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Siste nytt
Under slippet av forrige nummer av bladet 
lanserte NLF samtidig en spørreundersøkelse 
på nettet.

samtidig at de uten problem vil tåle 
en høyere pris for å beholde et rent 
seilflyblad. At tre eller fire språk var 
greit og at organisasjonssaker fra de 
andre landene var høyst interessant, 
kom noe overraskende.

Hva skjer videre?
Danskene er positive til et nordisk 
samarbeide, men da mest sannsyn-
lig ved en fastsum fra sentralt hold 
pluss frivillig abonnement, siden de 
har det slik i dag som en del av mo-
torbladet Flyv.  Våre resultater sam-
men med mulige opsjoner og hin-
dre ble presentert på den svenske 
Billingehuskonferansen i november.  
De vil nå kjøre tilsvarende under-
søkelse på nettet i Sverige. Stemn-
ingen er positiv og det er planlagt 
et fellesnummer med utgivelse i 
september. Altså vårt tredje num-
mer av Seilflysport i 2012.   Som 
dere forstår vil Seilflysport komme 

ut også neste år. Styret i NLF har 
kommet til enighet om en ordning 
med dagens redaktør og vår lay-out 
medarbeider for hele 2012. Vi vil 
nok på sikt måtte tåle en noe høyere 
pris, men det blir eventuelt først fra 
2013. Den største utfordringen blir 
å finne en felles nordisk redaktør. 
Dette vil bli et betalt oppdrag med 
50 eller 75 prosent stilling. Hvert 
land må så ha en person hver som 
opptrer som ”hub” for å samle inn 
og korrigere stoff. Hovedvekten vil 
være ”bærende ” artikler sammen 
med noen få sider med seksjonssa-
ker fra hvert land. Samarbeidet med 
Segelfliegen vil garantert fortsette. 
Kombinert med informative net-
tsider for andre seksjonssaker. An-
nonsemarkedet ansees som godt for 
et nordisk blad som kan ende med 
rundt 5000 i opplag.

Om lag hundre personer har svart, 
noe som må sies å være et repre-
sentativt utvalg. Disse fordeler seg 
samtidig bra rundt om i landet og by 
og bygd. Aldersfordelingen er som 
ventet, med størst trykk i gruppen 
35 til 50 år. To av respondentene var 
kvinner. Noe pepper og lav scooring 
var det å spore her og der, men vi 
så både forventede og en del også 
overraskende resultater. For å nevne 
det viktigste er tendensen entydig 
på noen viktige områder. De aller 
fleste vil ha enten Seilflysport som 
i dag eller et felles nordisk blad. Ca 
70 prosent går for dette. Under 20 
prosent ønsker Flynytt som eneste 
blad. Når det er sagt kan absolutt 
begge disse realiseres til en viss 
grad, dersom Flynytt trykker flere 
aktuelle seilflyartikler fast i sine ut-
givelser. De aller fleste var fornøyd 
med bladet vårt i helhet, syns antall 
utgivelser og sider er OK og mente 
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innhold

Seilflygere er smittet! Så å si alle har 
en lidenskap det er vanskelig å endre  
på. De er smittet av flybasillen.  Fly-
basillen slipper ikke taket. Har du 
først fått denne herlige, lille basillen 
i kroppen, så sitter den.  Hver sesong 
går så alt for fort for alle med denne 
positive, gode, kriblende, herlige 
store, lille basillen.  Slik er det også 
på denne tiden av året.  For mange 
er seilflysesongen på hell. Korte dag-
er og stormfullt vær har preget deler 
av landet, men noen trosser vinter 
og snø. De holder det gående - også 
i årets mørkeste måneder. Basillen 
er der – alltid. Vinteren er en spesiell  
tid for mange.  Teorikurs, oppfrisking,  
pussing og vedlikehold er kjente 
gjøremål.  

I 2012 får vi nye retningslinjer – 
et nytt regelverk å forholde oss til. 
Det nye europeiske regelverket be-
gynner å gjelde 8. april 2012.  Dette 
gjelder for nye flygebevis og for 
skolevirksomheten.  Det er forventet  
en overgangstid på 3 år.  Norges 
Luftsportforbund (NLF) antar det 
nye regelverket her til lands vil ta 
til 1.1.2013.  Foreløpig er det uklart 
hva NLF skal gjøre og hva Luftfarts-
tilsynet ønsker å overlate til andre.  
NLF vil i løpet av januar 2012 gjen-

nomføre møter med Luftfartstilsyn-
et for å få denne delen på plass.

Uansett går vi en ny regelframtid i  
møte. Seilflyseksjonen har anbefalt  
en videre håndtering lik dagens situ-
asjon.  Mye taler for at dette kan 
skje, med enkelte tilpasninger. Jeg 
takker alle for en artig og positiv  
sesong i 2011 – la fremtiden også 
være positiv!

God Jul og Godt Nytt År alle sammen! 

Jan Erik Kregnes
Styreleder S/NLF
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Selvstartmetoder
I 1981 tok  DG 400 av for første gang og ble det første seilflyet som 
hadde suksess med innfellbar motor.  Etter det har det hendt mye innen  
motorisering og stadig flere seilfly blir utstyrt med hjelpemotorer. Ikke 
minst de med stort vingespenn. Dette ble også veldig tydelig på dette 
årets Aero Messe. De fleste seilfly som var utstilt der hadde motor in-
stallert. Ifølge Alexander Schleicher gjelder dette nå rundt 80 prosent 
av alle nye fly. Man velger nå kun i realiteten mellom selvstartende 
eller hjemhentingsmotor i seilflyene. Disse har inntil nylig hatt det til 
felles at motoren var en forbrenningsmotor.

Originalt forfattet av: Ludwig Haslbeck
Foto: Bernd Weber, Manfred Münch, Helge Zembold
Oversatt, tilpasset og komplettert for Seilflysport av Michael Koch og Ole Baartvedt

Selvstartende seilfly – BENSIN, ELEKTRO, TURBIN:

Det har etterhvert blitt innlysende at seilflyging kan dra store fordeler  
ut av høyere batterikraft på mindre vekt og volum. Vi har allerede dradd 
nytte av mobiltelefonindustrien og nå etter hvert sykkel og bilmarkedet.  

NI, har publisert det de hevder er 
verdens første energilagrende mem-
bran. Dette er fremstilt av polysty-
renebasert polymer. Materialet blir 
produsert  som ”Sandwicher” ikke 
ulikt en kondensator. For dem som 
kan litt om elektronikk nevnes det 
at lagringskapasiteten er hele 0,2 
Farad per kvadratcentimeter. Det 
er enormt! Det er tohundre ganger 
mer enn typisk tilsvarende verdier 
for kondensatorer, som er 1 micro-
farad på samme størrelse. Og ikke 
minst er prisen sjokkerende. Hør 
bare;  De mener lagringskostnaden 
vil ligge på 4 kroner per Farad. Sam-
menlignet med electrolyttbatterier 
er disse typsik liggende på 35 til 40 
kroner per Farad. Man kalkulerer 
da også med 90 prosent reduksjon 
i kostnadene kontra dagens litium-
løsninger.

Folk i SINTEF-miljøet her i Norge 
betviler imidlertid disse tallene. 
De antar at 1,5 ganger i kapa-
sitetsøkning er mer å forvente enn 
200. Kostnader priser og vekt er 

uansett alltid viktig for oss seilfly-
gere. Oppfinneren sier i litt mer 
forståelige begreper at der man per 
US dollar får 2,5 watt-time med Lith-
ium-ion snakker vi her om nærmere 
20 watt-timer per US dollar. Opp,- 
og utladingsdata er ikke sluppet, 
men univeristetet i Singapore har 
kommet såpass langt i prosessen at 
de har søkt profesjonell hjelp for å 
kommersialisere teknologien.

For Seilfly er for lengst børsteløse 
motorer, - og styring for disse, til-
gjengelige og i bruk. Når man skal 
velge motoralternativ står og faller 
nok mye på stabilitet på elektro-
konseptet, og kostnader og vekt for 
batteriløsningene. Kommer denne 
membranteknologien i produksjon 
snakker vi forhåpentligvis om time-
vis med elektrodrift på lavere vekt 
plassbehov enn det bensinløsninger 
totalt med motor og drivstoff tar i 
dag. (Basert på pressemelding. Ole 
B.)

Ikke minst i Kina er og blir behovet 
for sykkelbatterier ekstremt stort. 
Mange har sagt mange ganger at 
den eller de som knekker nøtta og 
klarer å lagre mye elkraft billig på 
lav vekt og lite volum vil bli rimelig 
velstående. Først kom metallhybrid-
er og senere varianter av lithium- 
teknologi, som mer eller mindre 
gode alternmativer til bly. Bra i 
mobiler men relativt dyrt i biler og 
sykler.

Nå har det nasjonale universitetet 
i Singapore sluppet en nyhet som 
kan bli ikke mindre enn revolusjon-
erende.

De har funnet frem til en helt ny 
batteriteknologi som er lett, liten, 
billig og ikke minst sikker. Her skal 
det være null fare for eksplosjon 
i batteriene. Det dreiere seg om 
”Membranteknologi” Batteriene er 
helt tørre innvendig. Ergo heller ikke 
fare for verken uttørring eller lek-
kasjer.

University of Singapore's Nanosci-
ence and Nanotechnology – NUSN-

 Slik ser membranstoffet ut på labben

Ny batteriteknologi 
publisert 

- Eureka kan være nær

DC 1001 mit
elektrischem FIautenschieber
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Bevegelse i markedet
Selv om disse stadig blir videre- 
utviklet med fokus på lav støynivå, 
enklere betjening og pålitelighet, har 
det i noen år vært bevegelse i mo-
toriseringsverdenen. Som vi skrev 
om i Seilflysport i sommer kunne 
de som besøkte Aero 2011 iaktta  
seilfly med både ”tradisjonelle” 
motorinstallasjoner og nyere saker.  
Schleicher for eksempel satser både 
på motorer fra Solo som i  ASW 28/ 
18E, og Wankelmotorer fra Austro  
Engines i de selvstartene Mi 
modellene. Schempp-Hirth bruker  
Solo motorene for selvstartene fly 
når kunden skal ha bensin. Som 
eksempel leveres Arcus M med en 
2625-O2i med 70 hestekrefter.
Også EB28 og 29 fra Binder Flug-
motoren und Flugzeugbau benytter 
modifiserte Solo motorer. Binder 
har et bra rykte for å lage gode mo-
torløsninger. Binder-systemer blir in-
stallert i forskjellige fly og er utprøvd 

teknologi. DG Flugzeugbau satser på 
Solo motorer med forskjellig ytelse 
for de selvstartende DG 808 og DG 
1001 M, kontra for turboene i LS8st 
og LS10st. For motorstyring og over-
våking brukes deres egenutviklete, 
stadig forbedrete DEI (Digital Engine 
Indicator). Det fleste andre produ-
senter benytter her utstyr levert av 
ILEC.

Elektro ”tar grep”
Elektrodrift er fremdeles relativt 
nytt konsept. Lange Aviation har 
stått for mye nybrottsarbeid på det 
feltet. Firmaet produserer flyet An-
tares 20 E med elektrisk drift og har 
levert dette siden 2004. Den nyeste 
utgaven, - Antares 23 E, er en vi-
dereutviklet versjon beregnet å bli 
et konkurransedyktig åpenklasse-
fly. Samarbeidet mellom Schempp-
Hirth og Lange kan også nevnes.  
Schempp-Hirth bruker driftssyste-
met fra Lange i sin selvstartende 

versjon av Arcus E. Batteriene ligger 
som i Antares, plassert i vingene. 
Quintus, - den nyeste modellen av 
Schempp-Hirth for åpenklassen, 
skiller seg spesielt ut siden den 
bruker en Solo forbrenningsmotor 
plassert i skroget som er basert på 
formene fra Antares 23E der senter-
seksjonen for vingene er identisk.
At det fins opsjoner for elektrodrift 
fra flere forskjellige leverandører, 
tilsier at denne teknologien nå 
virkelig tar fatt i markedet. En hel 
rekke forskjellige løsninger dukker nå 
opp og gjør dette motoralternativet 
mer og mer attraktivt. Eksempelvis 
nevnes Taurus E fra Pipistrel. Denne 
er riktignok sertifisert som mikrofly, 
men er et fullverdig selvstartende 
seilfly med innfellbar elektromotor. 
Den samme motorløsningen, som 
kommer fra Slovenia, anvendes også 
av DG Flugzeugbau. Da som Turbo i 
deres DG-1001TE. På samme måte 
som i Taurus E er batteriene i den 
plassert i skroget og dermed lettere 
tilgjengelig.

System FES som også kommer Slo-
venia, bruker et nytt konsept med 
utspring fra modellfly. Motoren sit-
ter sammen med propellen i nesa og 
ved stillstand klapper propellblad-
ene inn og legger seg langs kroppen. 
Batteriene sitter her også i skroget, 
plassert omtrent i flyets C.G punkt, 
der ellers  en innfellbar bensinmo-
tor kunne blitt plassert. Dette syste-
met brukes i dag i LAK fly. Konseptet 
åpner for modifikasjonen av andre 
flytyper. Det betinger eventuelt at 
form og plass i nesa, og området 
bak vingene er egnet til henholdsvis 
motor,- og batteriinstallasjonene. 
Et litt omstridt aspekt av dette sys-
temet er utslaget av aerodynamisk 
konsekvens ved å ha motorinstal-
lasjonen på et aerodynamisk ”kritisk 
sted”. FES er kun tenkt som hjem-
hentingsmotor, men leverandøren 
demonstrerte til fulle en reell take-
off på Aero 2011, med oppsiktsvek-
kende kort startdistanse og aksepta-
belt klatreytelse . Også det italienske 

firmaet Alisport bruker dette syste-
met i sitt mirkolette seilfly ”Silent”. 
Også denne skal kunne ta av selv. I 
tillegg fins det en rekke interessante 
prosjekter utstyrt med elektrisk 
drift. Flere av disse ble vist frem un-
der ”Berlinger-konkurransen” sam-
men med nevnte LAK 17B med FES, 
under Aero 2011 i april. 

Kult og med gunstig størrelse men… 
Det tsjekkiske selskapet HPH har gått 
andre veier med  HPH 304 Shark. 
Selv om de også leverer flyet med 
en selvstartende Binder-system og 
Solo motorer, var den første motor-
installasjonen i Shark en jetmotor 
som hjemhentingsmotor. Dette var 
mulig det første seilflyet som var 
tenkt sertifisert med en jetinstal-
lasjon i serie produksjon. Den finnes 
prosjekter for jetmotorer flere 
steder, også i Tyskland der det har 
blitt jobbet med både LS4 og Ven-
tus. Fordelene er lavt plassbehov, 
lav vibrasjon, lavt drag, rask utfell-
ing og start. Derimot har ulempene 
vist seg å være flere. Høy pris, høyt 
brennstofforbruk, slapp aksleras-
jon på løsninger som passer et seil-
flys cruisehastighet og dermed ikke  
egnet for selvstart.  

Selve turbinmotoren er kun litt 
større en det som typisk finns i de 
største fjernstyrte modellflyene. RC 
fly har gjerne rundt 200N i skyve-
kraft, mens det i LS 4 prosjektet lå 
rundt 300N skyvekraft. Antar vi at 

LS4 veier rundt 400kg eller 4000N 
i lufta, med et glidetall på 40, så 
trengs det ideelt sett i området 
4000/40=100N for å holde høyden. 
Pluss litt til for å kompensere luft-
motstanden til selve jetriggens in-
stallasjon.

Tørste saker på for lav fart
Turbinmotorer drikker noen titalls 
liter A1 Jetfuel i timen. Samtidig 
stiger en jet-turbo i seilfly dårlig, 
ikke minst fordi seilflyene egent-
lig flyr litt for sakte til at en turbin 
får utnyttet sitt potensiale. Her må 
derfor sagtannmetodikk benyttes til 

fulle, mens man heller burde fløyet 
fortere enn et seilfly har godt av, for 
å kunne utnyttet konseptet effektivt. 
Alt dette sammen med et lite attrak-
tivt støybilde gjør at jetturboer ikke 
har blitt noen slager. 

Summa summarum har etter hvert 
nesten alle nye seilfly motorinstal-
lasjon som standard. Foreløpig er 
det stempelmotorer som ”enn så 
lenge”, råder grunnen. Wankel har 
fått ett oppsving de siste årene mens 
elektro syns å kunne bli vinneren 
på sikt.  Det når batteriteknologien 
blir mer kompakt, med lavere vekt, 
kostnad og stabilitet. Da vil forhold 
som støy, vibrasjoner, pålitelighet, 
startrutine i luften og ikke minst et 
konsept fritt for søl, bli avgjørende.  
Et annet spennende aspekt med 
elektromotorer er muligheten for å 
designe løsninger som kan erstatte 
utgåtte bensinmotorer, montert i 
samme rigg eller kunne monteres 
inn i skrog som originalt er uten 
noen form for motor. Sistnevnte vil 
kunne gi nytt liv og giv for mange 
flotte seilfly.segelfliegen
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ASH 30 (prototype) fra
Schleicher

Arcus E mit Elektroantrieb
von Schempp-Hirth Ventus 2 cxa Rumpf mit Turbine 
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Av Martin Bjørnebekk
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Juniorsamling
Dette er årets happening for juniorer. I tradis-
jonen tro møttes unge seilflygere på Starmoen 
i høst. Til en helg med seilflyging, foredrag og 
sosialt samvær med annen seilflyungdom. 

Fredags ettermiddag begynte med 
litt flyging for de som allerede hadde 
kommet, mens resten av flokken 
ankom utover kvelden. Totalt var vi 
tretti ungdommer, som alle skulle fly, 
ha mat og overnatte. Litt av en jobb 
for fagsjef Øksenholt, som fikk job-
ben som kokk, vaskehjelp og ellers 
stort sett alle andre arbeidsopp-

Super Dimona motorglider. Og både 
pøvestarter med vinsj og acro var 
mulig for de som ville det. En kald 
høstdag stoppet ikke flygleden og vi 
fikk fløyet masse. Jeg tror alle som 
ville fikk prøve det de ønsket. Da kun 
avbrutt av fagsjefen som stilte opp 
med pølser til lunsj. 

Lørdagen avsluttet vi med taco-
middag, foredrag om Junior-VM i 
Tyskland og simulatorprogrammet 
Condor, - et meget godt hjelpemid-
del for trening. 

Søndagen var skitværet kom-
met til Elverum og formiddagen ble 
brukt til foredrag. Blant annet om 

gaver rikssenteret har å by på. Ellers 
var som vanlig Jon Vedum og Hans 
Borge på plass som ledere og in-
struktører, samtidig som de også 
fikk hjelp av noen unge instruktører 
som også var med på samlingen. 

Alle hadde tilbud om å fly, og det 
med et fint utvalg av fly. Du kunne 
fly både ASK-21, Duo Discus T og 

Condor av Kristoffer Samuelsen, og 
om Wang toppidretts gymnas,  av 
undertegnede. 

Og med det var nok en juniorsam-
ling avsluttet. Igjen ble dette et vel-
lykket arrangement med mye flyging 
og sosialt samvær. Neste år er håpet 
å få i stand en junioruke på Star-
moen, hvor det skal fokuseres spe-
sielt på å fly mye. Jeg håper i så fall 
at dette blir noe resten av juniorene 
vil være med på.  
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Høstmørket er kommet, vinden hyler rundt hushjørnet og drittværet 
trommer mot ruta. Huff – lenge til neste gang jeg ligger der under sky-
gata tenker jeg og kjenner flysuget rive i kroppen. Samtidig tikker det 
inn en e-post fra redaktøren, – tid for stoff til neste nummer! Det skjer 
mye her om dagen, – mye positivt i en tid som kanskje mest preges av 
negative tendenser. Tenker litt på hva denne gode trenden på Os kan 
skyldes og tankene går fort til Jo Inge Bjørø. ”Joen” blant innvidde. De 
fleste i miljøet har hørt om han, men hvem er han egentlig denne troll-
mannen fra Os? Etter kort konferering med redaksjonen blir vi enige 
om at dette absolutt er mat for intervju og artikkel i bladet.

Joen stiller villig opp. ”Da regna 
og er mørkt, så me kan ikkje fly al-
likevel”. De av oss som kjenner Joen 
vet at mørket er utslagsgivende, for 
regn stopper ikke Joen! ”Da stig jo 
da også”, sier han med et glis. Sant 
nok tenker jeg, - Joen er us-
låelig i dritvær. En trollmann?

Modellflyging på Os var 
starten på Joens flyinter-
esse. Og han var flink. Men 
fikk fort lyst å fly selv og var 
fasinert av de lange vingene han 
hadde sett på Ulven flyplass. Tyve 
år gammel i 1987 startet han ABC 
kurs på Ulven og gikk fort videre i 
gradene. 1989 ble han instruktør et-
ter å ha gjennomført regionalt I-kurs 
på Bømoen, en ordning Joen kunne 
tenkt seg tilbakeført.

Aktiv instruktør 
Han ble fort en av Os Aero Klubbs 
mest aktive instruktører. Samtidig 
begynte han og utforske mulighet-
ene for strekkflyging på Vestlandet. 
Dette med stor skepsis fra den eldre 
garde i klubben. Det var jo allerede 
opplest og vedtatt at strekkflyging i 

vest var farlig og kun 
for de aller mest erfarne. Og selv de 
hadde reservasjoner. Joen gjorde 
alle disse påstandene til skamme. 
Han gikk systematisk til verks og 
utviklet etter hvert en utelandings-
katalog der utelandingsjordene ble 
kartlagt. Han fikk også i gang strekk-
instruksjon og laget egne program 
for de som ville prøve seg på strekk-
flyging. Spurv, Falk og Ørnepro-
grammene gav gode muligheter til 
en sikker og trygg progresjon. Kort 
sagt: Mot alle odds etablerte Joen 
grunnlaget for det som i dag er en 
klubb med et godt etablert tilbud for 
videregående strekkflyging, – eller 

teresse for strekkflyging på Vest-
landet. Han har bidratt til en klubb 
som trosser mange negative ten-
denser i både norsk og internasjonal 
seilflyging. Både medlemskap og 
aktivitet er stabilt og høyt. Andelen 
piloter som blir værende i klub-
ben etter sertifikat øker stadig. Det 
samme gjør antallet strekkpiloter og 
ikke minst deltagelsen i konkurran-
ser. Resultatene taler for seg. Ekstra 
moro blir det når flertallet av de nye 
ivrige på Os er juniorer. 

Hva er så grunnen til dette? 
Hvorfor går det så bra på Os. Kan 
andre klubber i Norge lære noe av 
dette?

Joen trekker pusten; ”Kor skal eg 
begynne”, sier han og engasjement-
et gnistrer i øyene.

Han trekker frem mange moment-
er, men fellesnevneren er et fokus 
på strekkflyging. Ikke med fokus på 
konkurranse, men med fokus på 
selve opplevelsen. Det er den som 
gjør at folk fortsatt flyr seilfly, sier 
Joen. Våre flotte glassfibervidunder 
er ikke bygd for å trekke brems og 
fly landingsrunder. De er bygd for 
distanseflyging. Medlemmene våre 
må få tilført sunne og trygge hold-
ninger til nettopp strekkflyging. Slik 
eksponeres de for fantastiske opp-
levelser med stadig potensial for 
videreutvikling. Hvordan skal man 
så få til dette? Jo ved å utdanne 
instruktører med gode og positive 
holdninger til hva seilflyging dreier 
seg om. Det er nettopp instruk-

tørenes rolle som har fungert bra på 
Os, mener Joen. Klubben har etter 
hvert fått en god grunnstamme av 
medlemmer med strekkerfaring der 
flere har tatt I-Kurs. Dette har ført 
til at de fleste instruktører i klubb-
en er i stand til å instruere strekk. 
Dette sikrer et felles engasjement 
med fokus på opplevelsene man kan 
få i et seilfly, ut over det man gjør 
ved plassrunder, selv om de er spen-
nende nok i starten... 

Joen påpeker også at klubben i 
tillegg trenger viljen til nettopp å 
kunne prioritere strekkflyging og 
ikke la ABC skoling få prioritet. Selv 
prioriterer han alltid å legge ut på 
tur med elever når dette er mulig. 
Her må F-elevene prioriteres. Skulle 
dette går ut over noen ABC elever så 
er det synd, men slik må det bli. Her 
er Joen kompromissløs, men alle får 
sin mulighet på sikt. Nettopp det 
å bli bergtatt av naturopplevelsen 
tidlig er viktig mener Joen. De som 
ikke interesserer seg og misliker en 
langtur har kanskje valgt feil inter-
esse?

En siste viktig faktor er utnyttel-
sen av materiell. Os Aero Klubb er 
heldige eiere av en Duo Discus XLT. 
Nøkkelen til fremgang tror sikkert 
mange, og ja – flyet er helt klart et 
flott verktøy for virkelig å gi med-
lemmene et godt tilbud. Slik startet 
det derimot ikke på Os. Bergfalke IV 
og SF 34 har gjennom årene vært 
mye brukt til strekkinstruksjon og 
dannet grunnlaget for trenden på 
Os. Duoen har kommet inn etter at 
klubben allerede hadde etablert et 
godt strekkmiljø. Poenget til Joen er 
at det ikke er materiellet det står på, 
men tilgjengelighet og utnyttelse av 
dette. At enkelte klubber har for-
bud mot strekkflyging på toseterene 
sine med argumentasjonen at dette 
skal brukes til ABC skoling, gjør Joen 
trist. Her ligger mye av problemet 
tror han. Selvsagt er det en forut-
setning at klubbene også har kvali-
fiserte strekkinstruktører. 

Revurdering av instruktøropp-
læringen
Dette burde vært grunnlag for en to-
talrevidering av innhold og fokus på 
I-Kursene. Joen stiller spørsmål ved 
at kun folk som har spesiell interesse 
for grunnkursøvelser er med som I-
Kurs instruktører. Hvorfor fokuserer 
man ikke like mye på å ha med noen 
av Norges beste strekkpiloter. Disse 
kan fly strekkinstruksjon med I-Kurs 
kandidatene og holde motiverende 
foredrag. Samtidig kan de bidra til 
interesse og gode holdninger til det 
å fly strekk. 

Dette er tydelig et tema som Joen 
brenner for, og det slår meg at en-
gasjementet for dette har Joen hatt 
i alle år. Aldri har motgang tatt knek-
ken på motivasjonen hans.

Hvordan holder han egentlig moti-
vasjonen oppe?
Til det svarer han kjapt; Gleden å fly 
sammen med andre. Det å se tilsig 
av nye piloter, som blir i klubben og 
som etter hvert utvikler seg til habile 
strekkpiloter. Det å så kunne fly på 
turer sammen med disse, og se at 
de blir bedre enn han selv.

Spesielt de lange turene liker 
Joen. Han er kanskje ikke så opptatt 
av konkurranse som man skulle tro. 
Konkurranse mot seg selv – alltid sier 
han. I forhold til andre ser han mest 
konkurranser som en glimrende are-
na for å fly sammen. Vi er jo privi-
legerte som kan komme til duk og 
dekket bord, med briefing, værmel-
ding og oppgave ferdig satt. En op-
pgave som vi flyr sammen, opp- 
levelser vi deler, underveis og ved 
grillen på kvelden. Han trekker frem 
Norges Cup på Os som et eksempel. 
Det er ikke noe mer enn en avansert 
strekkleir og påpeker at man lærer 
ti ganger mer av å være med på tur 
med andre, kontra å utforske alene. 

I spørsmålet på hva han synes er 
spesielt utfordrende,  trekker han 
frem tendensen til at seilflynorge 
byråkratiseres med stadig flere 

Trollmannen fra Os
Av Kato Kvitne

SEILFLYGING som Joen vil kalle det. 
Ja, for han er ganske så klar på at 
ABC skoling KUN er et middel for å 
produsere piloter som vil ut på tur – 
kjernen i det å fly seilfly. 

Konkurranser
Samtidig med dette brennende en-
gasjementet for å promotere strekk-
flyging var det konkurranser som 

var viktig for Joen. Han har 
deltatt på stort sett 
på alt som er av 

nas- jonale konkurranser fra 
tidlig 1990 tall og frem til i dag. Han 
har også deltatt i flere internasjo-
nale mesterskap, blant annet et VM 
på New Zealand som han husker til-
bake på med stor glede. 

Resultatet har blitt nærmere 3000 
timer, og drøye 100.000 strekk-
kilometer. Dette tilsvarer over fem 
ganger rundt ekvator! Han har også 
en rekke gode plasseringer å vise til. 
Ikke minst 8 NM titler i tre forskjel-
lige klasser.  

Hans innsats har også resultert i 
noe enda viktigere, både for norsk 
seilflyging og for Joen selv. Økt in-

Slik vi kjenner han best - i ASW 15 
over Arulandsfjorden

NM i 2010



Trollmannen fra Os
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regler for både det ene og det andre. 
Dette, samtidig med mye ”syting” og 
fokus på det negative, har brakt oss 
inn i en skikkelig leside. Hvor blir det 
av fokuset på flyglede. Fokus på å få 
medlemmene i luften enklest mulig.
”Det er i lufta vi 
trives” Jo Inge 
Bjørø.

Vi må fly i stig og 
unngå storsynken. 
Stikka frem, - få 
oss ut av synken! 
Det er budskapet. 
Til det trenger 
vi endringsvilje. 
Samme kurs vil 
bare holde oss i 
samme dårlige 
luft.

Den observante leser har sikkert 
lagt merke til at Joen tradisjonelt 
har satset på klubbklasse, men at 
han de siste årene har eksperiment-
ert med nyvinninger i fleng: Lengre 
vinger, flere seter og en aldri så liten 
hjulvisp bak ryggen. ASW 15 har 
blitt byttet bort med Duo Discus og 
ASW 28-18meter. Begge med tur-

bo. Joen vrir seg litt ubehagelig av 
spørsmålene som følger., Han svarer 
motvillig at ja, - det er utrolig gøy 
å oppleve de fantastisk gode glide-
egenskapene, evnen til å bære vekt, 
også vekten av turbo og de økte mu-

lighetene nyere maskin-
er gir. Han er  rask og til-
føye at selve flyfølelsen 
er bedre i klubbklas-
semaskinene. Mulig 
Hege, Joens kone, ville 
tilført at turbo og gub-
ben hjem til middag er 
like fantastisk, tenker 
reporteren fra vest. Tur-
bo er noe Joen har blitt 
glad i og han mener at 
man nok flyr flere strek-

kturer med slikt materiell. Dette 
spesielt på dager der piloter snur 
eller ikke flyr strekk av ren komfort 
og bedagelighet. Det er jo ikke alltid 
like gøy å lande ute 150 kilometer 
fra plassen.

Har bruk av turbo endret måten 
vi flyr på?
I prinsippet ikke. Ut over de fordeler 

en turbo har ved å kunne fly mer 
under alle typer forhold, så skal 
ikke dette ha noe å si på måten 
vi planlegger en tur på. Samme 
grunnholdninger må ligge til grunn 
med tanke på utelanding. Joen tror 
ikke vi tøyer strikken lenger, heller 
at vi gir oss før for å være sikker på 
at motoren starter. Derimot påpe-
ker han at man må være klar over 
det ekstra stressmomentet det er å 
starte motor samtidig som man er i 
utelandingsmodus. Uerfarne piloter 
må derfor legge inn ekstra marginer 
og tenke på å simulere utelanding/ 
start av turbo lavt over hjemmefly-
plass først. En annen tendens med 
turbo er tendensen til å bli mer 
kresen og kanskje stadig jakte på 
godboblen. Du kan fort forkaste løft 
som du normalt ville tanket høyde 
i uten turbo. Dette kan medføre en 
negativ spiral som gjør at man kom-
mer lavere og lavere og til slutt må 
ut med turboen på en ellers så bra 
dag. Spesielt under konkurranser 
kan dette være en utfordring. 

Klubbklassen er fremdeles Joens 
hjertebarn og han garanterer at vi 

vil se han flere ganger i ASW15. Det 
å ha tilgang på billig materiell som 
fremdeles har gode ytelser, er noe 
som er utrolig viktig for å kunne få 
flest mulig til å kunne være med 
i sporten vår. Det er tross alt ikke 
alle som har råd til et 18 meter 
fly til over en million. Juniorsats-
ing trekker han frem som spesielt 
viktig for å opprettholde trøkk i 
klubbklassen. 

Blant Joens hav av efaring og op-
plevelser både i luften og på bak-
ken,  hva husker han best? ”Sinn-
sykt mange flotte opplevelser, 
detta va ikkje lett” svarer han med 
et smil som nesten går rundt. 

Han trekker frem turer til Åndals-
nes, VM på New-Zealand og heftig 
bølgeflyging fra Sandane. Felles-
nevnere er NATUROPPLEVELSE og 
han husker best turene i vanskelig 
vær. De dagen han så vidt klare å 
komme seg hjem. Blank i øyene 
forteller han om en tur i ASW 15 
der han en fredag skulle fly opp 
til ”hytto i Nordfjord”. Et værom- 
slag sperrer han inne og han klarer 
tilsynelatende verken å snu eller å 

”Ka i alle dager, 

han flyr jo i sam-

ma lufto som 

meg – han veit 

noe som eg ikkje 

veit!” 

 Happy 
ending
Artikkelen startet i et usannsynlig 
drittvær. Helgen er på hell og jeg 
er på tur til Ulven for å vise resul-
tatet til Joen. Kanskje få en siste 
korrigering. Det har sluttet å regne 
og fremme på flyplassen har ivrige  
medlemmer brukt vinduet i høst-
været til det fulle. Fire fly er i luften 
når jeg kommer frem og jeg blir 
vitne til en perfekt landing med 
ASW15 med DB på halen. Et kjent 
storglis. Jeg tenker at nå har Joen 
vært i godbølgen. Men når jeg 
nærmer meg flyet er det ikke Joen, 
selv om gliset er det samme. Det er 
eldste sønn av Joen, - Sondre, som 
akkurat har tatt utskjekk på ”DB”. 
Han fylte femten i august og fløy 
første solo kort tid etter og nå altså 
ASW 15. Gjett om han var fornøyd.

Sondre Bjørø tar utsjekk 
på ASW15

Strekkinstruksjon med XT - på hjemtur mot Ulven Gliset - i XT over Gudvangen - Foto Kato 
- En typisk PFT med Joen

NM 2010

fortsette. CB’er og regnbyger sper-
rer han inne, men han forsetter på 
hang. Det går bra helt til han må 
krysse en dal i lesiden for å nå inn 
til det siste hanget som kan føre 
han til Sandane. Med megasynk og 
varioen pekende i bånn, er alt håp 
ute og utelandingsjordet er tatt ut. 
Akkurat da får han se en ørn som 
passerer forbi i motsatt retning. 

”Ka i alle dager, han flyr jo i sam-
ma lufto som meg – han veit noe 
som eg ikkje veit!” 

Joen snur og følger ørna. Fortsatt 
megasynk, men han følger storfu-
glen rundt et hjørne tilbake i le. Nå 
må han snart snu for å ha nok mar-
giner til å nå utelandingsjordet. 
Så DER, – på en liten nabbe inne 
i den trange dalen stiger det. Vin-
dretningen her var snudd av lokale 
forhold, og ASW 15 klatrer velvillig 
sammen med ørnen til trygge 1600 
meter. Med påfølgende sikker fina-
le-glidning til Sandane. Ørna viste 
godt om det hanget! Den kvelden 
smakte en liten klunk vin på hytta 
ekstra godt …



Teknisk samling 2012
Starmoen 25. og 26. februar

Helgen 25. og 26. februar blir det teknisk samling i på Starmoen. Dette 
har blitt en fast tradisjon og er en viktig og ikke minst sosial happening 
for seilflyteknikere, tekniske ledere og annet teknisk personell. I høst 
arrangerte S/NLF’s tekniske komite det aller første kurset i Pilot Owner 
Maintenance, eller såkalt ”POM” kurs. 

På teknisk samling i februar blir er-
faringene derfra sammen med erfar-
inger fra felten, ett av flere temaer. 
Denne sesongen er også den første 
der teknikere skal benytte datasys-
temet Melwin CAMO i sitt arbeid. 

Derfor blir hele lørdag satt av til 
opplæring og praktisk bruk av nettet 
og Melwin, både som underlagskil-
de og som praktiske verktøy i ved-
likeholdsarbeidet. 

Det er også nytt at eiere og 
brukere kan utføre brorparten av 
vedlikeholdet selv. Dette fordrer 
bevisstgjøring og drilling i hvordan 
samspillet må fungere mellom myn-
digheter, CAMO, tekniker og eier/
bruker. 

Søndag er satt av til gruppear-
beid for å diskutere og arbeide frem 
grunnlaget for en revisjon av NLFs 
vedlikeholdshåndbok. Denne må re-
videres med alt det nye som er kom-
met med innføringen av ”PART M” 
innefor vedlikehold av seilflyene. På 
denne måten vil også teknikere og 
annet personell få en mer ”hands 
on” innføring i endringene. Påmeld-
ing vil snart bli mulig på Seilflyseks-
jonens nettside, men sett av denne 
helgen allerede nå.  Vel Møtt!

Foreløpig program:
Lørdag:
• EASA og LT sin rolle i vedlike-

holdet
• CAMO sin rolle i vedlikeholdet 

Gjennomføring av inspeksjoner og 
vedlikehold der vi belyser:
• Teknikerens rolle
• Eier/brukers rolle og forhold til 

tekniker
• Bruk av dokumenter fra nettet og 

nye underlag
• Bruk av Melwin CAMO

PS – årets samling blir av det prak-
tiske slaget og bruk av egen PC blir 
nesten et must!

Søndag , gruppearbeid:
• Oppdatering av Vedlikehold-

shåndboken
• Hvordan organsiere vedlikehold i 

fremtiden. Frittstående teknikere 
eller obligatorisk klubbtil-
hørighet?

• Hvordan kan en eventuell  
"Tekniker Pool" fungere i praksis?

Nytt fra Uttaks- og konkurranse-
komiteen
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De åra jeg har fløyet, har jeg egentlig 
ikke helt visst hvem som satt i Seil-
flyseksjonens Uttaks- og konkurran-
sekomité (UKK). Jeg tenkte derfor 
aller først å presentere årets komité. 
Den består av Geir Saxegård, Arild 
Solbakken, Agnar Renolen, Erlend 
Sørbye (pilotvalgt representant 
fra pilotmøtet under NM), Anders 
Hamre og Nils Asbjørn Sekse (leder). 
For de som ikke har hørt så mye om 
UKK tidligere, så er vi en komité un-
derlagt styret i seksjonen. Vår opp-
gave er å jobbe med blant annet 
med luftromsfiler, vendepunkter, 
konkurranser, handikapplister og 
konkurranseregler.
 
Alternative NM-arenaer
Jeg ser med glede at diskusjo-
nene på seilflyseksjonens forum 
angående satsing videre og neste 
års konkurransesesong er i gang. 
NM-lokaliserings-debatten har også 
pågått ei stund på nettforumet. Det 
er fint å se at det er nye initiativ på 
banen med henblikk på hvor NM 
skal arrangeres. For å ta det viktig-
ste først: NM 2012 kommer til å gå 
på Starmoen, med en klubbklasse 
og en “våt” handikappet klasse. 
Klubbklasen bruker IGC sin handi-
kappliste, mens den australske lista 
vil bli brukt i den handikappede klas-
sen med vannballast.  

Vi har ingenting imot å se på mu-
lighetene for å legge NM, eller i alle 
fall én av NM-klassene, et annet  
sted en på Starmoen og hilser de-
batten velkommen. Skal vi flytte 
NM, er det nok lurt å gi seg tid til 
å lufte spørsmålet skikkelig, slik at 
det ikke ender med et mageplask, 
eller at NM blir redusert til en lo-
kal klubbkonkurranse. Lokalisering 
av NM kommer til å bli tatt opp på 
neste års pilotmøte og UKK kommer 

også til å ha temaet på agendaen. (I 
tillegg har styret i S/NLF flagget at 
dette blir et tema på Storefjellkon-
feransen i oktober. Red. anm.).

Norglide og NM 2013
I 2011 ble NorGlide og NM arran-
gert som separate konkurranser. Det 
ble lavere deltakelse i begge konkur-
ransene enn man hadde håpet på. 
Dette kommer sannsynligvis av at vi 
er litt for få konkurransepiloter til å 
ha to slike arrangementer. Planen er 
å arrangere et nytt NorGlide i 2013. 
Derfor har UKK bedt styret om å 
allerede nå fastsette datoen for ar-
rangementet, samt slå sammen NM 
og NorGlide, slik at vi forsøker å få 
til en stor konkurranse med inter-
nasjonal deltakelse i 2013. Skal vi 
lykkes med dette må vi være tidlig 
ute og promotere NorGlide 2013 
allerede til våren. Jeg håper også 
at alle de som skal over grensa og 
fly konkurranser til sommeren (noe 
som forhåpentligvis er mange), be-
nytter muligheten og skryter litt av 
norsk termikk. Slik kan utlendingene 
få lyst til å ta turen hit. 

OLC og strekk
2011 sesongen av Online Contest 
(OLC) ble også i år en suksess med 
73 deltakere. UKK har etter innspill 
fra piloter og pilotmøtet, samt en 
lengre diskusjon, valgt å legge ned 
Norsk SeilflyMesterskap i strekkfly-
ging (NSMst) til fordel for vanlig 
OLC. Se egen omtale av OLC i denne 
utgaven av Seilflysport.

I 2012 blir det strekkleir etterfulgt 
av NM sportsklasse med junior-NM. 
Til slutt kommer en junioruke som 
blir nytt av året. Jeg håper at flest 
mulig og spesielt alle dere som skal 
på strekkleir for første gang, benyt-
ter anledningen og fortsetter strek-

kleiren med å delta i NM sports-
klasse. Det man trenger for å delta 
her, er i hovedsak en logger og et fly. 
Det kan også være kjekt å ha tilgang 
på et hengerfeste og en venn med 
førerkort dersom man får bakkekon-
takt før man er hjemme igjen. 

Din første konkurranse
Sportsklasse-/junior-NM er en flott 
anledning for både de helt ferske 
og de litt mer erfarne til å få flotte 
flyopplevelseog mer strekk,- og 
konkurranseerfaring.

Vil man fly konkurranser rundt 
omkring i landet, er det gode 
muligheter ved å delta i norges- 
cupene. I 2012 har vi redusert antal-
let norgescuper fra 6 til 5, men de 
gir fremdeles flotte muligheter til å 
bli kjent i et terreng man ikke flyr i 
til vanlig. 

Dersom noen har innspill på en-
dringer i vendpunktene våre, ber 
UKK om innspill på dette innen 1. 
februar 2012, slik at vi får tid til å 
behandle eventuelle vendepunkts- 
endringer før strekk- og konkurranse- 
sesongen begynner for alvor.

Til slutt vil jeg reklamere for 
konkurranselederseminaret som blir  
arrangert søndag 15. april 2012. Vi 
trenger flere konkurranseledere. 
Dersom det er noen i din klubb 
som har lyst til å lære mer om å 
være konkurranseleder, sørg for å få 
meldt dem på.

Jeg ser fram til 2012 sesongen og 
håper å se flest mulig av både nye og 
mer kjente navn på deltakerlistene 
til neste års konkurranser. På vegne 
av UKK ønsker jeg alle lykke til med 
2012 sesongen!

Nils Asbjørn Sekse, leder av Uttaks- 
og konkurransekomiteen (UKK).
nasekse@alumni.ntnu.no
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”Norgeskøppen” er en samling lo-
kale og til dels uhøytidelige konkur-
ranser. Et av formålene er å rekrut-
tere nye konkurranseseilflygere. 
Derfor er det svært hyggelig å se 
mange nye navn blant årets piloter, 
deltagerne både fra vest og øst. Og 
spesielt nevnes Egil Roland som er 
den første konkurransepiloten fra 
Nome på mange år! Av årets seks 
konkurranser ble Frya avlyst grun-
net for få deltagere, som er første 
gang dette inntreffer på Frya. NC på 

Notodden ble ikke gyldig, noe som 
kan begrunnes med værforholdene. 
Tross dette, - det er gjevt å hevde 
seg totalt i Norges Cup. Fordi dette 
viser guts og iver idet seilflygerne 
må reise og delta i helst tre konkur-
ranser for å ha en sjanse.  Pilotene 
skårer poeng der sammenlagt po-
engsum fra de tre beste resultater 
blir tellende. Når poengene skal 
legges sammen, omregnes vinneren 
i hver konkurranse over til maksi-
mal poengsum på 1000 og de andre 

De fleste leserne har sikkert etter 
hvert blitt kjent med begrepet On-
line Contest, - på folkemunne ”OLC”. 
Denne konkurransen har spesielt de 
siste tre årene blitt en stor suksess 
her til lands. Det med høyt deltager- 
antall og mange ivrige deltakere. 
OLC sesongen avsluttes den andre 
mandagen i oktober hvert år og 
neste sesong begynner påfølgende  
dag, ergo den andre tirsdagen i 
oktober. Det vil si at vi allerede er 
godt inne i OLC sin 2012 sesong. 
For 2011 ble det bestemt at OLC 
brukes fremfor Norsk Seilflymester-
skap i strekk-flyging (NSMst). Dette 
til tross for at begge inntil videre 
finnes tilgjengelig på OLCs hjemme-
side. Basert på tilbakemeldinger fra 
piloter og pilotmøtet under NM, 
samt en gjennomgang av saken i Ut-
taks- og konkurransekomiteen (UKK) 
er beslutningen tatt. Vi kommer til å 
legge ned NSMst og fortsette med 
standard OLC videre. Vi håper og 

tror de aller fleste blir fornøyde med 
dette.

OLC-resultatene fra 2011 seson-
gen er på trykk i dette nummeret av 
Seilflysport. Det blir premie i ”Nor-
wegian OLC” til de tre beste i OLC 
Champion. Her summeres poen-
gene for de 6 beste turene til hver 
pilot. 

And the winners are…
Erlend Sørbye 1. plass, Michael Koch 
2. plassen, og Ole John Aske 3 plass 
i Norsk OLC Champion. Fra og med 
2011 sesongen blir det også premie 
i disse kategoriene;
• beste klubb 
• beste enkeltflygning 
• beste junior 
• vinneren av Speed-OLC

I klubbkonkurransen ble det en-
delig NTH Flyklubb (NTHF) sin tur 
til å komme på toppen av lista med 
17718 poeng. På 2. plass kommer 

Gardermoen, veldig, veldig tett 
fulgt av Os med henholdsvis 11667 
og 11594 poeng. Andre og tredje 
plass skilles med andre ord av bare 
én liten strekktur. Her er det altså 
bare å laste opp loggfilene. Kanskje 
utgjør akkurat din kveldstur forskjel-
len neste gang.

Den lengste turen ble i år fløyet 
av Erlend Sørbye i områdene Øster-
dalen, Trysil, opp mot Tynset og 
ned-over mot Torsby i Sverige. Er-
lend Sørbye er også den som i 2011 
har fått høyest uttelling i OLC Speed 
Champion. Beste Junior ble i år Ar-
nulf Snekvik fra NTHF. Vi gratulerer! 
Filene kan lastes ned fra OLC (www.
onlinecontest.org) for de som øn-
sker å studere turene nærmere. 
Velg Norway og 2011. Blant de an-
dre topp flygningene på lista, må det 
nevnes at Ragnar Sæbø og Michael 
Koch sammen med copilot Anders 
Hamre, fant dager hvor det lot seg 
gjøre å fly ut fra Elverum og under-

Online Contest  “OLC” - oppsum-
mering av 2011-sesongen

Erlend Sørbye

Resultater etter Norges Cup 
konkurransene i 2011

2009 2010 2011

Antall piloter 67 75 73

Totalt km 107788 121858 71519

Totalt antall turer 490 511 425

Totalt km/antall turer 220 238 168

Totalt km/antall piloter 1609 1625 980

Alle tallene er hentet fra OLC.

veis krysse mellom Gudbrandsdalen 
og Østerdalen gjennom Rondane. 
Slike flygninger har ikke vært spe-
sielt lett å få til denne sesongen.

Været – nok en gang
Det bringer oss over på været, som 
nok gjorde sitt til at antall strekkilo-
meter gikk ned i 2011 (se tabell). Vi 
fløy “bare” 70500 kilometer i norsk 
OLC i 2011, mens det ble fløyet nest-
en 122000 kilometer i 2010-seson-
gen. Ser man på hvor mange kilo-
meter hver pilot fløy i gjennomsnitt, 
er dette også drøyt 600 kilometer 
kortere enn i fjor. Det samme gjelder 
gjennomsnittslengden på de regi-
strerte turene, som falt fra et gjen-
nomsnitt på 238 km til 168 km. Men 
det er gledelig å se at 73 piloter også 
i år lastet opp filene sine på OLC. 
Det gjør at OLC fortsetter å være 
en suksess også i Norge. Jeg håper 
alle sammen fortsetter å laste opp 
filene også 2012 sesongen. At dere 
som er drevne på OLC gir alle de nye 
strekkflygerne et lite kurs i hvordan 
OLC brukes. OLC har kanskje blitt 
det viktigste visualiseringsverktøyet 
over flygningene våre. Det både i 
konkurranse med andre seilflygere, 

men også som et “aktivitetsarkiv” 
det kan bli viktig å ha. Ikke minst 
overfor myndigheter når luftrom 
skal fordeles mellom luftsport, kom-
mersielle aktører og forsvar. 

Premie til deg i 2012
Ønsker du deg en OLC Norway pre-
mie for 2012-sesongen trenger du 
et fly, en logger, litt værforhold og 
tid. Jeg minner til slutt om at du har 
48 timer på seg fra siste registrerte 
gps-fix i loggfila, til fila må være 
lastet opp på OLC for at den skal bli 
godkjent. Lykke til!

Nils Asbjørn Sekse, 
nasekse@alumni.ntnu.no
Leder av UKK

prosentvis deretter. I år fikk vi også 
en juniorpilot på pallen. 

Seilflysport gratulerer alle med 
kjempefin innsats!   

Årets pallplasser ble kapret av:
• Kato Kvitne - Os Aeroklubb  

1860 poeng
•  Martin Bjørnebekk - Jeløy SFK 

1727 poeng
•  Michael Koch – NTHF   

1454 poeng

"Tre-Ole" klar for Norgeskøppen med blankpolert 
og standsmessig innkvartering.Rigging Kato Kvitne



Det går mot solnedgang. Okurs med Are. Hangflyging før vi landet. Utpå ettermiddagen fikk vi besøk. Ny bølgedag truer.
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Dagene blir korte i november, men det øker samtidig fokuset på å fly, 
- og fly gjorde vi virkelig under årets novemberlanghelg på Oppdal. Vi 
hadde satt av torsdag til søndag midt i november. Optimister som vanlig.  
Det er faktisk sjelden vi ikke får forhold på de trakter, men man vet jo 
aldri. Det var fullt opp med elever, sert-piloter og instruktører. Lovende 
varsel, om enn noe stabilt. Gutta fra Volda kom i egen flytaxi. Ja disse 
sunnmøringene du….

Analyse måtte til
Litt kaldt ved bakken, over det sjik-
tet lå en inversjon og over den var 
det liv. Vi fomlet litt i starten, men 
etter litt god analyse av vinden kom 
vi oss opp i rotor og bølge allerede 
på andre slepet. Det bar sånn passe 
opp til to tusen meter +. Ikke forhold 
for strekk akkurat, men flott trening. 
Det ble samlet 16 starter  og drøyt 
12 timer på pilotene denne dagen.

Vi hadde alle Arent Arntsen sin 
fantastiske tur (og turer) friskt i 
minne. Han overgår oss alle. Kveld 
blir det tidlig i november og vi satte 

kursen mot Arbeidertun. På menyen 
sto elggryte, og vi var vel elleve til 
bords, fra Moss i sør, Volda i vest og 
til Trondheim i nord. 

Fredag var enda mer stabil og det 
ble en dag uten den store opp-lev-
elsen, men hang frempå kanten ved 
Hovden ga flere av oss en flott tur. 
Harald Kvengarsnes fikk sitt solo- 
utsjekk denne dagen. Selv måtte 
jeg hjem til Lesja. Kjetil (fotografen) 
kom med toget til Dombås på 
kvelden og skulle hentes. Resten 
av gjengen koste seg med hjemme-
laget pizza. Det går greit å forlate 

Det ble bølgedag. På min andre tur 
i baksetet jobba vi litt i rotoren før 
det sa ”pang” rett øst for Almanna-
berget. Med + 6 meter/sekund i 
integrert stig gikk turen fra 1000 til 
2700 meter rimelig kjapt. Vi fikk et-
ter hvert selskap fra flere og alle fikk 
seg en god tur i bølge denne dagen. 
Like ”varmt” som foregående dag 
opp i høyden. Denne dagen talte 
19 starter og 17 timer. Det var å be-
trakte som en god dag, ikke minst 
fordi en oppflyging dro opp antall 
starter. Vi andre fløy over timen på 
alle turene. Lørdagsmiddagen besto 

Langhelg på Oppdal
Tekst: Håvard Gangsås  - Foto: Kjetil Nordheim

kjøkkentjenesten, spesielt når Ken-
neth og Harald er med. Med pluss 2 
grader i 3000 meter QNH, og minus 
to celsius på bakken ble det logget 
21 starter og 11 timer.

Bølgedager
Lørdag så absolutt mer lovende ut, 
ikke minst med tanke på bølger. Vi 
skulle også ha en oppflyging, så det 
ble tett program. I motsetning til 
klokken 9:00 på hverdagene får vi 
ikke starte før kl 10 lørdag og kl 12 
på søndag, så det gjelder å være ef-
fektive når sola går ned kl 15:45. 

av koteletter med potetstuing og 
grønnsaker. 

Søndag kom og vi merket at været 
hadde dreiet mer nordvest. Samtidig 
var det kaldere, og snøbygene kom 
snikende oppover fra vest. Etter litt 
fomling i starten måtte ”bølgemes-
teren” vise veg. Vi fikk etablert oss 
i føngapet sør av plassen. Dette ble 
en god runde læring og trening for 
elevene. Det er viktig å lære seg de 
ulike faresignaler ved slik flyging. 
Det rista litt og var turbulent, men 
ikke verre enn at de fleste koste seg. 
Nå var det betydelig kaldere oppe i 

høyden enn foregående dager. Det 
ble vel ti timer i denne dagen også, 
selv om vi ikke tok av før klokken kl 
12. Mørket kom fort og kl 16:00 var 
det hele over. Dette ble fire fantas-
tiske dager med mye god flyging. I 
tillegg hadde vi tre dager med slepe-
kongen Nils Skinnarland.

Så om sitter du å sturer i tåka der 
sør, ta turen nordom Dovre. Her 
skinner solen alltid og bølgene står 
i kø! Følg med på NTHF´s hjemme-
side. Allerede i februar er vi i gang 
igjen med langhelger og bølgefly-
ging. 
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Sosiale medier 
for seilflypiloter

Er du mest opptatt av å skru - men lurer du på hva finnes der ute i den 
store «skyen» eller internettet om du vil? Facebook-grupper, blogger, 
twitring, flickring, googling, youtubing, wikipedier og slikt. Her er hurtig- 
guiden for deg som ikke er lite bevandret på denne delen av nettet - 
med hva de mest brukte mediene inneholder og kan brukes til.

Wikipedia
www.wikipedia.org er et interaktivt 
leksikon hvor alle, også du, kan være 
med å legge inn informasjon om alt 
mulig mellom himmel og jord. De 
fleste artiklene som finnes er derfor 
lagt inn av noen som er interessert i 
akkurat det du søkte etter. 

Wikipedia finnes på rundt 270 for-
skjellige språk, så ved å søke på 
andre språk man behersker finnes 
uante mengder informasjon. Fordel-
en med det er at man gjerne kan få 
med forfatterens eventuelle bruker-
erfaringer, tips og råd. Ulempen er 
at hvis noen har uærlige hensikter 
kan de legge inn feil informasjon. 
Du bør derfor dobbelsjekke infor-
masjon som finnes her, hvis du skal 
bruke det videre. Her finnes alt man 
måtte begjære av informasjon om 
seilflytyper og seilfly. Det er bare å 
hive seg rundt å søke.

Youtube
www.Youtube.com burde være kjent 
for de fleste nå i dag.  Youtube er en 
kanal for å dele videoer man har 
snekra sammen selv. Som etter en 
lang sesong i lufta med videokamer-
aet. Fra Norge har foreløpig unggut-
ta i Os Aero Klubb vært i særklasse 
med sine videoer, men de bør passe 
seg, mange kommer etter!  

Vimeo
www.vimeo.com heter konkurrent-
en til Youtube, her ligger det også 
mengder av seilflyfilmer. For begge 
kanaler er det bare å søke på ord 
som seilfly, gliding, sailplane, soar-
ing, segelflug. Så blir dine seilflyfilm-
bønner hørt. 

Flickr
www.flickr.com er fotoalbum på 
internett. Mange av bildene eller 
albumene er ikke delt med offent-

ligheten av personvernhensyn. I 
slike tilfelle må du dermed være 
”venn” av den som har lagt ut bil-
det, og kjenne nettadressen. ( Du 
kan anmode folk du kjenner om å bli 
”venn” med dem – på og via nettet. 
Red anm.) Bilder uten personer i er 
ofte delt med offentligheten, mange 
flotte bilder. Bilder med folk og fe 
er stort sett delt med venner. Som 
sagt må du da være registrert og 
venn med fotografen, for å kunne se 
bildene. En veldig fin side for å dele 
bildene sine med venner.

Picasa
Picasa.com er en annen side man 
kan dele bilder på internett, og den 
fungerer på samme måte som Flickr, 
ditt eget fotoalbum på nett.

Facebook
www.facebook.com er et sosialt 
nettsamfunn med veldig mange 

medlemmer over hele verden. Dette 
er blitt til ett av de største internett-
hittene, med sitt sykt høye antall 
medlemmer. En av grunnene til at 
Facebook er blitt så populært er at 
de har lagt opp til brukervennlighet 
som fenger, det er kjempe-enkelt å 
dele bilder, videoer, meldinger og 
beskjeder.

De fleste seilflyklubbene i Norge har 
sin egen gruppe på Facebook, hvor 
de informerer sine tilhengere om 
ting og tang som skjer i klubben. På 
Facebook finnes mange funksjoner 
man kan benytte seg av, slik som å 
invitere til arrangementer, man kan 
velge hvem som kan bli medlem av 
grupper og hva som skal få lov å se 
innlegg og bilder man legger ut.

Google
plus.google.com er Google`s konkur-
rent til Facebook. De driver med 
testing av nettsamfunnet så man må 
bli invitert for å bli medlem. Det er 
derfor ikke veldig mye seilflystoff å 
finne her foreløpig.

Twitter
www.twitter.com er et nettsamfunn 
for korte meldinger og beskjeder, 

Tekst og foto: Kjetil Nordheim 

ala blogger. Heller ikke her har jeg 
klart å finne noe særlig seilflystoff. 
Så det er bare å begynne å ”twitre” 
for de av dere som ønsker å dele 
seilflyopplevelser med oss andre.

Blogger
Blogger. Det finnes også noen blog-
gere der ute som skriver om seilfly-
ging. Noen husker kanskje artikkel-
en om «Flyskrekken som fløy vekk» i 
Seilflysport nr.1/2 i år, hentet fra ett 
av våre medlemmers blog. Norges-
vennen Robban blogger også om 
seilflyging, mye interessant lesning 
om strekk, konkurranse, - og bøl-
geflyging. Den eneste klubben jeg 
vet som har blogg er Salangen Luft-
sportklubb/seil.

Det finnes flere andre sosiale medi-
er der ute også, de jeg har tatt med 
her er de mest populære. Så da er 
det bare å gå i gang med å utforske 
Facebook, blogger, twitter, flickr, 
google+, youtube og wikipedia. 
Lykke til!

Har du en seilflyhis-
torie  
du vil dele?  

Send den til  
seilflysport@nak.no

Send tekst og originale bildefiler 
hver for seg.

Har du en seil-
flyhistorie  
du vil dele? 
 

Send den til  
seilflysport@nak.no

Send tekst og originale 
bildefiler hver for seg.
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Det var etter oppvisning i 2007 ble 
det en del omtale og det ble snakk 
om å starte kurs fra sommeren 
2008. Da kom Jan A. Lindstad fra 
EFK Seil opp med L23 Super Blanik 
LN-GLU og det var innleid slepefly 
fra seilflyklubben i Kiruna. Søndag 3. 
august 2008 ble de første kursturene 
tatt fra Elvenes med Ole Marskar og 
Jan A. Lindstad som instruktører. Et-
ter noen dagers kursing ble det en 
liten ukes pause før Steinar Øksen-

holt tok turen opp og kurset enda 
en uke. I loggboka til Johann står det 
notert 23 starter, 10:35 flytid og to 
soloturer da sesongens var over i 
mideten av august 2008. Så ble det 
å lese teori og vente på sommeren 
2009!
 
Hver sommer etter dette har det 
vært en uke med kursing sist i juli. 
Mange flinke instruktører har tatt 
veien oppover slik at vi som har 

vært og er elever får flydd og jobbet 
videre mot både solo og sertifikat 
Det er vi utrolig glade for her oppe. 
Vår kjære slepekusk og primus mo-
tor i alle år Ketil Løvhaug skal ha 
all ære for at vi faktisk flyr seilfly i 
Nord-Norge. Det er utrolig mye tid 
han har lagt ned for å få aktiviteten 
til å gå rundt. Alle starter og timer 
han har hatt i slepeflyet, når det han 
egentlig har lyst til er å fly seilfly! 
Det var derfor med stor glede at vi i 

Sommerleir og kursing 
på Elvenes i Salangen.

år har fått både Fred Eilers og Lauritz 
Døsen bak spakene i slepeflyet vårt - 
LN-HAR. Dermed har Ketil fått luftet 
seg i seilfly. Det gledet oss å se Ketil 
kose seg noen timer i seilfly denne 
sommeren.
 
Det ble også flydd en rekke introtur-
er med ungdommer i sommer. 
 
Etter seiflyhelga da Steinar Øksen-
holt var her oppe og instruerte,  er 

status følgende: 
Bjørn Figenschou fikk sine første to 
soloturer, Terje Paulsen fikk resjekk 
for soloflyging, Lauritz Døsen fikk 
som nevnt sin slepeutsjekk og Jo-
hann Normann besto oppflyving og 
fikk sitt flygebevis. 
 
Totalt på sommeruka med tillegg av 
en kurshelg, ble det fløyet 113 slep 
og 39:45 flytid på Elvenes.

Siste uka i juli har det de tre siste årene vært arrangert seilflyuke på 
Elvenes. Salangen Luftsportklubb har flere elever, men ingen instruk-
tør og er avhengig av hjelp sørfra for å få gjennomført turene elevene 
trenger. 

Tekst og foto Johann Normann



Norgescup på Lunde ble et tema under ”Fly Trygt 2” besøket hos Nome 
seilflyklubb i vinter. Der ble det så å si bestemt, at vi som hadde Fly 
Trygt måtte komme til Norges Cup 4. For Steinar Ø utgikk det til slutt 
grunnet en terminkonflikt med Akro Nordisk. Selv jeg hadde flaks og 
kunne reise.

strategi med telt og sånn, men han 
fant ikke flyplassen i mørket onsdag 
kveld. Det selv om hans Mosquite 
”LM” sto der. Under briefingen ble 
det oppklart at teltstengene hans 
ikke ville bli levert fra Moss, før fre-
dag. Derfor hadde han funnet seg et 
skygget sted for å sove i bilen første 
natt. Deretter flyttet han like godt 
inn på sofaen i klubbhuset. De mer 
proffe, som for eksempel konkur-
ranseledelsen, hadde valgt å bo på 
Vandrehjemmet på Lunde – med 
gåavstand til pøbben Valhall i Lun-
de downtown. Det er vel fortsatt 
uvisst om selve senga eller pøbben 
var grunnen til å bo der. Når andre 

skulle innvies om hva Valhall han-
dler om var det stengt der...

Torsdagen lovet bra og Dobbel-Ole 
(Ole Baartvedt) gjennomførte en 
detaljert hovedbriefing. Vi hadde 
med Egil Roland fra lokalklubben i 
Nome. Han skulle fly konkurransen 
som den første i full skala. Da var 
det sikkert bra med en gjennom-
gang av regelverket. Hvordan man 
flyr langt visste han åpenbart fra 
før, fikk vi merke. Oppgaven var pas-
sende til været som begynte med 
litt cirrus og det fortsatte litt slik 
utover. Det tok en stund før termik-
khøyden ble sammenfallende med

skybas og man kom seg til en høyde 
som gjorde flyging over Telemarks-
terrenget komfortabel. Det var nok 
av landbar jord der oppgaven var 
satt, men med litt høyt korn skulle 
jeg nok helst tittet veldig nøye på et 
aktuelt landingsjorde. Man måtte 
nok holde seg forholdsvis høyt, fordi 
i disse forholdene virket ikke alt. Det 
var noe både LM og CT måtte erfare 
i nærheten av Notodden. Egil gjorde 
en veldig bra innsats og fløy rundt, 
men bommet med noen få ti meter 
på startlinja og overlot dermed en 
plassering til Lars Ellingsen i AO. Lars 
hadde uansett en utfordrende jobb 
som sjåfør for det flygende konkur-
ranselederkontoret i baksete. Jeg 
tror vi var ganske fornøyd med da-
gen. Spesielt fra et nytt sted for de 
fleste. Flying over masse innsjøer og 
Telemarksfjell er absolutt verdt en 
tur og bedre skulle det bli.

Etter endt flyging fikk vi til og med 
låne hangarplass og Tre-Ole (Ole 

Marskar) og undertegnende tok 
seg en svømmetur i Nomevannet, 
på den sammeå stranda man kan 
nå ved linebrudd i lav høyde). Der 
kunne de skilte med mer enn 18º i 
vannet. 3-Ole har vissnok fått en viss 
affinitet for innsjøene i Telemark. 
Deretter ble det småprat og grilling. 
Her stilte Nome flyklubb og deres 
stab sterkt og en riktig koselig kveld 
ble det.

Fredagen var en helt klar kanseller-
ing. Dermed dro noen hjem, mens 
andre reiste til Ulefoss. Der fant 
de seg et spiseri i Øvre Verket med 
mat som overgikk Peppes og co. 
maaange ganger – en velkommen 
og nesten kulturell avveksling. Den 
tilsluttede butikken, som stort sett 
solgte ting, førte derimot ikke all 
verdens omsetning med oss – kun 
kommentaren;  at kona måtte hold-
es unna her fordi det kunne bli dyrt, 
som kunne høres. På kvelden var 

Valhall, som sagt, stengt. Dette var 
ikke en ulempe for oss som skulle fly 
dagen etter, selv om det fants et al-
ternativ program.

Lørdagen skulle bli siste konkur-
ransedag. Dette var ikke spesielt 
overraskende, siden yr.no hadde 
funnet på en komparativ for regn: 
Flomvarsel for mer eller mindre hele 
Sør-Norge. Men de gode nyhetene 
var at lørdagen skulle absolutt bli 
brukbar. Så Dobbel-Ole gjorde det 
veldig politisk og foreslo en AAT som 
vi kunne diskutere, slik at alle piloter 
hadde sin del av ansvaret med op-
pgaven og ikke skulle bli misfornøyd 
med den.

Jeg fikk med meg og erfarte en 
liten ulempe med en gresstripe. Den 
kan bli veldig bløt etter regn. Denne 
sommeren hadde den visstnok aldri 
fått noe pusterom til å kunne beg-
ynne å tørke. Så, med H8 (ASW 19 
Red. anm) på kroken, greide jeg å 
kjøre meg fast på vei til grid. Lars, 

For Nome holder nemlig til på den 
mest idylliske plassen jeg har flydd 
fra. Flyplassen har det som trengs 
for godt vant camper og i tillegg er 
det snakk om å sette opp et sani-
tærbrakke til neste år. Klubbhuset er 
velutstyrt med grill og man har brus 
og øl på lur der. Riktignok ble det litt 
for sent til slikt den første kvelden. 
Jeg hadde nemlig pakket Norgescup 
teltet mitt – som kun er brukt en 
gang før. Det var for to år siden på 
Voss. Å sette opp dette teltet i nest-
en mørke tar betydelig mer tid enn å 
sette sammen flyet jeg hadde med. 
Det viste seg at også Martin Bjør-
nebekk prøvde å kjøre en liknende 

Norgescup på 
L u n d e
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Tekst og foto Michael Koch



Hei lesere av Seilflysport, 
Sender over noen bilder av Christopher Kjendlie som 

kanskje kan være av interesse til bladet deres. Chris-

topher begynte å fly seilfly i fjor (15 år) og er ivrig i 

seilflymiljøet ved Drammen flyklubb og på samlinger bla 

på Startmoen. Hans fly interesse startet allerede i 8-9 

års alderen, da han begynte med modellfly (I tillegg til 

å fly seilfly har han fløyet både Harward T6, Bucker 

Jungman, Gyrokopter, Citbria + en del forskjellige 

«vanlig» fly) Han er tredje generasjons flyver i familien så en viss 

påvirkning må det innrømmes at det har vært…

Med vennlig hilsenPer Harald Kjendlie

Til Seilflysport v/redaksjonenOslo

3. generasjon Kjendlie

# Pts CN Pilot Country Glider 14.07 16.07

1 854 H8 Koch Michael NTHF ASW 19 B 1 (422) 3 (432)

2 809 CT Marskar Ole EFKS LAK19T 4 (68) 1 (741)

3 766 AO Ellingsen Lars TSFK Duo Discus T 2 (341) 4 (425)

4 630 LM Bjørnebekk Martin Jeløy seilflyklubb Mosquito 5 (54) 2 (576)

5 485 S Roland Egil Nome Flyklubb LS4 3 (324) 5 (161)

Norges Cup 4 - Resultater
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Norgescup på Lunde

snill som han er,  trakk meg ut for 
hånd, men kommenterte at han 
aldri før hadde sett en norskregi- 
strert bil sitte fast i gjørma – den 
satt. Litt senere ventet vi altså på 
første slepet, som ble forsinket fordi 
AO og Lars ikke hadde kommet seg 
på grid – den hadde nemlig kjørt seg 
ordenlig fast i nettopp det samme 
hullet. OG bilen … hadde norske skil-
ter også den gangen!

Flydagen ble deretter bare helt fan-
tastisk. Rett rundt flyplassen var det 
nok noen utfordringer å komme seg 
opp og ut, men med slep til 800 me-
ter mot skyene i vest gikk det bra for 
de fleste på første forsøket. Riktig-
nok fantes 2000 meter skybas med 5 
m/s stig ikke helt i den retning opp- 
gaven gikk, men førte oss over fine 
Telemarksinnsjøer, - og fjell. Der er 
det smått med landingsplasser, så 
valget for oppgaven som gikk nord- 
over forbi Blefjell til Numedalen 
var helt rett. På vei tilbake kom vel 

kun Lars til Lunde på første final-
glide forsøket. Dessverre for ham 
var han ikke helt innom den siste 
vendepunktsirkelen som var på 10 
km.  Dermed ble han ”dømt” til ute-
landing på siste leggen. Både LM, 
CT og H8 møtte hverandre i nokså 
lave høyder over Notodden og tapte 
masse tid der. Himmelen mot Lunde 
så ikke spesielt lovende ut og sky-
bas rundt Notodden var ikke helt 
i finalehøyde, pluss litt motvind. 
Tre-Ole i CT gikk først og vant da-
gen. LM følge etter og greide seg, 
men det etter en final-glide av den 
sorten med litt høyere puls.  Selv 
snudde jeg snudde enda engang på 
vei over Lifjell, ble hyggelig tatt i mot 
av Sandefjordfolk på Notodden og 
tok mitt første mikrofly slep. Tilbake 
til Lunde. Dynamic’en virket som et 
ordentlig bra slepefly og gikk veldig 
fort i sånn ”transportslepmodus”.

Vel tilbake på plassen hadde konkur-
ranseledelsen allerede funnet ut det 

meste av resultater. To gyldige dager, 
alle utelandet en av dagene og kom 
seg rundt den andre. Det vanket vel-
dig fine premier for oss heldige, som 
de andre overlot pallen til. De som 
fortjener mest skryt, er vel å merke 
vertene fra Nome flyklubb. Når man 
landet sto det hentebilen klar. Man 
ble tauet inn på parkeringsplassen, 
grillen var i gang og landingspølser 
klare; ”Skal du ha både sennep og 
ketsjup?” Ikke bare omgivelsene til 
flyplassen er idyllisk. Atmosfæren på 
denne plassen mangler ingenting.

Note: Under VM i 2004 var det tre 
som het Ole i staben. Den nordnor-
skættede Ole Marskar var vant til 
slik navnelikhet og visste råd. Ole, 
OleOle og TreOle. Derav henger kal-
lenavnene igjen, i dag som Dobbel-
Ole og Tre-Ole. Han Enkel-Ole har 
vi ikke sett på en stund men han er 
velkommen tilbake. Any time!



SVEDANOR kurser 2012
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Det var 1998 som de första SVEDAN-
OR kurserna arrangerades (på initia-
tiv av John Eirik Laupsa och Robert 
Danewid). Då hette de SVENOR, 
men sedan ett antal år är även Dan-
mark med, och då blev namnet SVE-
DANOR. Sedan 2007 är även Finland 
med, men vi har inte kunnat hitta en 
lämplig plats att placera FI på. 

Arrangör för SVEDANOR kurserna 
är de nationella segelflygorganisa-
tionerna i Danmark, Finland Norge 
och Sverige. 

2012 blir således det femtonde 
året dessa kurser arrangeras.

Tanken med kurserna är att kunna 
erbjuda våra medlemmar kurser och 
flygupplevelser lite utöver det vanli-
ga. Chefsinstruktörerna i våra länder 
står som kurschefer, vilket borgar för 
hög kvalitet och samtidigt innebär 
det att för en del kurser (sträck-, 
moln- och acroflygning) ger godkänd 
kurs behörighet i respektive land. 
Som exempel; om en norsk segel- 
flygare deltar i en molnflygningskurs 

på Ålleberg får han/hon med au-
tomatik ett norskt molnflygningstill-
stånd. Lärarna på flygkurserna är de 
bästa vi kan uppbringa i Norden, t ex 
Anders Blom, Henrik Svensson, Tor-
leif Hiort, Mikael Roslund, Steinar 
Öksenholt, Markku Kusisto och Pe-
kka Havbrandt för att nämna några.

SVEDANOR året börjar och avslu-
tas med de finska bergsflygning-
skurserna i Jaca i Pyreneerna i norra 
Spanien. Denna kurs arrangerades 
första gången hösten 2008 och blev 
en stor succé. Jaca kurserna är ett 
utmärkt sätt att förlänga den korta 
nordiska segelflygsäsongen. Och 
notera att det är billigt att flyga till 
Barcelona och att äta och bo i Jaca!

På sträckflygkurserna i Danmark 
och Norge tar man med sig eget fly-
gplan. Den norska kursen riktar sig 
till alla – från den som inte landat 
ute till den som vill flyga 50 mil. De 
danska kurserna är på två nivåer, 
en basic för den som i princip ald-
rig sträckflugit och ”intermediate” 

kurs för den som har sträckflygning-
serfarenhet och vill lära sig mer och 
flyga längre. Alla sträckflygnings-
kurserna flygs i en terränglåda med 
utmärkta utelandningsmöjligheter.

Kursen i Vågå är en klassiker, det är 
också den äldsta SVEDANOR-kursen. 
Här flyger vi med topputrustade flyg- 
plan. Det finns EDS-system och GPS 
Flight Recorder i alla flygplan. Så 
om vågen är på gott humör brukar 
vi kunna skicka hem kursdeltagarna 
med guld- eller diamanthöjder.

Nytt för 2012 är en kurs i aerobatics 
för den som vill börja tävla. Instruk-
tör är Pekka Havbrandt och flygnin-
gen sker i Fox och ASK 21.

Du hittar mer information och kurs-
beskrivningar, på www.nordic-glid-
ing.org (du hittar länk på respektive 
lands hemsida). Anmäler dig till 
kurserna gör du ävenledes på hem-
sidan.

Av Robert Danewid, Nordic Gliding Secretary
Course Site Dates Entry fee Comments Rating Reg

Mountain flying Vågå 17/3 – 24/3 2000 NOK + 600 
NOK camp fee

Aerobatics Competition Ålleberg 28/4 – 4/5 2200 SEK 1/4

Cloud flying 1 Ålleberg 5/5 – 11/5 2900 SEK X 1/5

Cloud flying, Repetition 1 Ålleberg 5/5-11/5 1700 SEK 1/5

Cross-country basic Arnborg 7/5 – 11/5 1750 DKK Food included. X

Aerobatics 1 Ålleberg 14/5 – 18/5 2200 SEK X

Cross-country Elverum 18/6 – 23/6 1000 NOK X 1/6

Cross-Country, Advanced  Piikajärvi 24/6 – 5/7 Appr 35 €/day 1/5

Aerobatics advanced Aars 14/7 – 22/7 500 DKK Deposit only. X

Aerobatics Elverum 21/7 – 26/7 1700 NOK X 1/7

Cloud flying, Repetition 2 Ålleberg 28/7 – 3/8 1700 SEK 1/7

Cloud flying 2 Ålleberg 28/7 - 3/8 2900 SEK X 1/7

Mountain Flying Jaca, 
Spain

1/3 – 15/4 80 €/day Preferred stay is 
min 7 days

Mountain Flying Jaca, 
Spain

1/10 – 31/10 80 €/day Preferred stay is 
min 7 days

1/8

Course Site Dates Entry fee Comments Rating Reg

Glider Technicians, Basic Ålleberg 18/8 – 19/8 2300 SEK *Food & accomoda-
tion included

X 1/8

Engineer Ålleberg 20/8 – 24/8 6800 SEK * X 1/8

Glider Technicians, Basic Ålleberg 1/9 – 2/9 2300 SEK * X

Glider Technician, practice Ålleberg 3/9 – 14/9 16300 SEK * X

Glider Technician, wood & 
fabric

Ålleberg 17/9 – 21/9 7800 SEK * X 1/9

Glider Technicians, Basic Ålleberg 6/10 – 7/10 2300 SEK * X 1/9

SSG/SLG engine mainte-
nance

Ålleberg 8/10 – 9/10 5300 SEK * X

TMG engine maintenance Ålleberg 8//10 – 9/10 5300 SEK * X

POM Ålleberg 12/10 – 14/10 3800 SEK *

POM Ålleberg 19/10 – 21/10 3800 SEK *

SVEDANOR Calendar 2012                   

www.nordic-gliding.orgFlying courses

Technical courses

*Food & accomodation included



luftens
bar    ner!
fly i flint!
Våre medlemmer er mindre skadeutsatt 
enn folk flest. derfor bør du også  
kreVe billigere forsikringer.

Visste du at du som luftsports-entustiast er en 
drømmekunde for forsikringsselskapene? Du til-
hører i følge statistikken en lavrisikogruppe med 
god økonomi, som tar godt vare på både helse, 
hus, bil og båt. Likevel må du betale like høy 
premie som alle andre. Dette er både ulogisk og 
unødvendig. Norwegian Insurance Brokers tilbyr 
nå NLF sine medlemmer ekstra gunstige forsik-

ringer. Måten dette gjøres på er å spre dine forsik-
ringer hos de mest prisgunstige selskapene, så du 
kan spare tusenvis av kroner. Tilbudet skredder-
sys etter hvilket forsikringsselskap som er best på 
hvert enkelt område. Dermed kan bilforsikringen 
havne i ett selskap, boligen i et annet. Rett og slett 
fordi  dette er det mest gunstige for deg. Se luft-
sportforsikring.no

Lavere risiko betyr billigere forsikring
luftsportforsikring.no

Fagsjefspalten
Av Steinar Øksenholt

Seilflysport nr. 4 - 201132 Seilflysport nr. 4 - 2011 33

Årets nye trend med tanke på hendelser i seil-
flyoperasjoner ble noe overraskende luftroms-
krenkelser. Fra år til annet har vi hatt enkelt-
stående tilfeller hvor seilflyging gjennomført 
som strekk- eller bølgeflyging har endt opp 
utilsiktet i kontrollert luftrom. I 2012 har vi 
mottatt 4 rapporter som kjente hendelser.

om hvilket luftrom vi flyr i og hvilke 
begrensinger dette har. 

Luftromskrenkelser
Noen vil nok huske oppslagene i 
media 25. mars 2011 ”Gardermoen 
UFO rammet helgetrafikken” (ref 
VG). Det ble stor ståhei rundt dette 
og i noen timer og dager surret 
det påstander om at dette var eller 
kunne vært et seilfly. Hvem og hva 
det var fikk vi aldri noe konkret svar 
på, men seilfly var det lite sannsyn-
lig.  Dette viser allikevel hvor fort 
dette ble en negativ sak for oss. 
Fortsatt møter jeg mennesker uten-
for vårt miljø som husker hendelsen 
og ”seilflyet” som var skylden – ikke 
all publisitet er positiv!

Hendelsene vi hadde den 21. mai i 
2011 var begge av typen som kunne 
passet inn i historien fra 25. mars. 
Medieoppslagene og en stengt 
hovedflyplass er en ting, men reell 
fare for sammenstøt med et passas-
jerfly er noe langt verre. I området 
for disse to aktuelle flygningene de-
cender rutetrafikken ned gjennom 
de høydene seilflyene befant seg 
i med  relativt faste ruter. Flygnin-
gene krenket her luftrommet ved å 
stige gjennom det generelle høyde-
taket, som litt avhengig av geografi 

og terreng er fra FL 95 til FL 135 i 
Syd-Norge

De to andre hendelsene fra i år var 
krenkelser av TMA-er og  i grensesik-
tet med luftromsbokser hvor flygn-
ingene både steg opp i TMA-en ver-
tikalt og ut av luftromsboksene og 
inn i TMA-en horisontalt.

De aller fleste luftromskrenkelser 
skjer fordi piloten uten overlegg 
forviller seg inn i luftrommet uten 
å kjenne til begrensningen eller 
besitte riktig informasjon om det 
luftrommet det flys i. Oppdatert kart 
f.eks er en forutsetning. Men det 
er også viktig å kjenne til hvordan 
høydetaket er definert med tanke på 
trykk og innstilling av høydemåler.

Tilgang til luftrom
I Norge har vi generelt godt tilgang 
på luftrom, selv om utviklingen går 
mot at det kontrollerte luftrommet 
vokser. I tiår har vi som seilflygere 
sluppet til i kontrollert luftrom i de-
finerte bokser eller områder. Sist ut 
her var luftromsboksene i Oslo og 
Farris TMA som ble etabelrt og tatt 
i bruk denne sesongen. Denne måte 
å organisere og tilrettelegge luftrom  
på har gitt oss muligheter og  vi har 
vært tilfreds! Så opplever vi van-
skeligheter rundt dette slik som sist 
vinter da Luftfartstilsynet ikke len-
gre ville innvilge en dispensasjon til 
å fly over  FL 135 på Vågå, dvs selv 
ikke i en definert høydeflygingsboks 
og da uten transponder.

Med andre ord ser vi at kravet 
til transponder stadig kommer tet-
ter på oss som seilflygere. Kostnad 
ved kjøp og installasjon samt strøm-
forbruk har i årevis vært våre argu-
menter mot transponder i seilfly. 

Komplisert luftrom

I seg selv er kanskje ikke 4 av 30 hen-
delser en sterk trend, men dog syn-
liggjør det en problemstilling som 
for meg fremstår litt ny. Selvsagt 
har det en sammenheng med at 
luftrommet rundt oss endrer seg og 
blir mer komplisert.

Kontrollert vs. fritt luftrom
Hva er egentlig komplisert luftrom 
forresten? Jeg oppfatter at vi som 
seilflygere gjerne omtaler den delen 
av det kontrollerte luftrommet som 
komplisert. Dette tror jeg er litt his-
torisk betinget og knyttet til at vi 
som seilflygere i hovedsak har nyt-
tiggjort oss av fritt luftrom (G). Når 
vi som seilflygere opplever at mer 
og mer luft blir regulert og kontrol-
lert er vår holdning at det også blir 
mer komplisert å bruke. Vel, dette 
er nok en sannhet med visse modifi-
kasjoner. En pilot mer erfaring fra å 
fly kontrollert vil nok kanskje hevde 
at det er mer komplisert å fly fritt 
en regulert. For oss seilflygere,, og 
forøvrig også alle andre som bev-
eger seg i lufta utgjøres den regul-
erte lufta i dag av elementer som 
TMA-er, kontrollsoner, men også 
det generell høydetaket samt re-
striksjons- og fareområder. Som ans-
varlige piloter må vi orientere oss 
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Seksjonsaktuelt
Av Steinar Øksenholt

Nytt instruktørkull
O-kurssamlingen ble gjennomført 
med fire nye kandidater for I-kurs i 
2012. Fra Nome FK møtte Egil Ro-
land, fra Voss Ragnar Sæbø og fra 
NTHF Are Johan Hansen og Ulf Hus-
tad (også Gauldal). Kurset ble ledet 
av Kjell Thunold og Thomas Nielsen. 
I løpet av to dager ble det både teori 
og flyging, selv om tåka la en solid 
begrensing på flygingen. Kandidaten 
skal nå fly min 12 timer på O-kurs i 
klubbene før de kommer tilbake til 
opptak og del 1 av I-kurset neste vår.

Konkurranselederseminar
Seilflyseksjonen vil innby til konkur-
ranselederseminar søndag 15. april 
i lokalene til NLF. Både erfarende 
og nye konkurranseledere ønskes 
velkommen til erfaringsutveksling 
og opplæring. Et tilsvarende semi-
nar ble gjennomført i mars 2011 
med stor suksess. Alle arrangører av 
Norges Cuper i 2012 oppfordres til å 
stille med 1-2 kandidater. Merk deg 
datoen og så vil en nærmere invitas-
jon komme i februar både direkte 
til arrangører og på weben. Har du 
lyst til å delta kontakt gjerne admini-
strasjonen nå.

Ledermøte
I det året det ikke avholdes sek-
sjonsmøte og Luftsportsting invit-
erer seksjonsstyret klubbene til et 
ledermøte. Hensikten med møtet er 
å holde klubbene oppdatert på ar-
beidet som pågår i seksjonen samt 
ha mulighet for dialog på saksom-
rådene mellom de formelle sek-
sjonsmøtene. Klubbene kan møte 
med en representant, normalt leder 
men også annen utpekt represen-
tant er velkommen. Seksjonsstyre 
har besluttet å innkalle til ledermøte 
lørdag 14. april 2012 på Kjeller ved 
Lillestrøm. Innkalling sendes klub-
bene og publiseres på weben over 
nyttår. Neste seksjonsmøte og Luft-

sportsting er forøvrig i mars/april 
2013.

Seilflyforsikringer
S/NLF og Inter Hannover hadde en 
gjennomgang av årets skader i ok-
tober. Som tidligere nevnt hadde vi 
kun en forsikringsskade i 2011. Både 
seksjonen og selskapet er selvsagt 
meget tilfreds med at antall skader 
og kostnader holdes nede. For deg 
og meg betyr et godt år i 2011 at 
premien går ned for 2012. Forsi-
kringstilbudene for neste år sendes 
ut i desember som vanlig med til-
bakemeldingsfrist innen fredag 27. 
januar for endringer.
 
Aktivitetsrapportering
I forbindelse med årsskifte er det 
på nytt tid for å rapportere aktiv-
itet. Med innføring av Melwin Camo 
og aktivitetsrapportering tilknyttet 
vedlikehold vil nok noen ragere på 
hvorfor vi ikke benytter oss kun av 
denne rapporteringen. Årsaken er 
rett og slett at vi ikke har noen over-
sikt i dette databasesystemet for 
hvor mye de enkelte fly hadde gått 
(starter/timer/km) i forkant av se- 
songen. I tillegg er det også et an-
tall norske seilfly som har valgt å stå 
utenfor NLF Camo. Derfor benyt-
ter vi oss av den gamle prosedyren 
med rapportering via en tilpasset 
webside eller per skjema som post. 
Webrapporteringen er hva vi på det 
sterkeste vil anbefale.

Skolesjefsamlingen
Alle seilflyklubber med skoletil-
latelse vil innkalles til Skolesjef-
samlingen 3.-4. mars. Samlingen 
gjennomføres nå hvert andre år. 
Til samlingen innkalles også alle IK-
1-ere som tidligere. Sikkerhets- og 
Utdanningskomiteen har allerede et 
utkast til agenda klart. At nye opp-
lærings og sertifikatbestemmelser 
vil være et sentralt tema er nok ikke 

noen stor overraskelse for denne 
forsamlingen. Videre håper vi å få 
inn en ekstern foreleser som sist – 
denne gangen med fokus på men-
neskelige ytelser og begrensinger 
(MYB). Et fag som forøvrig vil kom-
me inn i teoriutdannelsen til alle 
seilflygere ved innføringen av den 
nye Europeiske sertifikatet. Formell 
innkalling til klubber og IK-1-ere vil 
gå ut på nyåret.

Teknisk samling
Teknikersamlingen har befestet seg 
som et fast innslag på vinteren og 
har således også funnet sin helg 
i 2012. Helgen 25.-26. februar vil 
dette skje denne gangen. Ett drift-
sår med NLF Camo er da tilbakelagt 
og det er tid for og summere opp 
teknisk status og erfaringer med nye 
vedlikeholdsrutiner. Teknisk komite 
vil utarbeide et program og invitas-
jon vil også her komme på nyåret.

Ole Reistad Senter
Når dette skrives gjenstår et par 
arrangementer med Nisseflyging 
på Starmoen før sesongen 2011 er 
historie. Det er fløyet ca 2000 slep 
i tillegg til vinsjstarter og selvstart 
med seilfly. Dette betyr nok når alt 
summeres opp at sesongen går ut 
med ca 25% aktivitetsreduksjon på 
senteret. Når NRK i januar sender 
Ut i Naturen som en oppsummer-
ing av været i 2011 har vi forklar-
ingen. Flom og nedbør har vært 
gjennomgående et problem. I høst 
fortsatte dette med gråvær og tåke. 
Alle planlagte aktiviteter er allikevel 
gjennomført på Starmoen i 2011. 
Kun acrokurset i juli lot seg ikke 
fullføre. Fra den daglige ledelsen på 

senteret vil jeg benytte anlednin-
gen til å takke alle som har bidratt 
til driften i året som gikk. Det er 
betydelig med frivillig innsats som 
legges ned av mange for å holde hjul- 
ene i gang. Også 2011 bør kunne bli 
et bra driftsår på Starmoen når vi nå 
summerer opp. I vinter starter vi på 
et større vedlikeholdsprogram slik at 
vi over noen år kan fornye og mod-
ernisere senteret.

Luftrom
I høst har det vært jobbet intensivt 
med luftrom i NLF og seilflysek-
sjonen har vært aktiv. I første rekke 
har det vært fokus på luftroms-
bokser i TMA-er og høydeflygings-
områder. Per Osen er seksjonens 
”arbeidsmaur” på området og sam-
men med NLFs luftromsskonsulent 
Jan Gunnar Søfteland jobber disse 
målrettet med luftromsspørsmål. 
I høst ble det gjennomført en evalu-
ering med Avinor etter at luftsports-
boksene i Oslo og Farris TMA har 
vært benyttet i en sesong. Våre er-
faringer har i hovedsak vært gode 
og Avinor var meget tilfreds med 
hvordan vi hadde håndhevet avtal-
en i praksis. At vi også kan vise til 
å ta avvik som luftromskrenkelser 
alvorlig og seriøst gir oss god til-
litt hos dem. For 2012 har vi sam-
men med Avinor søkt om to nye 
bokser – Starmoen G og H – i til-
legg til at boksen Bøverbru utvides 
lik at den inkluderer flyplassen her. 
Videre er Starmoen E foreslått fjer-
net da denne ikke har vært benyttet 
og på kartet kun skapt forvirring 
da den lå over Starmoen A og B. 
Høydeflygingsboksene vi har hatt 
over Vågå, Frya og Dagali ble aktu-
alisert for revisjon i fbm sist vinters 
avslag fra LT om å ta i bruk Vågå. NLF 
har siden da jobbet mot både Avinor 
og LT for å komme frem til nye om-
råder og prosedyrer for høydefly-
ging med seilfly i dedikerte bokser. 

Her støtte vi på nye utfordringer i 
september og arbeidet ble derfor 
intensivert i oktober. Med innspill 
fra Sandefjord, NTHF, Os, Halling-
dal og Valdres og god hjelp med 
kartunderlag fra Agnar Renolen har 
S/NLF nå konkrete forslag til nye 
høydeflygingsbokser for publiser-
ing i AIP. Parallelt jobbes det mot 
LT for å kvalifisere oss til bruk av 
områdene også uten transponder. 
På Rena og i Østerdalen opplever vi 
tiltagende militær aktivitet og mye 
av dette i luftrom klasse G. Militær 
fallskjermhopping, helikopter, trans-
portfly, jagerfly og UAV er nå mer 
dagligdags og aktiviteter som ofte 
sammenfaller med vår egen seilfly-
ging. I større grad enn tidligere opp-
leves dette aktivitetsbegrensende 
og signalene fra forsvaret er at deres 
tilstedeværelse vil øke.

Juniorlandslaget
Vi har nå et meget aktivt juniorlands- 
lag med fremadstormende unge 
piloter. Uttaks og konkurransekomi-
teen (UKK) har tatt ut følgende pi-
loter til Junior Nordisk Mesterskap 
på Arnborg, Danmark, i perioden 
23. juli – 2. august. Jon Erik Lygren 
(Os), Gunnar Grønlien (Os), Martin 
Bjørnebkk (Jeløy), Kristoffer Samu-
elsen (Os) og Arnulf Snekvik (NTHF). 
Team Captain vil være Hans Magnus 
Borge og UKK jakter i tillegg på en 
trener/coach i det aktive konkurran-
semiljøet vårt. 

Dette i tillegg til et relativt lite be-
hov ved hovedsakelig flyging i G-
luftrom har gjort at svært få seilfly 
i Norge har transponder. De se-
nere årene, og nå også aktualisert 
gjennom LTs fokus, har vist at fly-
gninger med transponder også 
gir økte muligheter. Fra Hokksund 
har vi f.eks sett hvordan Thomas 
Spatscheck i sin ASW-20 har fått 
utvidet tilgang i Oslo TMA, men 
også ved bølgeflyging vest av 
TMA-en. Fra Oppdal har vi i høst 
sett noen flott strekkflygninger 
på bølger av Arent Arntzen med 
DG505. Dette viser hvilke mu-
ligheter som åpenbarer seg ved 
transponder og for oss andre vis-
er dette at en tidligere ”trussel” 
nå er en mulighet.

I arbeidet med nye høydefly-
gingsbokser (ref seksjonsaktuelt) 
vil det fortsatt være S/NLFs mål 
at flyging skal kunne forekomme 
uten transponder etter definerte 
prosedyrer. Allikevel er nok tiden 
inne for å innse at transponder er 
kommet for å bli også i et seilfly 
og at dette vil kunne være et bi-
drag til tilgang på luftrom.

Til slutt en oppfordring – Orien-
ter deg alltid om hvilket luftrom 
du skal fly i og hvilke begrensinger 
som gjelder!

Fagsjefspalten
(forts.) 
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Ikke uten grunn er det mange meninger og mulig en 
lett forvirring om hvilken høydeangivelse om bord 
som kan stoles på. Og hvilke avvik kan vi regne med? 
Mike Borgelt er australier, konkurranseseilflyger og 
produsent av elektroniske instrumenter for bruk i 
seilfly. Seilflysport har spurt han om dette temaet. 
Han kan visstnok skrive bok om temaet, men vi 
nøyer oss i denne anledning med en noe kortere 
utgave. Vi håper å ha referert så kjapt og korrekt som mulig. 

påvirkes av annet enn distanse, blir 
målingene feil. Det er etablert løs-
ninger som hjelper til å bedre nøyak-
tigheten, som Wide Area Augmenta-
tion System- WAAS. Disse bidrar når 
GPS enheten skal beregne i  2D hvor 
du befinner deg, basert på avtstand 
fra jordens indre senter og kalkulert 
med en modell av jordens krumn-
ing som kalles Ellipsoid. Når så den 
tredje dimensjonen – høyde –skal 
finnes, benyttes samme modell og 
dennes antatte havnivåhøyde der 
du er, for så å angi i hvilken høyde 
over havet du befinner deg i. Når 
GPS signalet skal brukes eksternt 
legges disse data om en såkalt ”Ge-
oidal” forskjell med som egen meld-
ing inn i NMEA telegrammet som 
overføres til for eksempel en PDA 
eller Flightcomputer(National Ma-
rine Electronics Assosiation- NMEA 
er en standard opprinnelig utviklet 
for maritim anvendelse). Høydean-
givelsen kan vandre litt fra fix til fix, 
men det er i alle  fall ingen feilkilde 
i trykksensorer eller temperatur- 
svingninger.

Statisk trykkmåling
Det vi er lært opp til å stole på er 
høyde avlest som statisk trykk. 
Best kjent er den mekaniske 
høydemåleren, men også Flight-
computere benytter statisk høyde, 
men da detektert med en elek-
tronisk høydesensor. Første bud her 
er å justere og ta hansyn til dags-
variasjoner i det statiske trykket. 
Enten ved å nullstille utstyret før 
avgang(QFE) eller stille inn aktuelt 
trykk ved havnivå, oppgitt fra me-
teorologen( QNH). Dersom vi har 
standardtrykk er dette som kjent 
1013,25 Hektopascal- hPa ved ha-
vet. Trykket ved 10.000 fot eller 
3048 meter er da teoretisk 697 
hPa(såkalt trykkhøyde). Teoretisk 
fordi det ikke nødvendigvis stemmer 
fysisk med 10.000 fot. Det er nemlig 
avhengig av aktuell temperaturen i 
hele høydeområdet og ikke bereg-
net temperatur som er 15 grader 

Celcius ved havet og avtagende med 
2 grader Celcius per 1000 fot høyde. 
Så for at trykkhøyden skal stemme 
må vi ha standard atmosfæreforhold 
i hele luftsøylen fra bakken og opp 
til aktuell høyde.

Så hvor viktig er dette?  Mike bruk-
er en varm dag i Australia som eks-
empel. For oss mulig et ytterpunkt, 
men dog. Standard trykk ved havet 
og 42 grader C i skyggen, tørrter-
mikk med avtagende 3 grader C per 
1000 fot. Ved 10.000 fot(3048 me-
ter) er temperatuen da 27 grader 
C. Etter flere kaluleringer i en lang 
formel via Kelvin grader, som er ab-
solutt temperatur, finner vi et avvik 
på 8 prosent eller en økning på 800 
fot. Og avviket er større ved lavere 
høyder. Her vil ergo GPS høyden 
vise 800 fot mer enn høydemåleren. 
GPS viser oss altså en mer ”fysisk” 
korrekt høyde og dette kan være 
årsaken til at mange opplever å ha 
mer enn nok ekstra energi inne un-
der finaleglidning på varme dager. 
Og her har vi ikke tatt hensyn til feil i 
staticport og slanger som fort kan gi 
en ytterligere feil på opp til 50 meter 
grunnet trykkforkjell målt utenfor 
og inne i flykroppen.

Hva skal vi benytte?
Så viser det seg altså at geometrisk 
er det høyst sannsynlig GPS høyden 
som er mest korrekt. Det betyr at 
for beregning av finaleglidning og 
flyging over terreng er GPS mer å 
stole på. Men det er et stort og vik-
tig ”MEN”.

Vi skal forholde oss til luftrom og 
annen flytrafikk og de benytter alle 
statisk trykk. Så også våre konkur-
ranseloggere. Det betyr at der-
som du legalt kan fly opp til FL 95 
som er 9500 fot høyde over havet 
målt som standardtrykk, så er det 
dette som gjelder. Om du har feil i 
høydemåleren din, eller om du kan 
bevise at GPS høyden var lavere 
hjelper det lite når din kalibrerte 
logger viser sannheten som gjelder. 
Alle regler vi flyr etter er basert på 

korrekt målt statisk høyde ut i fra en-
ten dagens QNH trykk for AMSL høy-
der (TMA etc) og basert på 1013,25 
hPa ved havet for Flight Levels ”FL”. 
Derfor bør du legge inn en eller flere 
av disse forhåndsreglene når du flyr:
• Legg inn en buffer på for eksem-

pel 100 meter når du flyr etter 
mekanisk høydemåler

• Påse at din løsning for elektronisk  
bevegelig kart viser høyde over-
ført fra static høydesenoren i 
loggeren din

• Hvis konkurranseloggeren din har 
display, la den stå på høydeanvis-
ning og bruk denne

• Bruk FL høyde anvist i displayet 
på transponderen dersom du har 
en slik.

I de to sistnevnte er det viktig å 
forstå og kunne konvertere mellom 
FL høyder og dagens QNH høyder, 
når det flyes i TMA og tilsvarende 
luftrom, der høydene er oppgitt i 
AMSL og ikke FL. Et excel-regneark 
for kalkulering av dagsaktuell flight 
level høyde (FL), uttrykt som QNH 
eller QFE, ble utarbeidet for noen år 
tilbake av Nils Barkald og Ole Baart-
vedt. Dette er tilgjengelig  ved henv-
endelse til S/NLF eller redaksjonen i 
Seilflysport.

Høydemåling basert på statisk 
trykk kontra GPS-høyder

Først GPS.
For å oppnå et 3D fix, ergo lengde-
grad, breddegrad og høyde trengs 
signal fra minst fire  operative GPS 
satelitter. For å oppnå en fornuftig 
nøyaktighet bør minst en av disse 
befinne seg vertikalt over oss. Nå 
har vi heldigvis ca 30 å ta av så 
det bør gå greit. En annen fordel 
vi seilflygere har er at Cockpit har 
normalt fritt utsyn i alle himmelret-

ninger. Moderne GPS mottagere kan 
håndtere signaler fra alle satelitter 
den får inn og derfor beregne beste 
resultat. Men vær på vakt. De aller 
fleste GPS-mottagere er konstruert 
for å benyttes på bakken. Disse er 
optimalisert for manøvrering i båt 
eller bil og forhold som sving, ak-
sellerasjon, miste av signal. Disse 
fungerer ikke nødvendigvis optimalt 
for Luftfart. Etter at Selective Avail-

ability – SA, ble kuttet ut i 2000, har 
horisontal nøyaktighet ligget på typ-
isk 10 meter og verikalt på 10 til 20 
meter. Avvikene skyldes i hovedsak 
at radiobølgenes hastighet påvirkes 
når de  passerer gjennom atmos-
færen og da spesielt ionosfæren. 
For grunnprisnippet for alle GPS 
mottagere er å måle tiden signalene 
benytter fra satelittens sender til 
din mottager. Dersom denne tiden 

Mike Borgelt

Seilflyving...

En sport for 
glupinger.
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Av Nils-Joar Høimyr

1000 km strekk  i Alpene i  
November!

John Williams fra Skottland 
vant Bitterwasser Cup

Limbach i gang 
igjen!

Arcus i farten:

Concordia 
tar form!

DG igjen...

Høsten i Mellom-Europa har vært 
meget tørr, med høytrykksituasjon 
og av og til føhnvind fra syd grunnet 
kraftige lavtrykk i Middelhavsområ-
det. Dette har blitt utnyttet til lange 
seilflyturer både på bølger, hang og 
termikk. Så sent som 6. november 
fløy Ernst Schicker over 1000 km i 
Alpene med sin ASW-20. Ernst fløy 
fra Wiener Neustadt til nær Chur 
Sveits i bølger og på hang. Tur-retur 
1034 km.

Concordia superflyet tar sakte men 
sikkert form. Concordia er som 
nevnt tidligeree for noen år siden 
et superfly som bygges av/for den 
amerikanskeseilflygerenn Dick But-
ler og er konstruert av Gerhard 
Waibel, mannen bak "W" i ASW-
flyene til Schleicher. Du kan lese en 
interessant artikkel og oppdatering 
her:

http://soaringcafe.com/2011/01/
design-of-a-competition-sailplane/

OLC pokalen Bitterwasser Cup gis 
til den piloten som har seks flygin-
ger på OLC med startplass i Euro-
pa med mest poeng. Premien er 
to uker gratis opphold ved seilfly-
senteret i Bitterwasser i Namibia. 
Vinneren i 2011 ble John Williams 

fra Skottland, som har fløyet 
mange imponerende bølgestrekk 
over det Skotske Høyland med sin 
Antares 20E.  Flere av turene har 
gått i stor høyde "on-top", med 
tilhørende høye hastigheter.

John Williams i sin Antares.

http://www.onlinecontest.org/olc-2.0/bitterwasser/bitterwasserCup.html

Nytt TMG  
alternativ

Vi meldte i forrige Seilflysport at 
det var kroken på døra for Limbach 
motorer. Siden sist har det kommet 
en ny investor inn i bildet, som gir 
firmaet kapitalinnsprøytning. Peter 
Limbach forsetter som teknisk sjef 
og  produksjon av motorer og reser-
vedeler kommer igang igjen i 2012. 
Limflug.de

Concordia

streckenflug.at

været er bra.  Ellers har Quintus (23 
m åpenklasse) nå kommet i serie-
produksjon, så vi kan nok regne med 
å se noen Quintus i konkurranser til 
sommeren.

Arcus E i Bitterwasser.

Schempph-Hirth melder om at 
Arcus-E (20m 2 seter med elektro-
motor), er på plass ved Bitterwas-
ser i Namibia. Vi kan nok vente oss 
en rekordsesong derifra dersom 

Vil du se hvordan et seilfly bygges?  
Det var et program på Discovery Channel med sekvenser fra seilfly-
produksjon. 
Filmen ligger på YouTube med tittel: How It's Made Gliders. 
Søker du på tittelen finnner du det, eller du kan  skrive inn denne stien i 
nettleseren: http://www.youtube.com/watch?v=I_atJwXxcrU

Whisper er en selvbygger motor-
glider for de som har litt mer tid enn 
penger. Flyet er utviklet i Sørafrika 
av en gruppe entusiaster som øns-
ket seg en motorglider i composite 
til REMA pris. Ytelsene varierer noe 
med motortype, men er helt i klasse 
med fly som Super Dimona.  Levert 
med Rotax på 100 HK eller Jabiru 
120 HK cruiser den på godt over 200 
km/t. Tomvekt er på ca 500 kg om 
maksvekt er 775 kilo inklusive maks 
85 liter fuel.Vingespenn er 16 meter 
og det finnes en 12 meter utgave 
for de som bare vil komme seg frem 
med motor.

Byggesettene leveres fra basic kit 
som innholder alle støpte deler samt 
understell for å bygge kroppen, - til 
Quick built der vinger og hale er fer-
dig rigget. Byggetid er beregnet til 
mellom  500 og  1000 timer. Om lag 
tjue slike fly i luften og flere er under 
bygging. Prisene” Basic kit” ligger på 
med dagens valuta kurs ca 55000 
kr. + frakt. QB koster fra 145 000 kr. 
Prisene burde ikke skremme slv om 
motor og instrumenter kommer til . 
AERO- NOR ved Ståle Lien - vil repre-
sentere Whisperaircraft i Norden. Se 
mer på internett : 

www.whisperaircraft.com

Ellers ser det ut til at DG ikke når 
fullt igjennom med sitt krav om ved-
likeholdskontrakter for leveranse av 
deler og oppdateringer av fartøydo-
kumentasjon. Disse kontraktene har 
gjort DG upopulære i mange seilfly-
miljøer i Europa og EASA har også 
gått dem i mot med godkjenning 
av alternative vedlikeholdsunder-
lag for enkelte flytyper.  Den tyske 
aeroklubben i Nordrhein-Westfalen 
har gått til rettsak mot DG om dette, 
vi får se hvordan dette ender.

DG har tidligere i år solgt nitten DG-
1001 til USAF for akro-trening. De 
har også nylig solgt 3 også til det in-
donesiske luftforsvaret. Dette er sik-
kert et velkomment bidrag til omset-
ningen i nedgangstider. (Kilde DG)

Tatt noen 
gode 
seilflybilder? 

Send dem til  
seilflysport@nak.no



Nyheter om seilfly fra Luftfartøysregisteret

Slettelser
LN-GBI(3)
Grob G.109 (6036)
Slettet 020911, solgt til Russland, ldb utløp 280908

Nyregistreringer
Ingen i perioden

Eierskifter
LN-GIB
Schleicher ASK-21 (21293)
071011 Elverum Flyklubb, Starmoen

LN-Golf 4/11

Av Kay Hagby

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

Reservasjoner
Ingen i perioden

Tillegg/Rettelser
LNG2/11 LN-GPP. Reg som OK-3344 200911
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Annonser

Considium Consulting Group AS

Seilflysertifikat – Motorglider 
SLG utsjekk – Utelandingskurs 

Seilflysimulator

www.tsfk.no / post@tsfk.no

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

Kontakt din 
elektroinstallatør
og be om Xcomfort

We keep power under control

Dokument4  27.02.2007  09:56  Side 1

HeR 
kunne din 
annonse 
stått ...  

kontakt  
johnEirik.Laupsa@nlf.no

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

Kontakt: 
ole.voldsater@gmail.com

Har du en seilflyhistorie  
du vil dele?  

Send den til  
seilflysport@nak.no

Send tekst og originale bildefiler hver for seg.



Seilflysport for
ti år siden
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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: 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

Norges første DG 500
Ketil Berntzen fra Nome skriver om 
erfaringer med Norges første DG 
500 som ble kjøpt inn til Nome Fly-
klubb. Flyet på folkemunne ”Charlie 
Brown” blant kjennere av og i Tele-
marksklubben. Ketil skriver at flyet 
ble starten på en ny æra i klubben. 
Nome holder til 35 kilometer sør for 
Notodden. Den gang hadde klub-
ben B4, Phoebus og Blanik da DG’n 
kom hjem til klubben der flyet fort-
satt gjør tjeneste, nå som eneste 
to-seter sammen med blant annet 
LS 4. Klubben kjøpte flyet i Sverige 
og mente det var et lykkelig valg. De 
hadde satt opp kriterier for hva de 
ville ha og fant denne DG 500 Train-
er tilgjengelig i Eskilstuna. Flyet var 
eksteriørmessig veldig flott og et hy-
ggelig bekjentskap å fly skrev Ketil. 
Grei å håndtere, gode ytelser og en 
super arbeidsplass for instruktørene 
i klubben.

Det går oppover i motbakke
I 2001 hadde Tønsberg Seilflyklubb 
virkelig fått vann på mølla. Etter fokus 
på nedgangstider med manko på 
ressurspersoner konkluderte klub-
ben med at været var i alle fall som 
oftest var på deres side(!). De skriver 
at etter samling i bånn, hadde de 
startet med markedsføring på WEB, 
inntatt en mer ”selgende” rolle på 
flyplassen. Dette fordi det viste seg 
at mye potensielt elevmateriale lus-
ket rundt på flyplassen en helt van-
lig lørdag, litt redd for å ta kontakt. 
Alle som prøvefløy ble meldt inn i 
klubben som tandemmedlem og 
fikk som en del av prisen Seilflysport 
i posten et år.  Energien i klubben 

dette året ble også benyttet 
til å renovere og pusse opp 
klubbens Blanik av ”gam-
letypen”. 

S/NLF flytryggingskorps etablert
Fagsjefen kunne meddele at seil-
flyseksjonens nye flytryggingskorps 
ble etablert helgen 20.-21. oktober. 
Teamet besto av 13 habile seilflygere 
som skulle reise rundt til alle landets 
klubber og fokusere på sikkerhet. 
Det hadde allerede blitt jobbet en 
god stund med ”programmet” som 
ble basert på det svenske ”sluta 
størta”.  To og to skulle disse iherdige 
sjeler ta landeveien fatt.  Program-
met skulle fokusere på bevissthet 
om egen tilstand og ”inngrodde” 
klubbholdninger, hvorfor ting skjer, 
risiko-områder og faresignaler. I dag 
vet vi at dette ble særdeles godt 
mottatt og at vi nå i 2011 har gjen-
nomført en ny runde, - Fly Trygt 2. 

Sportssoldater og flyging i midnatt-
sol
Denne sommeren fikk Norge besøk 
av noen tyske såkalte sportssoldater. 
I tre uker lå de og trente på Star-
moen. Disse heldige unge menn i de 
lekre flyene sine. Det står å lese at 
gruppen med vernepliktige seilfly-
gere fikk oppleve tradisjonelt norsk 
seilflyvær og gjennomførte mange 
flotte og lange flyginger (mmm 
har det skjedd noen med været de 
siste årene…? Red. anm.). De hadde 
før sesongen vurdert Slovenia, Ita-
lia, Norge og Spania. En Hr. Laupsa 
hadde reagert absolutt kjappest på 
deres forespørsel og dermed kom de 
hit til Norge. De skrev senere på året 

i sitt eget blad om oppholdet og de 
konkluderte med at man mye heller 
burde dra til Norge fremfor Syd-
Frankrike for å fly seilfly. De mente 
til og med at ”Elverum Cup” ble ar-
rangert til ære for de tyske gjestene. 
En viss Hr. Endrerud har nok dermed 
fortalt dem mer enn en skrøne un-
der oppholdet.

Ellers kunne du lese om...
At Medical-saken var i boks med 
virkning fra 24. august. Om en knall-
film fra New Zealand "Soaring - Your 
sport for the new millenium". En 
femten minutters rekrutteringsvideo 
laget av John Roake. I sports-NM 
med konkurranselederne Jostein 
Tangen og Harald Blystad, deltok 
22 fly. Det ble fire gyldige flydager 
og Jan Eric Chute ble Norgesmester. 
Wings and Wheels i Lunde var en 
suksess med 1500 besøkende og da-
gens redaktør av Seilflysport hadde 
vært i Pyrineene og besøkt flyklub-
ben i La Cerdanya. Det var kommet 
leserbrev om det å lande over an-
dre fly. Geir Raudsandmoen hadde 
på trykk sin sekssiders rapport fra 
Coupe de Monde i  Frankrike  

Lorentz Lebach
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