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Ordförande har ordet 
 
Hej alla glada flygare 
 
Efter en skön sommar närmar sig hösten. Vi 
har haft flera fina helger den sista tiden med 
mycket flygning, vilket känns mycket bra. 
 
Flera medlemmar har ställt upp med diverse 
underhållsarbete på fältet och byggnaderna 
vilket verkligen har höjt nivån på anlägg-
ningen. Vi har ett avtal med golfbanans ägare 
så att de klipper gräset på fältet, vilket också 
har höjt kvaliteten på bana. Vi kommer även 
satsa på att förbättra konerna på banan. 
 
Flygskolan har fått en ny lärare, Matts som 
kommer att avlasta Håkan med flygningen. Vi 
ber att få hälsa honom varmt välkommen i 
klubben. Tomas Danielsson kommer snart att 
flyga upp som UL-B lärare, snart kan kanske 
även han kan vara med i Eurostar skolteamet. 
 
Styrelsen har diskuterat hur vi skall höja 
säkerheten på flygplatsen och vi har därför 
beslutat att arrangera två flygsäkerhets-
seminarier H50P med Sven Andersson. Sven är 
en mycket erfaren flygare och en utmärkt 
lärare. Seminarierna är den 6 och den 27 
oktober kl 18.30-21.30 på Kopparbergsgatan 
29 hos Peter Lohmeier. Tack Peter för att vi får 
låna din lokal. 
 
Seminarierna är helt gratis så passa på att gå 
dit. Anmälan sker till Johan Malmquist. Vi 
anser att flygsäkerhet är så viktigt att vi har 
bestämt att det är obligatoriskt att närvara vid 
något av tillfällen för de medlemmar som flyger 
i vår klubb. 
 
Till hösten kommer vi åter att ta upp 
diskussionerna om ett samarbete med Sturups 
flygklubb på Sturup. Flygplansflottan är under 
ständig diskussion på nästan varje styrelse-
möte och så skall det vara i en levande klubb. 
För närvarande pågår olika sonderingar. 
 
Till sist ber jag er alla att passa på att flyga lite 
extra nu innan vintern sätter in och sätter 
stopp för mycket av flygverksamheten. 
 
Med många flygarhälsningar 
 
Richart Bauer 
Ordförande, SFK  

En medlem i blickfånget 
 
Vem? 
Klubbens nya flyglärare, Matts B. 
 
Ålder?  
38 år. 
  
Bor?  
Staffanstorp. 
 
Sysselsättning? 
Civilingenjör inom risk- och säkerhets-
hantering. Just nu handlar det mest om IT-
säkerhet eftersom jag jobbar som konsultchef 
på ett IT-bolag. 
 
Flygutbildning? 
Utbildade mig till flygmekaniker redan i 
gymnasiet men gled över på annat i yrkeslivet. 
Började med PPL som del i en flygsäkerhets-
utbildning för några år sedan och har senare 
lagt till kommersiellt- och flyglärarcert. 
Jobbade under en period som flyglärare i USA. 
UL och UL-lärarbehörigheten kom relativt sent, 
efter det att jag kom tillbaka till Sverige. 
 
Flygtimmar? 
Ca 1500 h.  
 
Hur hittade du Söderslätts FK? 
Via Johan ”Tiger Moth” Wiklund, i samband 
med att vi bägge var inbjudna till samma 
flygdag i Danmark för ett par år sedan. Han 
trodde Söderslätts flygklubb kunde ha nytta av 
mig så jag slog Håkan en signal ”lite” senare. 
 
Vad fick dig att börja flyga? 
Jag har alltid velat flyga, exakt varför vet jag 
inte. 
 
Ditt värsta flygminne? 
Det finns en hel del mindre trevliga minnen 
men de som stör mig i efterhand är de som var 
ett resultat av min egen stupiditet. 
  
Ditt bästa flygminne? 
Finns ännu fler, min första soloflygning var 
den första riktigt intensiva upplevelsen. Sedan 
dess har det funnits andra starka upplevelser 
som flygningen tvärs över USA eller tillfällen 
när man lyckats ge någon elev en riktig aha-
upplevelse. Flygningen är en av de få sakerna 
jag upplevt i mitt liv som fortfarande kan ge 

mig ett riktigt intensivt 
glädjerus efter så pass lång 
tids utövande. 
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Det här skulle jag vilja uppleva inom flyget:  
Dagen då flygmyndigheterna inser att detalj-
reglering av småflyg inte med automatik höjer 
säkerheten. 
  
Det här visste du inte om mig (som inte rör 
flyg): 
Jag gillar euro-disco på alldeles för hög volym. 
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Matts B 
 

 

Flygskolan 
 
I sommar har fem UL-elever, varav en skolar 
till UL-A, lyckats flyga sina första EK-
flygningar. Därtill har vi fått sex nya 
certinnehavare. Ett stort grattis till: 
 
EK-flygarna 
Willy Hansson, UL-A (22/7) 
Mikael Jeppsson, UL-B (22/7) 
Erik Sagalara, UL-B (24/7) 
Per Melin, UL-B (16/9) 
Samir Youssef, UL-B (26/9) 
 
Certinnehavarna 
Patrik Giehler, UL-B (1/8) 
Marcus Lif, UL-B (1/8) 
Nils Westerlund, UL-B (1/8) 
Göran Nybom, UL-B (6/8) 
Ted Andersson, UL-B (8/8) 
Robert Bohlin, UL-B (19/9) 
 
För mer skolinfo, besök vår hemsida: 
www.estt.se  
 
 

Vad händer på klubben? 
 
Följande har hänt och är under arbete: 
  

 Dräneringsrör har grävts ner framför 
hangaren. Jord har lagts på och gräs såtts. 

 
 Svackan har fått ytterliggare en förbättring 

med mer jord. Nytt gräs har såtts och det 
ser ut som det ska kunna bli bra här 
under vintern. 

 
 Hangarerna har behövt bättras på med 

färg och några medlemmar har gjort det. 
Dock återstår en hel del jobb här, så snälla 
hugg tag i en pensel när ni är på fältet. 

Prata med Johnny P om vad som behövs 
göras. 
 

 En översyn av konerna pågår. En kostnad 
ska tas fram för att förbättra och 
komplettera. 

  
Det är kul att gräsklippningen kring stugan 
har skötts under en längre tid och att det är 
fint i rabatterna framför stugan. Vi har fått 
beröm på klubben! 
 
När vi hjälps åt blir det inte så mycket som 
varje enskild person ska göra. Och det blir 
roligare att komma ner till fältet! 
 
Jobba på! (Mellan flygturerna...) 
 

 Vad gör vi 2009? 
 
Nu drar sig huvuddelen av flygsäsongen mot 
sitt slut. Förhoppningsvis (och troligen) så kan 
vi flyga hela vintern. Vad går upp mot en 
flygtur en kall och frisk vinterdag? För att lyfta 
blicken och rikta den samma framåt, så 
funderar jag på nästa år. Vad skulle du vilja 
göra med ditt flygande och på klubben under 
2009? 
  
Några av mina tankar ventilerar jag här: 
 

 Flygdag: är det något som vi ska anordna? 
Visst tycker vi alla att det är kul och 
trevligt att fältet fylls med gästande 
flygplan. Även att allmänheten dyker upp 
är roligt och det ökar förståelsen för oss 
och förhoppningsvis hittar vi lite nya 
piloter. Dock kräver det en del planering 
och tid. Är det någon som känner sig 
manad att hålla ihop en sådan här dag? 
Kontakta mig i så fall. 
 

 Eskaderflygningar: borde vi kanske 
arrangera. Vi skulle då boka upp klubbens 
kärror och bestämma oss för ett 
utflyktsmål. Att ha ett mål ger betydligt 
mer än att ligga i varvet kring ESTT. Att 
dessutom dra iväg ett större gäng ger bara 
ännu en dimension till det roliga. Förslag 
på resmål mottages gärna. Även här får 
frivilliga anmäla sig till att hålla ihop det 
hela. 

 
 Klubbdagar: vad skulle vi kunna hitta på 

här? H50P-dagar/kvällar är något som jag 
hoppas vi får mer av framöver. Men vi 
skulle kunna försöka anordna temakvällar 
utöver det. Kanske någon kväll där vi 
pratar igenom GPS:en. Någon kväll där vi 
friskar upp radiosnacket. Kom med förslag! 
 

 Vad har du för mål med flygningen? Sätt 
upp mål inför nästa år och försök införliva 
dem. Då hittar du nya vägar att gå med 
ditt flygande och nya utmaningar. Själv  

 

 

 

http://www.estt.se/
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har jag satt som mål att jag ska flyga in 
mig på FCG, DA40 och Zephyr. Jag ska 
besöka minst en flygplats i Danmark och 
en i Tyskland. Jag hoppas även att besöka 
minst ett fly in. Så sätt ihop din mållista! 
Ventilera den på forumet vet ja´! 
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 Något mer? Tveka inte att höra av dig. 
 
Johan Malmquist 
Sekreterare, SFK 
 
 

H50P-kvällar 
 
Den 6 och 27 oktober kommer det att vara 
klubbkväll och vi kommer att prata kring 
H50P. Gästföreläsare är Sven E Andersson 
från Sjöbo Flygklubb som även är H50P instr-
uktör. Sven flyger mycket och delar väldigt 
gärna med sig av sina erfarenheter, både bra 
och dåliga. 
  
Träffarna äger rum på Kopparbergsgatan 29 i 
Malmö. Kvällarna är identiska och därför 
räcker det att komma på en. Dock är det 
obligatoriskt att närvara på en av dem. 
 

 
 
 
Styrelsen, genom 
Johan Malmquist 
 

 

Davis Weather Wizard III 
 
Så heter vår nya väderstation som nu har 
avlöst vår gamla ”trotjänare” LaCrosse. Den 
nya stationen kan bl a ge snabbare uppdater-
ingar, som nu är nere på en gång varannan 
sekund (jämfört med den förra som uppdate-
rade en gång var 32,5 sekund), mäta vindbyar 
och dominant vindvinkel samt att den anger 
vindens riktning med bättre precision, ner till 
1° (jämfört med tidigare 12,5°).  
 
Ett tack till Peter F och Henrik P som satt upp 
väderstationen och kopplat in den så att infor-
mationen visas på hemsidan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flygplanen 
 
Flygtidsuttag 
VKK är den enda maskinen som lyckats ta sig 
över den budgeterade flygtiden hittills (därav 

den gröna färgen). VLZ lyckades, trots 
Sunnelägret, inte riktigt ta sig hela vägen fram 
och FCG är inte heller uppe i sin budgeterade 
gångtid, där finns alltså all anledning att 
fortsätta flyga våra fina maskiner, även VKK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE-FCG 
Laddningslampan lyser vilket tyder på att ett 
el-fel finns någonstans i maskinen. FCG har 
varit utsatt för ett liknande fel tidigare som då 
åtgärdades och därefter upphörde. I lördags 
(27/9) flögs maskinen upp till Ljungbyhed för 
reparation och vi beräknar ha den tillbaka till 
veckan (v. 40). 
 
SE-VKK 
950-timmars service är utförd och transpond-
erantennen väntar på att bli monterad, i övrigt 
fullt flygbar. 
 
SE-VLZ 
Börjar närma sig sin 400-timmars service som 
ska utföras uppe i Höganäs måndag den 6 
oktober, beräknad servicetid är två dagar. 
Ferrypilot för flygning till Höganäs söndag den 
5 oktober samt för hemflygningen sökes, 
anmälan sker hos Johnny P. 
 
Johnny Petterson 
Biträdande motorflygchef, SFK 
 
Transponderantennen 
Som många säkert vet så gick den utvändiga 
transponderantennen ”hajfenan” av på VKK för 
ett tag sedan. En ny beställdes och levererades 
via Dansk Flygelektronik till oss förra veckan 
(vecka 39). Den ligger just nu och väntar på att 
bli monterad på flygplanet. 
 
Christer Boll 
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Skolchefen har ordet 
 
Det stormar kring vår flygklubb och sällan ligger 
vindriktningen i banan utan mest är det turbu-
lent sidvind, eller..? 
 
Fördelningen av flygtidsuttaget är ca 25 % 
oktober till mars och hela 75 % under 
sommarhalvåret april till september. Det är 
åter höst och dagarna blir allt kortare, vädret 
blir sämre och tiden som det går att flyga 
minskar. Kanske är det inte heller lika roligt 
att köra ner till fältet, vi har färre lediga dagar 
m m, allt bidragande till detta skeva flygtids-
uttag. uttag. 
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I år har den del av året som varit haft ovanligt 
dålig haveristatistik vad gäller allmänflyget i 
stort. Tredje kvartalet brukar vara det mest 
olycksdrabbade, låt oss hoppas att det inte blir 
så i år så siffrorna blir lite bättre. Haverier och 
i synnerhet de med dödsfall brukar innebära 
att det ställs nya och hårdare krav. Det är 
därför viktigt att vi alla bidrar till att visa vår 
förmåga och kompetens när det gäller att 
kvalitetssäkra vår verk-samhet. 

I år har den del av året som varit haft ovanligt 
dålig haveristatistik vad gäller allmänflyget i 
stort. Tredje kvartalet brukar vara det mest 
olycksdrabbade, låt oss hoppas att det inte blir 
så i år så siffrorna blir lite bättre. Haverier och 
i synnerhet de med dödsfall brukar innebära 
att det ställs nya och hårdare krav. Det är 
därför viktigt att vi alla bidrar till att visa vår 
förmåga och kompetens när det gäller att 
kvalitetssäkra vår verk-samhet. 
  
Vad kan då du själv göra för att bli säkrare i 
luften och på marken? Jag har summerat lite 
råd och tips: 

Vad kan då du själv göra för att bli säkrare i 
luften och på marken? Jag har summerat lite 
råd och tips: 
  

1. Flyg ofta! 1. Flyg ofta! 
De flesta flyger väldigt lite och sällan. 
Desto oftare du flyger, det behöver inte 
vara länge. 15 – 20 minuter och 3 – 6 
studsar varannan vecka, desto säkrare 
och skickligare blir du. Du har också 
lättare att hålla dig ajour med klubben 
och allt som händer om du oftare 
besöker flygklubben. 

De flesta flyger väldigt lite och sällan. 
Desto oftare du flyger, det behöver inte 
vara länge. 15 – 20 minuter och 3 – 6 
studsar varannan vecka, desto säkrare 
och skickligare blir du. Du har också 
lättare att hålla dig ajour med klubben 
och allt som händer om du oftare 
besöker flygklubben. 

  
2. Flyg målmedvetet! 2. Flyg målmedvetet! 

Boka in lite flygningar och bestäm 
(planera) vad du skall göra. Det finns 
ett egenträningsprogram på klubben – 
gå (flyg) genom detta eller delar av det 
då och då. Varför inte var tredje 
månad? Förutom egenträningspro-
grammet kan man göra en egen 
navigationsbana, beräkna den noga, 
preparera kartan med minutstreck och 
försöka precisionsnavigera. Det finns 
möjlighet att ladda ner resultatet från 
GPSen för att se hur man klarade sig. 

Varför inte flyga till ESMS och prata i 
radio?  
Bestäm före din flygning vad du skall 
göra, då får du ut mer av din hobby. 

Boka in lite flygningar och bestäm 
(planera) vad du skall göra. Det finns 
ett egenträningsprogram på klubben – 
gå (flyg) genom detta eller delar av det 
då och då. Varför inte var tredje 
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preparera kartan med minutstreck och 
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Varför inte flyga till ESMS och prata i 
radio?  
Bestäm före din flygning vad du skall 
göra, då får du ut mer av din hobby. 

  
3. Ta med någon flygkollega! 3. Ta med någon flygkollega! 

Delad glädje - dubbel glädje. Fråga 
någon om han/hon har lust att hänga 
med, kanske vet han något som är bra 
att kunna. Det kan vara radiokommu- 

Delad glädje - dubbel glädje. Fråga 
någon om han/hon har lust att hänga 
med, kanske vet han något som är bra 
att kunna. Det kan vara radiokommu- 
nikation eller hantering av GPS, 
navigeringstips eller bara sällskap tur 
och retur ESGV (Varberg) för inmun-
digande av en våffla. 

nikation eller hantering av GPS, 
navigeringstips eller bara sällskap tur 
och retur ESGV (Varberg) för inmun-
digande av en våffla. 

  
4. Flyg med flygläraren! 4. Flyg med flygläraren! 

Man glömmer, man utvecklar egna 
handhavanden och förfaranden. Flyger 
du sällan och/eller känner dig osäker 
på något, prata med en flyglärare. 
Kanske en dag när det råder sidvind 
eller sikten är lite sämre? 

Man glömmer, man utvecklar egna 
handhavanden och förfaranden. Flyger 
du sällan och/eller känner dig osäker 
på något, prata med en flyglärare. 
Kanske en dag när det råder sidvind 
eller sikten är lite sämre? 

  
Avsiktligen har jag inte gått in på regler och 
författningar. Det har kommit nya och de är 
många, inte alltid lättolkade. Avsikten är 
säkert god – nämligen att göra flygningen säker 
– men det är du själv och din förmåga som är 
den bästa garanten för säker flygning. 

Avsiktligen har jag inte gått in på regler och 
författningar. Det har kommit nya och de är 
många, inte alltid lättolkade. Avsikten är 
säkert god – nämligen att göra flygningen säker 
– men det är du själv och din förmåga som är 
den bästa garanten för säker flygning. 
  
När det gäller regler hoppas jag vi får några 
klubbträffar och möjligheten att informera och 
ta del av det som gäller under hösten och 
vintern. 

När det gäller regler hoppas jag vi får några 
klubbträffar och möjligheten att informera och 
ta del av det som gäller under hösten och 
vintern. 
  
För att återknyta till inledningen om stormar 
och sidvind så är det sällan perfekta 
förhållanden. Men visst kan man längta efter 
en vindstilla, iskall vinterdag med kristallklar 
arktisk luft och önska att man var i 
SKIDBACKEN! 

För att återknyta till inledningen om stormar 
och sidvind så är det sällan perfekta 
förhållanden. Men visst kan man längta efter 
en vindstilla, iskall vinterdag med kristallklar 
arktisk luft och önska att man var i 
SKIDBACKEN! 
  
Rekommenderad läsning: Rekommenderad läsning: 
H50P häfte: H50P häfte: 
20 Sidvind 20 Sidvind 
21 Omdrag 21 Omdrag 
24 Omdöme 24 Omdöme 
Dessa hittar du på: www.luftfartsstyrelsen.se 
sök H50P se Privatflygarens drifthandbok. 
Dessa hittar du på: 

  
Håkan Sjöberg Håkan Sjöberg 
Skolchef, SFK Skolchef, SFK 
  
  

www.luftfartsstyrelsen.se 
sök H50P se Privatflygarens drifthandbok. 

Flygplatstävlingen 2008 
 
Upplösningen av flygplatstävlingen 2008 ägde 
rum i klubbhuset söndagen den 28 september.  
 
Under tiden den 1 juni till den 31 augusti har 
medlemmarna haft möjlighet att samla in 
poäng i tävlingen genom att besöka andra 
flygplatser med klubbens plan. Ju längre bort, 
desto mer poäng. Gänget som var på flygläger i  
 
 
 
 

 

http://www.luftfartsstyrelsen.se/
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Sunne drog snabbt upp i topp och ifrån övriga 
medlemmar. Den andra halvan av tävlingen 
styr Fru Fortuna. Det är nämligen så att alla 
flygplatser som besökts poängsätts genom 
lottdragning. Lottpoängen adderas till 
distanspoängen och ger flygplatsen dess totala 
poäng. 

 övriga 
medlemmar. Den andra halvan av tävlingen 
styr Fru Fortuna. Det är nämligen så att alla 
flygplatser som besökts poängsätts genom 
lottdragning. Lottpoängen adderas till 
distanspoängen och ger flygplatsen dess totala 
poäng. 

5 

  
Vinnare i år blev Marcus Lif. Marcus samlade 
ihop 633 poäng vilket är nytt rekord. Han 
besökte inte mindre än 16 olika flygplatser 
under sommarmånaderna. För det nöjet får 
Marcus två UL-flygtimmar, som troligen 
kommer att omsättas ganska omgående.  
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Tvåa i tävlingen blev Nils Westerlund som 
samlade ihop 311 poäng och besäkte 10 
flygplatser.  
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samlade ihop 311 poäng och besäkte 10 
flygplatser.  
  
Tredje platsen togs av Jonas Enghage som var 
den i tävlingen som hade flest "egna" 
flygplatser, d v s sådana som ingen annan 
medlem hade besök. Två och trean får varsin 
flygtimme på UL. 
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den i tävlingen som hade flest "egna" 
flygplatser, d v s sådana som ingen annan 
medlem hade besök. Två och trean får varsin 
flygtimme på UL. 
  
Johan Malmquist Johan Malmquist 
  
  

Flygläger i Sunne 2008 
 
Flygning handlar inte bara om att flyga. 
 
Den 19 juli bar det av till Sunne. En lärare och  
sju elever satte kurs norrut, två i SE-VLZ och 
resten i bilar.  
 
Håkan och Mikael Jeppsson träffades tidigt på 
morgonen på ESTT och förberedde avfärd mot 
Sunne. Resterande deltagare satte kurs norrut 
i bilar. Efter Mikaels första sträcka var det Nils 
Westerlunds tur att ta över spakarna från 
Borås. Näst sista streckan tog undertecknad 
och sista biten flögs av Christian Merheim. Det 
studsades en hel del på vägen upp: 
Simmelsberga, Ljungbyhed, Ferringe/Ljungby, 
Smålandstenar, Borås (fullstop), Herrljunga, 
Ålleberg, Brännebrona (fullstop), Laxå, 
Karlskoga, Brattforsheden, Munkfors (fullstop), 
Sunne (fullstop). Vädret under dagen var sådär 
mittemellan, lite sol, lite regn, lite vind. Med 
lite kryssande var det ändå flygbart och 
uppresan löpte på utan problem både för 
LuddeZäta med besättning(ar) och de båda 
bilarna. 
 
Meningen var också att Tomas och Willy skulle 
flyga upp med triken men de valde det säkrare 
alternativet, att lasta PetterZäta på släp och 
köra upp istället.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Väl uppe hade Tomas fixat ett stort hus till oss 
alla (nästan). Det var inte så många sängar 
som vi trodde och några fick sova på golvet. I 
övrigt var stugan kanon, vackert belägen på 
gångavstånd från Fryken och inte långt med bil 
till flygfältet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagen efter ankomst samlades vi på flygfältet i 
Sunne men någon flygning blev det 
inledningsvis inte. Ett tungt regnväder låg över 
Sunne. Två Schweizare damp ner på fältet på 
förmiddagen p g a dåligt väder och lite 
flyghistorier utbyttes. Mitt på dagen klarnade 
det upp en aning och flygplanen kom i luften. 
Innan dagen var slut fick samtliga komma upp 
en liten runda. 
 
Under resten av veckan var vädret mestadels 
bra och det flögs sanslöst mycket. Lite 
smakprov: Mikael Jeppsson flög sin första EK, 
Erik Sagalara flög sin första EK, Willy Hansson 
flög sin första EK med triken, Göran Nybom 
flög EK-nav, jag flög DK-nav. Lars Maclennan 
flög in sig på UL-B. Ja, och så en hel del TGL 
och BDL förstås, både EK och DK. LuddeZäta 
var i luften i princip från morgon till kväll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredagen var vigd för hemresa. Jag tog 
spakarna för EK-nav till Borås via Karlstad och 
Herrljunga. En fantastiskt vacker nav över 
Vänern. I Borås tog Erik över och flög 
LuddeZäta till Höganäs för service via Öresten 
(fikapaus), Halmstad och Ängelholm. Tomas 
och Willy startade hemresan med triken strax 
innan mig och PetterZäta flögs från Sunne via 
Säffle, Falköping, Ljungby/Feringe och Skånes 
Fagerhult till ESTT. En liten nätt tripp på sex 
timmar! 
 
Som sagt. Flygning handlar för mig inte bara 
om att flyga. Jag var i luften totalt tio timmar 
under Sunneresan och tillbringade säkert 
minst det fem-dubbla på marken, på flygfältet. 
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Att se de andra flyga, berätta och lyssna på 
flyghistorier, se minen på någon som flugit EK 
för första gången och bara insupa atmosfären 
är för mig lika roligt och givande. Flygning är 
för mig inte bara loggad tid i luften utan lika 
mycket upplevelserna runtomkring. På sådana 
här resor får man verkligen uppleva flygning! 
Vart åker vi nästa gång? Säg till, jag är med!  
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Sist men inte minst ett stort tack till Sunne 
flygklubb! De uppvisade en fantastisk 
gästvänlighet och vi kände oss som hemma.  
 
Marcus Lif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Göteborg Aero Show 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag, Håkan S och Sten J bestämde oss för att 
gemensamt åka upp och besöka ”Göteborg Aero 
Show 2008” som arrangerades under helgen 
30-31 augusti. 
 
Åtta timmar bilfärd och en lång bilkö senare 
var vi på väg in mot entrén till Göteborg Aero 

Show. Lite segt att sitta i bilen så länge men 
Håkan förgyllde det hela med lite kaffe, kaka 
och flygsnack. Samtidigt som vi stod och köade 
fick vi dessutom se Mustangen flyga förbi uppe 
i det blå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Väl inne möttes vi av en lågsniffande, 
godisspridande helikopter och utav det andra 
SFK-gänget; Bernt-Olof L, Per N och Walter E. 
Efter en stunds diskussioner dånade en J-29 
”Tunnan” förbi oss, som gjorde ett par 
överflygningar. Efter ett tag börjar det suga i 
magen och vi bestämde oss för att äta. Efter att 
ha rekat ett antal matställen kom vi till slut på 
att inget kan väl vara bättre en sån här dag än 
riktigt militärkäk d v s ärtsoppa. Vad mer 
kunde man önska sig; fint väder, mycket 
flygplan, ärtsoppa i burken och i scannern 
hördes oavbrutet kommunikationen mellan 
tornet, flygplanen och helikoptrarna. 

Medverkande, Sunne:  
 
 
 
 
 
 
 

Håkan Sjöberg Lärare 
Mikael Jeppsson EV97 
Marcus Lif EV97 
Chrisitan Merheim EV97 
Göran Nybom EV97 
Erik Sagalara EV97 
Nils Westerlund EV97 
   
Tomas Danielsson Lärare Efter att magen fått sitt blev det lite rundtur 

för att kolla in flygplanen på lite närmare håll 
bl a Hawker hunter och JAS-39 Gripen där 
skyddsvakten ständigt gick fram och tillbaka, 
kunde det där varit skarpa grejer som var 
monterade under vingarna? Vampire, Hawker 
hunter, Tunnan och DC-3:an slutar aldrig att 
imponera med dess pilformade vingar och 
ljudet. Man får ju gåshud när de startar, i alla 
fall jag. 

Willy Hansson Trike 
Lars Maclennan Trike/EV97 

 
Precis när vi tittat färdigt på dessa skönheter 
ställde två Tiger moths upp och bjöd på en 
lugn och fin formationsflygning. Detta var dock 
bara lugnet före stormen, nämligen då YAK-55 
startade efter en viss tids väntan på en 
startande Airbus 320. Man kunde nästan 
känna g-krafterna i magen när man såg hur 
YAK-piloten utförde sina branta svängar, 
loopar, rollar m m  
 
Sist men inte minst, JAS-39 Gripen som nog 
bedövade många öron men samtidigt bjöd på 
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godis för ögonen. Men som mycket annat tar 
det till sist slut. På vägen ut möttes vi av några 
luftballonger som precis höll på att sättas upp. 
Efter det var det dags för bilen igen, i dryga två 
timmar innan vi tog en liten bensträckare 
tillsammans med en kaffe utanför Halmstad i 
solnedgången. 
 
Kort sammanfattat, mycket trevlig dag även om 
flygningarna kunde varit lite mer intensiva. 
 
Robert Bohlin 
 
 

En av våra flygargrannar –  
Hässleholms FK 
 
Hässleholms FK, på Bokeberg (Hässleholms 
Flygplats – ESFA). 
 
Hässleholms Flygklubb www.hlmfk.se är en 
relativt liten men välmående flygklubb. 
Föreningen bildades 1969, vilket betyder att 
det är dags för 40-årsjubileum nästa år. 
Flygklubbens flotta har på senare tid gått från 
att vara TMG-baserad (motorseglare) till UL- 
och normalklassade flygplan, idag äger man en 
Atec Zephyr och en PA28, och en kändis från 
Söderslätt, SE-VIR, är även tillgänglig för 
klubbens medlemmar. Till detta kommer ett 
antal privatägda kärror – idag är det i det 
närmaste fullt i hangaren! Flygklubben 
bedriver skolning till UL-B.  
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Flygklubben huserar på Bokeberg, beläget 
ungefär mitt emellan Hässleholm och Vinslöv. 
Fältet består av två banor i riktning 04-22, 
men endast en bana är i bruk för att låta den 
andra vila och ”gosa till sig”. Fältet är ett av de 
nyaste i Skåne och togs i bruk 2000. Tidigare 
höll flygklubben till på Vankiva men när 
kommunen valde att dra väg 21 över detta fält 
byggdes ett nytt flygfält. Fältet är mycket 
välgjort med hårdgjorda, dränerade gräsbanor, 
vilket gör att flygfältet kan hålla öppet under 
vinter och vår, när många andra fält tvingas 
stänga på grund av väta. Att flygplatsen är 
belägen helt i G-luft gör Bokeberg till ett 
populärt mellanlandningsfält för långväga 
resenärer. Under sommaren brukar åtskilliga 
danska och tyska besökare synas, liksom 
svenska maskiner på långresa. Det enda man 
bör tänka på är närheten till Kristianstads 
TMA som ligger över Vinslöv på 1700 fot. På 
fältet kan man mot kontanter tanka 91/96 UL.  
 

Sommarmånaderna är den mest aktiva tiden 
hos Hässleholms Flygklubb, då man varje 
onsdag arrangerar Våffel-FlyIn. Den trogne 
Kurth står i köket och gräddar våfflor för glatta 
livet och det är inte ovanligt med över 20 
besökande flygplan – till det åtskilliga 
markbundna besökare. Bokeberg har under 
2008 blivit ett populärt utflyktsmål för boende 
i närområdet och under sommaren noterades 
upp mot 70 besökare under de finaste 
kvällarna. Nytt för året var viltgrillat från 
närbelägna Skånska Vilt – burgare & korv, ett 
gott och populärt alternativ för den hungrige!  
 
Varmt välkomna till Hässleholm Bokeberg! 
 
Hans Pålsson 
Flygare, Hässleholms FK 
 
 

Röde baronen 
 
Baron Manfred von Richthofen 
hade inte en tanke på att bli 
flygare när första världskriget bröt 
ut 1914. Han hade följt i sin fars 
fotspår och redan från elva års 
ålder börjat utbilda sig vid en 
disciplinfylld officersskola. Det 
stod tidigt klart att han var en 
slagskämpe som fann sin drivkraft 
i de fartfyllda striderna till häst. 
Men när han så placerades vid 
fronten i en av de otaliga 
stinkande, leriga och sönder-
bombade skyttegravarna började 
han längta efter något annat. 
Något mer ärofyllt. Flygplanen som 
ofta flög ovan honom lockade mer och mer. 
Visserligen utförde piloterna inga strider vid 
den tidpunkten – deras huvuduppdrag var 
spaning och fotografering – men det är lätt att 
förstå baronens längtan bort från skytte-
gravarnas stank.  
 
Richthofen var emellertid officer och som 
officer flög man inte. 1915 klev han dock upp i 
passagerarsittbrunnen på ett spaningsflygplan 
och följde med på sitt första uppdrag i luften, 
att navigera. Två veckor och femton flygturer 
senare fick han sin nya rang som flygspanare 
och rutinuppdragen följde därefter på 
varandra. På kort tid förändrades dock 
flygspanarnas vardag drastiskt. Från att vara 
relativt ofarliga uppdrag började flygningarna 
kräva mer och mer beväpning och många flög 
omkring med gevär eller fast monterade 
kulsprutor i planen. Ensitsiga maskiner blev 
även vanligare och en synkroniserings-
mekanism mellan kulspruta och propelleraxel 
möjliggjorde att eld kunde ges framåt över 
motorhuven. De första regelrätta strids-
flygplanen hade sett dagens ljus. 
 
Av en händelse hamnade Richthofen under en 
permission i samma tågkupé som en man vid 
namn Oswald Boelke. Boelke hade snabbt 
blivit något av en hjälte i tyskland. Dels tack 
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vare sina framgångar i luftstrider men även 
tack vare tyskarnas kraftfulla propaganda. 
Även Richthofen hade imponerats av Boelkes 
framgångar och efter tågresan ansökte 
Richthofen omedelbart till pilotutbildningen. 
Redan innan ansökningen bifölls skulle han 
dock bli inblandad i sin första luftstrid. Under 
ett rutinuppdrag med en maskin utrustad med 
kulspruta fick Richthofen och hans pilot 
kontakt med ett franskt flygplan. Richthofen 
knackade piloten i ryggen för att göra honom 
uppmärksam på sällskapet i luften. Piloten 
svängde upp parallellt med deras fiende och 
under någon sekund stirrade besättningarna 
på varandra innan bägge öppnade eld.  
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på varandra innan bägge öppnade eld.  
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Stridstaktiken påminde mest om forna tiders 
örlogsfartyg som i dödsförakt avlossade 
bredsidor med kanonkulor mot varandra. 
Plötsligt vinglade det franska planet till och 
dök ned i en hopplös spinn som slutade i en 
lika oundviklig krasch. Richthofen var 
extatiskt, han hade vunnit sin första luftstrid! 

Stridstaktiken påminde mest om forna tiders 
örlogsfartyg som i dödsförakt avlossade 
bredsidor med kanonkulor mot varandra. 
Plötsligt vinglade det franska planet till och 
dök ned i en hopplös spinn som slutade i en 
lika oundviklig krasch. Richthofen var 
extatiskt, han hade vunnit sin första luftstrid! 
  
  
  
  
  
  
  
  
Richthofen antogs till pilotutbildningen men 
genomgick den med måttligt intresse. Hans 
fokus var att lära sig flyga och strida i luften – 
inte att lära sig hur motorn fungerade. Enligt 
sägnen slutade hans första kontrollflygning 
med en bedömningslandning. De enda 
problemet var att Richthofen inte alls 
behärskade detta moment. Det hela slutade 
med en rejäl krasch som baronen lyckligtvis 
undkom med livet i behåll. Den efterföljande 
kontrollflygningen slutade lyckligare och Baron 
von Richthofen fick sitt efterlängtade 
flygcertifikat. 
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Bara två dagar efter ankomsten till sitt 
flygförband på västfronten vann han sin första 
officiella luftstrid. Över Frankrike sköt han ned 
ett engelskt plan och återvände stolt hem för 
att registrera segern. Hans ilska visste inga 
gränser när det visade sig att eftersom planet 
störtat på franskt territorium räknades inte 
hans seger. Rasande återvände Richthofen 
direkt till sitt flygplan, lättade och gav sig av på 
jakt efter ett nytt offer. Det dröjde inte länge 
innan han upptäckte ett engelskt spaningsplan 
som han gjorde processen kort med. Nu hade 
han äntligen sin första verifierade ned-
skjutning av ett fiendeplan.  
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Baronen återvände på kvällen till platsen där 
det engelska planet kraschat. Han skruvade 
loss plåten på vilken planets serienummer var 
graverat och tog med souveniren hem igen. Att 
samla flygplanssouvenirer blev något som 
Richthofen kom att ägna en hel del tid åt. I 
hans rum på föräldragården kunde man efter 
hans död hitta mängder av attiraljer som han 
under sin karriär som stridspilot tagit från 

nedskjutna flygplan. För att fira sin seger 
beställde baronen en silverpokal från en 
silversmed i Berlin. På pokalen lät han 
ingravera datum för nedskjutningen samt 
flygplansmodellen han skjutit ned. Hans första 
mål var att eliminera åtta fiendeplan eftersom 
man då tilldelades den eftersträvansvärda 
orden ”Blue Max”. Och för varje luftstridsseger 
lät han tillverka en ny silverpokal.  
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Oswald Boelke, som bidragit till att 
Richthofens ansökt till pilotutbildningen och 
som nu hade hela tjugofem nedskjutningar på 
sin meritlista, hade fått i uppdrag att skapa ett 
elitförband med de bästa stridsflygarna i 
landet. Han kontaktade Richthofen som såg 
detta erbjudande som en chans att få 
draghjälp i sin jakt på åtta segrar och Blue 
Max-orden. Boelke hade dessutom en mycket 
pragmatisk syn på luftstrider. Han analyserade 
varje luftstrid i efterhand och utarbetade en 
uppsättning förhållningsregler för hur en 
luftstrid skulle utföras. Dessa kom att kallas 
”Dicta Boelke” och Richthofen, som tidigare 
inte haft mycket till övers för regler, anammade 
dessa i förhoppning om att de ytterligare skulle 
hjälpa honom att uppnå sina mål. 
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» träffades han av en 
kula i huvudet och 

hans flygplan 

hamnade i spinn « 

  
Slumpen ville dock annat, när baronen 
slutligen eliminerade sitt åttonde plan hade 
flygministeriet beslutat att höja gränsen till 
elva plan eftersom en uppsjö av piloter nu 
närmade sig åtta nedskjutna plan. Richthofen 
blev rasande över denna upplevda oförrätt och 
skrev hem till sin mor och beklagade sig. I 
november 1916 sköt han dock ned Englands 
mest meriterade pilot, Lenoe Hawker, och 
därmed hade baron von Richthofen eliminerat 
elva fiendeplan och erhöll den hett 
eftertraktade Blue Max-orden.  
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Vid det här laget hade Richthofen målat sitt 
plan illrött. Detta sågs inte med blida ögon av 
hans överordnade men med sin spirande 
hjältestatus lät de honom hållas. Den 6 juli 
1917 upphörde dock Richthofens oavbrutna 
tur. Under ett uppdrag träffades han av en 
kula i huvudet och hans flygplan hamnade i 
spinn. Trots denna allvarliga skada lyckades 
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baronen räta upp sitt plan och landa det i ett 
helt stycke på en liten gräsplätt. När hans 
landsmän anlände till platsen hängde han 
livlös mot instrumentpanelen på sitt illröda 
flygplan. Richthofen överlevde som genom ett 
mirakel och inte nog med det, han tillfrisknade 
dessutom snabbt och var fort uppe i luften 
igen. Vid sextio segrar och lika många pokaler 
infördes ett importstopp för silver och han fick 
avbryta sin tradition. Baron von Richthofen 
fortsatte dock att skjuta ned fiendens flygplan 
och han gick numera under smeknamnet 
”Röde Baronen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 21 april 1918 lyfte så baron von 
Richthofen på väg till det uppdrag som även 
skulle bli hans sista. Under flygningen fick han 
kontakt med en nybörjare inom stridsflyget, 
Wilfred May. May hade fått instruktioner att 
hålla sig på avstånd men frestelsen blev för 
stor när han såg Röde Baronens flygplan. May 
kastade sig efter honom och avlossade 
kulkärve efter kulkärve mot den levande 
legenden. Det dröjde naturligtvis inte länge 
innan rollerna var ombytta och May fann sig 
själv jagad av baronen. Desperat sjönk May 
ned mot marken och passerade fronten på 
endast tio meters höjd. Märkligt nog följde 
baronen efter, trots att detta stred mot de 
regler om luftstrid han normalt slaviskt följde. 
Både de engelska och franska marktrupperna 
sköt intensivt efter hans flygplan. Plötsligt 
upptäckte den skräckslagne May att baronen 
inte längre följde honom. När han tittade bakåt 
såg han istället det röda planet skruvade sig 
ned mot marken mot en oundviklig och dödlig 
krasch. 
 
Richthofen var en mycket erfaren och skicklig 
stridspilot och naturligtvis fullt medveten om 
riskerna med markeld. Vidare följde han alltid 
de upplagda reglerna kring luftstrider och var 
känd för att inte ta onödiga risker utan istället 
satsa på säkra kort. Med detta i tanke verkar 
hans beslut, att ge sig in på låg höjd över 
markeld, som ett atypiskt beteende. Teorier 
har framlagts om att det skulle vara hans 
tidigare huvudskada som framkallat en lättare 
hjärnskada och att denna spelade en 
avgörande roll i hans död. Denna teori stöds 
även av Richthofens beteende efter huvud-
skadan som enligt vittnen stämde väl överens 
med det beteende hjärnskadade patienter 
uppvisar. En annan möjlighet är att den 
rutinerade baronen trots allt upplevde en 
ackumulerad stridsstress som fick honom att 
släppa på sina normala säkerhetsåtgärder. 
Andra teorier pekar på det faktum att det på 

Richthofens dödsdag blåste kraftigt i rakt 
motsatt riktning mot den förhärskande i 
området och att planets markfart var närmare 
200 km/h istället för de vanliga 120 km/h. 
Detta kunde ha fått honom att komma in över 
fiendeland fortare än beräknat. Vidare var 
baronen dessutom fullt medveten om det 
faktum att Tyskland hade kniven på strupen 
och att den strid han var engagerad i var hans 
fosterlands sista chans att vinna kriget. I en 
sådan situation är det mycket svårt att skilja 
extremt mod från dumdristighet. 
 
Vad vi vet i dag, är att Baron Manfred von 
Richthofen dog av en kula som passerade rakt 
igenom hans kropp och som orsakade stor 
skada. Trots detta lyckades Richthofen landa 
sitt plan i ett stycke men dog troligtvis 
omedelbart därefter. Kulan var avfyrad från en 
sådan vinkel att markeld inte kan uteslutas. 
Detta är också den teori som de flesta experter 
i dag är eniga om. Vad vi däremot vet med 
säkerhet är att den Röde Baronen vann 
åtminstone 73 luftstrider och att ett antal 
andra segrar i luften dessutom troligen aldrig 
noterats. Ett faktum som ytterligare spär på 
hans status som flygande legend är att han 
under större delen av sin luftburna karriär 
slogs mot en flygplansflotta som var honom 
överlägsen ur rent teknisk synvinkel. Detta 
hindrade honom ändå inte från att kasta sig in 
i den ena striden efter den andra och slutligen 
erhålla en klassisk hjältestatus som än i dag 
fascinerar forskare såväl som lekmän. 

 
 
 
 
 
 
 
Nils Westerlund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Månadens miniteoritest 
 

1. På vilket avstånd från banan kan du använda 
uttrycket ”lång final”? 

a) När finalen är längre än jag brukar flyga 
b) 2-4 Nm 
c) 4-8 Nm 
d) När jag är mer än 8 Nm bort men avser gå direkt till final 

 
2. Om du får ”klart inflygning” på en kontrollerad 

flygplats. Hur får du flyga då? 
a) Fram till trafikvarvet börjar 
b) Fram till sväng in på bas 
c) Fritt men absolut inte sjunka 
d) Fram till tröskeln på klarerad bana 

 
3. Du har drabbats av radiobortfall. Vad betyder den 

optiska signalen ”gröna blink” från tornet? 
a) Klart landa 
b) Ge plats för annat flygplan 
c) Landa på denna flygplats 
d) Återvänd för landning 

Fly in: oktober - december 
 
Alla stora fly in är över för säsongen. 

 Källa: KSAK 

Rätt svar: c, d, d.
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