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genom inbetalning av årsavgiften till föreningens 

erlägger halv årsavgift. Inbetalning av full avgift 
under november och december innebär medlem-
skap även nästkommande år.
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Lokala avdelningar med kontaktmän:
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Föreningsservice

• Lån av litteratur från föreningens bibliotek.
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EAA USA
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eller internationell check direkt till USA.

Sun !n Fun.

verkar specifikt för att på ideell basis hjälpa 
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Ordförandens krönika

korrosionskontroll med allt vad det 
kan innebära.

blir klar ... kan vi diskutera en annan 

 EAA står inför en hel del nyheter. 

ett sätt som bättre kan möta framtidens 

verksamhet.

nedskalad Falco. Och vem var kon-

aktiv vid 90 år. Han har bland annat 

Sven Kindblom

KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE (EAA Sverige)

Uppryckning
sker på kursfronten 

då utbildas i att underhålla sitt 

behovet av underhållsutbild-

och utbudet kommer under som-
maren och hösten att utvecklas 

som hemstudier och reviderade 

under hösten att kunna bokas 

struktörer tillkommer och är även 

att utbilda våra kamrater. 
Anders Forslöf

Kursamordnare
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NYTT OCH VIKTIGT

nytt. 

FÖRANMÄLAN

har särskilda behov eller önskemål så 

emot anmälan i annat fall också - det 

EXPEDITION

och väder tas om hand här.

ATT HITTA FRÅN LUFTEN
För att hitta ESSP rekommenderas 

Under Fly-inet används endast in-

11/29 ska användas endast av den som 

nedan. 

EAA fl y-in 2009 på Kungsängen

Parkering husvagnar Servering NAFK klubbstuga Expedition/Brie! ng Föredragslokal och
middagshangar EAA

UTSTÄLLARE

EAA FLYGPLAN
BRÄNSLE

UPPSTÄLLNINGSPLATS FLYGPLAN

EAA FLY"IN, ESSP KUNGSÄNGEN, NORRKÖPING 2009

BILPARKERING
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FÄRDPLANER

FLYGTRAFIKLEDNING
OCH INFORMATION

RADIO OCH TRANSPONDER

inte att använda den. Radiolösa luft-

DOCKAN

Flyg-

Ankommande

DOCKAN

Flyg-

Ankommande

 Tornets ordinarie radiofrekvens 
120.35 skall användas hela tiden i 

 Frekvensbyte ska ske även vid 

terminalsidan.

TAXNING

FLYGPLANSPARKERING

men är Du tveksam om Du kan taxa 

som måste ta beslut om Du kan taxa 
eller inte.

taxibana.

är vi är tacksamma för förhandsmed-
delande. 

DISCIPLIN OCH
FLYGUPPVISNING

vi avsatt en timme mellan klockan 15 
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com.

BENSIN OCH OLJA

Euro.

ATT HITTA TILL
FLY!INET MED BIL

allmänt kallad klubbsidan. Har Du 
hamnat vid terminalerna så kör Du 

sonalen kan inte ta beslut om vem som 

ATT ANLÄNDA
MED BUSS ELLER TÅG

heter Kråkvilan. Därifrån är det ca 300 

enklaste sättet att betala resan med om 

trum.

FÖRPLÄGNAD

enklare lunch.

ÖVERNATTNING

hotell i en relativ närhet. Närmare 

flyin2009.se. De vandrarhem och 
hotell som nås av hotellbussen är 

TRANSPORTER
En särskild minibuss kommer att köra 

betalas till föraren.

MARKNAD

EFTERLYSNING

FÖRELÄSNINGAR OCH MÖTEN

10.00 Underhåll av

 Tekniska chefen Paul Pinato 
reder ut begreppen och berät-
tar om kraven för eget under-
håll.

11.00 Utblick mot EU/EASA.
 Aktuella NPA.
 Ingmar Hedblom och Kjell 

Franzén ger dagsläget och 
siar om framtiden.

 SWC-kartan, LHP och nya 
TAF. Peo Garnerlöv, SMHI.

H50P.
 Rolf Björkman, KSAK

 Plats, se anslag på expeditio-
nen.

 Obs annan plats! Se anslag på 
expeditionen.

10.00 Preliminärt
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§2 Till ordförande för mötet valdes 
Bo Danielsson och till sekreterare 
valdes Alf Karlsson

sammans med ordförande och tillika 

sam ansvarsfrihet för verksamheten 
2008

Som ordförande valdes Sven Kind-

Som styrelseledamot 3 valdes Olle 

Som styrelseledamot 5 valdes Curt 

Protokoll från årsmöte EAA Sverige den 7 mars 2009

seledamot 4.

§10 Som revisor omvaldes Rolf 

omvaldes Christer Siewers       

fastställdes.

ännu inte diskuterats i styrelsen och 

verksamheten. Berättelsen har varit 

med att sådan får förekomma i fören-

tioner ur hans hand kunde användas 

turerna har varit efter SWAF och 

med området för att bedriva evene-

tackade för visat intresse.

Ordförande Justerat
Bo Danielsson Erling Carlsson

Alf Karlsson 

för 2009:
Ordförande Sven Kindblom

Sekreterare Alf Karlsson

 Anders Forsblad
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mycket nyheter så fanns det tillräck-

att drömma om. 
 Totalt var det över femhundra 

en av hallarna demonstrerades bara 

 Stora hallen var reserverad för 

utställda modeller och full kommers 

AERO 2009 i Friedrichshafen
Årets stora begivenhet för oss som har fl yg som hobby

om det är kul att se vad som händer 

konventionella dukklädda stål-/alu-
minium rör konstruktioner och endast 

istället för den konventionella för-

 En fransk konstruktion använde 

skärmar under ca 20-25 minuter och 

Trikar med denna elmotor.

i framtiden. Om fem år tror man att 

3000 drifttimmar kommer att vara 

Den som lever få se. 

Endast en hembyggd självkonstruerad helikopter i hela 

-nytt 2/09
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med en elmotorförsedd Twister och 

www.silense-aircraft.de 

klarar PART 103 bestämmelserna. En 

torer så driftkostnaderna blir inte så 

X-Air Hanuman.

Twister.

-nytt 2/09
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Voyager.

Breezer.
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är den italienska Pioneer 200 från 

ner mycket som en Jodel i strukturen. 

serat ännu. På www.Corvus-Airkraft.
com kan man läsa mera.
 På tal om snabba maskiner fanns 

www.breezeraircraft.de finns mera 

stor monter där man visade olika mo-
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Hembyggd UOV.

Fransk trike med bränsleceller

Ikarus C42

-nytt 2/09 11

den som är ute efter en maskin att ha 

mycket intresserade av att besvara 

två.

endast en Trike med  båtskrov. Är 

vill ha mer information vad som hän-

konstruktioner i våra lätta maskiner. 

åren.

med tillbehör och avionik och en och 

Lennart Olsson 
V. ordf. EAA Sverige
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På Aero 09 i Friedrichshafen visades 

PARAMOTOR 

ett antal säkerhetsfunktioner som ska 

jobbar med att ta fram en prototyp på ett litet 

Nu kommer elfl yget!
SUNSEEKER 
Amerikanen Eric Raymond har sedan 

täckta av solceller. Dessa är inlamine-

mer batterier. Batterierna räcker för start 

Raymond innehar sedan 1990 rekordet 

BRÄNSLECELLSHÄNGGLIDARE 

dare som drevs av bränsleceller. Syftet 

Sunseeker II.
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och lättare gastub. ”korvarna” under motorn ska symbolisera batterierna.

sen i en 3-liters behållare med ett tryck 

halvtimme. Under den tiden kan den 

HYBRIDDRIFT

åtminstone öka chansen till en kontrol-

landar man väl alltid med fulladdade 

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR ELDRIFT

eftersom elen från ett batteri används 

Jon batterier ca 800 euro/kWh. Det 

varvtal. Som en bonus får man då också 

derna konstruktionsmetoder. Glidtalet 

EKONOMI 

hela tiden batteriet. Det håller bara för 

Kjell-Ove Gisselson
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avslitna ställ. 

hade. Allt var i smådelar och det var 

för honom att det här är ”mycket ro-

Håkans lastbil ner till Götet för att 
hämta resten. Det fyllde en stor lastbil 

landställen ska överses med mått och 

Harvard
– äntligen i luften

tack till Jonas Karlsson som har så små händer och kan hålla emot.

sporrhjulet är provmonterat.
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avslitna ställ. 

hade. Allt var i smådelar och det var 

för honom att det här är ”mycket ro-

Håkans lastbil ner till Götet för att 
hämta resten. Det fyllde en stor lastbil 

landställen ska överses med mått och 

Harvard
– äntligen i luften

tack till Jonas Karlsson som har så små händer och kan hålla emot.

sporrhjulet är provmonterat.
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översida då det var mycket korrosion 

konstatera efteråt att det har varit lite 

mått och vilka delar som är bytta. Om 

hur hon skulle se ut.

Rörramen ihopmonterad med bakkroppen som har fått en släng 
av den rutiga färgen. 

Först gången stället går in. Landningsställ och klaff är hydrauliska 
och drivs av en pump på motorn. 
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förutom rörramen och styrsystemen. 

och nya bälten från Hooker.  Bältena 

alternator från B & C som laddar 

till. Stort tack till Kenneth för allt 
arbete med sladdarna och de säkert 
100 klammorna.

och vi trodde att det snart skulle vara 

tember och då måste det vara klart. Det 

kalas med rök och musik. Avslutades besöket. Pär har varit ett stort stöd under 

nya hangaren.
Alla stora delar målades i ”snurren”. Även om den var lite för 
liten för vingarna.

-nytt 2/09 17
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 Eftersom det var höst bestämde vi 
oss för att vänta till våren med första 

är en fantastisk känsla att komma i 

 Stort tack till Håkan som har ställt 

Stefan Sandberg

Vingarna hämtades hos Henrik Jonsson i lätt snöfall i Linköping. Två lyckliga byggare.

Vi hade en pampig ”Roll-out” med rök och musik. En riktig brakfest följde.
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EU, Basförordning, Annex II, IR, EASA, ELA 1, ELA 2, CS-LSA, CS-VLA, CS-23, AMC, GM, DOA, POA, CAMO, ARC, NPA, UL

Total begreppsförvirring
eller kan privatfl yget leva med detta?
Efter tillkomsten av den nya luftfarts-

utfärdats en hel del bestämmelser som 

att underlätta för den intresserade och 

Dessutom har det framkommit i olika 

skadar därför inte att veta vad som 

direkt bindande vilket medför att 
motsvarande nationella bestämmel-

och är styrande dokument för de de-

som för närvarande inte är föremål för 

låten startmassa mellan 300 och 495 

bi-/och multilaterala överenskom-

andra länder.

melser för underhåll hittar man i 

för materiel som används i kom-
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EU, Basförordning, Annex II, IR, EASA, ELA 1, ELA 2, CS-LSA, CS-VLA, CS-23, AMC, GM, DOA, POA, CAMO, ARC, NPA, UL

och krävande/kostsamma för det 

kommersiella aktiviteter och under 

sak som den dåvarande svenska luft-

nande som krävs för att ansvara och 

skulle kunna fortleva. 
 EU/EASA har varit lyhörda till de 

mentera de yttranden som inkommit 

ska minimera antalet delar som kräver 

kan ett kombinerat DOA/POA fås. 

kunna tillverka alla delar till sitt luft-

eller styrsystem. 

stället för ett DOA eller en alternativ 

Circular 43-13 1B och 2B.

beträffande kraven för stallfart och 

standard för internationell luftfart.

relsemedlemmar att svara för detta. 



-nytt 2/09 21

EU, Basförordning, Annex II, IR, EASA, ELA 1, ELA 2, CS-LSA, CS-VLA, CS-23, AMC, GM, DOA, POA, CAMO, ARC, NPA, UL

försök att lindra effekterna för utö-

framför kanske inte delas av andra 

Ingmar Hedblom

REFERENSER

en överblick.  

kostnader.

intresse för medlemmarna och lämna 

att koordinera yttrandet. Det skedde 

vidarebefordrades till EAA styrel-
semedlemmar och medlemmarna i 
kvalitetsrådet för kommentarer. 
 Från svensk sida framhöll vi sär-

EAA:s synpunkter på EASA:s förslag till pilotkrav

kunna dela ett säte under vissa villkor. 

inte vara alltför krävande för dem som 

faktiskt att det kanske skulle kunna 

är intresserad att få ta del av kom-

Ingmar Hedblom
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avsnitt ska det handla om tiden i Ame-

av tusentals delar och slutade med 

mycket var kvar innan maskinen verk-

fabriken hos Glasair Aviation är att 

A Glastar Sportsman 2+2 is born...
... eller ”nu börjar allvaret”.  Andra delen av tre.

GA airport.
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mentet förstod man varför det är 

eller mäta fel utan kunde bara köra 

minut innan ett moment var klart stod 

race – lite snack och ”stor verkstad” 

innan man slocknade som en klubbad 

veckor blev därför de mest intensiva 

det fokus och den insats som krävdes 

FÖRSTA VECKAN

vingens undersida.

Landningstället med bromsar och hjul monteras.
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station skulle förberedas. Och sen 

det. 

rörram och även ansluta bromsvätskas 

det komma mer avancerade moment. 

Efter brandväggen monterades motorfästet.

Propellern monterat och nästan klart för start.
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ANDRA VECKAN

skevrodren och stabilatorn till och 

monterade batteriet vilket i Amerika 

meter. Och - yes – ni anar det - han 

så klart byttes de senare ut mot nya 

 Slutet av veckan handlade om mo-

bockades av inför första motorstart 
och första taxi. Allt blev klart förutom 

istället för att vända och taxa tillbaka. 

Cockpit på min Sportsman strax innan första 
taxningen.

Prop och spinner gör att vi snart kan köra.
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klämskador och korrosion så rekom-

 Under mitt besök i Friedrichsafen 

Warp Drive-propellrar

TC Paul Pinato

 Och så var dessa två veckor över. 

för att samla timmar och erfarenhet 

brutalt intensiv tid.
 Nu var det bara ”lite” kvar. Be-

EAA nytt ... i del 3.
Andreas Hindenburg

Första gången att flygplanet rullades ut ur hangaren inför första motorstart – 
brandsläckaren inom räckhåll
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Det största och mest aktiva diskus-

Svenskt byggarforum på webben!

kanske är lite mindre väl känt är de 

varmåldrat.

AA5052

vänds till rör tankar etc. Svetsbar men 

AA6061

bar och relativt bra ur korrosions-

medför att man bör ha stora radier vid 

AA2024

AA7075

VÄRMEBEHANDLING

bas för att värmebehanda materialet 

såvida man inte har ett valsverk. Det 

MJUKGLÖDGNING

UPPLÖSNINGSBEHANDLING

att sedan snabbt kylas i vatten. Ome-

Redan efter 15-20 minuter har mate-

-T4.

VARMÅLDRING

överåldrar materialet benäms tillstån-
det -T7.

Aluminiumlegeringar inom fl yget

kanske mest himmel då – och sedan 

Mattias Jönsson
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Allvarlig-
hetsgrad

För denna händelse 
och under rådande 
omständigheter var 
sannolikheten för ett 
haveri…

Förklaring

A …hög
Resultatet av händelsen var inte kontrollerbar och skulle kunna resulterat i ett haveri. Ett 

som förväntas av normalpiloten.

B …avsevärt förhöjd
Resultatet av händelsen kunde kontrolleras med hjälp av nödprocedurer eller nödutrustning. 
Emellertid hade flera säkerhetsmarginaler passerats och endast en eller några få 
säkerhetsspärrar återstod.

C …något förhöjd Flera säkerhetsnivåer återstod för att förhindra ett haveri.

…inte förhöjd men 
indikerar viss risk 

Under speciella förhållanden skulle händelsen kunnat utvecklats till ett allvarligt 

E …inte 
säkerhetsrelaterad

serats av dåvarande tekniske chefen 
Staffan Ekström. Resultatet av dessa 
analyser har för det mesta lett till blän-

sedan införde kvalitetsrådet en metod 

medräknas och dessa klassas med 

risk. De värden som då erhålls viktas 

EAA:s riskindex

Risk-
kategori

Om händelsen åter 
skulle inträffa, så 
är sannolikheten 
att ett haveri skulle 
inträffa…

Förklaring

I …hög om händelsen skulle återupprepas är risken för ett haveri stor

II …ökad under vissa 
förhållanden om händelsen skulle återupprepas är risken för ett haveri förhöjd

III
…ökad under 
ogynnsamma 
förhållanden

om händelsen skulle återupprepas är risken för ett haveri förhöjd men endast under 
ogynnsamma förhållanden

IV
…inte förhöjd eller 
förhöjd endast under 
extrema förhållanden

om händelsen skulle återupprepas är risken för ett haveri förhöjd men endast under 
extrema förhållanden. Bör också användas för tillbud som har liten eller ingen inverkan på 

V
…inte förhöjd 
eftersom händelsen 
inte är relaterad till 

som sammanställer och klassar/värde-

litetsrådsmöte.

EAAs verksamhet och mellan de 

åren är att senaste årens händelser till 

försvunnit under senaste året.
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Årtal händelser Riskvärde

11

14

Datum Regi-
strer ing

All var lig-
hets grad

Risk-
kateg ori

Risk-
värde

XUH IV

XXF B II

XRR B II

XOO B II

XGT III

A II

XXR B III

C III

A I

XCX B II

A I

GTO IV

BCZ IV

C III

Totalt riskvärde för året
Medelvärde för riskvärde/
händelse

Greger Ahlbeck
Kvalitetsrevisor EAA

Exempel på en sammanställning är utfallet 

Riskvärden har förändrats över åren enligt 
följande:
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5/08 av EAA-nytt.

mar tillsammans besitter fantastiskt 

sakta växa fram och mer eller mindre 

existerande ramar. Alltså inte som 

mera de formella kraven och istället 

Angående förslaget till bildande av regionföreningar

Förslag på regioner.

öka.

utöka antalet.

såhär:

utser

senterad vid årsmötet

ombud. 

Mattias Jönsson
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KZ III SE!AZY 1947

HÖJDMÄTARE SÖKES!

KZ III SE!BIS 1946

JODEL 112

Korrosionskontroll -08. B.v.s.a. Hans 
070-4233017.

RAND KR2 SE!XOC, 2!SITSIG

behållas om så önskas. Pris: 80.000 

son 0709-479030.

Planket

DRAGONFLY MK 2 

konvertera motorinstallationen till en 

MFI 15  SE!XNP

1995 i Oskarshamn av Gennart Claes-

MOTORFALKE SF 25B

EUROPA CLASSIC, OY!ODA

Pris: ikke under 300.000 DKR. Henven-

Annonsering på Planket är gratis för medlemmar. 
Skicka annons till planket@hobby.se

Köpes

Säljes



Auktoriserad distributör för Rotax Aircraft Engines i Skandinavien och Baltikum

Tel 0171-414039
www.lycon.se

e-mail: info@lycon.se

Härkeberga 16
745 96 Enköping

Motorer - Reservdelar - Tillbehör

Ikarus Flying Centre

Den bästa klubb-

kärran enligt

expertis!

Svensk och Norsk agent

Ikarus C42 Europas mest sålda skolmaskin - tillverkad i 1100 ex.
• Tål 16 knops sidvind • Extra rymlig cockpit
• Har harmoniska förlåtande flygegenskaper
• Ekonomisk att äga • Tillverkas i Tyskland
• Reservdelar finns i Sverige

+46 325 323 82 - Fax +46 325 325 36
http://www.elltech.o.se  -  finn@elltech.o.se

Under en längre tid har diskussioner 
förts angående utvecklingen av EAA 
Sveriges webbplats, men torsdag 2 april 
sjösattes slutligen nya www.eaa.se.
 Såväl utseende som struktur har 
uppdaterats och inledningsvis har 
fokus legat på att föra över det ganska 
omfattande material som låg på den 
gamla webbplatsen. Viss information 
har uppdaterats och en del inaktuell 
information har rensats bort.
 Den nya plattformen möjliggör gi-
vetvis en massa nya roliga funktioner, 
men grundtanken är att vi inför dessa 
först när vi ser ett påtagligt behov. Vi 
skyndar alltså långsamt, allt för att 

inte lockas in i en 
”teknisk lekstuga” 
med allt vad det 
kan innebära.
 Värt att nämna 
kan vara en upp-
delning mellan 
allmän och med-
lemsinformation, 
en egen sektion 
för den tekniska verksamheten, ett 
”bibliotek” där vi försöker samla 
diverse dokument och sist men inte 
minst: En egen sektion för EAA-nytt, 
med äldre utgåvor nedladdningsbara i 
PDF-format.

Nya www.eaa.se

 Undertecknad, som fått förtroendet 
att hålla i webbplatsen, tar gärna emot 
alla åsikter och förslag på förbättringar 
– så tveka inte att skicka ett email till 
webmaster@eaa.se!

Mattias Jönsson

B
Avsändare:
EAA Sverige
Hägerstalund
164 74  KISTA


