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Ditt saldo!
Året är snart slut igen!

Dags att kolla ditt saldo, så du inte ligger på minus.

Betala in i god tid till medlemsavgift och eventuell
Jouravgift m.m.

Styrelsen har beslutat att i stället för tidigare ränta på
negativt saldo, kommer en dröjsmålsavgift på 50:- att

påföras de som ligger mer än 1500:- minus vid
månadsskifte.

OBS! Tidigare kredit på 7 dagar efter flygning är borttagen.

Ska du ändra ditt medlemsskap?
Alla ändringar måste vara gjorda i januari!

P.s. Hör gärna av dig om du undrar över något.

God Jul & Gott Nytt År
Önskar Carina

Medlemsavgifter 2006
På allmänna klubbmötet den 23 november beslutades, i enlighet med styrelsens
förslag om nedanstående avgifter.

Detta innebär att medlemsavgifterna i LFK för 2006 är följande:

Födelseår Ordinarie Gästande Stödjande

-1981 1050 kr 745 kr 200 kr

1982- 775 kr 620 kr 200 kr

Inbetalningsavi bifogas denna Kontakt. Kontrollera din adress/e-postadress och anmäl
ev. ändringar till expeditionen. Se till att du har pengar på pilotkontot den 31/1 som
täcker avgiften.

Förändrad medlemskategori skall meddelas till expeditionen.

I enlighet med klubbens bestämmelser skall meddelande om utträde ur klubben göras
skriftligt. Blankett finns på expeditionen/hemsidan.

Styrelsen

Här är årets sista nummer - och det är nummer 5 eftersom vi i
somras gick över till 4 nummer av Kontakten per år. Därför blev
det bara två nummer under hösten, och planerade manusstopp
för nästa år är:

25/2, 29/4, 26/8, 28/10, alla lördagar.

God jul och trevlig läsning!

Anders Wallerman, redaktör

Kontakten nummer 5
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Ordförandens spalt Flygchefen har ordet
Efter en strålande fin höst börjar nu vintern
så smått ge sig tillkänna med mörker, kyla
och lite ruskväder, det vill säga precis som
det ska vara på våra breddgrader denna
årstid.

Dessa ljus- och väderbetingelser innebär ju
naturligtvis att flygaktiviteten avtar en aning
den här tiden på året innan den åter brukar

ta fart igen när de klara och kalla vinterdagarna ger sig
tillkänna.

Oberoende av väder och vind går emellertid andra aktiviteter
på klubben på högvarv.

Traditionsenligt startades den andra PPL-kursen för året, den
så kallade höstkursen, i mitten på september. Ett tiotal elever
påbörjade då sin PPL-utbildning. En dryg månad senare, i
mitten på oktober, drogs en ny IR-kurs igång med åtta elever.
Det vill säga såväl förnyandet av pilotkadern inom klubben som
vidareutbildning av piloter fortsätter kontinuerligt i en strid
ström.

Som ni säkert har märkt har det dykt upp ytterligare ett flygplan
på klubben, en Scottish Aviation Bulldog. Detta flygplan ägs av
vår flyglärare Magnus Lundells firma men LFK har ingått ett
avtal med Magnus som innebär att Bulldogen kommer att
användas i LFKs avanceskolning framöver som komplement
och i kombination med vår egen Decathlon. På detta sätt tror
jag att vi i samarbete med Magnus har åstadkommit en bra
lösning för avanceskolningen.

I skrivande stund befinner jag mig utomlands och med
anledning därav har jag tyvärr också missat två intressanta
LFK-begivenheter under november månad.

Den första handlade om Safirjubileet som gick av stapeln
söndagen den 20 november.

På dagen 60 år efter det att den första Saab Safiren lyfte från
Saabfältet samlades ett antal Safirer på flygklubben för att
därifrån tillsammans ge sig ut på denna jubileumsflygning i en
vacker formation över det östgötska landskapet. Att döma av
de bilder och referat jag har sett på Internet från denna
händelse ser det ut som arrangemanget blev mycket lyckat.

Den andra begivenheten var LFKs allmänna klubbmöte som
avhölls onsdagen den 23 november. Ett möte som utöver
resumé av året som har gått, planer för kommande år,
medlemsavgifter, flygtidsbudget och en hel del annat även
behandlade ärendet om flygplaninförskaffning och specifikt
Cirrus SR-20. I skrivande stund har jag emellertid endast fått
en översiktlig sammanfattning av mötet från klubbens vice
ordförande via en knastrig telefonlinje. Mer om detta möte
hoppas jag emellertid finns i en separat artikel.

Slutligen vill jag återknyta till min inledning. Även om vädret är
lite gråkallt och ruskigt, dagarna är korta och julruschen är i
antågande så glöm inte bort att ta vara på de tillfällen som
bjuds för en flygtur.

Dessutom vill jag passa på att önska er alla en God Jul och Ett
Gott Nytt År!

Tomas Karlsson

Så här strax före årsskiftet kan vi konstatera
att årets flygtidsuttag blir lägre än det borde,
ca 2800 tim. Att skolningen har ökat
markant, både för PPL och IR, ger dock
hopp för framtiden.

Bellancan SE-LCU har nu äntligen fått sitt
nya landställ, varmed max tillåten startvikt
ökar med 63 kg. Tillsatsvikten blir därmed

255 kg och planet kan nu användas som 2-sitsigt även för
resor. Många som flög in sig på Bellancan för några år sen och
sedan “legat lågt” kanske  nu vill komma igen, välkommen i så
fall att boka “återinflygning” om uppehållet varat mer än 12
månader.

Luftfartsstyrelsens och KSAK:s flygsäkerhetsprojekt H50P med
målet att halvera antalet privatflyghaverier mellan 1999 och
2007 löper vidare. Ett 90-tal LFK-medlemmar har gått den s k
H50P-kursen i klubbens regi och därtill har kanske många gått
kursen hos annan klubb eller FFK. Men det är långt till målet att
60 % av de flygande medlemmarna deltagit. Ett par nya
kurstillfällen finns uppsatta på klubben och på hemsidan. Anmäl
dig gärna, och det är inget som hindrar att man deltar flera
gånger. Kursen förnyas efterhand och det finns många viktiga
flygsäkerhetsfrågor att diskutera med de övriga kursdeltagarna.

Ett tilltagande bekymmer för privat- och skolflyg är de ökade
restriktionerna för landning på de allmänna flygplatserna när
flygledningen är stängd, på många platser är det numera
totalförbud. I några fall kan man dock få PPR via den lokala
flygklubben, när dom har verksamhet. Öppettiderna minskas
också när vissa flygplatschefer inte anser sig “ha råd” att hålla
öppet annat än för linjetrafik. Som skäl för landningsförbuden
anges “security” eller “luftfartsskydd” på svenska. Effekten för
oss privatflygare är - förutom minskat antal flygmål att välja på –
minskat antal tankställen dvs svårare att bränsleplanera för
erforderliga reserver, plus radikalt minskat antal tillgängliga
alternativflygplatser för IFR-flygning på helger, dvs två viktiga
flygsäkerhetsaspekter. Det är också tveksamt om “security”
verkligen ökar genom att utestänga privatflygarna, men
flygsäkerhetsaspekterna borde väl vara minst lika viktiga?
Gärna “security”, men inte på bekostnad av flygsäkerheten !
Vad säger H50P-projektet ?

Och så några förtydligande om PPR på ESSL. Alla flygplan som
inte är baserade på ESSL ska ha PPR. Saab-tornet kan aldrig
lämna PPR, utan det är Flygplatsen (tel 181030) som lämnar
PPR för tider när Terminalen har öppet. För start eller landning
på övriga tider  kan vi på LFK lämna PPR om LFK jourhavande
finns i tjänst. PPR ska antecknas i jourpärmen, med
mobilnummer till befälhavaren, och den sökande ska
informeras om radiofrekvenser m m.

Gott Nytt Flygår 2006 !

Sture B
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Jouren 2006:

Jourtjänsten är tänkt att fungera som
tidigare. Teckning av jourtider sker enklast
i pärmen på klubben eller genom att ringa
Carina. För 2006 gäller som tidigare att 17
poäng erfordras. Från 2005 skall eventuellt
över- eller underskott överföras till 2006.
En lista med flextider från 2005, när denna
blir fastställd i februari, kommer att sitta

längst bak i jourpärmen för 2006.

Det som är nytt är ett “reglemente” för städning av
klubblokalerna. Som bekant för flertalet så har vi en extern
städfirma som städar måndagar (hur mycket flygtimpriset
därigenom höjs kan lätt beräknas). För att hålla kostnaderna
nere så skall kompletterande städning utföras av
medlemmarna, men nu på torsdagar (i stället för på onsdagar)
under den mörka årstiden då behovet torde vara störst.

Dessutom gäller följande för medlemsstädning under hela året:

- Jour på lördag skall utföra viss städning,

- Jour övriga dagar skall utföra viss städning.

Städinstruktioner kommer att finnas i pärmen med
jourinstruktioner, från och med nyår.

Jouren 2005:

Efter årsskiftet kommer utfallet av jouren 2005 att summeras.
Fjolårets flexsaldo adderas till årets (2005) jourinsats. Där
grundkravet 15 poäng inte fullgjorts aktualiseras krav på
ekonomisk ersättning. Flygtidsuttag < 6h betyder viss reduktion
på jourinsatsen.

Lennart Magnusson

Jourtjänsten

Rapport från styrelsemötet den 12
oktober.

Vår ekonomi ser bra ut och följer i stort
sett budget. På varje möte går vi
igenom listan med piloter som har
skulder. De som har störst skulder
kontaktas av ordföranden.

På varje möte rapporteras
Östgötaflygs verksamhet. Aktuellt för ÖF just nu är att
reklamsläpet behöver upprustas. En del bokstäver har slitits ut.
Ytterligare en pilot ska utbildas för släpdragning så att det
sedan ska finnas tre godkända piloter.

Vi har nu 262 st ordinarie, 45 st gästande, 33 st stödjande och
6 st hedersmedlemmar.

Vi har bytt motor på IUD. Snart ska även KEN och KIT få nya
motorer.

Vi har gjort ett visst underhåll av våra elinstallationer i
byggnaderna.

Cirrus är ett intressant alternativ för nyanskaffning. En nackdel
är dock flygplanets något höga vikt vilket ger långa start- och
landningssträckor. Flygplanet har dock en intressant avionik
med bl.a. glaskockpit som vi har diskuterat. Om vi bestämmer
oss för Cirrus så har vi valt vilken utrustning vi i sådana fall vill
ha. Här behövs medlemmarnas synpunkter på huruvida den
dåliga fältprestandan är acceptabel.

Skolningen går bra medan den vanliga uthyrningen ligger efter
budget.

Den nya PPL-kursen startade den 15 september och IR-kursen
den 21 oktober. Intresset är gott.

Flygsimulatorn får nu inte längre användas för skolning. Vi
undersöker olika alternativ för att hitta en ny lösning.

De höga bränslepriserna diskuterades noga på detta möte. Vi
gick igenom hur priset har varierat (stigit!) under året. Det är
tyvärr ingen munter läsning. Vi gör vad vi kan för att inte öka
flygtimpriset. Ökningarna som har varit under året har dock
varit oundvikliga. En ytterligare ökning skulle vara nödvändig
eftersom klubben nu sponsrar med 70 öre/liter med dagens
flygtimpris. Vi har dock valt att inte öka priset mer just nu utan
att ha lite is i magen och hoppas på en minskning av
bensinpriset.

Ytterligare en intressant sak som vi diskuterar är om klubben
ska köpa in nya headset för att ersätta de gamla som knappt
går att reparera längre. Vilken typ vore då lämpligt? Man borde
dessutom ha samma typ samtidigt i flygplanet för att undvika
störningar i intercomsystemet. Ska vi börja sälja headset i
klubbshopen?

Datum för höstens Nattugglor (landningstävling mörker):
051031, 051107, 051121, 051205.

Peter Purin

Sekreterarens spalt

Från och med 19 januari 2006 är nya
restriktionsområden upprättade av hänsyn till allmän
ordning och säkerhet. Samtliga områden har en
utsträckning i sidled inom en cirkel med radien 2000
m. Gräns i höjdled är 2000 ft MSL/GND.

Dessa nya områden är:

ES R97 Kumla

ES R98 Hall

ES R99 Tidaholm

ES R100 Saltvik

ES R101 Norrtälje

Flygning inom områdena är förbjuden med undantag
för bl.a. militära luftfartyg och luftfartyg som används
av polis.

Se AIP SUP 14/05.
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En bild från en lyckad flygning i Seattle, USA. I mars
i år tog jag en av Regal Air´s Cessna 172 och flög
runt delstaten Washingtons högsta berg Mt Rainier.
Det är en slocknad vulkan med en imponerande
höjd av 14410 fot. På flygnivå 95 rundade vi berget
under en blå himmel. Berget är täckt av en
gnistrande vit glaciär, en spektakulär syn. På håll
kunde vi se den någorlunda aktiva vulkanen Mt St
Helens samt bergen Mt Adams och Mt Hood, alla
ingående i bergskedjan Cascaderna. Total flygtid ca.
2 från Paine field KPAE.

Peter Purin
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Den 20 november var det exakt 60 år
sedan det första flygplanet av typ Saab
Safir, konstruerat av A J Andersson,
provflögs från Saab-flygfältet i Tannefors.
Det var SE-APN med Olle Hagermark
som pilot. På initiativ av flyghistorikern
Fredric Lagerqvist från Eksjö ordnades
detsamma datum 2005 en
“hemvändardag” för ett antal Safirer från
när och fjärran.

Saab Safir
60 år

Datordekorerad Safir - tårta

En åtta Safirer på Linköpingshimlen

Vädergudarna var tydligen informerade
om dagens betydelse och ordnade så att
åtta flygplan av alla fyra versionerna 91A
– 91D från Göteborg (SE-AUR),
Halmstad (KYF, KYG) , Eslöv (IRN),
Västerås (BNN), Norrköping (CAB) och
Malmen (KUB, LAZ) kunde landa inom
minuter runt kl 10 och fylla hela LFK
platta.

Saab Aircraft hade vänligt men bestämt
avböjt att medverka, så det blev LFK
som var värd för jubileet och Linköping
City Airport avstod från landningsavgifter.
Av en händelse var LFK jourhavande
denna dag själv en inbiten Safir-flygare.
Det var Bo Svedevall som bl a ordnat en
stor tårta (se bild), dekorerad med
Safirflygplan utskrivna från dator med en
marsipanskrivare.

Efter tårtkalas, fotografering och Corren-
reportage var det dags för Bertil Gerhardt
att organisera dagens formationsflygning
med åtta Safirer över Roxen och två varv
runt stan,  fotograferad av Freddy
Stenbom från Pilot Briefing. Först i
formationen flög AUR som blev den
första serielevererade Safiren 1946, som
sedan ägdes i ett 50-tal år av Uno Ranch
i Göteborg och numera finns i Aeroseum
på Säve flygplats.

LFK innehade själv en Saab-Safir 91A/B,
SE-BNL, under några år runt 1950. Den
flyger numera i Norge som LN-AAS.

Fler fakta och bilder från jubileumsdagen
kan beskådas på hemsidan www.sff.n.se.

Text: Sture B, foto: Bo Svedevall
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Glada Safir-veteraner i LFK lektionssal

Åtta Safir-piloter vid första serieplanet
SE-AUR

Uttaxning för formationsflygning med AUR i täten



8

Här är ett referat av klubbens allmänna möte som hölls i
Flygets Hus den 23 nov 2005. Ca. 45 medlemmar var
närvarande, Göran Berséus var ordförande.

Göran summerade år 2005 så långt.

Jonna Johansson har varit stf. flygchef 2 dagar i veckan. Hans
Andersson har varit stf. teknisk chef.

Olika flygplan har utvärderats för eventuell nyanskaffning: Piper
Arrow, Mooney M20, Cirrus SR20-G2.

Simulatorn Link-Trainer har gått i pension. En ersättare har
utvärderats.

Våra flygplan har underhållits. Instegsplåtar har bytts på IUD
och KIT. Motorer har bytts på IFX, KIT, IUD och KEN.
Tankläckage har åtgärdats på LCU. Ett nytt landställ har
monterats på LCU.

En H50P-kurs är genomförd.

Tillståndet för vår bränsleanläggning är förlängt. Avtalet för
bränsleleverans är uppsagt för omförhandling med eventuellt
ny leverantör.

Den 1000:de piloten är utbildad.

Vi har fått ett nytt Internetbokningssystem.

Ett avtal med Magnus Lundell angående avanceskolning med
dennes Bulldog är tecknat.

Klubben har genomfört en Safari-KM-debutant-tävling, Gripen
och Nattugglan landningstävlingar samt har deltagit på SM i
navigation.

Klubbverksamheten har ordnat en vårfest samt reseflyg.

En konceptstudie pågår vad det gäller ett General Aviation
Center på SAAB-fältet. Arkeologiska kontroller pågår just nu.
Beslut väntas 2006.

EGOA-systemet har installerats i våra flygplan och har testats
och utvärderats. Luftfartsverket är projektägare.

Medlemsantalet just nu är 261 st ordinarie, 49 gästande, 33
stödjande och 6 hedersmedlemmar, totalt 349 st.

Stationstjänsten gicks igenom av Anders S.

Bränslepriset under året redovisades i ett diagram. Priset var
som högst 9.22 SEK/liter i oktober och som lägst 6.07 SEK/liter
i februari. Just nu är det ca. 7.97 SEK/liter.

Nytt bränsleavtal förhandlas med Shell, AirBP och Statoil, vilka
alla har lämnat in offerter.

Lennart redogjorde för jourtjänsten.

Arbetsplikten enligt stadgarna kräver 17 poäng per år eller
1500 SEK. Man kan flexa mellan 15-20 poäng. <15 poäng
medför betalningskrav. Kravet är reducerat för de som flyger <5
h. Jourbokningen kommer att införas i Internetsystemet. 82 st
har gjort jourtjänst. De som ej behöver göra jourtjänst är t.ex.
styrelsen, de som utför andra arbeten för klubben och de som
bor utanför Östergötland. Det noterades att vi numera har
extern städning på måndagar. Jourstädningen planeras flyttas
från onsdagar till torsdagar. Jourtänsten tar hand om
flygplatsen när tornet är stängt och påverkar trivsel och
flygtimpriset.

Sture berättade om utbildningsläget.

Referat från allmänna mötet

Vi tror att botten för PPL-utbildningen är nådd. Vi har inte så
många elever men de som går kursen är aktiva. Det är 5:e året
för vår IR-utbildning. Detta år har vi 8 elever varav endast en
från Linköping. Är behovet mättat i Linköping? Vi är fortfarande
ensamma om att ha en IR-kurs på klubbnivå. AV-kursen pågår
med 6 elever med medhjälparen Magnus Lundell. Ny kurs
startar i mars. Det är en kö till utbildningen. LCU fick idag ett
nytt ställ som gör att tillsatsvikten för normal flygning kan ökas
med 65 kg. Elever >80 kg får dock skola i Bulldogen. Bulldogen
har en begränsad gångtid kvar och beräknas kunna flygas i
ytterligare 10 år vad det gäller avaskolning och uppvisning.
Skolningen har generellt ökat, troligen tack vare det nya
bokningssytemet. Målet är att 60% av medlemmarna ska gå
H50P-kursen. Då kan vi få ett flygsäkerhetsdiplom samt
billigare försäkringar. Ett inköp av ett nytt flygplan kan ge
upphov till en inflygningskurs.

Sture berättade om en ny eventuell simulator.

Det finns en simulator i Holland, Mectronic FMP3-1, som är vikt
för oss. Den kostar ca. 500000 SEK. Den ska ner och provas
vid tillfälle när simulatorns instrument ej är utlånade till andra
simulatorer. Simulatorn är icke rörlig men det krävs inte heller.
Den har dock ett visuellt system och kan flygas utan instruktör.
Simulatorn går ej ihop sig med endast skolning men kan även
användas för IR-piloter för träning. Finns det ett underlag för
simulatorn i klubben? Det noterades att vi har ca. 50 IR-piloter
varav 30-40 flyger IFR. En enkät skulle kunna visa om dessa
piloter är intresserade av att flyga simulatorn. Målet är att en
simulatortimme ska kosta hälften av en riktig flygtimme. Det
noterades att PC’n hemma med en flygsimulator också är en
bra träning. Det noterades också att när den nya simulatorn
ska kalkyleras bör man ta hänsyn till hur mycket den gamla
Link-Trainern flögs samt vad underhållskostnaden för
simulatorn kan tänkas bli. Det noterades att diskusionsforumet
på www.lfk.se kan användas för att diskutera detta.

Klubbverksamheten gicks igenom av Johan M.

Det planeras en vårfest i april-maj där eventuellt Wallhagen
från hjälpflyget kommer att informera. En planeringsdag för
reseflyget kommer att bjudas in till. Profilkläder ska
undersökas.

Johan M berättade också om IS/IT-verksamheten.

Det nya bokningsytemet på Internet är i drift och har gett stora
positiva effekter. Pilotsaldot önskas läggas in i systemet samt
bokning av säkerhetsutrustningen. Det noterades att
säkerhetsutrustningen kostar ca. 25000 SEK/år i underhåll
samt att vi får in ca. hälften av dessa pengar på uthyrningen.

Johan M berättade om kvällens huvudpunkt, inköp av nytt
flygplan.

Cirrus SR20 är styrelsens linje för ett nytt reseflygplan.
Flygplanet har inbyggd fallskärm, vilken kan användas vid
motorstopp IMC eller i mörker. Flygplanet blir dock skrot efter
användandet.

Prestanda ca. 156 kts, range 830 nm, max TOW 1350 kg.

Start och landningsprestanda ser ut som följer:

TO/D 630 m

TO/GR 441 m
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TO/D-BCL 787 m

TO/D-BCL.G 866 m

TO/D-BCL.G Cirrus POH 870 m

max LW 1305 kg

L/D 622 m

L/GR 309 m

L/D-BCL 890 m

L/D-BCL.G 1068 m

L/D-BCL.G Cirrus POH 1067 m

Tillsatsvikten är 4*76 kg med fulla tankar.

En emailenkät med frågan om den begränsade fältprestandan
påverkar piloternas val av Cirrus gav 62 svar. 75% av de svarande
tyckte inte att fältprestandan skulle hindra dem från att flyga
Cirrusen.

Ungefär 40% av de svenska flygfälten är för korta för Cirrusen. Det
noterades att om vi vill ha ett snabbt flygplan så påverkas
fältprestandan.

Inflygningen kommer att ta ca. 4 timmar i luften. En
skillnadsutbildning krävs för glaskockpiten samt för den ställbara
propellern. Till detta kommer ca. 10 timmar teori.

Reparationer av TFT-skärmarna görs av den danska
återförsäljaren i Billund. Plastskador fotas och rapporteras till
Cirrus som skickar en åtgärdsinstruktion.

Timpriset blir ca. 1300 SEK/h (Archer 1050 SEK/h), detta beräknat
med ett flygtidsuttag på 300 h/år.

Leveranstiden är ca. 4 månader efter beställning.

Vad blir nästa steg? Blir det ett billighetsflyg? Eller en helikopter?
Mer aktivitet krävs av medlemmarna. Det har varit problem med
Tielerts dieselmotor varför klubben har valt att avvakta med den.
Ska vi underhålla vår flotta i stället för att köpa nytt? Nytt plan går
före ett simulatorköp i fall vi måste välja. Vi har ca. 2 milj på
banken men kommer troligen låna 1 miljon för ett flygplansköp för
att ha pengar över till t.ex. en simulator.

Sture berättade sedan om flygverksamheten.

Ett diagram över flygtidsuttaget per flygplan de senaste 10 åren
visades samt ett diagram över flygtid per kategori.

Peter berättade om tävlingsverksamheten.

Datumen för genomförda tävlingar under året visades. Upplägget
för 2006 kommer att likna utfallet för 2005.

Olle berättade om marknadsföring och reklam.

Vi har gjort reklam på Gula Sidorna på Internet, Flygrevyn, Pilot
Briefing, Östgöta Correspondenten. Inslag om vår avanceskolning
samt om den 1000:e piloten har visats på TV Nollettan samt på
TV4 Öst. Vi har annonserat vid kursstart PPL och IR samt skickat
ut en affisch om detta till landets flygklubbar.

Klubbens strategi gicks igenom av Göran.

LFK 2004 idé/program är avslutat. Detta har gett input till
flygplansflottan, utbildning, koncept flygklubb & GAC, IS/IT
satsning klubb, IS/IT satsning flygplan. Alla goda krafter är
välkomna i detta arbete.

EGOA, Air to Air position and alert info, Ground based information
and message at low cost, fleet location information, EGOA system
for G/A in harmony with heavy A/C mode-s via data fusion. Mode-s
ska inte vara ett krav i svenskt luftrum. EGOA ska få nationell och

internationell acceptans som standard. Försök ska göras för
at få in väderdata i systemet.

En video med avancereportaget från Nollettans television
visades.

En demo av EGOA presentationsprogrammet gjordes.

Göran, som närvarat vid kommunens möten med
utredningen om flygplansplats för allmänflyget, berättade om
utredningens planer med ett eventuellt General Aviation
Center.

En principbild över området visades samt en satelitbild över
ett möjligt område vid SAAB-fältet. En förening, Linköpings
Privatflyg Förening, har bildats av EAA flygarna som nu finns
på Malmen. Det eventuella GAC kan komma att innehålla en
simulator, tankanläggning med 100LL, JETA1, JAR145
verkstad, GAT handling, fpl handling, briefing, servering,
tillfart, perkeringsplatser, security samt områdesansvar.
Flygklubben skulle kunna flytta dit och skulle då kunna dra
nytta av att bli en del av en större enhet.

Östgötaflygs läge klargjordes av Sture.

Flygreklamen är lite på nedåtgående. ÖF har dock ett bra
fotouppdrag på 40h där bilder till boken “Östergötland sett
från luften” ska fotas. Boken kommer till sommaren.
Rundflyget har en låg volym.

Det konstaterades att LFK kommer att bli en officiell
provplats för PPL och IR prov.

De nya medlemsavgifterna för nästa år beslutades till:

Födelseår Ordinarie Gästande Stödjande

-1981 1050 745 200

1982- 775 620 200

De ökade medlemsavgifterna förklaras av att vi nu måste
betala elströmmen. Detta kostar ca 65000 SEK/år. Lönerna
har också ökat. Medlemsavgifterna täcker ca. hälften av de
fasta kostnaderna. En del klubbar har medlemsavgifter på
ca. 2000 SEK/år.

Det noterades att budgeten för 2006 samt en uppföljning av
budgeten för 2005 borde ha presenterats på mötet. Detta har
dock varit svårt att hinna med.

Det beslutades att två stadgeändringar ska införas. Detta är
den andra gången dessa ändringar godkänns. Förra gången
var på årstämman. Stadgeändringarna träder därför nu i
kraft. Ändringarna rör paragraf 4 och handlar om att klubben
årstämma inte behöver hållas vid samma tid som KSAKs
stämma. Ändringarna rör även paragraf 5. Nya medlemmar
behöver inte längre godkännas av styrelsen utan styrelsen
informeras endast om dem.

Fotografering ska ske av medlemmar. Bilderna visas i
medlemsregistret på hemsidan.

2 nya headset köps in i USA av Anders R för test.

Uppföljning av bränsleförbrukningen per fpl individ görs ej
men skulle kunna göras.

Peter Purin
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Ett ungefärligt område i Sydatlanten begränsat av punkterna
Miami – Bermuda – Puerto Rico kallas för Dödens triangel !
Här har under åren  en lång rad oförklarliga  sjö- och
flyghaverier inträffat, och det är först under den senaste tiden
som man tycker sig ha fått en rimlig förklaring på en del av
orsakerna. Redan år 1850 började  myndigheterna att följa upp
fenomenen inom  de tre punkterna och sedan dess räknar man
med att över åtta tusen sjömän och flygare försvunnit utan att
lämna några som helst spår efter sig.

Sedan 1930 har ett femtiotal flygplan såväl stora som små ,
civila som militära spårlöst blivit borta inom triangeln. År 1945
var fem amerikanska krigsflygplan på väg från Florida  med
östlig kurs ut över havet. Man hade radiokontakt med sin bas.
Efter någon timme anropade ledarplanet och meddelade att  de
tappat förmågan att orientera sig med hjälp av gyrokompassen,
kort därefter bröts radioförbindelsen helt. Det var  under dagtid
och vädret var bra. Ett flermotoriga spaningsplan, s k amfibie (
kan landa på såväl land som vatten ) sändes då ut för att
försöka hitta gruppen av plan eller eventuellt havererade.
Några timmar senare tappade markkontrollen kontakten  även
med detta plan men man vet med säkerhet att det exploderade
i luften ! Inga rester från de sex planen hittades och heller inga
överlevande eller döda av de totalt 16 ombordvarande.

Under de allra senaste åren har nu ett stort kyssningsfartyg, ett
par stora tankbåtar, några lastbåtar, ett tiotal segelbåtar samt
åtta flygplan spårlöst försvunnit inom just den annars
vädermässigt så lugna Bermudatriangeln.

Sjömän som de senaste 150 åren har passerat området har
talat om mystiska synvillor, gula moln, snabba och oväntade
stormar i klar luft, kraftiga blixtar utan att det varit åskbenäget
väder, samt magnetkompasser och radioutrustning som
antingen helt slutat att fungera eller uppfört sig mycket
underligt, magnetism tycks också kraftigt ha påverkat
krigsfartyg och flygplan som passerat.

Det har under många år skyllts på sjöfarares vidskeplighet och
att oförklarliga olyckor och försvinnanden inträffar överallt på
jordens oceaner, men det exklusiva inom just Bermudatriangeln
har ändå under de senaste hundra åren gjorts obestridligt, här
har funnits något mystiskt, oförutsett,  svårförklarat !  Det har
även  cirkulerat rykten om förändringar i tiden  för fartyg som
passerat genom ytan, dvs man har betydligt snabbare än vad
som skulle vara normalt rört sig från en känd position till en
annan, kanske upp till tio gånger.

Tänkbar  orsak ?

Fenomenen har speciellt sedan andra världskrigets slut varit
föremål för ständiga  studier och uppföljning, av det

Den fruktade Bermudatriangeln
amerikanska Försvaret så väl som Lloyds i  London vilka
försäkrar en stor del av de civila fartyg som finns på
världshaven, men man har inte kunnat komma med några
övertygande lösningar. Olyckor  och försvinnanden har bara
fortsatt att ske i en på intet sätt  minskande omfattning.

Först nyligen har vetenskapsmän framkastat teorin om att det
hela ytterst berott på en stark och oberäknerlig
undervattensaktivitet, kanske från vulkaner långt nere  på
sjöbottnen, där djupet är 6 – 8 kilometer. Det skulle alltså vara
fråga om stora utsläpp från jordens innandöme av metangas (
färglös, mycket brännbar gas med beteckningen CH 4).  När ett
gasutsläpp går mot havsytan orsakar det  en stor yta med
bubblor, vattnet formligen kokar. Prov har nu gjorts i stora
bassäger i USA och när man placerat  en fartygsmodell i det
bubblande vattnet med gasen har den helt förlorat sin
flytförmåga och  snabbt sjunkit till  botten. När bubblorna så når
vattenytan  lösgörs gasen och lägger sig som ett nästan
osynligt moln i luften över utsläppsområdet.  Om ett flygplan
flyger in i den stora gasbubblan  säger det sig självt att det
exploderar då gas i stället för ren luft går in  till motorernas
tändsystem via luftintagen,  enär metangas ju i hög grad är
lättantändlig. Men också högst onormalt stark och föränderlig
magnetism i jordskorpan.

Medan sjöfarare i alla tider  ansetts som skrockfulla och haft en
rad tabun har något motsvarande inte funnits hos flygare ( så
vitt jag vet efter ett liv i luften ). Jag frågade för en del år sedan
en amerikansk astronaut och månbesökare om han trodde  på
liv någon annanstans i rymden. Hans svar blev: -Jag skulle inte
tro, att vi här på jorden är helt ensamma i universum !  När jag
så frågade om han själv sett  något mystiskt och oförklarligt
efter  en karriär också som civilingenjör, marinofficer,
testflygare och rymdpilot svarade han dock: - Aldrig något
annat än naturens under som jag tyckt vara onormalt, inte ens
ett  UFO ! (främmande rymdskepp).

Men, vem vet, kanske var han av någon  militär anledning
tvungen att svara just såhär?  Själv förolyckades han tyvärr
efter fyra rymdfärder, två rymdpromenader och en övernattning
på månen i sitt  sjuttionde levnadsår med hjälp av en tung
Harley Davidson !

Spekulationerna kring Bermudatriangeln fortsätter dock med
oförminskad intensitet liksom  att fartyg och flygplan förklaras
saknade med jämna och ojämna mellanrum.

Kanske får vi aldrig veta hela sanningen ?

Ulf Wiberg
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I Wanaka, i ett vackert
landskap på Nya Zealands
sydö, finns ett intressant
museum kallat New Zealand
Fighter Pilots museum. Det
har ett flertal unika
flygmaskiner i samlingen.

New Zealand
Fighter Pilots

museum

Det är huvudsakligen en
privatperson, Tim Wallis, med
förflutet i hjortuppfödning som
skapat samlingen. Tim uppfyllde
sina barndoms drömmar genom att
först köpa en Mustang och sedan
en Spitfire att flyga i. Sedan
fortsatte samlingen att växa...

Museet är inte så stort, det består
av två hallar. Den ena är prydligt
inredd med utställningar av
föremål, motorer och några
flygplan och man får gå runt och
titta. Den andra är en hangar där
ett flertal flygplan står och där
underhållsarbete m.m. sker. Där
finns bara en balkong  där man får
titta ut över hallen.

Museet är fint, men inte
anmärkningsvärt om det inte vore
för en speciell sak: Tims samling
av flygplan är unik. Den har bl.a.
ett flertal Polikarpovflygplan i
flygande skick! I samband med
genetisk forskning för
hjortuppfödningen  upptäckte Tim
Wallis att det fanns sådana
flygplan att komma över i
Ryssland. Han utnyttjade sina
ryska kontakter för att efter

kommunismens fall
skapa ett bolag,
Avio Restorations,
som styrde renoveringsarbetena
med planen i Ryssland. En rysk
historiker anlitades för att söka
information om planen i ryska arkiv.
Efter tålmodigt arbete slutfördes
restaureringsarbetena 1999 och
sex stycken I-16 och tre I-153
provflögs.

Tim har också organiserat en
återkommande flygdag kallad
Warbirds over Wanaka där man
kan se dessa unika maskiner flyga.
Nästa gång är i april 2006. Det
vore nåt att besöka, det...

Läs mer på www.nzfpm.co.nz och
www.warbirdsoverwanaka.co.nz!

Text & foto: Anders W.

Lavochkin LA-9 i förgrunden, Polikarpov I-153 bakomPolikarpov I-153, i bakgrunden motorunderhåll på en
Spitfire

DH83 Fox Moth m.m.

Polikarpov
I-16

Hurricane och Polikarpov I-16
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GRIPEN 1-05, 2005-04-25, Vind 140/10

1 Anders Wallerman IFX 29
2 Lars Östling IFX 90
3 Lars Theodorsson IFX 245

GRIPEN 2-05, Datum 2005-05-16, Vind 220/10kt

1 Lars Östling IFX 78
2 Lars Theodorsson IFX 341
3 Jan Jonander KMH 465

GRIPEN 3-05, Datum 2005-05-30, Vind 280/7kt

1 Anders Wallerman IFX 53
2 Lars Östling IFX 62
3 Jan Jonander KMH 212

GRIPEN 4-05, Datum 2005-08-22, Vind 140/7kt

1 Lars Östling KEN 166
2 Krister Fersan KEN 175
3 Gert Eriksson KEN 333

GRIPEN 5-05, Datum 2005-09-05, Vind 260/9kt

1 Lars Östling IFX 50
2 Anders Wallerman IFX 85
3 Peter Purin KEN 410

GRIPEN 6-05, Datum 2005-09-19, Vind 260/10kt

1 Lars Östling IFX 51
2 Peter Purin KEN 160
3 Jan Jonander KEN 222

Aktuella landningstävlingsresultat
De tre bästa i varje tävling presenteras:


