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Kontakten nummer 3
Som jag nämnde i det förra numret är det bestämt att vi minskar antalet
nummer av Kontakten per år till fyra i stället för sex. Vi börjar med det i höst,
således gäller nya manusstoppdatum för nummer fyra och fem:

Nummer 4: 27/8

Nummer 5: 29/10

...och nummer sex utgår.

Trevlig läsning!

Anders Wallerman, redaktör

Under några år har SMHI undersökt olika möjligheter att rationalisera
produktionen av flygplatsprognoser. Två olika produktionslösningar har testats
och SMHI är nu berett att införa en ny produktionsrutin den 9 juni 2005.
Ändringen införs som prov till årets slut. Efter en utvärderingsperiod under
senhösten kan de nya rutinerna komma att införas permanent.

De nya rutinerna innebär följande:

* Prognoserna utfärdas var 6:e timme i stället för var 3:e.

* Giltighetstiden anpassas till flygplatsens öppettider som idag men förlängs
från 9 till 12 timmar när så är möjligt.

* Ändring införs den 9 juni (AIRAC datum) med prognoserna som börjar gälla
fr.o.m. 0900 eller 1200 UTC.

* Prognoserna följs upp och ändras vid behov.

* Prognoserna sammanställs i bulletiner med ny sammansättning.

* Prognoser, som utfärdas av Försvarsmakten för flygplatser med militär trafik
berörs ej av förändringen. SMHI utfärdar några av dessa prognoser vid
vissa tider och följer då Försvarsmaktens rutiner.

* De långa flygplatsprognoserna (FT TAF) påverkas inte av förändringen.

SMHI tar tacksamt emot synpunkter och erfarenheter av förändringen.

Utdrag ur AIC Sverige
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Ordförandens spalt Flygchefen har ordet
Som framgår av ordförandespalten så
fortsätter jag ett tag till som flyg- och
skolchef, men kan ändå få mitt önskemål
om nedtrappning uppfyllt genom att Jonna
blir ställföreträdare några dagar per vecka.
Och en ny timanställd flyglärare har vi också
kunnat engagera, det är Mathias Lodman
som närmast kommer från flygskolan i
Arvidsjaur. Välkommen. Vi är nu rätt många

instruktörer av olika  slag. Via fliken “Lediga skolpass” i
bokningsdatorn kan man se vem som är tillgänglig för olika
slag av flygutbildning och vilka lediga tider som finns.

Om du behöver göra PC för din SE- eller IR-behörighet, hör av
dig i god tid. Frågan om avlastning för mig som PC-kontrollant
i Linköping har ännu inte kunnat lösas på ett bra sätt. Det allra
bästa är förstås om du som ska förnya SE flyger minst 12
timmar andra året, och därmed kan göra “flygträning” med
flyglärare istället för PC.

Denna sommar är flygplatsen öppen varje dag, endast mindre
fältarbeten planeras under någon veckas tid med
förhoppningsvis endast korta avstängningar. Tillgängligheten
bör i de flesta fall kunna lösas med metoden första eller andra
delen av banan. Tänk på att man absolut inte får flyga lågt över
den del av banan som är avstängd, utan normal planévinkel
ska tillämpas till den öppna delen.

Saab-tornets öppethållande enligt AIP/AIC har varierat en del
den senaste tiden pga tidtabellsomläggningar. Dessutom kan
tornet som vanligt öppna och stänga närsomhelst pga
provflygningar mm. När du kommer flygande utifrån, fråga
alltid Östgöta Kontroll om Saab och/eller Malmen har öppet.
Och när du startar från ESSL kolla alltid med jourhavande, och
som extra säkerhet meddela alltid din avsikt på 123.4, som
även tornet avlyssnar i samband med öppning.

Tänk också på att bogsering på banan och flygning med icke
LFK-flygplan kan förekomma, och trots instruktioner har det
förekommit att man inte använt 123.4 på rätt sätt.

Dessvärre är sikten på marknivå vid banan begränsad av att
banan har en “puckel” mitt på. Tänk på detta framförallt vid
start bana 11.

Den 999:e piloten utbildad vid LFK blev Steven Jenkins, som
härmed gratuleras. Han gjorde sin uppflygning på morgonen
samma dag som den 1000:e Fredric Malmgren, som blivit
ordentligt gratulerad både på klubben och via massmedia.

Trevlig flygsommar ! Du som avser göra längre bokningar och
behöver få dessa “godkända”, boka i god tid. Ambitionen är att
så många som möjligt ska få sina flygönskemål uppfyllda.

Det nya bokningssystemet bör underlätta för detta.

Sture B

Vi har passerat en historisk milstolpe i
Linköpings Flygklubb. Den 1000:e piloten
som utbildats i klubben har erhållit sitt
privatflygarcertifikat, PPL. På
eftermiddagen fredagen den 13 maj
genomförde Fredric Malmgren sin och
denna för klubben historiska uppflygning.
Trumpetfanfarer, medieuppbåd, blommor
och presenter mötte den nyblivne 1000:e

LFK-certifikatinnehavaren efter landningen och det godkända
flygprovet. Grattis Fredric och en stor eloge till flygklubben
samt alla de inom klubben som varit delaktiga i bedriften att
ha lyckats utbilda så många piloter under de 70 år som har
gått sedan den förste LFK-piloten fick sitt flygcertifikat. Med
raska steg tar vi nu sikte på att utbilda ytterligare 1000 piloter.

Efter denna inledning är steget inte alltför långt till flyg- och
skolchefstjänsten i klubben. Som ni säkert vet har vår flyg- och
skolchef, Sture, sedan en tid tillbaka meddelat att han avser
att trappa ned sin verksamhet på klubben framöver. Vi har
under vintern och våren arbetat med denna angelägenhet.
Flera kandidater till tjänsten eller till del av tjänsten har
intervjuats, bearbetats och övervägts. Alldeles nyligen har vi
emellertid funnit en lösning på flyg- och skolchefstjänsten
som kommer att gälla från den 1 juni och en tid framöver.
Detta är sannolikt inte en slutgiltig lösning utan snarare en
form av övergångslösning. Det här innebär att Sture fortsätter
som flyg- och skolchef och att vår eminenta flyglärare Jonna
blir ställföreträdande flyg- och skolchef. I praktiken innebär det
att Sture kommer att finnas på plats och vara verksam som
flyg- och skolchef två till tre arbetsdagar i veckan medan
Jonna kommer att verka som flyg- och skolchef de övriga två
till tre arbetsdagarna i veckan. Alltså, en nedtrappning för
Stures del samtidigt som Jonna kommer axla ett större ansvar
utöver arbetet som flyglärare. Som avslutning på detta vill jag
önska Jonna välkommen och lycka till i den nya befattningen.

Vårt nya internetbaserade bokningssystem har varit i drift
några månader nu och enligt min egen uppfattning och det
jag hör från många av er tycks det fungera utomordentligt bra.
Fortfarande finns det säkert en del smärre brister men alla
problem som dyker upp åtgärdas i snabb takt och
förbättringar sker kontinuerligt. För egen del är jag speciellt
förtjust i möjligheten som finns att boka via mobiltelefonen på
wap.lfk.se. Denna förträffliga funktion är i princip användbar
överallt och när som helst.

Arbetet med utvärdering av flygplan har fortsatt under våren.
Efter utvärderingen av Piper Arrow, som jag nämnde i min
förra spalt, har vi under maj månad haft ytterligare tre flygplan
på klubben för att undersöka närmare och även möjlighet att
provflyga, dels en Cirrus SR20 och dels två olika exemplar av
Mooney M20J. Flygplangruppen arbetar nu med att
sammanfatta utvärderingsresultaten som därefter kommer att
presenteras för styrelsen.

Nu är sommaren i antågande. Ta väl vara på solstrålarna,
värmen och de långa ljusa kvällarna och framförallt; flyg
mycket, ofta och länge.

Tomas Karlsson



4

Fredagen den trettonde maj utbildades den tusende piloten
vid Linköpings Flygklubb. Tack vare ett stort
hemlighetsmakeri hade den eleven, Fredric Malmgren, ingen
aning om att han skulle firas med presenter, tårta och
trumpetfanfarer när han taxade in efter fullgjord
uppflygning.

Styrelsen I Linköpings Flygklubb har med spänning inväntat
vem som skulle bli den tusende piloten som utbildades i
LFK´s regi, och när det skulle inträffa. Onsdagen veckan före
hade Sture B meddelat att nästkommande fredag skulle det bli
av.

Under stort hemlighetsmakeri sattes den sedan länge
förberedda planen i verket. Pressreleaser skickades ut till
tidningar och lokal-TV. Diplom trycktes upp, girlanger, tårta och
skummande dryck (alkoholfri) inhandlades. Trumpetare ur
SAAB´s musikkår vidtalades och vår lokale klubbfotograf,
Anders Wallerman, övertalades att ta några timmar ledigt.

Det hela fick en, av styrelsen, oplanerad och ännu festligare
inramning då Hedersmedlemmen  Erik Bratt  traditionsenligt
bjöd på tårta fredagen den trettonde, vilket lockat många
kända flygprofiler till klubben.

När Fredric Malmgren efter avslutad uppflygning strax efter kl
15 på fredagseftermiddagen taxade upp mot Linköpings
Flygklubbs platta var han övertygad om att alla TV-kameror och
pressfotografer var där med anledning av Erik Bratt och hans
tårtkalas. Inte ens när tre TV-team kom fram till flygplanet, efter
det att han kuperat, och tog närbilder av honom anade han
någonting.

Efter det att  Sture klivit upp på vingen och frågat
Luftfartsstyrelsens kontrollant Leif Wahlund om Fredric blivit
godkänd, blev Fredric ombedd att komma ut ur flygplanet..

Fortfarande frågande inför uppståndelsen möttes han av
trumpetfanfarer och applåder, men fortfarande ovetande,
leddes han fram till ett dukat bord där LFK´s ordförande
Tomas Karlsson, tog emot och utnämnde Fredric till Pilot nr
1000.

En mer överraskad elev har nog aldrig setts.

Förutom diplom, tårta och tal fick Fredric 5000:- insatt på sitt
flygkonto samt ett eget nytt headset.

Tomas Karlsson berättande i sitt anförande inför publik och
TV-kameror, att klubben genomsnittligt utbildat 16 piloter om
året i över sjuttio år. Efter krigsårens slut utbildades dock över
fyrtio piloter i ett par år. Allt för att täcka det uppdämda behovet.

Under trettiotalet var kraven inte så stora. Då räckte det med 8-
9 timmars skolning, ibland till och med ännu mindre. Sedan
var man klar och fick sitt certifikat. Idag vet ju alla som flyger att
det krävs lite mer.

Text: Olle Backarp, foto: Anders W

Den tusende piloten utbildad vid Linköpings Flygklubb

Fredric får diplom efter tal av Tomas

Lärare och
elev

Fredric blev
intervjuad av

flera TV-team
och reportrar

Erik Bratt, Ulf
Edlund och
Anders
Ljungberg sitter
och diskuterar



5

Uppdateringar av  GPS-registren för
positioner

Statusen betr. uppdateringen för databaserna omfattande APT,
VOR, NDB och INT är  per 2004-05-18

FPL GPS Giltighet utgår

IUD GNS 430 27 nov 2003

KIT GNS 430 10 juli 2003

KEN KLX 135A 20 mars 2002

KII KLX 135A 20 mars 2002

KMH KLX 135A 12 juni  2002

Garmin 55  (flyttbar) 15 sept 1994

GNS 430 i IUD och KIT är godkända för IFR-navigering under
förutsättning att uppdateringsdatum ej passerats. När detta
skrives ligger vi efter med uppdateringarna p g a krångel med
de Internet-abonnemang vi använder för uppdateringen.

SUP / USR - register

Den årliga genomgången  har utförts. Inaktuella punkter har
raderats och en del nya införts. Urvalspunkter, som ofta får
användning vid VFR-flygning finns i alla våra GPS, och är f n
53 st. De finns på listor i GPS-pärmen i NAV-rummet.
Dessutom finns i KLX 135A 45 st INTERSEKTION (RNAV-
punkter) för främst IFR-flygning, eftersom databasen i KLX
135A ej innehåller sådana. Även dessa finns på listor i GPS-
pärmen.

Utöver “Urvalspunkter” finns personliga i SUP / USR-registren.
Dessa införs ej på listorna annat än på begäran, och då
kommer de att finnas även i alla våra GPS. Personliga punkter
som bara finns i en GPS, uppfattas som varande för
“engångsbruk” och raderas vid den årliga genomgången, när
platsbrist hotar. Att spara en pkt för framtida bruk i bara en
GPS,  är inte så lyckat , då  fpl med just denna GPS kanske
inte är tillgänglig, då det är aktuellt. I KLX 135A  finns bara
plats för 250 pkt, därav 100 pkt med plats för kommentarer. I
GNS 430 är det bättre, 1000 st men inga med plats för
kommentarer.

Förkortningsprincipen för beteckning av urvalspunkter är att i
första hand bara använda de 3 första bokstäverna, vilket
främjar snabb inställning, t ex HOV för HOVETORP. Om
tveksamhet råder om vad t ex HOV,GIS, HAR, MEL, DOC etc
står för, kan man vrida fram sidan 3 i displayen, som
innehåller kommentarer, vilka förtydligar innebörden, se ex
nedan.

Om en beteckning redan är upptagen, används den sista
bokstaven i stället för den tredje, t ex LJUNGA betecknas LJU
men LJUNG betecknas LJG.

Garmin 55

I Garmin 55 (vår portabla GPS) har inga INTERSEKTION
(RNAV-punkter) införts, då det endast finns plats för 4 tecken  i
beteckningar. De beteckningar som använts för
“urvalspunkter” i KLX 135A har i flera fall ej kunnat användas,
då de sammanfaller med t ex VOR-beteckningar världen över.

Beteckningsprincipen har därför övergivits. Någon
kommentarsida i USR-kapitlet finns ej heller att tillgå i
GARMIN 55. Listan i  “GPS-pärmen” visar hur alla
“urvalspunkter” betecknas.

GNS 430

Då  INTERSEKTION-punkter finns i databasen , har endast
“urvalspunkter” förts in  manuellt i USR-registret. Men några
förklarande kommentarer kan inte tilläggas i detta register.

Radering av  FPL och  SUP / USR-positioner.

Under kapitel  FPL (Flight Plan) i KLX 135A finns plats för  9
router.  Fyra (FPL 6, 7, 8 och 9) är reserverade för
begränsningslinjerna för sektor OREN, sektor SYD, sektor
ROXEN och  ESSL CTR, som  flyglärarna behöver för att hålla
sig på “mattan”. Då det alltså bara återstår  plats för 5 FPL ,
måste efter användning  radering ske. Man kan nämligen inte
veta, om en inlagd FPL har använt eller skall användas.
Personliga  NAV-positioner för engångsbruk skall naturligtvis
raderas efter användning för att inte SUP/USR-registren skall
bli onödigt stora.

Hur radering görs i KLX-135A visas i manualen på s 3-59
“Delete a user defined waypoint from OTH 3 page”.

1. Ställ in kap. OTH (längst till höger)

2. Vrid fram sidan 3.

3 Tryck på markören (cursor).

4 Bläddra fram beteckningen, som skall raderas med
stora vredet.

5 Tryck på CLR.

6 Tryck på ENT.

Radering i Garmin 55 utförs enl. anvisningarna på s 3-7 och
3-8 i manualen, “To delete a waypoint from memory”.

1 Tryck  på WPT-knappen.

2 Flytta markören under beteckningen.

3 Tryck på MORE tills DEL visas.

4 Avsluta med att trycka på  ENT.

Radering i GNS 430 utförs enligt anvisningarna på s 117 i
manualen.  OBS. Om en position ingår i en FPL måste den
först strykas i FPL, eller FPL raderas, innan positionen kan
raderas i SUP/USR-registret

Pilot nr 589 Ernst Persson

118.00
132.95
> Leg
SUP 3

HOV         USR
HOVETORP
ESSL     REP
589

Beteckning
Namn
Rapportpunkt VFR ESSL CTR
Pilotnr (signatur)
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Provflygning VANS RV7A nr N137RV
En del av er har kanske läst min artikel
om hur det är att skaffa Certifikat i
USA. Erkänner att kanske den största
anledningen till att jag ville ha ett
amerikanskt certifikat var att jag läst
på Internet att man var välkommen att
komma och hälsa på VANS som ligger i
Aurora, Oregon.
VANS är den största tillverkaren av
byggsatser till hembyggda flygplan och
deras modeller är kända för deras bra
prestanda och fina flygegenskaper.
Besökare får en guidad fabriksvisning
samt provflygning av något av deras
demonstrationsflygplan.  Provflygningen
är gratis, men som VANS uttrycker det;
“Fair warning, known as the $30000 test
ride” Med andra ord att man skulle bli så
sugen av provflygningen att man inte
kunde motstå att köpa ett kit.
Jag var villig att ta chansen. Peter Purin
som också är här i USA var inte så
svårövertalad till att följa med.
I deras hangar fanns det en diger
samling plan att välja på: RV4, RV7,
RV7A, RV8, RV8A, RV9A och en RV10.
Kanske fanns det en RV9 också, det
minns jag inte.
Kort beskrivning av planen:

· RV4 är en tvåsits tandem kärra
med små dimensioner. Mysig
(vissa skulle säga trång) kabin.

· RV7 är tvåsitsig sida vid sida.
En utveckling av RV6 som är
den vanligaste RV:n.

· RV8 är tvåsitsig tandem, en
efterträdare till RV4 där man har
gjort kabinen större och gjort
plats för större motorer.

· RV9 är en RV7 med en ny vinge
med större sidoförhållande. Inte
godkänd (av VANS) för
aerobatik, men fantastiska
kortfältsegenskaper och god
marschfart.

· RV10 är 4 sitsig med goda
lastmöjligheter, goda
kortfältsprestanda och god
marschfart. Ej godkänd för
aerobatik av VANS.

· Ett A efter beteckningen innebär
att modellen har noshjul, utan A
är det sporrställ. Undantaget är
RV10 som bara finns som
noshjulsmaskin.

Samtliga modeller är byggda av plåt och
VANS varumärke är att försöka få så
mycket prestanda ur sina konstruktioner
som möjligt, inte bara toppfart utan
planen skall vara stryktåliga, lättflugna,
ha bra kortfältsprestanda o.s.v.
Jag provsatt RV7A, RV8A och RV10. Från
början var jag inställd på att prova en
RV8, men upptäckte att piloten i baksits
har begränsad sikt, och inte så många

instrument eller reglage som piloten
fram. I en sjua sitter man sida vid sida,
och kan därigenom dela instrument och
sikt med instruktören.
Så den fick det bli. RV10 är kanske en
häftigare kärra, men det kostade 50
dollar att prova den, och det är mer
arbete och pengar i att bygga en sådan.
N137RV
Den provade 7:an har huv som fälls
framåt. Fördelen är att man får en väldigt
bra sikt utan någon huvbåge som är i
vägen. Detta gäller dock även vid
rundslagning, och då föredrar man nog
att något är i vägen. Man kan välja att
bygga med huvbåge och skjutbar huv,
detta gör att man får en huvbåge samt
att flygplanet ser lite bättre ut, i mina
ögon åtminstone. Nackdelen är att det är
lite mer komplicerat att bygga, sikten blir
lita sämre och manövreringen av huven
är trögare.
N137RV är utrustad med en 200 hkr
Lycoming och ställbar propeller vilket
ger kärran ganska vassa prestanda.
Insteget sker över vingen, till hjälp finns
ett fotsteg bakom vingen.
Sittbrunnssargen är ganska hög, men
väl på plats sitter man bra med en
styrspak bekvämt placerad mellan
benen. Kabinbredden är bättre än i en
Cessna, jämförbar med en Piper.
Panelen är rymlig och det finns gott om
plats för fullständig IFR instrumentering.
N157RV är endast utrustad med enkel
VFR instrumentering. VANS
rekommenderar inte någon IFR flygning
med någon av sina modeller,
men det finns många som IFR
utrustar sina plan i alla fall.
Peter flög först och när han
kom tillbaka hade han ett
leende som höll på att klyva
huvudet på honom. Det
verkade lovande så jag
hoppade in och spände fast
mig.
Taxning
Flygplanet styrs med
differentierad bromsning, det
finns ingen direkt koppling
mellan pedalerna och
noshjulet. Detta gör att man
efter en sväng måste
motbromsa lite för att stoppa
svängen. Risken blir att detta

blir lite vingligt, men det verkar fungera
ganska bra. Jämfört med Diamond
DA40 verkar det finnas lite mer
kursstabilitet i den här kärran så det
skall nog inte vara för svårt att anpassa
sig.
Start
Med nosen upp linjerad i startriktningen
drog piloten på gas. De 200 kusarna
gav en ganska kraftig acceleration och
efter ca 8 sekunder var vi i luften och
steg med över 1000 fot per minut. Jag
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Provflygning VANS RV7A nr N137RV

last och flygplanet kommer med all
säkerhet att hålla länge. Det är i vilket
fall som helst obehagligt att lyssna på
de första gångerna.
Fart
Att göra rättvisa prestandatester låter sig
inte göras under en så kort provflygning,
men det var inga problem att på ca 3000
ft en varm dag få upp kärran i över 140
knop på måttligt gaspådrag. Planet
flyger ganska stadigt rakt fram och
behöver inte passas hela tiden.
Glidflykt och Stall
De korta vingarna visar sin begränsning
när man drar av gasen.
Glidflygningsegenskaperna är inte
RV7:s goda sida. Den glidflyger sämre
än en PA28 (ja det är möjligt) så om
motorn stannar gäller det att snabbt
hitta en plats att sätta ned hjulen på.
Dock är planet lättmanövrerat i hela
fartenvelopen, och stallen kom snällt
rakt fram (åtminstone på kärran jag
provade).
Landning

Den låga vingen gör att man ser bra i
landningsvarvet och maskinen är
ganska lätt att hålla farten med, den är
inte superhal utan saktar snällt farten
när man drar av på gasen. Visserligen
hade den testade maskinen ställbar
propeller och den hjälper ju till att
bromsa lite om man minskar stigningen
på propellern. Dock får man vara
försiktig när farten har gått ned mycket
för när man ligger på baksidan av
luftmotståndskurvan tappar flygplanet
farten snabbt.  Och man skall komma
ihåg att om man drar av gasen så
sjunker det snabbt, men snälla

lågfartsegenskaper gör att planet ger ett
tryggt intryck under landningen. Låg
vingbelastning och stora klaffar gör att
RV7:an har ganska låg stallfart och
klarar av korta fält, vilket är något av ett
varumärke för VANS.

Att bygga
Samtliga modeller efter RV 7 har
stansade förborrningshål i artiklarna,
vilket gör att man inte behöver bygga
några jiggar för att sätta ihop flygplanet.
Detta sparar tid men om man
fortfarande tycker att det verkar ta för lång
tid att bygga (Det uppskattas till att ta ca
1800 timmar för medelbyggaren att göra
klart flygplanet) kan man köpa ett Quick-
build kit och halvera byggtiden (på
skrovet åtminstone). Flygplanet är som
jag nämnt byggt i aluminium vilket
många tycker verkar svårarbetat. Men de
flesta som har prövat på säger att
nitning av aluminium inte är så svårt,
och för amatören
är det kanske
säkrare att slå
nit som lätt kan
inspekteras, än
att hålla på och
blanda lim till
träkonstruktioner
eller arbeta med
allergiframkallande
epoxi till
kompositkärrorna.
För att inte låta
för mycket som
en försäljare från
VANS får jag väl
säga att
nackdelarna
med aluminium
är att det är
arbetskrävande
att borra,
mellangrada,
måla plåten och
slå nit.

Summering
Att flyga en kärra
med så mycket
mer prestanda
än kärrorna på
klubben var
mindre krävande
än jag hade trott.
Håller

Exterior Dimensions
Span 25 ft 0 in
Length 20 ft 4 in
Height 7 ft 10 in
Wing Area 121 sq ft

Weights
Empty Weight 1077 - 1130 lbs 
Gross Weight 1800 lbs

Loadings
Wing Loading    14.8 lb/sq ft 
Power Loading   12.0 - 9.0 lb/hp  

Powerplant/Systems
Engine 150-200 hp
Propeller  Fixed or C/S
Fuel Capacity 42 US gal

Other

Baggage 100 lbs

Gross Weight 1800 lbs 160 hp 180 hp 200 hp
Empty weight and performance measured with Hartzell 2 Blade C/S
prop

Speed - Gross Weight
Top Speed 199 mph 207 mph 213 mph
Cruise [75% @ 8000 ft] 189 mph 197 mph 204 mph
Cruise [55% @ 8000 ft] 170 mph 177 mph 183 mph
Stall Speed 58 mph 58 mph 58 mph

Ground Performance - Gross Weight
Takeoff Distance 650 ft 575 ft 500 ft
Landing Distance 500 ft 500 ft 500 ft

Climb/Ceiling - Gross Weight
Rate of Climb 1,350 fpm 1,600 fpm 1,850 fpm
Ceiling 17,500 ft 19,500 ft 21,500 ft

Range
Range [75% @ 8000 ft] 825 sm 765 sm 755 sm
Range [55% @ 8000 ft] 1015 sm 940 sm 925 sm

RV-7A Specifications

RV-7A Performance

Utdrag ur tekniska data, mer finns på
www.vansaircraft.com
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Herr Arnes penningar
Arne var under många år min kollega, vän och chef. Han var
tio år äldre än jag, men vi båda hade gått “ den långa vägen “
både inom Flygvapnet och senare civilflyget och förstod
varandra därför utan svårighet. Vi hade också ett givande
samarbete inom svensk Pilotförening, Flygbolaget Air Trader
Sweden samt Luftfartsinspektionen under mer än trettio år.

Efter en uppväxt som adoptivbarn anställdes Arne i
Flygvapnet med en realexamen på handelslinjen som enda
bagage i livets ryggsäck, och F 7  i Såtenäs blev hans första
flottilj som signalist. Efter den  grundläggande utbildningen,
2,5 år, hade Arne skött sig så bra att han blev berättigad till
flygförarutbildning som s.k. kategori Kat-B, något som hans
flottiljchef stoppade beroende på undersåtens fantastiska
förmåga att penetrera militära problem och svagheter samt
på ett övertygande sätt ge uttryck för sina åsikter. Och sådan
förblev han under hela sitt 77 åriga liv, kunnig, ärlig och frän i
debatten ! Sedan Arne en natt som brandberedskap fick gå
runt på flottiljens bombmål för att plocka likdelar från en
havererad flygbesättning svor han på att ägna sitt liv åt
begreppet flygsäkerhet, något som senare resulterade i
böcker, tidningsartiklar och en internationell utmärkelse från
de civila piloternas världsorganisation.

Under sitt sista år i Flygvapnet läste han in kompetens som
civil telegrafist och flygnavigatör och fick genast anställning i
Orienten där han under en mycket hektisk tid bl a arbetade
för israelerna, vilket dock många år senare resulterade i en
kortare fängelsevistelse i ett arabland. Efter intensiva
perioder av flygning antogs han som navigatör i flygbolaget
Swissair och flög på Nord-Atlanten. Efter några år hade Arne
sparat ihop en större summa pengar, åkte hem till Sverige
och slog en tjock sedelpacke i bordet hos en flygskola på
Bromma. –Jag vill bli omskolad till pilot, det får kosta vad det
vill men det skall gå fort ! På ett år lyckades han ta A-certifikat,
B-certifikat och det högsta D-certfikatet samt samla ihop lite
över 1200 timmar i luften som förare, något av ett oslagbart
rekord då runt år 1950. Efter något år i svenska flygbolag
kom han så åter till Swissair och Nordatlantrutten och läste
nu under uppehållen i USA in en teknisk examen vid ett
amerikanskt universitet med möjlighet till
distansundervisning.  Nu satt han alltså i pilotstolen och fick
flyga plan som Convair 440, DC 6 och DC 8. Åter till
hemlandet blev Arne flygchef i Transair Sweden i Malmö och
även kommunalpolitiker i Skåne, en syssla där han hade
stor nytta av sin förmåga att kunna argumentera och
övertyga. Under den här tiden var han också engagerad inom
svensk Pilotförening och den internationella
pilotorganisationen IFALPA. Den sista anställningen han
hade ute i branschen var som flygchef inom bolaget Air
Trader Sweden, därefter ägnade han den svenska
luftfartsmyndigheten all sin tid och de år han hade kvar fram
till pensioneringen i egenskap av inspektör för det tunga
trafikflyget, år 1988 gick han i pension och 2000 avled denne
fantastiske flygveteran. Jag minns gärna vännen Arne och
några av hans deviser. Sanningen är aldrig farlig ! Det finns
inte mer av  säkerhet än det finns pengar !  Betala allting
kontant !

Ulf Wiberg

man bara koll på farten så är det inte mycket svårare att flyga
en RV än en PA28. Visserligen är prestandan inte lika
imponerande som när man snabbt tittar på dem på hemsidan
på Internet, t.ex. anges marschfarten till 204 mph (181 kt) på
8000 ft och med 75% pådrag med 200 hästars motorn. Det är
ju mycket snabbt, men om man sätter i en 160 hästars motor
sjunker marschfarten till 189mph (168 kt). En PA28 gör på
samma höjd med samma motorpådrag om jag minns rätt ca
125 kt, (rätta mig om jag har fel) och då kan man trycka in två
personer till. En del av prestandan kommer från att man
generellt sätter ganska stora motorer i RV flygplanen, Sätter
man i mindre motorer minskar prestandaövertaget en del,
men det försvinner inte.
Sammanfattningsvis finns det byggsats flygplan som är
snabbare, startar kortare, byggs snabbare, kostar mindre eller
är rymligare, men knappast något flygplan som gör allt bättre.
Kombinationen av prestanda som finns i VANS flygplan är
imponerande och skulle jag få för mig att bygga ett flygplan
skulle en RV ligga högt på min lista. Min främsta invändning
mot RV 7 är den korta vingen som ger ganska dåliga
glidflyktsegenskaper, men VANS har en annan modell som
heter RV 9 som har en vinge med större sidoförhållande och
denna maskin tror jag skulle passa mig väldigt bra. För dem
som redan bygger eller flyger en RV är det bara att gratulera
till ett utmärkt flygplansval som jag tror kommer att ge dem
många trevliga timmar i luften.
Flygarhälsningar /Martin 1418
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För tredje året i rad slog vi ihop vårt eget KM med Safaritävlingen
under Lars Östlings och undertecknads arrangemang och under
reservdagen söndag 22:e maj lyckades vi helt problemfritt med
att genomföra KM-, Debutant- och SAFARItävlingen 2005, med 10
st deltagare, varav endast fem flygare var från LFK och resten
kom från övriga landet med bl a. fyra “precisionsrävar” från
svenska landslaget.

Även denna gång förlitade vi oss helt på GPS-loggning då det
gällde tidtagningen och det är ju fantastiskt att kunna genomföra
en precisionstävling utan att behöva ha en enda funktionär ute i
bushen, allra helst med tanke på hur det var förr, då man flera
kvällar fick sitta vid telefonen och “jaga folk” och dessutom kan
man nu släppa iväg en tävlande precis när som helst. Håll med
mig om att ibland är tekniken fantastisk.

Plac. Namn Klubb Planering Nav. Spaning Landning Total

1 Claes M Johansson SFK 0 45 0 76/2 83

2 Lars- inge Karlsson GFK 3 42 90 22/2 146

3 Anders Hellström SFK 0 96 100 68/2 230

4 Johan Nylén BFK 1 126 20 230/2 262

5 Anders Wallerman LFK 32 135 100 58/2 296 1:a KM

6 Mats Modotato LFK 49 156 80 128/2 349 2:a KM

7 Marcin Tubylewicz SFK 54 135 140 292/2 475

8 Jan Johnander LFK 57 459 380 284/2 1038 3:a KM

9 Lars Nilsson LFK 3 438 320 654/2 1088

10 Lars Theodorsson LFK 9 723 300 680/2 1372 Bästa debutant

Resultatlista KM-, Debutant- och SAFARI-tävlingen 2005

Anders Wallerman vann
Klubbmästerskapet!

Chefredaktör Anders Wallerman hade legat i träning dagar
innan, i syfte att kunna ta hem KM och framför allt spöa sin
starkaste motståndare, Mats Modorato och det visade sig att
Anders gjorde en bättre prestation vad gäller både navigation
och landningar. Jag måste ju tillstå att det är en fröjd att se hur
skickliga “storfräsarna” är, Sverigemästaren och tillika förra
årets Safarivinnare Lars-Inge Karlsson landade med endast
22 prickar och på nav.rundan hittade han alla utlagda dukar
plus en extra som måste ha varit något helt annat, för där
fanns inget spaningsmål, vilket renderade i en extra
prickbelastning.

Under alla mina år som banläggare, (varje år sedan 1990),
har det aldrig inträffat att någon har hittat allting utmed banan,
men nu hände det. Claes M Johansson, (innehavare av ett

antal SM och Safarititlar), fann alla fotomål, hemliga och
kända dukar (totalt 25 iakttagelser) och genomförde en
tidshållning på de tio kontollerna med i genomsnitt tre
sekunders fel per kontroll, jag vill bara säga:
Världsmästarklass! I och med detta vann Claes M
Safaritävlingen men inför landningarna hade han pressen
(dock ej dagspressen, tidningen) på sig, för att en helt missad
bedömningslandning hade tagit ner honom på resultatlistan.
Men Claes M är känd för att ha kalla nerver då det gäller.

När tävlingen var slut förrättades prisutdelning för Safari och
KM-medaljörerna erhåller sina plaketter på LFK:s årsmöte.

Vi vill också passa på att tacka Niclas Nylund och Joel
Kronander som var oss behjälpliga under tävlingsdagen.

Frazze och Lars

Safariävlingen vanns av Claes
M Johansson

Landningsstråket märktes ut
med kalk. Ovan landar Lars

Nilsson i stråket, t.h. strör Lars-
Inge ut kalk

Johan N, Mats M och Anders H studerar
masterkartan

Lars och Frazze delar ut
tredjepriset i KM till Jan
Johnander
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Staden Varese, med hippodromen. Monte Rosa i bakgrunden.

Undertecknad jobbar f n som kontraktsanställd på
Aermacchi i Varese i norra Italien.

När min SEP-rating behövde förnyas passade jag på att
flyga några gånger här nere, från Aermacchis fält i
Venegono Superiore.

Aeroclub Varese ligger beläget på andra sidan fältet från
Aermacchi sett, med en liten restaurang; såtillvida ganska likt
Saab och LFK, dock utan passagerarflyg. Aermacchi har ett
eget torn som ger flyginformation under vardagar; på helger
sköter klubben det själva.

Flottan består av ett par Cessna 172, en Piper Seneca samt
två italienska plan, Siai Marchetti (föregångare till Aermacchi)
och Partanavia P-66. Två helikoptrar finns också,
utbildningsverksamheten är ganska omfattande. På fältet
huserar också en Red-Bull-sponsrad aerobatics-grupp med
Yak-55:or (?).

Partanavia:n valde jag av ekonomiska skäl; flygning är dyrt
här! För att få flyga i klubben krävs en inskrivningsavgift på ca
200 Euro, och sedan är årsavgiften ca 1000 Euro, som jag
undvek då jag bara flög med instruktör. Sedan är timpriset 140
Euro för denna den billigaste kärran! Och för mig tillkom
dessutom instruktörstaxan på 60 Euro/h. Sammanlagt hade
det kanske blivit billigare att flyga reguljärt hem och göra
timmarna hemma. Min gissning är att försäkringar, flygbensin
samt allmänna prisläget i norra Italien är faktorer som driver
upp priset. Visst kan man tycka det är dyrt att flyga i Sverige,
men tänk på att det finns folk som har det värre!

Kostnaden till trots, så gjorde tidsbrist, väderosäkerhet och
nyfikenhet att jag valde att flyga här nere. Och det är en
upplevelse! Varese ligger strax norr om Milano. Snöklädda
alper finns inom räckhåll, eller som en vacker bakgrundsfond
klara dagar. I omedelbar närhet finns lägre berg som nyttjas
flitigt av segelflygare och hängglidare (segelflygklubb finns
också i Varese, vid ett mindre fält). Själv kryssade jag mellan
bergen över de vackra sjöarna; på en timme hinner man med
att flyga över George Clooneys hus vid Lago di Como, en
sväng över Lago di Lugano (det går att flyga in i Schweiz utan
färdplan), samt t ex titta närmare på några vackra öar i Lago
Maggiore i väst. Dubbelt skönt att slippa den italienska
trafiken; samma tur på marken hade tagit flera dagar...

Saluti dalla bella Italia
Isola dei Pescatori (t.v.), samt Isola Bella (t.h.), Lago Maggiore

Signor Francesco Billi, instruktör

Artikelförfattaren
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P-66C med Aermacchi i
bakgrunden

Venegono

Santuario Santa Catarina della Sasso, vid Lago Maggiore

Jag flög som sagt med instruktör hela tiden, med tanke på
begränsad flygtrim, nytt flygplan och ny geografi, samt min
fortfarande begränsade italienska. Man kan inte förvänta sig
att alla i okontrollerat luftrum förstår engelska här.

Aermacchi har militära skolflygplan som huvudprodukt, ett
antal turboprop- och jetvarianter finns, bl a Frecce Tricolores
MB-339. Senaste tillskottet är M-346, som är tänkt som nästa
generations skolflygplan, med fly-by-wire, glascockpit och
höga prestanda. I dagsläget flyger två prototyper.

Dessutom producerar man naceller till Airbus,
strukturkomponenter till Eurofighter mm.

/Mats Lundberg

Liten faktaruta, italienskt
flyglexikon + länkar:

helica - propeller

decollo - start

sottovento - medvind

base - bas

finale - final

atteraggio - landning

www.aeroclubvarese.it

www.aermacchi.it


