer og en fryk-
ter at disse kan bli brukt i droner 
av regimet i Iran. Vi har neppe 
sett slutten av denne saken, men 
uansett er det sørgelig at enda 
en gammel familiebedrift stop-
per opp. 

Limbach kommer til å levere byt-
temotorer fram til  31.10.2011. 
De har også lagersalg av deler fra 
til 15.12.2011. Forhåpentligvis 
finnes det nok uavhengige verk-
steder med kompetanse på Lim-
bach-motorer som kan fortsette 
service av disse. 

(www.limflug.de)

Tatt noen 
gode 
seilflybilder? 

Send dem til  
seilflysport@nak.no



Nyheter om seilfly fra Luftfartøysregisteret

Slettelser
LN-GAY 
Glasflügel Standard Libelle 201B (480)
Slettet 150611, reg OY-ROX 150611

LN-GZZ 
PZL PWU-6U (78.03.06)
Slettet 010611, reg N766PW 030611

Nyregistreringer
LN-GFG
Diamond HK-36 TTC Super Dimona (36.843)
[OE-9998>OK-3612]
Reg 150611 Valdres Flyklubb, Fagernes

LN-GTA
Pilatus B4-PC11AF (111)
[HB-3221>D-5807>S5-3050>D-5800]
Reg 120811 VSI AS, Sandefjord

LN-Golf 3/11

Av Kay Hagby

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

Eierskifter
LN-GEL
LET L-23 Super Blanik (978308)
140611 Elverum Flyklubb, Elverum

LN-GHV
Scheibe SF-25C Falke (4208)
080611 Arne Ståle Stene, Viggja

Reservasjoner
Ingen i perioden
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ASW 24 SE-URK
 Tillv år 1992. Flygtid 290 tim, 162 starter. Winglets. 
En ägare, mycket välvårdat. Luftvärdigt 2012. Säljes 
komplett med vagn.

Instrument:
• Radio Dittel FSG 60 M. Flygdator Cambridge M-

Nav 40 inkl variometer.
• Variometer Winter. Höjdmätare NAF.  

Fartmätare Winter. Kompass Airpath.
• Girindikator Gauting. Eluttag för GPS.
• Nya vattentankar, nya batterier. Jaxida kapell.
• Vinghjul och dragstång med hjul.
 
Pris 390 000:- Sv kronor.
 
Rolf Klyver
Egnahemsvägen 12

SNC 34 C , produsert av Centrair i Frankrike i 1998 
basert på formene til Scheibes SF 34, Lik den  ny-
sertifiserte ”SF 34 B” fra Scheibe. Flott finnish med 
et moderne cockpit design. Instruktørens drøm, 
med plass til deg på  1,90 på strømpelesten. Lett 
på håndtere på bakken og bra utstyrt. To eiere - èn 
fransk klubb fra 1998 til 2003 deretter AL TFK i Tøns-
berg. Primært selges hele flyet men to av dagens an-
delseiere kan vurdere å fortsette som deleiere. Aldri 
skadet og godt vedlikeholdt. Innrullet i NLF CAMO 
med ARC gyldig til mars 2012. Flyet har logget 1790 
timer / 3200 starter

Snerten to-seter - Alliance 34 selges
Utstyr: Nye belter, grunninstrumenter, kompass, 
VHF og  transponder fra Becker, Borgelt B400 EL-
Vario, LX-Colibri logger med FLARM. PDA iPAQ 5500 
med WinPilot. Enfo allværstrekk. Henger fra 1980 
pusset opp i 2008.

Selges med prisantyding NOK 340.000. Med 
”klubbforsikring” ut 2011 hvis rask avgjørelse.

Kontakt: Olav Heggemsnes olav.heggemsnes@
gmail.com / Mobil 91376192, eller flyets tekniker 
Ole Baartvedt, ole@xoavionics.no / 92288008. Mer 
info på: www.baartvedt.no/A34/ baartvedt.no/
A34/ 



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

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

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

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

Styret i Seilflyseksjonen

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

NM på dugnad med 29 fly!
Ja tenk litt på det. Og les også fag-
sjefens ord om frafall i konkurran-
ser i dette nummeret 

Dette var den store saken over 
fire sider i Seilflysport Nr 3 – 
2001. Der stod det at  ”NM ble 
som vanlig vellykket”.

 Det ble avholdt konkurranse 
i tre klasser. 15 meter, Stan-
dard med ti deltagere i hver, og 
Klubbklasse med ni fly. Anders 
Skifjeld, Steinar Øksenholt og To-
mas Hansen ble Norgesmestere. 
Det er nesten nostalgisk for oss 
som var i startgropa på den tiden. 
Å lese listen over deltagende pi-
loter. Flinke seilflygere som ikke 
deltar lenger eller har ”lagt” opp. 
Kan vi friste noen av dere tilbake i 
2012? Piloter som Harald Blystad, 
Øyvind Bredholdt, Hans Christian 
Gunneng, Henning Lassen, Jan 
Olav Endrerud, Mattis Thørud, 
Kim Larsson, Nils Skinnarland og 
Øyvind Moe for å nevne noen. 
Men vår svenske norgesvenn 
”Robban” var med da som nå. 
Han hadde forlangt at det skulle 
arrangeres ”Midtsommarafton” 
på svensk vis med ”maistang” og 
det hele. Og da ble det slik.

Knut Stende er fortsatt ofte å 
se på grid i konkurranser og han 
var trofast på plass også i 2001. 
Termikkprognoser fra SMHI var 
et nytt hjelpemiddel og Pilot Bu-
lukin mente de var for moderate i 
forhold til de faktiske forholdene. 
Så noe er som før… eller? Op-
pgavene var varierte og ble satt 
med distanser fra 252 til drøyt 

543 kilometer. 
I sportsklasse NM se-

nere på sommeren ble 
det ”Dag 3” som satte en 
støkk i Seilflynorge. Nils-Johan 
Høimyr rakk ikke inn og krasj-
landet sin SZD 55 på golfanlegget 
rett før baneenden i sør. Han 
skrev selv om dette i bladet med 
undertittel – ”hvorfor improvisert 
flyging kan være livsfarlig”.

Nå gikk det heldigvis bra med 
piloten, men bildet av flyet taler 
sitt tydelige språk om at dette var 
ille. 

Minne for livet
Leif Petter Froestad og Sven Olsen 
gjennomførte en fantastisk tur 
som gikk over dagene 21. til 25. 
juni. Leif Petter med lappen fra 
1999, ”kun” 100 timer på konto 
og ferskt strekk-kurs fra året før, 
hadde vært på langtur og skrev 
entusiastisk om opplevelsen i 
Seilflysport.  De startet fra Helga-
nes Flyplass på Karmøy. Bagasjen 
bestod av sovepose, ekstra T-sk-
jorte og tannbørste som til nød 
fikk plass i Twin’en ( GROB 103 
SL Twin, red anm.).  Turen gikk i 
variert vær inkludert tordenbyger 
til Bømoen ved Voss, Klanten på 
Golsfjellet, via Gaustatoppen til 
Lunde. Der ankom de  midt i og 
helt uvitende om årets flystevne. 
De fikk stor oppmerksomhet og 
fikk parkere på ”standplass".

Så bar det tilbake til Vestlandet 
via Hardangerjøkulen og til Voss 

med skybas over 3000 meter. Den 
femte dagen ble det å vente på 
Voss til tåken lettet, før de karet 
seg hjem til Haugalandet. Man 
blir jo skikkelig lysten på langtur 
av å lese slikt tidlig i september, ti 
år etter … 

Splittur i Janus og 12 kandidater 
på I-kurs
Vi kunne også lese om Erik Øster-
ud som hadde vært på ”splitt-
tur” i Janus med Ole Baartvedt. 
De var begge på I-kurs som 
hadde rekordstort antall kandi-
dater dette året. En liten bragd 
av kurslederne med Raymond 
Dalen, Rainer Pedersen og Ped-
er Lien i spissen, å få alle igjen-
nom. Været var på seilflygernes 
side disse sommerdagene i 2001 
og det hører med til historien at 
Tønsberg SFK der evigunge Baart-
vedt var leder på den tiden, noen 
måneder senere kjøpte Janusen 
fra Drammen FK og Erik. Og  det 
med søkke og snøre som betød 
flaps, 216 kilo vinger, ”dragshut 
og … Norges verste henger på 
den tiden! Nå er både flyet og 
hengeren solgt til en klubb i Tysk-
land.

Lorentz Lebach
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