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Ordförande har ordet 
 
Hej alla flygare 
 
Nu har ytterligare ett framgångsrikt flygår 
passerat och vi kan konstatera att VKK och 
VLZ nästan kom upp till de budgeterade 
timmarna i klubbens budget, för FCG blev det 
tyvärr sämre. Därför prövar vi nu, i 2009, ett 
annat debiteringssystem där alla fasta kost-
nader erläggs separat och i förskott för flyg-
planet, och endast de rörliga debiteras löpande 
i förhållande till antalet flugna timmar. 
 
Under 2008 har vi bland annat gjort följande 
Hållit ett SM som fick mycket beröm 
runtomkring i flygarkretsar och åter satte 
ESTT på kartan. Tack alla ni som ställde upp. 
 
Startat upp myWebLog under året, som tycks 
fungera över all förväntan. 
 
Engagerat H50P kurser där fler är planerade 
till våren. 
 
Vi har utarbeta ett samarbetsavtal med Sturup 
flygklubb som är näst intill färdigt och som 
kommer att påbörjas under våren. 
 
Delat ut Sven-Erik Anderssons minnes fonds 
stipendium till Sven Kristensson och Håkan 
Sjöberg. 
 
Slutligen har vi även försökt att förbättra 
servicen av flygplanen med en servicegrupp så 
att servicen skall fungera bättre i det dagliga. 
 
Vintern är här! 
Så här i vintertider gäller det att ta extra god 
tid på sig när man skall flyga. Förvärm gärna 
motorn när det är riktigt kallt samt kolla extra 
noga att ingen is eller snö finns på vingarna 
eller på flygplanskroppen innan ni startar.  
 
Väderbriefingen skall ägnas extra mycket tid. 
Vädret är mycket ombytligt och kan snabbt, på 
mycket kort tid bli helt oflygbart fastän att det 
tidigare sett mycket bra ut. Personligen kollar 
jag gärna direkt med metrologen om minsta 
tvekan råder och har alltid alternativ klara om 
vädret risar ihop sig. Tänk även på att stråket 
kan vara lika halt som en isbana i vissa lägen. 
 
Under det kommande året är det vår 
förhoppning att vi kan förbättra vägarna, 
parkeringen, plattan  samt   stråkets   marker- 
 
 
 
 

ingar, om alla håller vad de lovat. Vi räknar 
även med att hålla något sorts fly in under 
året. 
 
Med dessa ord ber jag att få önska er ett nytt 
lyckosamt och säkert flygår med många nya 
spännande flygupplevelser. 
 
Richart Bauer 
Ordförande, SFK 
 
 

En medlem i blickfånget 
 
Vem? 
Peter Lohmeier. 
 
Ålder?  
59 år. 
  
Bor?  
Västangård, precis intill 
flygfältet. 
 
Eget flygplan? 
Ja, min trike SE-VEB som står i klubbens 
hangarer och är en Pegasus Quantum, 
tillverkad 2002. Sedan jag började flyga har jag 
ägt två andra trikear; min första ”YXD” och den 
jag hade innan min nuvarande, ”VBH”. 
 
Sysselsättning till vardags och i klubben? 
Till vardags jobbar jag som säljare på 
Frisörgross i Malmö. I flygklubben är jag, 
förutom medlem, aktiv i styrelsen som 
styrelseledamot. Det har jag varit sedan jag i 
slutet av 2000 gick med i flygklubben, som på 
den tiden hette Trelleborgs flygklubb och var 
en ren ”PPL-klubb”. Då fanns det inte heller 
någon hangar för min trike vilket gjorde att jag 
fick montera ner den efter varje flygning men 
jag flög nästan varje dag ändå.  
 
Vad fick dig att börja flyga? 
Jag har alltid velat flyga men det har varit för 
dyrt för mig, tills jag upptäckte UL-A och 
kunde flyga för en billigare peng. 
 
Flygutbildning? 
UL-A-cert, som jag tog uppe i Eslöv 1999 för 
Johan Frank.  
 
Din första EK-flygning, var och när? 
Även det var i Eslöv, sommaren -99. Den 
häftigaste flygkänslan jag har varit med om. 
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Flygtimmar? 
Ca 800 h, flyger ca 100 h/år. 
 
Ditt värsta flygminne? 
Den gången då jag flög en svensexa och fick 
motorstopp rakt över Jägersro i Malmö. Mitt 
under flygningen tystnade motorn plötsligt 
men i och med att jag flög en tvåtaktare var jag 
medveten om att man skulle leta alternativa 
landningsplatser under hela flygningen. Vilket 
jag också hade gjort, nämligen två alternativ; 
antingen på ett fält innanför ringvägen eller 
strax bortom ringvägen.  
 
Till en början valde jag mitt första alternativ 
men det visade sig att jag kunde glidflyga 
längre än min första bedömning vilket gjorde 
att vi glidflög över motorvägen och landade på 
ett fält vid Oxie vattentorn. Allt gick precis så 
som man blivit lärd och när vi hade kommit 
ner frågade jag min passagerare om han blev 
rädd. ”Nej, inte alls!” svarade han och trodde 
att det var hans kompisar som ”beställt” det åt 
honom. 
 
Ditt bästa flygminne? 
Min första EK-flygning är helt klart det 
häftigaste jag varit med om. 
  
Det här skulle jag vilja uppleva inom 
flygning? 
Göra en semesterflygning i min trike nere i 
Alperna.  
 
Det här visste du inte om mig (som inte rör 
flygning)? 
Har varit gift tre gånger och har tre barn; 39, 
25 och 20 år gamla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Lohmeier 

 
 

Flygskolan 
 
Trots vädret och de korta dagarna under 
vinterhalvåret har tre tappra UL-elever lyckats 
få sina välförtjänta vingar sedan sist. Vi 
presenterar stolt våra nya certinnehavare: 
 
Mikael Jeppsson, UL-B (30/11) 
Erik Sagalara, UL-B (30/11) 
Jörgen Järevang, UL-A (30/12) 
 
 
 
 
 

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

 Batteriladdare är inköpta till samtliga 
flygplan i klubben. Laddningen kan vara 
på under hela tiden de står i hangaren. 

 
 Det har varit en del möss i hangarerna 

som gnagt och förstört både i och på 
flygplanen. Olika åtgärder för att minska 
risken för möss i planen provas nu. 

 
 Medlemmar som är intresserade av att 

hjälpa till med den tekniska biten kring 
flygplanen får väldigt gärna höra av sig till 
tekniska chefen Matts B. 

  
 

Aktiviteter 2009 
 
I förra numret spånade jag om vad vi kunde 
hitta på i klubben under 2009. Förslag och 
intresse har det varit sparsamt med men jag 
har tänkt att vi provar att göra något ändå.  
 
Följande finns nu med i planeringen: 
 

 I mars kommer flyglärarna att hålla en 
drop-in-dag för alla som vill göra 
utcheckning efter vintern.  

 
 Under april är det planerat att en 

navigeringstävling ska avhållas och maj 
blir förhoppningsvis månaden då vi gör en 
eskaderflygning.  

 
 Jag hoppas även att vi ska kunna ordna 

en eller två klubbträffar under våren. 
  
Allt kommer att finns i händelsekalendern i 
myWebLog inom kort, om det inte redan är 
inlagt. Läs även i forumet! 
 
Johan Malmquist 
Sekreterare, SFK 
 
 

Dags för årsmöte 
 
Planera redan nu in årsmötet som hålls den 10 
mars kl 18:30 i lokalen i Malmö. Separat 
kallelse med dagordning etc kommer under 
februari. 
 
Styrelsen 
 
 

H50P – tredje gången gillt? 
 
Under hösten höll vi två H50P-kvällar. 
Uppslutningen på dessa var mycket god och 
stora delar av klubbens medlemmar har nu 
deltagit. 
 
Föredragare var Sven E Andersson som 
normalt huserar på Sjöbo flygklubb. Sven 
berättade allt från hur ögonen fungerar till © Sten Tecknare 
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vilka misstag han har gjort under sina 
flygningar. Kvällen gav även tillfälle att träffas 
och prata, och nog pratades det flyg i 
pauserna! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För alla er som av olika anledningar inte hade 
möjlighet att medverka i höst kommer det ett 
tredje tillfälle nu. Den 9 februari kommer Sven 
på besök igen. Tiden är 18:30 och vi ses i 
lokalen på Kopparbergsgatan 29 i Malmö. 

 
 
 
Styrelsen, genom 
Johan Malmquist 

 
 

Flygplanen 
 
Flygtidsuttag 
VKK lyckades nästan nå upp till den 
budgeterade flygtiden för 2008 men missade 
målet med lite mindre än en timme. För VLZ 
och FCG gick det inte fullt lika bra då de låg på 
35 respektive 82 ”minustimmar” på nyårs-
afton. Nytt flygår, nya krafttag och även ett 
nytt debiteringssystem för FCG ska nog kunna 
få igång oss igen så fort vädret tillåter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE-FCG 
FCG lider just nu av ett oförklarligt el-fel vilket 
gör att batteriet inte laddas upp som det ska 
vilket i sin tur leder till att flygplanet är 
svårstartat. Startkabel ligger baktill i bagage-
utrymmet och pluggas in i uttaget till vänster 
om bagageluckan och därefter till bilbatteri 
eller motsvarande starthjälp. Ett quick start-
batteri kommer att anskaffas och stå i 
klubbstugan för laddning. Bra att ta med vid 
lite längre flygningar som backup, tills FCG 
varit på service.  
 
I övrigt är flygplanet fullt flygbart och har 
ungefär tio timmar kvar till nästa service. 

  
Johnny Pettersson 
Biträdande motorflygchef, SFK 
Ny UL-servicegrupp bildad 
En av tankarna med detta är att avlasta 
Per Norén som tidvis fått ett alldeles för stort 
lass att dra på egen hand. Dessutom kommer 
Per i perioder vara borta i sommar. Det är 
viktigt att vår service fungerar även när någon 
är borta. 
 
Ett annat skäl är att vi vill ta över 50-timmars 
service till hemmaplan, dels av ekonomiska 
skäl och dels av tillgänglighetsskäl. Det är inte 
alltid lätt att synkronisera extern tekniker, 
väder för ferryflygning och ojämnt flyguttag 
med varandra.  
 
Jag tror detta ger oss en bättre tillgänglighet. 
Tekniskt och kvalitetsmässigt ser jag inga 
problem. Samtliga mekaniker har redan gått 
Rotax kurs samt ges möjlighet att bekanta sig 
med Eurostaren, så jag ser gruppens 
kompetens som god. Dessutom kvarstår 100-
timmars service i Lennarts regi. 
 
SE-VKK 
Står uppe i Höganäs på 1000-timmars service 
och beräknas klar i veckan för hemflygning. 
 
SE-VLZ 
Den är redan inbokad för 50-timmars service 
(den 26-30 januari). Denna service dubblerar 
även som utbildningstillfälle. 
 
Matts B 
Teknisk chef, SFK 
 
 

Skolchefen har ordet 
 
Så är det tid att flyga in 2009, ibland känns det 
som om tiden ”flyger iväg”… 
 
I oktober, hösten 2004 satt jag i klubbstugan 
och småpratade med vår dåvarande ordförande 
Sven-Erik Andersson. Vi hade beställt en 
Eurostar i Danmark som skulle hämtas, 
skoltillståndet var äntligen på plats och vi såg 
fram emot att få komma igång med både 
teoretisk och praktisk utbildning. 
 
Själv började jag med att försöka få igång UL-
verksamheten redan 2001 och intresset från 
flygklubbarna runtom var svalare än en 
bottenfrusen sjö på Nordpolen. Så jag 
bestämde mig för att fixa egna vingar och gå 
flyginstruktörskursen för UL. Vilket jag gjorde 
2004 och därefter la jag ner mycket arbete och 
var i kontakt med flera flygklubbar för att få 
igång skolverksamhet för UL. Sven-Erik och 
Söderslätts flygklubb, som alltid var positiv till 
allt flyg, ställde 
upp. Detta mitt i 
att klubben anlagt 
nytt flygfält och 
flyttat flygklubben. 
För att driva 
bensinpumpen till 
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tankanläggningen hade vi ett 
elverk. Hangaren hade tak men 
bara hälften av väggarna och 
inga portar var på plats. Ändå 
var Sven-Erik beredd på att dra 
igång arbetet med UL-
verksamheten. 
 
Så satt vi där i höstmörkret och 
småpratade, lite oroliga för att 
vi inte skulle lyckas. Vi 
funderade över vad som kunde 
hända om vi inte fick elever och 
om det flögs för lite. Jag minns 
Sven-Eriks ord när jag frågade 
honom om han trodde vi skulle 
lyckas, ”Vi har inget val, vi 
måste få fart på verksamheten 
igen”. 

 
Fart på verksamhet(en) har vi fått och det långt 
över de förhoppningar vi hade då, vi har: 

 Skrivit in 85 elever i verksamheten. 
 

 Köpt in fyra fabriksnya Eurostar under 
åren. Vi har två igång. 
 

 Ett 30-tal piloter som tagit certifikat. 
Några har gått vidare till PPL-certifikat. 

 
 Några som köpt sig en egen ul-knarr! 

 
 Ytterligare ett 10-tal som har tagit EK-

bevis och är på väg mot UL-certet. 
 

 Startat upp UL-A utbildning (2 gånger). 
 

 Haft en stor invigning av nya flygfältet. 
 

 Stått som arrangörer för SM i 
precisionsflygning. 
 

 Arrangerat skolläger i Sunne. 
 

 Deltagit i FFK och, så ofta vi kan, i olika 
konferenser och annat som berör oss. 
 

 Gjort besök på Aeroseum på Säve, 
flygdagar och tillverkare av flygplan i 
Tjeckien m m. 
 

 Flugit ca 900 timmar under 2008. 
(FCG, VKK, VLZ samt skolningen på 
YPZ). 

 
Vad gör vi då under 2009? 
Själv hoppas jag på att: 

 Få delta i några av de flygtävlingar som 
planeras samt SM i precisionsflygning, 
som tävlande. 
 

 Vi når så många flygtimmar att vi kan 
köpa en tredje UL-kärra. 
 

 Vi får ca 12 nya flygelever under året. 
 

 Vi får fler ungdomar och kvinnor att 
börja flyga. 
 

 PPL-verksamheten får ny luft under 
vingarna. 
 

 Vi får igång lite långresor. 
 

 Stugvärdarna ställer upp på sina dagar. 
Detta är en viktig funktion. Jättekul en 
vacker dag med mycket flyg, lite trist 
när det är mulet och (i bästa fall) om 
man får sitta med någon klubbmedlem 
och snacka flyg i klubbstugan. 
 

 Vi får igång arbetsgrupperna, skam den 
som ger sig. 

 
Slutligen önskar jag: 

 att vi också 2009 får ett skadefritt år, 
precis som året som gick. 

 
Jag vill även passa på att önska ett flygrikt 
2009 och stjärtfena på er alla! 
 
Håkan Sjöberg 
Skolchef, SFK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sven-Erik Andersson var 
många år ordförande i 
Trelleborgs, och numera 
Söderslätts flygklubb. 
Han gick bort i december 
2004 och vi var många 
som kände ett stort 
tomrum efter honom. Nu, 
fem år senare, känns det 
ändock tillfredsställande 
att det vi hoppades på, då 
i oktober 2004, blev väl 

 

Dina ”måsten” som pilot 
 
För att få flyga UL (gäller både UL- och 
PPL-cert) måste du: 

 De senaste 12 månaderna ha utfört minst 
12 starter och landningar 

 
 De senaste 12 månaderna har en 

sammanlagd flygtid av minst 12 timmar på 
någon kategori av luftfartyg. 

  
Om dessa krav inte uppfylls ska komplet-
terande utbildning samt kompetenskontroll 
(PC) genomföras. PC ska utföras för UL-
instruktör och antecknas i flygdagboken av 
UL-instruktören. 

Källa: LFS 2008:7 
  
För att få medföra passagerare gäller att: 

 Föraren ska ha erhållit ytterligare 10 
timmar flygtid på UL-certifikat efter det att 
certifikatet utfärdats. 

 
 Föraren utfört minst 3 starter och 

landningar med aktuell klass de senaste 
90 dagarna. 

 Källa: LFS 2008:7 
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För klubbens flygplan gäller även att: 
 Man ska ha flugit de senast 90 dagarna. 

Om detta inte är uppfyllt ska flygning med 
lärare eller motorflygchef utföras. 

 
 

En av våra flygargrannar –  
Sturup FK 
 
Hej på er alla i SFK 
 
Sturup Flygklubb förkortas 
SFK precis som Söderslätts 
Flygklubb. Vi delar dessutom 
ambitioner och målsättningar 
vilket öppnar för ett givande samarbete. Jag 
kommer nedan kort presentera de olika delar 
som SFK består av. 
  
Sturup Flygklubb kommer ur anrika 
Aeroklubben som en gång i tiden var största 
flygklubben i Sverige och huserade på Bulltofta 
flygfält. I och med flytten till Sturup 1972 
delades klubben upp. Aeroklubben flyttade till 
västra plattan vid bana 11/29.  
 
Sturup Flygklubb är beläget på hangarområdet 
i slutet av taxiway Hotel. Lokalerna har kök, 
dusch, övernattningsmöjligheter och briefing-
rum med internetdator att tillgå för medlemm-
ar och gäster. Medlemmarna underhåller och 
städar lokalerna på månatliga arbetsdagar. 
Fastighetsansvarig planerar och rapporterar 
om fastighetens drift och underhåll. 
  
Till medlemmarnas förfogande finns en liten 
men välskött flygplansflotta bestående av en 
Piper PA28-151 med callsign SE-GPD och två 
stycken Piper PA28-R201 med callsign SE-LLP 
och SE-LVG som är privatägd. Vårt nyaste 
tillskott är en Diamond DA-40 med dieselmotor 
och glascockpit. Callsign för vår DA-40 är SE-
MCC. För de med tvåmotorbehörighet finns en 
privatägd Piper Seneca PA34 med callsign SE-
KOY. Teknisk chef ansvarar för att flygplanen 
är luftvärdiga. Motorflygchefen hjälper och 
tillser att piloterna följer de regler klubben 
beslutat om beträffande användning av 
flygplanen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sturup IFR Center finns under samma tak som 
SFK. IFR-C bedriver affärsmässig flygut-
bildning från PPL nivå och uppåt. Deras 
flygsimulator är certifierad för instrument-
utbildning på en- och tvåmotorplan. Ca 30 
piloter genomgår årligen olika utbildningar på 
flygskolan. IFR-C är numera ägare av en Piper 
PA28-151 med callsign SE-GNL. Den var 
tidigare i SFKs ägo men i och med inköpet av 

MCC fördelades resurserna om. GNL används 
uteslutande för skolflygning. Skolchefen 
ansvarar för utbildningen. 
 
Det anordnas årligen flera gemensamma 
klubbflygningar då vi besöker olika evenemang 
eller intressanta flygmål. Det kan vara resor 
norrut typ Siljan, Bromma och Säve men även 
söderut till länder som Frankrike, Tyskland 
och Benelux. Planen används även flitigt till 
uppdrag åt FFK. 
 
Vi är drygt 130 medlemmar med olika mål och 
erfarenheter av flygning. Hos oss möts allt 
ifrån den erfarne trafikflygaren till flygelever 
med drömmar, eller som de flesta är, bara 
avslappnade PPL-piloter med flygning som 
hobby.  
 
Petter Naef 
Sekreterare, Sturup Flygklubb 
 
 

Aeroflot – Flight no. 593 
 
Våren 1994, närmare bestämt den 23 Mars, 
startade flight 593 med registrering F-OGQS 
från Moskva till Hong Kongs tidigare 
internationella flygplats, Kai Tak Airport. 
Flygplanet var en Airbus A310-304 med 12 
personer i besättningen. Tragiskt nog var det 
den sista flighten för alla 63 själar ombord. 
Snart skulle de omkomma i ett haveri orsakat 
av att piloten för en stund lämnat flygplanet 
och alla de ombordvarandes liv i sin 15-årige 
sons händer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De flesta passagerare var affärsmän från Hong 
Kong och Taiwan som letade efter tillfällen till 
lukrativa affärsförbindelser i Ryssland. Piloten 
Yaroslav Kudrinsky hade tagit med sig sina två 
barn, en flicka och en 15-årig pojke, på det 
som skulle bli deras första och sista 
internationella flygning. Trots reglerna om att 
obehörigas närvaro i cockpit under flygning var 
strängeligen förbjuden, lät han sina barn prova 
att sitta vid kontrollerna.  
 
När flight 593 närmade sig rapportpunkt 
”Novokuznetsk” på FL330 kom pilotens lilla 
dotter in i cockpit. Kaptenen lät henne sitta i 
vänstersits och hålla i kontrollerna men hade 
fortfarande autopiloten aktiverad. För att ge 
intrycket av att hon själv styrde maskinen bad 
han henne vrida på 
kontrollerna och 
ändrade samtidigt 
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autopilotens kurs något. Kaptenens son, Eldar, 
bad nu att få göra samma manöver. Eldar vred 
kontrollen en aning och höll den i samma 
position i några sekunder. I efterhand har man 
kunnat fastslå att han vid detta tillfälle anlade 
ett tryck på 8-10 kg på kontrollerna. Kaptenen 
gjorde nu samma trick som med sin dotter för 
att få flygplanet tillbaka på rätt kurs, han 
ändrade autopilotens kurs och flygplanet 
började svänga tillbaka till ursprungskursen. 
Den enda skillnaden var att sonen Eldar nu 
med kraft höll kontrollerna i neutralläge. 
Krafterna på kontrollerna ökade nu till 12-13 
kg och till slut kopplade autopiloten bort 
servon till skevrodren. Autopiloten var 
fortfarande aktiv på höjd- och sidrodren men 
skevrodren kontrollerades nu av en 15-årig 
pojke utan någon som helst kunskap om 
flygning.  

 Eldar, 
bad nu att få göra samma manöver. Eldar vred 
kontrollen en aning och höll den i samma 
position i några sekunder. I efterhand har man 
kunnat fastslå att han vid detta tillfälle anlade 
ett tryck på 8-10 kg på kontrollerna. Kaptenen 
gjorde nu samma trick som med sin dotter för 
att få flygplanet tillbaka på rätt kurs, han 
ändrade autopilotens kurs och flygplanet 
började svänga tillbaka till ursprungskursen. 
Den enda skillnaden var att sonen Eldar nu 
med kraft höll kontrollerna i neutralläge. 
Krafterna på kontrollerna ökade nu till 12-13 
kg och till slut kopplade autopiloten bort 
servon till skevrodren. Autopiloten var 
fortfarande aktiv på höjd- och sidrodren men 
skevrodren kontrollerades nu av en 15-årig 
pojke utan någon som helst kunskap om 
flygning.  
  
 
 
  
  
  
  
  
Till saken hör att det inte existerade någon 
hörbar varningssignal om att autopiloten inte 
var fullt operabel. Denna brist på audiovarning 
var inte känd av vare sig piloten eller co-
piloten. En varningslampa tändes visserligen 
på instrumentpanelen men den förbigicks av 
hela besättningen som tidigare flugit maskiner 
med hörbara varningssignaler för denna typ av 
händelse. 

Till saken hör att det inte existerade någon 
hörbar varningssignal om att autopiloten inte 
var fullt operabel. Denna brist på audiovarning 
var inte känd av vare sig piloten eller co-
piloten. En varningslampa tändes visserligen 
på instrumentpanelen men den förbigicks av 
hela besättningen som tidigare flugit maskiner 
med hörbara varningssignaler för denna typ av 
händelse. 
  
Flight 593 ökade nu sin bankningsvinkel med 
ungefär 2,5 grader per sekund och nådde 45 
graders bankning snabbt. Under några 
sekunder trodde besättningen att flygplanet 
lagt sig själv i ett vänteläge men 
bankningsvinkeln ökade dessvärre obevekligt. 
Även G-krafterna ökade nu vilket gjorde det 
svårt för kaptenen att återta vänstersitsen från 
sin son. Bankningen ökade till hisnande 90 
grader då autopiloten plötsligt gjorde ett försök 
att korrigera flygplanets höjd. Detta ledde till 
en nästan vertikal stigningsvinkel vilket 
pressade maskinen mot stallgränsen. Nu var 
G-krafterna uppe i ca +4.8 G.  
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Källorna förtäljer olika saker om de 
efterföljande händelserna. Enligt vissa källor 
lyckades co-piloten (och sonen Eldar, enligt 
andra källor) styra planet ned i en dykning 
vilket reducerade G-krafterna och tillät 
kaptenen att ta över kontrollerna. Vidare ska 
de även ha lyckats återfå kontrollen över själva 

flygplanet men dessvärre för sent. Andra källor 
hävdar att flygplanet stallade och gick in i en 
oåterkallelig spin. Värt att notera är också att 
den aktuella flygplanstypen har ett system som 
automatiskt ska vidta korrekta åtgärder vid en 
eventuell stall, om kontrollerna släpps fria. 
Detta var dock något som besättningen var 
medvetna om. Vad som dock är säkert är att 
bara ett par minuter efter den kraftiga 
stigningen kraschade flight 593 rakt in i en 
bergssida i Sibirien och alla ombordvarande 
omkom omedelbart.  
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Normalt slutar flygbolag använda flight-
nummer efter ett haveri med dödlig utgång. 
Aeroflot fortsätter dock använda flight 593 på 
sin linje mellan Moskva och Hong Kong. 
Flygplanstypen är dock numera ändrad till 
Boeing 767-300. 
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 » Krafterna på kontrollerna ökade nu 
till 12-13 kg och till slut kopplade 

autopiloten bort… « 

Nils  
Westerlund 

Att flyga från Söderslätt till Lausanne 
Del I 
 
I höstas bytte jag jobb vilket innebar en flytt till 
Schweiz. Eftersom familjen inte skulle flytta 
ner förrän efter någon månad skulle det 
innebära veckopendling hem till Skåne under 
en tid. Det tog inte lång tid att inse att det var 
ett gyllene tillfälle att flyga ner för egen 
maskin. Jag bestämde mig snabbt för att 
åtminstone prova ett par gånger. Nu ville jag 
minsann se hur det stod sig mot att flyga 
reguljärt dit ner. Eftersom jag fick stå för mina 
hemresor själv fanns det även ett starkt 
incitament till att resa så kostnadseffektivt 
som möjligt även om det knappast behöver 
sägas att det skulle vara väldigt mycket 
roligare att spaka själv. 
 
Planering 
Då var det ju bara dags att i sedvanlig ordning 
börja färdplanera. Eftersom jag flugit en hel del 
IFR tänkte jag att ”det här borde ju inte vara så 
krångligt”. Nåväl, det var i och för sig en lite 
längre flygning än normalt och jag insåg ju att 
det skulle bli lite mer invecklat men 
hursomhelst, till verket. VFR-flygning ner till 
Genèvesjön var inte att tänka på för min del 
eftersom jag skulle flyga mer ”skarpt” så att 
säga. D v s åka vid en viss bestämd tidpunkt 
för att komma fram till arbetet vid en viss 
tidpunkt, alternativt hem till familjen en 
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fredagskväll. Det var alltså inte läge att bli 
stående någonstans längs vägen eller att 
skjuta på avresan en dag p g a vädret. Därmed 
blev IFR det självklara valet. 
 
Färdplanera kan man ju göra på många olika 
sätt men eftersom det här var en ganska 
mycket längre flygning än ”normalt” (inga 
tidsödande mellanlandningar här inte) och det 
skulle innebära en flygning genom fyra länders 
FIR så ville jag planera min flygning så 
noggrant som möjligt. Initial uppskattning av 
avståndet fågelvägen var ca 140 landmil och 
jag hade inte för avsikt att göra några onödiga 
mellanlandningar så det var nog bäst att lägga 
en stunds arbete på den här planeringen. Min 
erfarenhet är att en noggrann färdplanering vid 
längre flygningar gör själva flygningen relativt 
enkel. Man har gått genom allt innan 
flygningen, är förberedd på det mesta och det 
är helt enkelt bara till att njuta under färden, 
lugn som en filbunke.  
 
Klubbens färdplaneringsprogram fungerar 
utmärkt men tyvärr är det inte riktigt så enkelt 
så att man bara kan knacka in ett par 
brytpunkter och sedan skicka iväg ATS-
färdplanen till Flight Planning Center. När man 
planerar en IFR-flygning neråt Europa måste 
man använda väl definierade luftleder. 
Färdplanen går aldrig genom om man har en 
hel hög DCT staplade på varandra. Dessutom 
är det enklare med luftleder eftersom vissa 
leder är relativt långa och där man bara 
behöver ange anslutningspunkten och 
utträdespunkten på den led man avser 
använda. Enkelt va?! Nja, inte riktigt så 
enkelt... Den som har sett en s k Route Chart 
med alla luftleder vet att den brukar se ut som 
ett spindelnät och det kräver en viss vana att 
hitta de leder man avser använda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyvärr är det inte riktigt så enkelt som att man 
bara kan välja de leder som går raka spåret 
eftersom de kan vara enkelriktade, kräva vissa 
minimihöjder, endast vara tillgängliga vissa 
tider på dygnet och dessutom bara vara 
tillgängliga för viss trafik, exempelvis till och 
från större flygplatser! Hmmm... det här var ju 
inte lika enkelt som att flyga till Stockholm 
eller Gotland! Nu kan man dra i nödbromsen 
och be Briefing hjälpa till vid längre flygningar 
men de kräver att man i alla fall har skickat in 
någon form av färdplan. Dessutom vill man ju 
ha lite heder i behåll, visa på viss 
professionalism och dessutom lära sig något. 
Därför brukar jag försöka nita ATS-färdplanen 
så gott det går inför riktigt långa flygningar.  
 

Iterationer... 
Färdplanering är egentligen väldigt enkelt men 
vid den här typen av långa flygningar brukar 
man hamna i en slags intressant iterativ 
process. Först gör man en grov uppskattning 
av avstånden och ser om man behöver 
mellanlanda eller inte. Sedan tittar man på 
vilken rutt man behöver välja med hänsyn till 
luftleder och därefter knappar man in dem i ett 
färdplaneringsprogram för att se de exakta 
avstånden. Först då ser man om flygningen är 
genomförbar med den räckvidd man har, 
inkluderat att kunna flyga till minst ett 
alternativ och sedan ligga i väntläge i 45 min 
(lagstadgat krav, som bekant). Dessutom 
brukar jag lägga in en extra ”personlig” buffert 
för oförutsägbarheter som t ex omdirigering 
uppe i luften p g a väder eller trafik men vid 
långflygningar måste man framförallt ta 
hänsyn till vind. För säkerhets skull brukar jag 
i planeringsstadiet räkna med en stadig 
motvind för att se att allt håller. Man vet ju 
inte den aktuella vinden på höjd förrän 
timmarna före flygningen så det är bäst att 
vara på den säkra sidan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Höjdvindsprognoserna brukar komma väldigt 
nära inpå prognosperioden och brukar vara 
ganska annorlunda än den markvind som 
brukar kunna prognostiseras ganska lång tid 
innan. En motvind på 35 kt kan ju göra en 
flygning avsevärt längre än planerat när den i 
nollvind är planerad till en bit över fyra 
timmar. Som ni förstår, när man planerar en 
lång flygning och räknar med motvind kan det 
snabbt bli kritiskt med reserver för alternativ 
och nödvändig ”final reserve”’ à 45 min. Om 
man inte vill mellanlanda förståss men det vill 
man ju inte med tanke på tiderna att passa 
och att man vill resa så snabbt och effektivt 
som möjligt. Kom ihåg att detta fortfarande 
gäller planeringsstadiet, skulle man under 
själva flygningen stöta på oväntat kraftig 
motvind som äventyrar flygningen är det bara 
till att gå ner någonstans, tanka, skicka in en 
ny ATS-färdplan och därefter flyga vidare. Ok, 
allt håller! In med en ATS och se glad ut.  
 
Nu då? De ringer tillbaks och vill ändra den! P 
g a tidsbestämmelser, något viktigt G8-möte i 
Europa eller något liknande har de synpunkter 
på rutten och ber en att ändra den enligt deras 
förslag. Alltid till något längre alternativ kan 
jag garantera. Då var det tillbaks till ritbordet 
igen då. Kolla om den nya sträckningen håller 
med tanke på det längre avståndet, erforderliga 
alternativ, extra buffert, motvind etc. Värt att 
kolla är dessutom att alternativen är öppna då 
man avser flyga, särskilt helger och sent på 
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kvällar. Som ni nu inser kan det vid långa IFR-
flygningar och när man vill ha ordentliga 
reserver, bli ganska marigt att få till en 
direktflygning när man både vill ha hängslen 
och livrem som säkerhet. Nu är i alla fall själva 
ruttplaneringen klar med en godkänd ATS och 
en driftis som är genomarbetad och har 
marginal för det mesta.  
 
Vädret 
Klara att åka? Nja... inte riktigt än. Nu 
kommer väderplaneringen. Tyvärr finns inga 
riktigt bra långtidsprognoser men man brukar 
kunna få en generell översikt ett par dagar 
innan. Då får man en uppfattning om ifall det 
exempelvis kommer bli högtrycksbetonat väder 
eller frontpassager. Mycket händer som bekant 
med vädret på bara någon dag. Vädersystem 
rör sig snabbare/långsammare än väntat eller 
går en helt annan bana. Det är väl egentligen 
först dagen innan som man börjar få en hyfsat 
god känsla för hur vädret kommer bli, generellt 
sett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu undrar ni säkert ”varför i hela friden detta 
intresse för vädret när man ska flyga IFR och 
innan man ens kommit så nära att man kan få 
tillförlitliga TAFar eller dylikt?” Min erfarenhet 
är att det är ganska skönt att få en mental 
översiktsbild av väderlekstypen under den 
planerade flygningen så tidigt som möjligt. Då 
kan man redan i ett tidigt stadium börja 
fundera på om de planerade bränslereserverna 
kommer vara tillräckliga, om man ska ändra 
rutt eller planera för en mellanlandning. Vid så 
långa flygningar kan man vara ganska säker 
på att man kommer stöta på dåligt väder, 
iallafall någon gång under flygningen. Då är 
det väl lika bra att direkt göra klart att även en 
IFR-flygning inte är ”immun” mot allt väder. 
 
Eventuella väderproblem 
De största väderhoten för flygningen är 
åskväder. Tyvärr är dessa ganska vanliga 
under sommarhalvåret på fastlandet neråt 
Europa, t ex Tyskland. Problemet är att de kan 
växa till sig och täcka stora områden om luften 
är labilt skiktad. Att flyga runt sådana 
områden kräver ett gott säkerhetsavstånd och 
då kan man vara ganska säker på att få 
mellanlanda någonstans, antingen för att 
vägen är helt blockerad eller för att man måste 
tanka extra (kom ihåg, vi pratar seriös 
långflygning här...). Visst, jag flyger med en 
turbomaskin, har syrgas och kan gå högt men 
definitivt inte högre än åskvädren! Sen är det 
ju också så att om vädret i övrigt är klart och 
med god sikt, så kan man se dessa områden 
på långt håll och vidta nödvändiga åtgärder. 

Om däremot vädret är sämre och man kan 
förvänta sig ligga i IMC under delar av 
flygningen så ska man definitivt dra öronen åt 
sig. Det är ju skillnad på åskväder (lokala 
isolerade CB-celler) och åskväder (utbrett) men 
en väldigt viktig faktor när man utvärderar 
åskvädret, om de nu prognostiserar sådana, är 
det övriga vädret. Vad är det för molnbas? Är 
det skiktat? Hur är det skiktat? Vilken höjd 
ligger topparna på? etc etc... Tycker ni det låter 
bökigt? Ja, kanske men ska man flyga långt 
och måste resa vid en viss tidpunkt så är det 
bättre att tidigt veta vad man kan vänta sig.  
 
Sen har vi isproblematiken som egentligen inte 
är något större problem under sommarhalvåret 
men intressant nog märkte jag att under tidig 
höst kan det faktiskt bli ett problem ändå. I 
Sverige (åtminstone i södra och mellersta 
delarna) är landskapet relativt platt och då vet 
man att om t ex nollgradsisotermen ligger på 
5000 ft så kan man, i nästan alla fall (kolla 
kartan först!), sjunka under den höjden för att 
komma ner i varmare luft som inte isar, om 
man nu ligger i moln, utan att få problem med 
hinderfrihet. I Schweiz, när man kommer från 
nordost ner mot Genève, är minsta IFR-höjd 
FL90. Det innebär att det är den lägsta höjd de 
släpper ner en på om man flyger IFR p g a 
begränsad hinderfrihet. Om 0°C ligger på 5000 
ft här också kan det alltså snabbt bli ett 
problem. 
 
Det var en kort bakgrund om de största 
väderproblemen när man flyger IFR i småflyg 
utan avisningsutrustning men det är en hel del 
variabler att hålla koll på vid längre 
sträckflygningar. Tyvärr brukar de stackars 
Arlanda-metrologerna inte kunna hjälpa till 
med vädret så värst långt utanför Sveriges FIR-
gränser (bortsett fån TAF/METAR) men det är 
en annan historia. 
 
Dags för avfärd... 
Då är det avfärdsdag och man är uppe i 
”svinottan” för att kolla NOTAM på relevanta 
flygplatser längs vägen, NOTAM gällande FIR, 
det aktuella vädret med prognoser för att se att 
allt verkar ok. Ingen dimma eller allt för 
taskiga siktvärden förväntade vid ankomst till 
destinationen eller alternativen? Ingen större 
åskaktivitet förväntad på sträckan (vi har ett 
stormscope med vilket man upptäcker åska på 
upp till 200 Nm)? En 0°C-nivå som ligger på en 
acceptabel höjd med hänsyn till terräng, 
molntäckestyper och tjocklek? Den 
”acceptabla” 0°C-nivån varierar avsevärt 
mellan Söderslätt och Alpernas Schweiz... 
Jämför minsta höjderna för godkänd 
hinderfrihet i Norra Tyskland och Schweiz.  
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ATS-färdplanen har jag inte nämnt på ett tag. 
Den är redan inskickad dagen innan så den 
behöver vi inte bekymra oss om, bortsett från 
att vi inte får missa starttiden. Vid längre IFR-
flygning, särskilt utomlands, är de mer kinkiga 
med tiden numera. Jag har för mig att man får 
starta tidigast 5 min innan och senast 10 min 
efter. ”Det ska inte vara lätt att flyga...!” 
Dessutom händer det ibland att Flight 
Planning Center ringer upp och säger att man 
p g a trafik fått en s k ”slottid” att respektera, 
som antingen kan vara tidigare(!) eller senare 
än planerad avfärd. Det finns inte bara 
”flygplatsslots” utan även s k ”airway slots” 
som kan bli aktuella om de har mycket trafik i 
luftrummet neråt Europa och då är 
begränsningen själva luftleden och inte 
flygplatserna. 
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Ja, jag förstår om ni tycker det verkar vara lite 
pyssligt innan man kommer iväg men som jag 
sa tidigare så är nyckeln till en lugn och fin 
flygning en noggrann färdplanering och 
väderbriefing. Jag vet att jag är en försiktig 
general men låt er inte avskräckas för det är ju 
självfallet så att komplexiteten i planeringen 
ökar ganska snabbt desto längre flygning man 
planerar. Nu är allt klart. Dags att hoppa in i 
bilen och bege sig ut till fältet för att komma 
iväg i tid. Hoppas de inte ringer om ”airway 
slots” bara... 
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Läs fortsättningen av min resa i nästa nummer 
av Sky News, håll ut! 
Läs fortsättningen av min resa i nästa nummer 
av Sky News, håll ut! 
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Månadens miniteoritest 
 

1. När kan du vid flygning utanför moln råka ut för svår 
isbildning? 

 
2. Varför sker det ofta molnbildning i lågtryck? 

 
3. Ur vilka molntyper faller det duggregn? 

 
4. Är temperaturskitningen stabil eller labil när 

cumulusmoln förekommer? 
 

Tyskland (ovan) och Schweiz (nedan). 

 
 Fly in: januari - mars 
 Januari 

--  
 Februari 

--  
 
 

Mars 
7/3-8/3 Is-fly in på Siljan: INSTÄLLT 

  Källa: KSAK 
 
 
 
 

Rätt svar: 
1.  När man startar i en inversion med ett 

kallt luftfartyg och stiger upp i fuktigare 
luft eller om man har varit på högre 
höjd och luftfartyget är kallt av den 
anledningen. 

2. Luften strömmar snett inåt mot L och 
tvingas uppåt vilket medför avkylning 
som medför kondensation. 

3. Stratus. 
4. Labil, annars stiger inte luften. 
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