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Hemsides- och datornytt
Ny dator

Den gamla datorn i briefingrummet har nu
bytts ut mot en ny, detta bl.a. som
förberedelse inför att klubben skaffar fast
internetanslutning. Arbetet med att
införskaffa fast anslutning pågår men har
fördröjts av att vi inte får lov att koppla in ett
nytt telefonabonnemang för anslutningen,
eftersom vi befinner oss på Saabs område.
Förhandlingar pågår, vi får hoppas att det
inte dröjer allt för länge till.

Inte bara briefingrummets dator behöver
komma åt den fasta anslutningen, utan
även kontorsdatorn (för att betala räkningar)
samt datorer som används i undervisningen
i lektionssalen. Därför har nätverkskabel
dragits i klubbhuset samlat till en central
punkt i kontoret där en brandvägg kommer
att placeras. Mer information kommer när
allt är installerat.

E-postlistan
Behovet av e-postlistan har varit stort ända
sedan jag stängde den, men nu inför
säsongen är det särskilt stort. Därmed är
den åter öppnad.
Jag har undersökt några olika möjligheter
till e-postlistor, främst med tanke på
virusskydd eftersom just virus i e-posten
var anledningen till att listan stängdes, men
jag har inte lyckats hitta någon bra sådan.
De gratistjänster som finns tycks inte
garantera virusfrihet (man kan förstås
stänga av möjligheten att skicka med
bilagor, men då kan vi heller inte skicka ut
t.ex. bilder) men vad värre är, jag vet att
flera ogillar reklam i breven och risken att
e-postadresser hamnar i fel händer. Några
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bra betaltjänster har jag heller ej hittat.
Tills vidare kommer e-postlistan att
använda samma teknik som förut, dock
med skillnaden att endast jag (och några få
till) kommer att kunna skicka brev direkt till
e-postlistan. Vill du skicka ett brev till listan
kan du som förut skicka till infolist@lfk.se,
men brevet kommer att passera mig för
viruskontroll. Vill du bli en av de som får
lov att skicka direkt till listan, kontakta mig!
Observera, att nyanmälning till listan krävs!
Gör detta med formuläret på hemsidan,
eller direkt till mig!
Anders Wallerman, hemsidesansvarig

Peter t.v. och Lars t.h. spikar upp nätverkskabel.

Mats borrar hål för kabelrör i väggarna.

Detta sommarnummer av Kontakten blev lite magert men jag vet att det är flera
spännande inslag på gång till nästa nummer! Samtidigt som detta nummer trycks är
det planerat att även Matrikeln skall tryckas. Tag ditt exemplar av den när du är på
klubben, så sparar vi lite porto.

Ha en bra sommar, och som jag brukar säga - kom ihåg att skriva något här i
Kontakten om du gör något roligt flygrelaterat i sommar!

Trevlig läsning!

Anders Wallerman, redaktör
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Hej flygbröder och systrar!

Nu har äntligen det vackra vädret
kommit! Hoppas ni flyger mycket. Vid
tryckningen av detta nummer av
Kotakten väntar vi på vårfesten den
13 juni. Vi kan också blicka tillbaka
på en lyckad utflykt till Karlsborg och
en spännande utflykt till Bergen, se
separata artiklar. Där hände det
intressanta saker!

KM/Safari blev en lyckad tillställning
med stort deltagande. Gripendeltävlingarna fortsätter som
planerat.

Planera in jubileumsfesten 15 november.

Vi ses! Peter

Klubbverksamheten

Flygchefen har ordetOrdförandens spalt

När detta läses är semesterperioden
nära. Det brukar innebära ovanligt
mycket långtidsbokningar för resor inom
och utom landet, vilket är positivt. Men
det innebär också visst tryck på
flygplanflottan, det är många som vill
flyga hemmavid också. Med god
bokningsdisciplin brukar det lösa sig,
boka inte längre tider än du planerar
flyga. Att gardera sig med reservbokning
för t ex väder är inte tillåtet, utan
väderproblem får man försöka lösa med
ombokningar när det blir dags.

Som vanligt vill jag också puffa för andrahandsbokningar, det
brukar löna sig.

Beträffande planerade banarbeten på ESSL i juli månad så har
vi nära kontakt med flygplatsens planerare för att inverkan på
vår verksamhet ska bli minsta möjliga. Det kan bli några
timmars avbrott då och då, ring gärna till klubben i förväg om du
har kritiska tider att passa, eller om du ska starta hemflygning
efter längre bortovaro. Om tornet är stängt och du mot
förmodan inte får radiokontakt med LFK jourhavande, så gör en
extra överflygning för kontroll före landning.

Återigen, om du flyger KIT sätt dig noga in i hur radioswitcharna
ska stå för sändning och mottagning på COM 1 (GPS:en)
respektive COM 2 ("vanliga" radion), så att det inte blir onödiga
"kontaktproblem" i luften. Observera också att VOR-indikatorn
för NAV 1 har två lägen, dels "VLOC" för vanlig VOR-funktion,
dels "GPS" då indikatorn istället visar vägen till den brytpunkt
GPS:en är inställd på.

Trevlig flygsommar

Sture B

Årets första långresa gick till
Bergen den 16 maj. Se även en
mer utförlig reseberättelse i detta
nummer av Kontakten. Vi, nio
personer i tre flygplan, hade en
mycket fin resa via Strömstad,
Kristiansand och kustvägen upp
till Bergen. Norge har en som
bekant en fantastisk natur med
alla sina fjordar. Resan blev inte
sämre av att vi hamnade mitt i
“syttende mai”-firandet. Det var
ett myller av festande barn och

vuxna som med sång och musik tågade genom Bergen.
De flesta herrarna var klädda i kostymer och damerna i
nationaldräkter. Vi svenskar var ganska lätta att urskilja
från mängden då vi var något mer fritidsklädda.

Vi var helt eniga om att man firar frigörelsen från
Sverige. Vid närmare efterforskning så är firar man den
Norska grundlagens tillkomst år 1814. Norge blev
självständiga som först år 1905.

Hur som helst så påbörjade vi hemresan vid lunchtid
söndagen den 18:e maj. Vädret var acceptabelt i Bergen
även om det började regna lite lätt. Det var sämre
söderöver med en varmfront som låg och stångades vid
sydvästra kusten.  Över Hardangervidda var det däremot
strålande solsken, om vi bara kunde ta oss över en
fjällkam på ca. 5000 ft omedelbart öster om Bergen. Vi
valde den vägen. Trots lång konsultation med
metrologen på flygplatsen i Bergen så flög vi bara 10
minuter innan vi insåg att det var för lågt till tak. Vi
vände därför söderöver mot Stavanger och vidare utmed
kusten. Väl där så sjönk molnbasen ner mot 1000 ft över
havet så vi fick vända om och övernatta i Stavanger.

Resten av resan måndagen 19 maj gick bra. För de som
är intresserade kan jag nämna att det är 96,8 mil från
Avis på flygplatsen Sola i Stavanger via E18 till
Linköping. Det  tog ca 15 timmar med en minibuss för
nio personer.

VFR flygning innebär att man är väderberoende så
kalkylera alltid med en flexibel tidsplan.  Vi lärde oss en
hel del om var vädrets gränser går när det gäller flygning
i fjäll och över hav. Det är nyttigt både för vana och
ovana piloter. Flygplanen flögs hem senare på torsdagen
i samma vecka så fort vädret blev bättre.

Debutanttävlingen genomfördes i år med ett stort antal
deltagande. I år var den sammanslagen med Safari. Med
tanke på antalet deltagare de senare åren så känns det
som det räcker med en tävling per år. Vad tycker ni?

Passa på och ge er ut på långresor under sommaren, det
är kul!

Med vänliga flyghälsningar
Håkan Börjesson
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Som ny ordförande i LuFF tänkte jag börja med att kort
presentera mig själv. Jag tog mitt PPL på LFK i början av år
2002. Har därefter hunnit med ett mörkerbevis och håller just
nu på att flyga in mig på Cuben. Jag läser datateknik på
universitetet och det tredje året börjar nu gå mot sitt slut. Jag
blev medlem i LuFF så fort som jag kom till Linköping och satt
med i styrelsen som vice ordförande under förra året.

Utan allt flygande med LuFF skulle jag förmodligen ha
betydligt mindre flygerfarenhet idag än om jag flugit samma tid
själv. Att flyga med på LuFF-resor under och efter PPL-
utbildningen har verkligen varit ett lysande sätt att få värdefull
flygerfarenhet och möjlighet att få umgås med ett jättetrevligt
flyggäng.

Sedan förra Kontakten har LuFF bland annat anordnat
Flygveckan på campus, en vecka full med flygaktiviteter för
alla studenter. Förutom ett antal utställningar på campus
erbjöd vi möjlighet till motor- och segelflygprovlektioner,
rundturer över Linköping, grillning mm, vädret var på vår sida
och Flygveckan blev mycket lyckad. Totalt provade 50
studenter på någon flygaktivitet under veckan och vi fick
därmed lika många nya medlemmar.

LuFFs viktigaste marknadsföringskanal är nog utan tvekan
hemsidan. Den är nu helt omarbetad från grunden av vår
webbmaster Martin Karlsson som lagt ner ett jättejobb på den.
Resultatet talar för sig själv, jag kan stolt rekommendera ett
besök. Vi har även registrerat domännamnet luff.se som vi
hoppas på att få i bruk så snart som möjligt.

Vi har precis gjort årets första resa till Visingsö när detta skrivs
och många har därmed tagit årets första dopp i Vättern som
var minst sagt uppfriskande, brr! Vi var 12 glada studenter
som åkte med tre stycken PA28:or. Det var som alltid en
underbar utflykt med sol och bad, grillning på stranden,
cykelturer runt ön och härlig avkoppling. Dessutom ett bra
tillfälle att fräscha upp gräsfältslandningskunskaperna.

Nu börjar sommaren och värmen att komma på allvar och
LuFF har ett flertal aktiviteter inplanerade inför sommaren.
Först och främst tänkte vi besöka årets Fly-In på Barkarby.
Därefter bär det av till Visby över Midsommar, det är många
som ska med vill jag lova och det ser ut att bli nytt rekord på
antal personer som följer med på en och samma resa. Lite
senare tänkte vi flyga över till Palanga i Litauen för att koppla
av från sommarjobb mm, ett reportage kommer att läggas upp
på hemsidan. Sedan följer med största sannolikhet ett gäng
resor till Visby, Visingsö samt en Ölands-LuFF. Det kommer
som vanligt även att segelflygas mycket på Malmen i sommar.

Jag ser fram emot ett nytt spännande flygår med LuFF. Med
önskan om en skön sommar och mycket flyg!

Magnus Linderud
Ordförande LuFF
E-post: magli149@student.liu.se
LuFFs hemsida: http://www.studorg.liu.se/luff

RNAV / GPS - kurs
Du som har IFR-bevis utfärdat enligt BCL-C, och
ännu inte kompletterat med RNAV / GPS -
behörighet för att få flyga IFR över FL 95, gör slag
i saken nu och anmäl dig till:

RNAV / GPS - kurs lördag - söndag 4 - 5
oktober

Håll utkik på www.lfk.se beträffande kurspris,
exakta tider m.m.

Intresseanmälan mottages till rnav@lfk.se eller till
LFK exp. tel. 013-183200

Sture B
skolchef

Tips från Norrland

Frösö Flygklubb (F4 SK50-klubb) och
Östersunds Flygklubb arrangerar en
stor flygdag på Östersunds Flygplats
lördagen den 16/8. Det vore kul med
besökare från Linköping. Vi planerar
bl a för ett Fly-In. Se vidare på
www.flygdagen.se

Klubbutflykt 27-29 juni
Danmark

Flygdag Östersund 16 aug.

Flygdag Eksjö 17 aug.

Gripen 5 18 aug.

Klubbutflykt Rügen 22-25 aug.

Gripen 6 1 sept.

Jubileumsmiddag 15 nov.

Senaste utgåvan av på gång-listan finns
alltid bland klubbens hemsidor!

På gång i LFK
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Traditionen bjuder att årets första klubbutflykt ska göras 1 maj.
I år låg det dock ett kompakt regnområde hela vägen mellan
Linköping och Mariehamn så den planerade utflykten till Åland
fick ställas in. Däremot var vädret bra igen den 6 maj då Gert
Eriksson, Kristina Forsberg, Ernst Persson, Krister Bergsvik
och undertecknad åkte till Karlsborg på kvällen.

För att landa på Karlsborgs stora asfaltsbana krävs PPR, men
det fick vi inte. PPR ska sökas skriftligt två veckor i förväg hos
F7 och ges endast för speciella tillfällen (tex aerobatics EM 25
juli). Vi valde istället Flugebyn med 900 meter gräs. Fältet var
plant, hårt och torrt. På vägen dit passerade vi R22 med
tillstånd från Malmö kontroll.

I Flugebyn hamnar man några km norr om Karlsborg. En taxi
(0505-10270) kom dock snabbt till platsen. Resan kostade
200:- för 5 personer i en stor taxi. Eftersom tiden var
begränsad åkte vi direkt till restaurang Gyllene Örnen (0505-

Tisdagsutflykt Karlsborg 6 maj

Gert, Kristina, Krister, Peter och Ernst på vingen i väntan på
taxi framför fallskärmsklubben på Flugebyn.

Mätta och belåtna inne på den Gyllene Örnen. Men hur
skulle vi komma hem?

En volvo PV från 1966 körd av en äkta fallskärmsjägare och
hovmästare blev vår transport tillbaka till flygfältet.

Vi fick var sin gyllene örn att fästa på backspegeln på bilen för
att lättare slippa igenom poliskontroller (en del poliser är gamla

fallskärmsjägare).

13000). En gyllene örn är fallskärmsjägarnas kännetecken. Det
var också en gammal fallskärmsjägare som skötte
restaurangen tillsammans med sin mor som lagade maten. Ett
par rejäla biffar och ett par rödspättor valdes från menyn. Vår
fallskärmsjägare ordnade också en intressant sallad till förrätt
och kaffe med kladdkaka och glass till efterrätt.

Taxi Karlsborg stängde för dagen kl 19 så hur skulle vi komma
tillbaka till flygfältet? Ett alternativ var Tibro taxi (0504-10700)
något som dock skulle kosta 300:- i framkörningsavgift. Vår
fallskärmsjägare var dock pålitlig som vanligt. Han skjutsade
ut oss i sin gamla PV kombi. Start från Flugebyn strax efter kl
21. Den kraftiga västliga vinden gav en tid på ca 24 min hem,
mot ca 40 min ut. Landningen utfördes i skymning utan
missöden.

Peter Purin
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Årets första stora utflykt gick till Bergen i
Norge. Efter lunch fredagen den 16 maj
lyfte Gert Eriksson och Iver Hansen i KII,
Peter Purin, Ingeborg Stålberg och
Kristina Forsberg i KIT och Thorleif och
Ingrid Gustavsson, Håkan och Louise
Börjesson i IUD. Första stopp blev i
Strömstad där vi tankade. Vidare till
Kristiansand på Norges sydkust och
sedan till Bergen. I Kristiansand köpte vi
landningskort, veckokort, för 701 norska.
Total flygtid 4h36min pga motvinden.
Vädret var fint hela sträckan.

På plats förankrades flygplanen och taxi
tog oss till vandrarhemmet Montana
(www.montana.no, 335 SEK/person/
natt). Vandrarhemmet ligger högt uppe
på en bergskant med en fantastisk utsikt
över Bergen. Det tar en dryg halvtimme
att promenera till centrum. Vi tog taxi.
Kvällsmat på en mexikansk restaurang,
fajitas! Bergens ungdom, de som tar
examen från gymnasiet, hade en stor
fest den kvällen. Festen kallas för
Russen. Man ska klä sig i röda färger
och dricka så mycket man orkar.. Kul?
Det verkade så.

Lördag, 17 maj! Alla norska damer var
klädda i traktens folkdräkt. Ett fåtal karlar

Bergenresan

hade folkdräkt, resten hade kostym. En
stor parad gick genom staden med
musikkårer, föreningar, företag,
försvarsmakten... Vilken stämning!
Under dagen även besök vid
utkikspunkten Flöjen dit man blir
uppdragen av ett vajerdrivet tåg och
Ulriksbanen dit man kan åka med en
kabinbana, eller gå (!) som Ingeborg
gjorde. På kvällen middag på en fin
restaurang nere vid hamnen. Senare
fyrverkeri. Det var då det började regna.

På hemresedagen var vädret ganska
dåligt. Efter en god stund hos
meteorologen på Bergens flygplats
gjorde vi bedömningen att det nog skulle
gå att flyga tvärs över landet mot
Strömstad. Efter lättning insåg vi att
vädret var sämre än prognosen. Även
turbulens över höglandet gjorde att vi i
stället flög söderut mot Stavanger. Där
var vädret ok. Vi kollade aktuella metar
via radion och gjorde ett försök att
komma till Kristiansand. Halvvägs dit
råkade vi dock på dimma, som
meteorologerna inte rapporterat, och
vände tillbaka till Stavanger och landade.

Efter samtal med meteorologer och
kontroll på Internet förstod vi att det
var kört. Vi förankrade planen och
tog in på hotell i Stavanger.

Glada jäntor i
Kristiansand.

En glad ordförande i
strålande 17 maj-
sol.

Det smakade bra med fajitas första kvällen.
Norges ungdom härjade utanför.

I Bergen är det vackert
men det regnar mycket.
Därför kan man köpa
både kameror och
paraplyer i dessa
praktiska automater!
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På måndagen kontrollerades vädret noga
igen och beslutet togs att hyra en bil och
köra hem. Hemresan tog 16 timmar, vi var
hemma kl 03 tisdag morgon. Ett trist slut på
en annars lyckad utflykt.

Hur fick vi hem flygplanen? Prognoserna
lovade stabilare väder på torsdagen. Detta
stämde. Efter tips från flygchefen lyckades
vi låna SE-EMW från Motala Flygklubb.
Tidigt torsdag morgon lyfte Peter, Thorleif,
Iver och Gert mot Stavanger igen.
Flygningen gick bra. På morgonen var

Hela staden gick i 17 maj-paraden.

Utsikt från Flöjen. Från
rampen hoppade paragliders

som sedan landade vid
dammen mitt i staden.

Hela gänget med
god mat på lördag

kväll.

En snöplig hemresa med hyrbil. Men,
bättre en extra hotellnatt och hyra bil

än flyga i dåligt väder.

Vi fortsätter med årets klubbutflykter:

27-29 juni Billund, Mors, Legoland
(Danmark)

22-25 aug Rügen (Tyskland) +
Bornholm (Danmark)

En utflykt till Hodenhagen och/eller Helsingfors
kommer också eventuellt att ordnas under det
tredje kvartalet.

Förutom dessa utflykter så rekommenderas
dessa möjliga mål:

25 juli - 2 aug Karlsborg, EM i aerobatic

8 - 10 aug Siljansnäs,
Kräftstjärtsvängen

15 - 17 aug Höganäs, RV fly-in

17 aug Eksjö, flygdag + staden 600
år

Mer info om dessa mål finns på http://
www.eaa.se/kalender.htm .

Är ni intresserade av detta så hör av er så
kommer ni med på den emaillista som vi
använder i år för att sprida information. Det finns
också anmälningslistor på klubbens
anslagstavla. Skriv upp er där om ni vill åka
med!

Peter Purin

Klubbutflykter

27-29 juni: Billund, Legoland

22-25 augusti: Rügen & Bornholm

molnen låga över Sverige men över Norge
var det bättre. Den här gången
mellanlandade vi i Sandefjord. Därifrån
direkt till Stavanger med en fantastisk on-
top flygning. Vi gjorde endast snabba stopp
vid alla landningar. Vi betalade
landningsavgift, kollade vädret och lyfte
igen. Hemresan, i varsina flygplan, gick till
Kristiansand och därifrån direkt till
Linköping. Efter tolv timmar var vi hemma
igen, med alla flygplan den här gången. Så
kan det gå.

Peter Purin
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Ett fenomen inom  den lätta delen av flygbranschen
som inte rönt någon vidare uppmärksamhet under
åren är direktörers och företagsledares  många
flygolyckor. Bara i min bekantskapskrets och bland
människor jag kände har under de senaste tre
decennierna inträffat minst  15 olika haverier med
små enmotoriga och i vissa fall tvåmotoriga plan ,
där  12 chefer inom små och medelstora företag har
omkommit tillsammans med 28 av  sina
passagerare !  Fenomenet har som regel börjat med
att framgångsrika unga och ibland medelålders
ledare tagit flygcertifikat efter 40-50 timmars
utbildning. Kreativa som sådana människor i regel är
har man snabbt  insett fördelarna med att kunna
flyga själv till sina affärsbesök hos  kunder och leverantörer
på  kanske udda platser.

Så har man köpt ett plan med en motor och fyra platser,
ibland till och med en  tvåmotorig maskin med plats för sex
personer. Givetvis har meningen varit att chefen själv skulle
vara pilot, och så har han  kanske lastat in sin ekonomichef,
sin driftchef, sin försäljningschef och lyft mot mål inom
landet eller till något närliggande land. Väl framme har han
också varit med i förhandlingarna och givetvis vid represen-
tationen på eftermiddagen eller kvällen. Så i planet igen och
hem eller till nästa mål för affärsresan. I bland har det blivit
dåligt väder men man har ändå försökt att pressa sig fram,
tidsplanerna måste ju hålla till varje pris, eller som en
direktör skämtsamt sa, men med en underton av allvar: - Hur
kan det bli dimma när jag köpt ett flygplan för två miljoner
kronor ?

När en del flygplanägare fått lite mer erfarenhet av sitt
flygande har man kanske skolat sig fram till ett
instrumentflygbevis, men långt ifrån i så stor omfattning som
skulle ha behövts. Alla dessa små detaljer sammantaget, för
liten erfarenhet, för svag kompetens, för enkla flygplan,
vädrets lynnighet, pressen att allt måste fungera, trötthet av
alltför stort ansvar m m har sedan i alltför många fall
resulterat i för det mesta helt onödiga haverier, där ibland
flera nyckelfigurer i ett företags drift med ens  har försvunnit.

Jag skall i det följande berätta om en tråkig och framförallt
helt  meningslös olycka med tre omkomna som hände en
vinterkväll  någonstans i  mellersta Norrlands inland och för
en del år sedan.

En ung, mycket framgångsrik företagare och entreprenör
hade tagit flygceertifikat och köpt sig ett litet plan. En
eftermiddag på senvintern bjöd han med två kvinnliga
bekanta på en kort flygtur i omgivningarna runt den lilla
flygplatsen. Man skulle bara flyga en halv timme eller så,
men medan man låg några mil öster om samhället drog det
västerifrån snabbt in en varmfront med kraftigt snöfall och
låga moln och han hittade inte tillbaka till flygfältet med de
olika problemen och  bristerna vilka var för handen.. Nu vet
man i efterhand  inte med bestämdhet om han därefter i det
begynnande mörkret havererade eller nödlandade, men
planet hamnade tursamt nog  i lågstammig skog och alla tre
tycktes ha klarat sig med lättare skador, bl a en bruten arm
på en av kvinnorna.

När man sansat sig bestämdes det sannolikt att mannen
skulle försöka gå efter hjälp och kvinnorna skulle sitta kvar i
planet. Det snöade kraftigt och efter detta  föll temperaturen.
Den spaning som efterhand sattes igång kunde inte finna
vare sig planet eller någon överlevande, man visste ju inte

Onödiga flyghaverier

Små direktörsflygplan: Beech D95 & Piper

heller med bestämdhet var man skulle söka. . Fram på vårkanten
när snön smälte  släppte naturen ifrån sig den bistra sanningen.

Planet återfanns och kvinnorna satt kvar på sina platser,
ihjälfrusna. Mannen hittades någon kilometer bort i skogen svårt
sargad av vilda djur, han hade försökt göra upp eld innan han
förmodligen utmattad och sovande hade mött döden i kylan som
dagarna efter det att planet försvann låg runt minus 15 grader.

Tragedin betraktar i varje fall jag själv med drygt femtio års
flyger-farenhet samt vana från såväl utbildning som
räddningstjänst och över-levnadsträning såsom helt och hållet
onödig.  Det är inte troligt att piloten hade förhört sig om vädret,
för då skulle han aldrig ha startat, ingen färdplan fanns inlämnad
med kanske som resultat snabbt insatta  räddningsinsatser.
Nödsändare saknades. Föraren var heller inte utbildade i
instrumentflygning eller kanske inte  ens för flygning under
mörker, han överskattade sin egen förmåga och det straffade sig
på ett ohyggligt sätt.

Samma mönster hittar man tyvärr i alltför många olyckor.
Bristfällig utbildning, man tar på sig större uppgifter än man
klarar av, man förstår inte väderfenomen tillräckligt väl, eller helt
enkelt nonchalerar dessa. Man har ingen alternativ plan för sitt
handlande när störningar uppstår och man tror sig orka mer än
vad man egentligen gör. I  luften liksom på haven måste  alla
aktörer ha stor respekt för det man  utför och för de risker som
finns ,  även till synes obetydliga misstag  kan här vara
beständigt oförlåtande !

Ulf Wiberg
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FFK-övning på
Kungsängen 10-

11 maj
Helgen 10-11 maj hade Cf-
flyggruppen i Östergötland övning på
Kungsängen. Under övningen gavs
möjlighet till lågflygning och
landningsträning m.m. Dessutom
utfördes ett prov med
ljusförstärkarutrustning ombord.
Även distriktets årsstämma hölls
under övningen.

Lördagen öppnades, efter sedvanlig
briefing, med möjlighet för rotarna att
övningsflyga flera olika uppdrag, bl.a.
lågflygslingor.

En del av lördagseftermiddagen ägnades
åt distriktsstämma för
länsflygavdelningen Östergötland. Såsom
mötets ordförande föredrog Rune bl.a.
verksamhets- och ekonomisk berättelse
för 2002. Glädjande är bl.a. att ekonomin
är mycket bra, bl.a. tack vare
havsövervakningsverksamheten och ett
omfattande brandflyg. 2002 har varit det
mest expansiva året hittills i FFK
Östergötland! Rune kunde också berätta
att en relativt stor förändring av
bemanningen skett, varför flera nya
piloter fanns med på övningen.

Innan mörkret lades mörkerbelysning ut
på stråket.

Under lördagkvällen gästades övningen
av Bo Svedevall (han är normalt med i
Md-gruppen) som informerade om
ljusförstärkare, så kallade NVG. Bo
berättade ingående om hur tekniken

Krister (t.v.) och Niklas (t.h.) preparerar kartor med en lågflygningsbana

T.v. styr Rune och Jan upp verksamheten, och t.h. studeras kartan inför en flygning.

Rune föredrar
verksamhetsberättelsen under

distriktsstämman

Uppsättning av tält.

fungerar, och han berättade också om
varför NVG-anpassning av förarkabiner
behövs. I försvaret används NVG för bl.a.
helikopterflygning i mörker, och det är då
viktigt att instrumentens belysning inte
stör NVG-rören. Även den svagaste
instrumentbelysning förstärks så mycket i
rören att den dominerar bilden, och för att
kompensera minskar röret förstärkningen
varvid en stor del av nyttan försvinner.
Ljuset från instrumenten reflekteras också
i rutorna så att det blir svårare att se
ut. Genom att filtrera
instrumentljuset så att det hamnar i

ett våglängdsområde som inte förstärks i
NVG stör det ej.

Inom FFK ser man med intresse på
möjligheterna med NVG. Försök har
gjorts tidigare, och tack vare Bo kunde
FFK låna några NVG-rör för ytterligare
utvärdering under lördagkvällen. Flera
flygningar genomfördes så att flera
deltagare fick chansen att prova dem.
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Nino (t.v.) provar ett
NVG-rör medan Bo
(t.h.) berättar.

Reflexerna från
instrumentbelysningen
skärmas av med en tratt i
skumplast. Thorleif provar
inför utvärderingsflygningen.

Bilden i röret
uppvisar fält,

vattendrag, vägar
m.m. där det bara
är en mörk massa

utan. Minsta lilla
ljuskälla på marken

syns tydligt.

(Piloten använde dem givetvis inte, utan
mörkerflög på vanligt sätt.)

I och med att våra flygplan ej har NVG-
anpassad instrumentbelysning genereras
många reflexer i rutorna, och experiment
gjordes med “trattar” av skumplast för
avskärmning av rören. De visade sig
fungera bra, men det visade sig också,
särskilt i baksits, att det gick att skärma
av med händerna enbart. Dock störs
rören av flygplanets antikollisionsljus,
särskilt om det lyser upp vingarna.

Eftersom upplösningen i NVG-rören är
relativt låg, är det svårt att se detaljer.
Minsta ljuspunkt, däremot, syns på långt
håll. Mark och skog som bara är en mörk
massa för ögat, uppvisar tydligt fält,
vattendrag och vägar etc. i röret. Även
fordon och båtar framträder och även
människor, åtminstone på lägre höjd.

I FFKs verksamhet torde NVG vara
mycket användbart för både eftersök och
navigering i mörker. Fortsatt utvärdering
kommer att ske.

På kvällen genomfördes även start- och
landningsövningar på det belysta stråket
innan läggdags.

Även söndagen inleddes med en briefing
och därefter vidtog ett pass med
uppdragsövningar. Förmiddagen bjöd
även på gemensam landningsträning på
stråket. Ett landmärke med
avståndsskyltar placerades ut, och varje

Landningsträning
under söndagen.
Vilhjalmur verkar inte
tycka det gick så
bra.

deltagare utförde 3 motor- och 3
bedömningslandningar vilka mättes.

Söndagen avslutades med en visning av
ett antennfäste för radio B96 som Thor
konstruerat. Fästet passar i PA28-ornas
ventilationsfönster och innebär att inget
ingrepp behöver göras i flygplanen för att
få yttre antenn. Fästet monteras på ett
ögonblick.

Många lärorika inslag under en givande
helg!

Text & foto: Anders W.

Yttre antennfäste
för radio B96.

Under en kortare tid kommer det att finnas
fler NVG-bilder samt videosnuttar på
följande adress:
www.wallerman.se/ffkovning
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LFK på konstutställning
Den 3:e maj invigdes utställningen
“Lättare än luft - drömmen om att
flyga” på Flygvapenmuseet. Flera
flyganknutna klubbar var även där
och visade upp sig, så även LFK.

Utställningen består av konstnär Lars
Aggers skulpturer, skisser och
modeller och Lars Agger själv invigde
den. Han berättade att han sedan
barnsben närt drömmar och idéer om
att flyga, och har i denna utställning
låtit fantasin flöda. Han har ritat och
byggt modeller utan att låta sig
hindras att de kanske kan betraktas
som “omöjliga”.

Till invigningsdagen var även flera
klubbar med flyganknytning inbjudna
för att visa upp sig. Bl.a. fanns
segelflygklubben och
fallskärmshopparklubben på plats.
LFK bidrog med med en
skärmutställning och två personer
som svarade på museibesökarnas
frågor. Även EAA, modellflyg och
skärmflyg fanns representerat.

Text & foto: Anders W.

Museibesökare studerar delar av
konstutställningen.

Konstnären Lars Agger inviger
utställningen genom att berätta

om sina tankar bakom den.

Skärmutställningar för bl.a. LFK och EAA fanns
på plats. Lars står redo att berätta för

intresserade museibesökare.

Glada representanter för fallskärmsklubben fanns
också på plats...

...så även ett gäng
modellflyggrabbar
som entusiastiskt
berättade om sin
hobby. Framtida

fullskalepiloter, får
man hoppas!
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Ja, det var mycket på en gång, men så här blev det faktiskt. Vi
brukar ju ha både KM och Safari på våren, Lars Östling lägger
KM och undertecknad står för Safarin. Det är flera
bakomliggande orsker till att vi slog ihop dem. Det datum som
KM var förlagt till, visade sig innehålla svårigheter att få ihop
tävlande och funktionärer och sedan förelåg det önskemål från
Svenska Flygsportförbundet att vi skulle en arrangera en
tävling, där vi för första gången i Sverige använde oss av
GPS-loggning för hela navigationsrundan.

Om vi går tillbaka lite i tiden, till sista helgen i januari, så var
Lars och jag och ett tjugofemtal entusiaster från olika håll i
riket på en kurs i Stockholm, där vi fick lära oss hur det här är
tänkt att gå till.

Man loggar flygningen i minnet på en medförd GPS, tömmer
sedan av den med hjälp av olika program och sparar uppgifter
i ett visst filformat. Vi använder oss av ett färdplanerings-och
beräkningsprogram som heter Alfa Crucis (AC) och är skrivet
av en Nya Zeeländare vid namn Alan Beard. Genom att man
har matat in valda koordinater i AC och stämmer av med GPS-
loggen, får man fram passertiderna och följdaktligen även
prickarna. Det är också möjligt att grafiskt kunna se hur man
har flugit i förhållande till banan. Missad procedursväng syns
direkt.

Det här visade sig självfallet innebära en mycket stor mängd
förarbete, och så beslutade vi att slå ihop tävlingarna, för att
tillsammans få ut något riktigt bra. Den stora förtretliga
nackdelen var att jag kunde inte flyga KM och Lars gick miste
om deltagandet i Safarin. Det visade sig mycket riktigt att vi
stötte på många problem innan vi fick det här med
mjukvarorna att fungera. Vi använde oss av manuella
tidkontroller (alla flygningar loggades inte) som underlag för
beräkning och sedan stämde vi av mot GPS-loggningen, och
vi har nu visat att man kan utföra en nav.tävling enbart med
GPS-logg-resultat, vad gäller passertider. Faktum är att på
SM, som går i Östersund helgen före midsommar, så kommer
man att enbart använda GPS:erna för beräkning av prickar vid
tidkontrollerna. Kanske det är därför som så få är anmälda
(man måste medföra egen godkänd GPS), ryktet har sagt mig

Här kommer hela resultatlistan:

KM, Debutant och Safari-tävlingen 2003.

Place First Name Last Name Club Ground Test Flight Test Observations Landings Total

1 Claes Magnus Johansson SFK 0 27 40 57,0 124,0
2 Lars-Inge Karlsson GFK 0 105 180 11,0 296,0
3 Sven Bohlin SFK 0 75 160 75,5 310,5
4 Anders Hellström SFK 92 42 140 42,0 316,0
5 Mats Modorato LFK 0 69 160 113,0 342,0
6 Anders Wallerman LFK 8 111 120 159,0 398,0
7 Martin Håkansson LFK 0 249 350 58,5 657,5
8 Daniel Sonnerfjord LFK 8 177 330 395,0 910,0
9 Henrik Ejderholm LFK 4 309 330 290,0 933,0
10 Björn Åhblom SFK 18 438 350 204,0 1010,0
11 Jonas Ihlström LFK 0 225 460 326,0 1011,0
12 Peter Purin LFK 46 297 420 297,0 1060,0
13 Jonna Johansson LFK 13 582 460 174,5 1229,5
14 Kristina Forsberg LFK 0 447 320 600,0 1367,0
15 Håkan Börjesson LFK 11 939 360 138,0 1448,0
16 Göran Hansson BFK 350 864 410 384,5 2008,5
17 Per Persson LFK 8 1581 500 90,5 2179,5

Resultat från KM, Debutant- och Safaritävligen 2003
att det endast är 16 st.Vår tävling med 18 deltagare är alltså
större än SM.

Tävlingsdagen bjöd på bra flygväder, fem kärror från andra
klubbar anlände och 17 deltagare kunde genomföra hela
tävlingen. Vi stötte på problem alldeles i början, varken KMH
eller IFX kunde komma till start på rätt tid, beroende på
tändningsfel. På KMH lyckades vi genom att varva upp och
magra motorn “bränna bort” loppan på stiftet, men för IFX var
det kört, vilket medförde att Iver Hansen inte kunde flyga sin
runda. Oj vad stressigt det blev då med alla ändringar i
startlistan, men det lyckades reda ut sig till slut, med undantag
för Iver. Turligt nog lyckades vi få tag i en mekaniker, så att när
landningsmomentet genomfördes, var stiftet bytt och Cessnan
spann som vanligt.

Vi vill framföra en eloge till flyglärare Jonna Johansson för sitt
deltagande i tävlingen. Jonna hittade runt helt utan problem.
Sedan jag tog PPL (cert. på den tiden) 1974, kan jag inte
minnas ett enda tillfälle då en flyglärare deltagit.

Det är verkligen uppmuntrande, då man lagt ner så mycket
arbete på det här, att av svenska eliten få höra att tävlingen
höll en hög klass, att alla LFK:are och andra kommer och
tackar för ett väl genomfört arrangemang.

Själv framför vi ett tack till alla funktionärer som bidragit med
sin hjälp, utan Er hade vi aldrig kunnat genomföra detta.

Vinnare av Safaritävlingen blev Claes Magnus Johansson SFK
och klubbmästerskapet säkrades av Mats Modorato, LFK.
Bäste debutant i LFK blev Martin Håkansson och i Rally-
klassen segrade Kristina Forsberg, LFK och Bengt Nyqvist,
Gävle.

Jag vill kommentera att Claes Magnus hittade förutom de sju
kända dukarna alla de tio hemliga dukmålen och sju foton.
Utom tävlan “gissade” han på det sista, och var rätt placerat
det också.

Bäste debutant Martin har gjort ett utomordentligt bra
nav.resultat. Själv, som gammal tävlingsräv, brukar jag nästan
aldrig klara mig undan med så få prickar.

Frazze


