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The return of ESTT Sky News 
 
Efter ett antal års uppehåll av flygklubbens 
egna nyhetsbrev är det nu dags att blåsa liv i 
den gamla traditionen igen. Det nyhetsbrev 
som förr hette Skynews och gick ut till 
Trelleborgs Flygklubbs medlemmar har nu bytt 
namn till ESTT Sky News och kommer numera 
att ges ut i digital PDF-form via e-mail och på 
klubbens egen hemsida. 
 
Tanken är att detta nyhetsbrev ska ges ut 
kvartalsvis med detta nummer som första 
utgivningen. Innehållet i nyhetsbrevet är tänkt 
att vara så varierat som möjligt så att alla ska 
ha en chans att hitta något som just de själva 
gillar men dessutom så att medlemmarna ska 
kunna få ett helhetsperspektiv på klubben.  
 
För de nytillkomna medlemmarna, och givetvis 
även de som varit med ett tag, är tanken att en 
presentation av någon i klubben ska finnas 
med i nyhetsbrevet för att man på så sätt ska 
kunna få ett hum om vem som är vem i 
klubben även om man inte är på fältet så ofta. 
 
Givetvis tar vi emot alla era bidrag (både text 
och bilder) till artiklar i nyhetsbrevet och ser 
gärna att ni också deltar i utvecklandet av 
brevet genom att förmedla era synpunkter och 
idéer till oss. 
 
Kontakta oss på: skynews@estt.se 
 
Trevlig läsning och mycket flygning önskar 
Redaktionen - Sky News 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande har ordet 
 
Hej alla flygentusiaster! 
 
Våren är här och lusten till att flyga tilltar som 
en funktion av det allt finare vädret. Arbete 
med att planera SM är igång under ledning av 
Håkan. Det är verkligen kul att vi har blivit 
tillfrågade om att hålla detta evenemang och 
det kommer att betyda mycket för flygklubben 
om vi lyckas att göra det bra. Vi kommer att 
behöva hjälp från er medlemmar så vi ber att 
få återkomma med detta längre fram. 
 
En grupp är igång med att försöka förbättra 
fältet. Själv håller jag täta kontakter med 
kommunen för att försöka få hjälp med 

tillfartsvägen, parkeringen och ytorna i och 
utanför hangarerna.  
 
Vi räknar med att tillsätta en grupp 
medlemmar som skall undersöka om det är 
realistisk att anskaffa en tredje UL B-maskin 
och i så fall vilket fabrikat. 
 
Flygtidsuttaget har av förklarliga skäl (det usla 
vädret) varit något lågt men det är vår 
förhoppning att det ökar när leran och vattnet 
försvinner från flygplatsen.  
 
Flygskolan är också i full gång, hoppas nu att 
vädret håller. Vi håller även i år på med UL A 
trikeskola på försök.  
 
SE-FCG kommer att få en mycket behövlig 
renovering av stolarna i planet. 
 
Så välkommen ut till Sveriges finaste flygplats, 
helt byggd av medlemmarna och utan någon 
som helst statliga bidrag. Det står tre fina 
maskiner och väntar. 
 
Richart Bauer 
Ordförande, SFK 
 
 

En medlem i blickfånget 
 
Hej på er 
 
Jag tänkte ta tillfället i akt och presentera mig 
för er. Min flygarkarriär startade som modell-
flygare vid de yngre tonåren för att sedan ta 
vägen över hängflyget till det ultralätta flyget.  
 
-97 tog jag mitt ul-cert i Askersund. -04 
utbildade jag mig till ul-instruktör där jag även 
träffade Håkan för första gången. Nyligen flög 
jag in mig på UL B och jagar lite tid för att 
kunna lägga till UL B i min lärarbehörighet. 
  
Jag bor i Kävlinge, tre barn (tvillingar) döttrar 
på 11 år samt en son på 5 år. Jobbar som 
försäljare till vardags. Är lite blyg av mig och är 
mycket dålig på att hälsa på folk jag möter. Så 
ta inte illa upp om jag inte hälsar på er. 
 

© Sten Tecknare

Vänligen  
Tomas Danielsson 
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Flygskolan 
 
Just nu är det ca 30 elever som skolar och en 
teoriklass som börjar närma sig provdags. 
Bland eleverna finns det några som är i 
slutskedet av sin utbildning och i stort sett 
bara har uppflygning kvar.  
 
Håll ut, det fina vädret kommer! 
 
 

Är du elev? 
 
Häng med vet jag! 
Är du elev, och väntar på att få flyga själv? 
Häng då med andra piloter i klubben, när de 
åker iväg någonstans. Det är en ypperlig chans 
att få lyssna på lite radio, träna navigering eller 
bara få komma ifrån trafikvarvet. Onsdagar 
bär det ofta av till Hässleholm för smaskiga 
våfflor. Boka vi upp alla tre planen så kan vi 
totalt åka åtta stycken! Kolla i BokaPlan och 
tveka inte att fråga om det finns platser kvar. 
 
Till piloterna i klubben: 
Ska du ut och bara ta en runda själv?  
Plocka med någon till, så blir det minst 
dubbelt så roligt! 
 
 

Mentorskap - något för Söderslätt? 
 
Hur tycker du som elev och ny i klubben det 
hade varit att ha en mentor/kontaktperson att 
ringa till när det gäller frågor om klubben? 
Eller bara fråga om du kan hänga med nästa 
gång personen ska ut och flyga? 
 
Hur tycker du som redan är flygande medlem 
det hade varit att få dela med dig av den 
erfarenhet du har samlat på dig? 
 
Syftet med mentorskap skulle vara att man 
som ny enklare kunnat komma in i klubbens 
rutiner och kunna ställa frågorna som kanske 
känns jobbiga att ställa när klubbstugan är 
full av gamla rutinerade ”Biggles”. Att vara 
mentor ska givetvis vara en frivillig uppgift, och 
något man ska få anmäla sig till.  
 
Jag vill i och med denna korta text undersöka 
intresset. Och det gäller både att få en mentor 
och att vara mentor.  
 
Skicka gärna dina funderingar och förslag till:  
johan.malmquist@glocalnet.net 
 
 

Få rätt på inbetalningarna 
 
Det har varit lite problem vid inbetalningar för 
flygningarna. Svårigheten har varit att spåra 
vissa avsändare p g a att det inte anges vem 
som skickat in pengarna. För att få rätt på 
detta när du betalar via internetbank, ange 
avinumret i meddelanderutan. Det före-
kommer även slarv med ifyllandet av reste-
rande information i avierna. De måste alltså 

fyllas i med namn, flygplansbeteckning, tid och 
timtaxa. 
 
Kan du bidra med något till 
ekonomigruppen? 
Vi skulle behöva lite hjälp med att hantera 
avier m m. Är du intresserad?  
 
Maila in till: lennart@hobbit.se  
 
Lennart Gustafson 
Kassör, SFK 
 
 

Vad händer på klubben? 
 

 Just nu jobbas det hårt för att få bukt med 
vattenproblemen, både på banan och på 
övriga flygplatsområdet. 

 
 Stugan har grovstädats men fortfarande 

kvarstår en del att göra för att den ska 
börja bli fräsch. Ta gärna ett handtag när 
du är där. Det är det lilla som gör 
helheten! 

 
 Flygplanen skulle behöva sin årliga 

omgång tvätt och vaxning. Rena flygplan 
ger mindre motstånd och dessutom ser de 
trevligare ut när vi besöker andra 
flygplatser runt om i Sverige. Förslag på 
dag kommer. Kan du inte hela dagen, så 
kom ner en runda bara. 

 
Egna funderingar? 
Har du några egna förslag på aktiviteter och 
åtgärder som du tycker behövs i klubben? 
 
Tipsa då gärna om förslagen på aktiviteterna 
eller ännu hellre, berätta på vilket sätt du kan 
hjälpa till i klubben.  
 
All hjälp är bra hjälp! 
Maila in till: johan.malmquist@glocalnet.net 
 
 

Vem sköter servicen och besvarar 
frågor kring flygplanen? 
 
Om du upptäcker att det snart är dags för 
service på något av flygplanen så vänligen 
kontakta någon flygplansansvarig i klubben.  
 
Ansvarsfördelningen hittar du nedan: 
 

 FCG - Johan Wiklund 
 VKK/VLZ - Per Norén 
 Ferryflygningar - Johnny Pettersson 
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När det är ca 10 timmar kvar till service, 
vänligen skicka ett mail eller ring till respektive 
ansvarig beroende på vilket flygplan det gäller. 
Service görs i intervall om 50 timmar, d v s vid 
50, 100, 150 timmar o s v. 
 
Flygtidsuttag 
Vädret har återigen spelat flygtidsbudgeten ett 
spratt samtidigt som FCG hamnade på service 
ett tag. Dessa saker gör att vi ligger lite efter 
budget just nu men inget är för sent för att ta 
igen! 
 
Flygtid t o m mars: 
  
VKK+VLZ 71:05 - Budget 100:00 
FCG 11:10 - Budget 29:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsmötet 
 
Årsmötet genomfördes lugnt och utan någon 
större uppståndelse. Det mesta hade 
avhandlats på flygplansmötet några veckor 
tidigare. Dock skedde några förändringar i 
styrelsen. Bo-Lennart Johansson och Gunnar 
Lundbergh tackade för sig och klubben tackar 
dem för en fin insats. Dessutom valdes en ny 
motorflygchef och det var Johan Wiklund som 
tog över efter Johnny Pettersson. 
 
Efter årsmötet så ser styrelsen ut som följer: 
 
Ordförande Richart Bauer 
Vice ordförande Peter Lohmeier 
Kassör Lennart Gustafson 
Sekreterare Johan Malmquist 
 
Ledamot Jonas Holmström 
Ledamot Patrik Lerpard 
Ledamot Stephane de Tavernier 
 
Suppleant Christer Boll 
Suppleant Sven Fagerlund 
 
Kontaktinfo:http://www.estt.se/front/index.p
hp/en/Generellt/Styrelse.html  
 

Ladda för flygplatstävlingen 
 
I år kör vi som vanligt flygplatstävlingen. 
Tävlingsperioden blir lika, nämligen 1 juni till 
31 augusti. Poäng fås genom att besöka andra 
flygplatser. Poängen beräknas med avseende 
på distansen samt lottpoäng. Mer detaljer 
kommer i separat utskick. Håll utkik! 

 Vad är Svenska Mästerskapet i 
Precisionsflyg? 
 
Söderslätts flygklubb har åtagit sig att 
arrangera Svenska Mästerskapet i Precisions-
flyg 2008. Som framgår så handlar det om 
tävling i att flyga med största möjliga precision. 
Tävlingen är uppdelad i tre moment, 
precisionsnavigering, spaningstävling och 
precisionslandningstävling. En annan flyg-
tävlingsform är aerobatic eller avancerad 
flygning som har sitt eget SM. 
 
Precisionsnavigering 
Ett flygplan rör sig i en luftmassa, denna 
luftmassa rör sig i förhållande till marken 
beroende på rådande vindar. Flygplanets 
färdväg i luften är alltså annorlunda än dess 
färdväg över markytan. Blåser det från sidan 
så måste piloten kompensera kursen och 
farten blir då, i förhållande till marken, lägre 
eller högre beroende på mot- eller medvinden. 
Piloten måste före flygningen beräkna sin 
avdrift och sin fart i förhållande till markytan. 
Detta kallas ”färdplansberäkning”. 
 
I precisionsflygning får piloten en given 
flygbana och skall inför flygning av denna 
utföra en färdplansberäkning. Färdplans-
beräkningen utgör sedan underlag för den 
flygning som är precisionsnavigeringen. Här 
skall piloten ta sig från startpunkten via 
brytpunkter till målpunkten med en så exakt 
tidhållning som möjligt. Det handlar om 
sekundavvikelser om man vill bli svensk 
mästare. 
 
Spaningstävling 
För att skilja de tävlande åt och samtidigt få en 
bekräftelse på att piloten följt den tänkta 
flygvägen skall han genom ”spaning” identifiera 
bokstäver i start-, bryt- och målpunkterna. 
Förutom dessa bokstäver så läggs det ut 
dukmål i form av olika tecken i terrängen längs 
flygvägen. Piloten tilldelas också, före start, 
upp till åtta fotomål som tagits längs 
färdvägen. Piloten skall genom ”spaning” hitta 
och identifiera bokstäver, foto- och dukmål. 
 
Precisionslandningstävling 
Ett flygplan måste landas efter flygning. Att 
landa är det svåraste och viktigaste momentet 
vid en flygning. För att piloten skall visa sin 
kompetens så skall han i detta moment utföra 
fyra olika landningar och sätta ner flygplanets 
landningsställ exakt på en linje eller så nära 
denna som möjligt. De fyra olika landningarna 
som skall utföras är; normal motorlandning, 
motorlandning över hinder samt två simu-
lerade nödlandningar, varav det under den ena 
ej är tillåtet att använda klaffar som 
underlättar landningen. 
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Poäng/prick-belastning 
I de olika momenten belastas piloten med 
prickar för avvikelser. Vid navigationsflygning, 
för varje sekund som han är för tidig eller 
försenad, missade spaningsmål ger prickar och 
sedan ger varje meter som landningsstället tar 
mark, före eller efter, ”nollinjen” också prickar. 
 
Vem vinner? 
Den som sammantaget har lägst prick-
belastning koras till Svensk Mästare. 
 
Håkan Sjöberg 
Skolchef, SFK 
 
 

Fly in: april - juni 
April 
-- 
Maj 
3/5 Veteran-fly in, Västerås 
3/5 H50P, Eksjö 
 
17/5 H50P, Eksjö 
17/5 Fly in, Örebro: INSTÄLLT 
17/5 Safaritävlingen, Linköping 
 
24/5-25/5 Flygdag, Västerås Flymuseum 
24/5-25/5 Fly in - LFK 75 år, Linköping 
 
28/5 Våffel-fly in, Hässleholm 
(Fortsätter varje ons t o m aug) 
 
31/5 Ludvikasvängen, Ludvika 
31/5 Moth-fly in, Västervik 
31/5 Safir-fly in, Ljungbyhed 
Juni 
6/6 Fly in, Lidköping 
7/6-8/6 EAA-fly in, Barkaby 
 
13/6-14/6 SM: Prec.flygning, Söderslätt 
13/6-15/6 KSAK Ungd-läger, Kungsängen 
14/6 Fly in, Kungsängen 
14/6-15/6 Modellflygdagar, Barkaby 
 
27/6-29/6 Europa-fly in, Skövde 

 Källa: KSAK 
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