EAA 50 år

historier och minnen från det
allra första EAA-fly-in:et, i
Dala-Järna 1965.

Motorbyte

RV14-bygge

Från Rotax 914 till D-motor
l26 i LN-3 Seagull

Andra delen i Magnus
Sandqvist berättelse om
sitt bygge av en Van’s RV14.
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föreningen: Verksamhetsberättelsen och kallelse till årsmötet 2015
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tekniska chefen: Hoppas kunna ge fler teknikkurser under året
föreningen: Nya redaktörer för webb och tidning, samt ny webmaster

innehåll

Flygkalendern
2015
15–18 april Aero Friedrichshafen
8–10 maj EAA Norge Fly på Jarlsberg,
Tönsberg, Norge
14–17 maj Cub & Cubs, Cub flyin för
alla skalor, Höganäs. Facebook Cub
& Cubs
13 juni Trosa Flygklubb har öppet hus
4 juli Flygvapnets huvudflygdag,
Skaraborgs Flygflottilj F7, Såtenäs
11 juli Fly’n Ride, Ljungbyhed
17 juli Wheels & Wings, Falkenberg
20–26 juli EAA Airventure,
Oshkosh, USA
22–29 juli Classic Aircraft Meeting,
Hedlanda
1–2 augusti Visingsö Flyin
8 augusti Fly’n Ride, Ljungbyhed
8–9 augusti Flygfest, Dala-Järna
12 september Fly’n Ride, Ljungbyhed
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Känner du till något evenemang
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eaa-nytt@eaa.se !
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Omslag:
Det är Jan-Erik »Kotten« Borin
som svänger in på final i SE-BYU,
en Auster J/1 Autocrat c/n: 1886
(J 1-1886-117) Tillverkad år 1946.
Foto: Lennart Öborn
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Medlemsorgan för EAA Sverige
och EAA Chapter 222 Sverige
Redaktör: Bo Danielsson.
Grafisk form: Urban Gyllström.
Ansvarig utgivare: Curt Sandberg.
Manus och bilder sänds enklast till
eaa-nytt@eaa.se eller per post till
EAA:s kansli.
För åsikter framförda i artiklar svarar
respektive författare där ej annat anges.
EAA Sverige och EAA Chapter 222
Postadress:
Hägerstalund, 164 74 Kista
Telefon: 08-752 75 85
Telefax: 08-751 98 16
E-post: eaakansli@eaa.se
Hemsida: www.eaa.se
Postgiro: 66 45 96-4
Kansliet har öppet:
vardagar 08.00–16.00.
Medlemskap räknas per kalenderår
och erhålles genom inbetalning av
årsavgiften till föreningens postgiro.
Medlemmar som tillkommer efter 1 juli
erlägger halv årsavgift. Inbetalning av
full avgift under november och december innebär medlemskap även nästkommande år.
Årsavgift 2013: 450 kronor.
Medlemskap i EAA Sverige innebär inte
medlemskap i EAA:s usa-organisation.
Föreningsservice
Kontakta EAA kansli beträffande
• köp av Bygghandbok, Flyghandbok,
märken, T-shirts etc.
• Försäkringar
EAA usa
Postadress: EAA Aviation Center
P O Box 3086, Oshkosh, WI 549033086 usa Hemsida: www.eaa.org
Medlemskap innebär bland annat att
man får Sport Aviation, föreningens
tidskrift, 12 gånger/år och att inträde
kan lösas till flight line på Oshkosh
och Sun ’n Fun.
Svenska Rotorflygklubben
EAA:s intressegrupp för rotorflygning.
Klubben verkar specifikt för att på
ideel basis hjälpa medlemmarna
bygga och flyga rotorflygplan.
Kontaktman: Ingvar Carlsson
070-5794614. www.rotorflygklubben.se.
Medlemsskap erhålls genom att inbetala medlemsavgiften till postgiro
813469-4.

g ng inom föreningen

V

intertid är den tid då de flesta
EAA-medlemmarna ägnar mycken
tid till att bygga, renovera, planera
underhåll (beställa material) och
tänka på sommarens utflykter/resor. Förhoppningen är ju att det skall bli en lika fin flygsommar som förra året! Se till att nu göra det
som planerats sedan länge men inte blivit av!
Närmast i kalendern är årsmötet i början av

mars. Jag hoppas att så många som möjligt kommer! Det är ju ett bra tillfälle att ställa frågor och
att lämna förslag till styrelsen.
Vårt Fly-In som planerats att vara i Linköping har tyvärr måst flyttas p g a att tillräckliga
parkeringsytor ej kunde beredas. Styrelsen kommer inom kort att välja annan, plats. Se på EAA:s
internetsida där vi kommer att till kännage ny
plats så fort allt är klart.
Vår trogne EAA-nytt-redaktör Lennart Öborn

har sedan länger aviserat sin önskan att lämna
uppdraget. Vi har nu lyckats övertala Bo Danielsson att ta över. Bo var för länge sedan redaktör för EAA-tidningen och han har som

mångårig EAA-medlem god kännedom om
föreningen. Vi är förvissade att han kommer att göra vad han kan för att få tidningen
så läsvärd som möjligt! Med han är givetvis
beroende av att så många som möjligt ställer upp med bidrag. Gör det du också!
Styrelsen avser att göra en satsning på

PR-verksamheten i år med anledning av
vårt 50-årsjubileum. Vi behöver hjälp med
att ta fram informationsblad, »roll-ups« etc!
Förhoppningen är att vi skall vara mer synliga på flygdagar mm. Avsikten är även att
»Kräftstjärtsvängen« i Siljansnäs, som ju
sedan många år betraktats som EAA:s sensommar-Fly-In, skall bli något extra i år.
Du som kan hjälpa till – hör av dig!
Detta var några korta rader med vad som
är »på gång« inom föreningen. Vi gör vad
som är möjligt med de
resurser som finns till
förfogande!
ordförande

Medlemsavgift för 2015
Med 5-2014 av EAA-Nytt fanns det med ett in-

betalningskort för medlemsavgiften. Många av
er har redan betalat, men är du en av dem som
ännu inte gjort det skulle vi uppskatta om du
kunde göra detta snarast möjligt. Beloppet är
450 kr och sätts in på pg 66 45 96-4. Glöm inte
att ange ditt medlemsnummer. Det är det som
står på tidningen bredvid ditt namn.
Vill du av någon anledning inte vara medlem längre vill vi väldigt gärna veta detta.

Har du flyttat så vill vi gärna ha din nya
adress och telefonnummer och även e-postadress om du har.
Är det något du undrar över får du gärna

ringa mig på telefon 08-752 75 85 eller skicka
ett mejl eaakansli@eaa.se
-

Flygutprovnings- och
årsbyggredovisning
I nummer 5-2014 fanns det med blanketter för
Årsbyggredovisning och flygutprovningsredovisning.
Några av er som ska lämna in dessa rapporter har ännu inte gjort det. Vi ber er därför att

skicka in dem till kansliet snarast möjligt.
Har ni inte kvar blanketterna så hör av er
så skickar jag nya.
-
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Verksamhetsberättelse för 2014
EAA Sverige har under 2014 haft följande

styrelse som valdes under årsmötet den 8
mars i lokaler vid museet Arlanda Flygsamlingar.
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot 1
Ledamot 2
Ledamot 3
Ledamot 4
Ledamot 5
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Curt Sandberg
Dan Borgström
Lars-Erik Lundgren
Hans-Olav Larsson
Daniel Ryfa
Ingolf Johnsson
Lars-Gunnar Söderlind
Per Widing
Kjell Franzén
Joakim Westh
Niclas Amrén
Marina Berggren

Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten.
Revisor under verksamhetsåret har varit
Sten Svensson med revisorsuppleant Jörgen
Åstrand.
Valberedning inför årsmötet 2015 består av
Per Widing (sammankallande), Bo Danielsson och Karl-Erik Engstrand.
Kansliverksamheten i lokalen på tidigare

Barkarby flygplats har hanterats av Ann-Lis
Olsson. Ann-Lis har även hand om viss
kansliverksamhet för Segelflygförbundet.

Håkan Karlsson har under året på deltid

tillträtt tjänsten som teknisk chef – TC.

Vid 2014 års utgång var medlemsantalet i

föreningen 1 340 vilket är en liten minskning från 2013 då antalet var 1400.
EAA-Nytt har utkommit med fyra nummer

med Lennart Öborn som redaktör.
Styrelsen har lagt ner mycken möda att få
fram ny webbansvarig och ansvarig för hemsidan. Kansliet har under en övergångsperiod
klarat visst arbete med hemsidan. I december
blev det dock klart med Webb-ansvarig såväl
som med ansvariga (3 medlemmar) för hemsidan.
Årets huvudFly-In arrangerades på Eskilstuna/Kjula flygplats den 7 juni. Ett 50-tal flygplan kom till arrangemanget. Dåligt väder söderut kom att påverka deltagarantalet.
Årets traditionella Fly-In i Siljansnäs – Kräftstjärtsvängen – arrangerades för 25:e gången i
rad under veckoslutet 9–10 augusti. Tillställningen gästades av 140 flygplan och vädret stod
verkligen arrangörerna bi.
EAA Sverige – ordförande, VL och TC – har vid
ett flertal tillfällen träffat representanter från
Transportstyrelsen för att diskutera omfattningen och det ansvar som i framtiden åvilar
EAA Sverige i delegeringsfrågor. Arbetet med
att nå en acceptabel överenskommelse fortsätter.
Styrelsen har under året ägnat stor kraft för
att uppdatera föreningens kursverksamhet. Nya
måldokument är under framtagande och kursmaterialet är under berarbetning. Målet är att
under 2015–16 kunna erbjuda EAA-medlemmarna ett heltäckande, modernt kursprogram.
Föreningens rörelseresultat för 2014 pekar på

plus. En stor anledning till det förbättrade resultatet är att den höga kostnaden för tidigare
kanslilokalen i Upplands Väsby försvann samt
minskad fast personal på kansliet. Detta föranleder nu att styrelsen kan satsa på verksamhet
som mer direkt kommer EAA-medlemmarna

Ny webbansvarig
Jag som har tagit över som ansvarig för
hemsidan heter Stefan Johansson och bor i
Östersund. Jag är inget proffs på hemsidor,
man jag ska försöka hålla sidan igång rent
tekniskt. Innehåll och texter är det kansliet
och styrelsen som står för.

4 eaa-nytt #1/2015

Har du några synpunkter eller om du hittar
fel på sidan, mejla mig på webmaster@eaa.se
Vi ses på forumet på hemsidan, och så hörs
vi i luften, där jag oftast sitter i en Cub eller
Vans RV-4.
Stefan Johansson

till del. Ett exempel på detta är den tidigare
nämnda kursverksamheten.
Under verksamhetsåret har EAA Sverige

varit aktivt inom den europeiska intresseorganisationen EFLEVA. Kjell Franzén och
Ingmar Hedblom har representerat föreningen. Kjell och Ingmar följer dessutom regelutvecklingen hos EASA vilket är ett
mycket viktigt arbete för vår framtid.

EAA Sverige var närvarande under Almedalsveckan i Visby och kunde genom
Kjell Franzéns stora engagemang visa vår
verksamhet för en bredare publik. Lagom
till denna intensiva informationsvecka var
en ny EAA-folder färdig.
En för framtiden eventuellt viktig kontakt etablerades också och det gäller ungdomssatsningen Young Pilots som drivs av
Frivilliga Flygkåren.
Kjell har även kommit igång med en
intressegrupp runt historiska flygplan inom
EAA Sverige.
Samarbetet mellan EAA Sverige och försäkringsbolaget Inter Hannover har fortsatt
under året (ett samarbete som startade
1993). Antalet försäkringar var i stort sett
samma som 2013. Försäkringspremierna
har varit oförändrade under de senaste åtta
åren. Skadeutfallet har likaså varit ungefär
likartat som föregående år. Bonus för de
som förnyar sin försäkring har under året
varit 16,5 procent.

Barkarby 2014-12-31
Curt Sandberg
ordförande

Lars-Erik Lundgren
sekreterare

föreningsnytt

Kallelse till årsmöte
i

erige

Tid:
- - klo kan
Plats: EAA kansli yggnad f d arkar y ygf lt

Förslag till dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mötet öppnas
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justeringsman som jämte mötesordföranden justerar årsmötets protokoll
Val av rösträknare
Godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig tid och ordning
Styrelsens verksamhetsberättelse
Resultat och balansräkning
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Val av revisor och revisorssuppleant
Tillsättande av valberedning
Presentation av budget för 2015 och fastställande av årsavgift för 2016
Föredragning av inkomna motioner och styrelsens propositioner
Förslag till stadgeändringar
Verksamhetsledarens redogörelse för den tekniska verksamheten
Övriga frågor (ej för beslut)
Mötet avslutas

Motioner skall vara inkomna
senast 30 dagar före årsmötet
för att tas upp på mötet.
Direkt efter EAA Sveriges årsmöte håller EAA Chapter 222
sitt årsmöte. Dagordningen är
densamma i tillämpliga delar.
Vi bjuder på fika/
förfriskningar.
Efter årsmötena kommer vi
att få lyssna på ett kåseri/
föredrag som f n ej är definitivt klart.
Välkommen!

Motion till årsmötet
Jag föreslår årsmötet att begära att de

vid föregående års årsmöte helt eller delvis
bifallna motionerna redovisas beträffande
genomförande och resultat i verksamhetsberättelsen och vid nästkommande års-

möte. Hur detta ska befästas – som stadgeändring, som instruktion eller som en årsmötespraxis överlåter jag till årsmötet att framföra
sin åsikt om.
Kjell Franzén
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Årsrapport EAA:s tekniska
verksamhet för 2014
Sammanfattning
Under 2014 kan vi se en ökning av nya

byggtillstånd, dubbelt så många som de senaste åren. Antalet utfärdade flygtillstånd
har däremot minskat från 304 till 262st.
Gällande flygutprovningstillstånd var under året 47 st, varav 10 st utfärdades för första gången.
Större reparationer och modifieringar 37
st har ökat något även under 2014. Av den
flygande flottan har 34% besiktigats under
året. Det är glädjande att se att byggtillstånden ökar en trend vi hoppas håller i sig. Att
antalet flygtillstånd sjunker kan kanske förklaras med att dels har stockholmstrakten
fått stora problem med flygfält, men också
att vi har många äldre medlemmar som slutar flyga.
De tillbud/haverier som inträffade under
året kunde inget relateras till teknisk grundorsak. Tyvärr inträffade ett totalhaveri där
piloten omkom.

Följande personer har under 2014 varit
engagerade i EAA Sveriges tekniska verksamhet:
Verksamhetsledare: Sven Kindblom
Teknisk Chef: Greger Ahlbeck, efter
2014-06-13 Håkan Karlsson
Flygchef: Erling Carlsson
Biträdande flygchef: Karl-Erik
Engstrand
Teknisk Sekreterare: Ann-Lis Olsson
Chef haveriutredningar: Anders
Forslöf
Kvalitetsrevisor: Lars-Inge Nilsson
Bullermätningschef: Lars-Erik
Lundgren
Besiktningsmän: Staffan Ekström, Sakari
Havbrandt, Lars Hersgren, Kenneth
Holm, Håkan Ljungberg. Sven-Erik Pira,
Mart Reskow, Stefan Sandberg, Sören
Schmidt, Bengt Sjödahl, Jan Svensson,
Lars-Gunnar Söderlind, Anders Glantz,
Nils-Erik Nilsson och Hardy Häggman.
Kvalitetsrådet har under året bestått av:
Sven Kindblom (ordförande), Lars-Inge Nils-
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Årtal

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Antal
bearbetade
händelser

11

13

8

14

17

11

12

5

10

7

Riskvärde

35,7

24,81

13,63

16,83

6,3

15,12

11,84

9,2

2,6

5,6

Risk

son (sekreterare), Greger Ahlbeck, Håkan
Karlsson, Staffan Ekström, Erling Carlsson,
Sakari Havbrandt och Ingmar Hedblom
Under 2014 har 89 (69) besiktningar genomförts. Antalet utfärdade flygillstånd blev 262
(304) stycken.
Antalet gällande flygutprovningstillstånd har
varit 47 (52) stycken varav 10 (5) utfärdades för
första gången.
Nya byggtillstånd/iståndsättningstillstånd:
20 stycken (8) har utfärdats under året.
Större reparationer och modifieringar: 37 st
(32)
Incidenter och haverier: 7 st. (9) händelser
varav 6 haverier, och en utelandning har inträffat under 2014. Vid ett av haverierna omkom piloten. Inget av fallen berodde på tekniska orsaker.

rde

Kvalitetsrevisioner
Den kontinuerliga uppföljningen av byggverksamhet, f lygutprovning, flygsäkerhet
och besiktningsverksamhet visar att system
och rutiner fungerar och i enlighet med föreskrifterna i KBHB. Flygsäkerhets index ligger fortsatt på en låg nivå. De händelser som
inträffade under 2014 hade alla operativa
orsaker. Beträffande dokumentationen så
har Rev 12 av KHB fastnat på Transportstyrelsen, vad gäller KBHB så pågår revision,
detta gäller också KHB Rev 13 som kommer
att skickas in när Rev 12 är godkänd.
Av de för år 2014 planerade kvalitetsrevisionerna har, Utbildning – Kursverksamhet
flyttats över till 2015 eftersom utbildningsverksamheten är under omdaning.
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gesra ort för
TC
informerar EAA:s H50p
Papper, papper, papper…

Innan flygplanet flyger så skall ju en hel
del papper finnas på plats. Ni är ju experter
på byggandet där ni troligen spenderat många
dagar/nätter/år med er fina maskin. Dock är
det inte alltid så lätt att få en överblick över
vilka papper som behövs och i vilken ordning. Jag tänker lägga en hel del energi under
året på att få detta att bli mer överskådligt
även för dom som inte jobbar med det dagligen. Jag hoppas att det skall underlätta såväl erat arbete som mitt och Transportstyrelsens. Jag får anledning att återkomma
till denna punkt senare…

flygsäkerhetsarbete
Antal
händelser

Haveri
– mindre
tillbud
2014

Uppdateringar hemsidan

Som ni kan läsa på annat ställe i tidningen
så har vi nu både en ny Webmaster och tre
nya Webredaktörer. Detta hoppas vi skall
göra att vi dels kan hålla den underliggande
strukturen »up-to-date« med uppdateringar
av programvaran, backupper etc. samt ha en
högre kapacitet för löpande redaktionella
uppdateringar. Vi välkomnar bidrag/förslag
på artiklar eller annat att lägga upp på hemsidan.

Uppdateringar
av flygplansakter
För vissa mindre ändringar/modifieringar

behöver ni ju inget formellt tillstånd men
dock behöver vi på kansliet få information
om att ändringar/modifieringar har gjorts.
Detta behöver vi för att kunna hålla flygplansakterna aktuella. Det är ju informationen som ligger i akterna som är grunden till
besiktningsmannens kunskap om flygplanet innan besiktningarna. Om akten stämmer med planet så undviker ni ju en hel del
anmärkningar. Se därför till att informera
oss så snart något ändras.

Kurser

Vi jobbar målmedvetet mot att kunna erbjuda fler kurser i fler ämnen på fler ställen i
landet men detta är ett långsiktigt arbete så
ha tålamod. Under tiden så körs kurser i
eget underhåll som vanligt av Sen Svensson
i Eslöv. Vi hoppas kunna annonsera ut några
fler teknikkurser under året.
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Allvarlighetsgrad
Riskkategori
När detta skrivs är det den 2 februari och
presstopp. Inget haveri, ingen skada eller störning har inträffat sedan senaste EAA-nytt kom
ut i dec 2014 vilket är mycket glädjande.
Grafen här ovan med de glada färgerna visar
2014 års 7 haverier – skador. Längst fram till
höger är det allvarligaste hörnet, medan längst
bort till vänster är det bästa hörnet. Där hoppas
jag eventuellt haveri 2015 ska hamna.
Den gröna stapeln visar de 5 st som höll på
och eländades med landningarna. Klassningen
blev »relativt låg allvarlighetsgrad« och »låg
risk för personskador«.
Den blå stapeln är ju incidenten »slut på
bränslet« och det blev en utelandning. Det vore
betydligt allvarligare och har en hög risk att besättningen kan skadas om bra nödlandningsfält saknas under flygplanet.
Den röda stapeln har högsta allvarlighetsgraden då »islaget« sker i en flack vinkel i hög
fart i en skog samtidigt som det råder dåligt
väder.
När vi i kvalitetsrådet klassade alla 7 händelserna i allvarlighetsgrader och riskkategorier
under decembermötet, beslöt vi att inte längre
skriva pilotfel utan övergå till samma benämning som SHK använder nämligen »Operativa
Orsaker«. Så nu får jag lära mig att inte längre
skriva PF (pilotfel) utan att använda OO (Operativa Orsaker) på alla arbetpapper. Det låter faktiskt lite bättre och mindre hårt mot den pilot

som råkar utföra en dålig landning, eller
har taxat emot någon banmarkering alternativt fastnat i någon lergrop att orsaken
klassas som Operativa Orsaker i framtiden.
Vad ska vi lära av 2014 ? Kanske att vi ska

öva lite mera på start och landningar. Vi
flyger kanske lite väl lite, kanske bara 12 tim
per år för då blir det bara flyglärartimme
var 24 månad, det tycker jag är för lite. Lite
fler flygningar till närbelägna flygfält och
till främande fält som har fika eller mat är
alltid trevligt. Min egen krets av relativt närbelägna flygfält är ca 12 st, som besökes årligen.
Kom ihåg att en väl genomförd plané då
man håller kursen i banans centerline med
konstant sjunk och rätt fart, då är halva
landningen redan »avklarad«.

De tre varningarna från föregående EAAnytt kvarstår tills det blir vår nämligen den
tunga blötsnön på hangartaken, som kan
rasa ihop, och de vita snövallarna mot vit
bakgrund samt de plogade isbanorna på
vårvintern, som är hala av smältvatten, och
speciellt, om det råder sidvind blir det en
rysare. Ny varning för mjuka gräsbanor när
det blir vår, kolla väl före start t ex med en
cykeltur längs bankanten.
Ett riktigt gott fortsatt fint flygår önskar.

föreningsnytt

Rotax 912/914-serie kylarlock
Nya medlemmar

Det har finns en artikel i en facktidning som

beskriver
en incidentFKdär en Rotax 912-UL motor
5100 Herrljunga
blev
överhettad
under flygning.
5101
Åke Svensson,
Strandbaden
5102 Mårten Areskoug, Lomma
Primärfelet
händelsen
var att locket till
5103 Lassetill
Schmidt,
Stockholm
expansionstanken(kylarlocket)
5104 Leif Viklund, Blåsmark hade mist sin
funktion
att skapa
systemövertryck
5105 Thomas
Bergkvist,
Skövde på 1,2 bar.
Liknade
händelser
går
att
förebygga om man
5106 Thomas Augustsson, Stockholm
5107 Andreas Öster, Västerås
5108 Christian Lönn, Göteborg
5109 Anders Blom, Skövde
5110 Karl-Johan Kritz, Göteborg
5111 Filip Nilsson, Fjälkinge
5112 Rikard Lindberg, Eslöv
5113 Tekniska museet
5114 Johan Löfström, Visby
5115 Flygteknikcenter, Ljungbyhed
5116 Yngve Andersson, Lit
5117 Bengt Olofsson, Påarp
5118 Peter Häger, Djursholm
5119 Björn Lindroth, Norrfjärden

Svenskutvecklat
kolfiberflygplan
Nya flygutprovningar
SE-XYD Olofsson HB-3
1-915 2014-03-31
Hans Olofsson, Varberg

utför underhåll på sin flygmotor enligt tillverkarens förskrifter.
Funktionen på kylarlocket skall provas vid
Säljes:
varje 100-timmar tillsyn eller 1 gång varje år,
Auster J1 Autocrat 1946
det som först inträffar gäller.
Läs
gärnatillRotax
Maintenance Manual
+ en
Auster
underLine
renovering.
kapitel
12-20-00
Section
9.1+Nya
och delar,
9.4 typ:
+några motorer Cirrus M.II
Manualen
kan
hämtas
från
Rotax
hemsida
pinnbultar/ muttrar mm. för Cirrusmotorer.
Säljes endast hela paketet . Pris 280.000 kr.
Ring: 070- 641 50 71 .

Oljebyte
Rota

via länken: http://www.flyrotax.com/
portaldata/5/dokus/d05562.pdf
Specialverktyg, pump och adapters till att
funktionsprova kylarlocket finns att beställa
från Lycon Engineering AB, se länk:
http://lycon.se/ps/product.php?id_product=1346
Yard Johansson

Säljes:

Andel i Bellanca
Super Decathlon
Nu säljer jag min andel i denna fi na aerobaticmaskin. Vi är totalt 13 delägare i en idéell
förening. 180hk och constant speed prop.
Inverterat bränsle och oljesystem. Maskinen
är i bra skick och mycket är påkostat under
Vilken olja du bör välja finns beskrivet i Rotax
den senaste
tiden bl.a.
ny motor och
nya DeService
Instruction
SI-912-016R7
daterad
vingar.
cember 08 2014, den finns i länken nedan;
Maskinen flygs till driftkostnad och de
http://www.flyrotax.com/portaldata/5/
fasta kostnaderna delas upp i en fast månadsdokus/d05777.pdf
avgift. Maskinen är baserad på Skå-Edeby
flygplats
och harurlufta
mycket(purgin)
bra tillgänglighet.
När
du skall
oljesystemet
Pris 45000:finns
beskrivet i Rotax Service Instruction SIMöjlighet
fi nns 02
tillOctober
att göra din
aerobaticut912-018R1
daterad
2012.
Den finns i
bildning
på maskinen. Som
länken
nedan;
andelsägare
sparar du ca 14000:- på utbildhttp://www.flyrotax.com/portaldata/5/
ningen mot ordinarie utbildningskostnad.
dokus/d05199.pdf
Yard Johansson
Per Norén, 0410-41380, 070-5877215

-serie motorer

För oljebyte, se Rotax Service Instruction SI912-010R4 daterad 02 October 2012, den finns i
länken nedan;
http://www.flyrotax.com/portaldata/5/
dokus/d05187.pdf
Exakt hur du skall göra ett oljebyte finns beskrivet i Rotax Line Maintenance Manual och
Säljes:
kapitel 12-20-00 Section 11.2
Manualen kan
hämtas från Rotax hemsida
Bellanca
7 Citabria
och länken nedan;
SE-FGI.
På flotörer och skidor. Under restaurering.
http://www.flyrotax.com/portaldata/5/
Kontakta: 0047 90080475.
dokus/d05562.pdf

Återupptagna byggen

565 Autogyro Humlan
184-565 2018-04-30
Karl Hagström, Lit
Vi bygger ett svenskutvecklat kolfiberflygplan,

ECO1 i Skåne. Vi kommer att sälja flygplanet som
ultralätt men också som experimental om det
finns intresse.
Flygplanet
är godkänt för motorer upp till
Bortskänkes
150Sport
hp och
kan
fås31med
infällbart
ställ.
Cruise
Aviation:
st maj
1960 – nov
1964.
farten
är
runt
160
kts.
Vi
för
lite
dagbok
på
Hela årgångar 1965–1987, 1991–2006.
www.facebook/ECO1Aircraft.
1997 8 st.
Snälla gilla och sprid information om flygVideofi lmer: Oshkoch 87-89, 92-94, 96,
planet till era flygvänner. Hoppas att vi ses på
99, 02 + 9 st blandade flygfi lmer. Ring
AERO där vi ställer ut i hall B2-115. Fly on!
08-649 71 42

Proffs på färgborttagning!
Köp RAPID+ Färgborttagare
-direkt från tillverkaren
-inga mellanhänder

0470-77 45 40

www.skruvskemiteknik.se
Industribyn, 360 43 ÅRYD
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I verkstaden

Byte från Rotax 914 till
D-motor l26 i LN-3 Seagull

V

id besök på Aeromässan i
Friedrichhafen 2011, såg vi en liten
4-cylindrig boxermotor med 2,7 L
slagvolym hängande i en våg som

visade 48 kg!
Huvudskälet till den låga vikten var att den
hade sidventiler!
Dessa fanns allmänt på bilmotorer fram till
kanske för 75 år sedan men när effektökningen
bland annat skedde genom ökande varvtal,
blev luftbytet i cylindrarna allt viktigare och
man gick på kort tid helt över till de mera flexibla toppventilerna. På flygmotorsidan har det
huvudsakligen varit toppventiler hela tiden,
trots det vanligtvis låga varvtalet och toppventilernas i de flesta fall tyngre och mer komplicerade lösningar.
Efter hemkomst togs kontakt med den Belgiske tillverkaren som var positiv till att skicka
hit en motor för utvärdering i den pusher-configuration som en installation i Seagull innebär.
För en rimlig verkningsgrad och ljudnivå på
propellern måste spetshastigheterna begränsas. Eftersom diametern ofta styrs av styva tekniska förutsättningar, blir då även propellervarvtalet rätt så givet.
Den önskade effekten uppnås vanligen, åtminstone på flygmotorer upp till 200 hk, med
relativt låga varvtal och de flesta har därför direktdrift med stora slagvolymer för att ge det
vridmoment som krävs för att driva propellrar
lämpliga för fartområdet.
Det förhållandevis lilla antalet tillverkade
flygmotorer under åren, har inte skapat den
ekonomiska förutsättning som varit en viktig
faktor i utvecklingen på bilsidan.
Kostnaden och tidsåtgången för framtagande
av en normalklassad flygmotor är också begränsande faktorer och de motorer som t ex Lycoming och Continental levererar idag, är tekniskt i stort sett oförändrade sedan 1960-talet.
Biltillverkaren Porsche gjorde under se-

nare delen av 1900-talet ett seriöst försök att
konkurrera med en lättare normalklassad flygmotor som säkert blev bra rent tekniskt men
för övrigt påminde om de som konkurrenterna
redan producerat i 40 år.
Till och med Svenska Flygmotor gjorde i slutet på 1940-talet ett försök med »Trollet«, en 125
hästare och den blev inte heller serieproducerad.
Man kan förmoda att marknadens ekonomiska kraft var för liten i båda fallen!
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Experimentklassade flygplan har inte samma
beroende av normalklassade motorer vilket
resulterat i oräkneliga försök med mer eller mindre lämpliga
alternativ, vanligen från bil- eller motorcykelvärlden.

Experimentklassade flygplan har inte samma
beroende av normalklassade motorer vilket resulterat i oräkneliga försök med mer eller mindre lämpliga alternativ, vanligen från bil- eller
motorcykelvärlden. Dessa motorer är i allmänhet högvarviga vilket oftast kräver en propellerväxel eller PSRU som amerikanarna säger.
PSRU:n är tung och dyr och äter gärna upp den
viktbesparing som det höga motorvarvet kan
ge. Prismässigt balanserar den också ut en del
av den »billiga« bil- eller motorcykelmotorn.
Den normala driftsbelastningen på dessa motorer är också betydligt lägre vilket motiverar
en effektsmässig »överdimensionering« som naturligtvis också kan vara ogynnsam för vikten.

D-Motor rätt så lika och den stora vinsten med
D-Motor blir viktbesparingen som naturligtvis alltid är bra men av speciell betydelse för
UL-versionen.
D-Motor är rent vätskekyld, bränsleinsprutad samt ger ett tekniskt bra intryck och trots
att den slagvolymmässigt är 2.22 gånger större
än 914, är de fysiska yttermåtten betydligt mindre. Tändstiften sticker ut men ligger i linje
med fartvinden och kan byggas in i speciella
kåpor om man vill spara på motorrumsstorleken. Man skulle kunna tro att sidventilerna
borde ge en högre bränsleförbrukning och där
har vi inga egna erfarenheter men om man tittar i pappren är det inte så, snarare tvärt om!

Förutom de första 52 timmarna med Jabiru
2200, har vi flugit drygt 130 timmar med Rotax
914. Den har fungerat bra men är tung och dyr
och jämförelsevis tämligen omodern. Den har
exempelvis två visserligen väl beprövade men
tunga och komplicerade förgasare!
Pappersmässigt är 65% effekterna på 914 och

En annan fördel med D-Motor är att det finns

en 6-cylindrig variant med samma bredd- och
höjdmått fast 132 mm längre. Den är fortfarande 15 mm kortare, c:a 10 kg lättare och avsevärt billigare än 914!
Den senaste effektuppgiften säger 127 hk och
vi har ett muntligt löfte om att senare få ut-

prova också den i Seagull. Vilket raceråk detta
borde bli!
Vi upplever D-Motorn som en smart anpassning till flygbruket med ett moderat varvtal
och med den enkelhet och viktbesparing som
sidventilerna kan innebära.
I vårt fall med en »pusher« där propellervarvtalet är mera kritiskt än annars, lärde vi oss under de första flygtimmarna med Jabiru 2200, att
denna fungerade fint med varvtal runt 2500
men att den var för klen för vattenoperationerna med 600 kg startvikt. Den hade slagvolymen 2,2 L, var luftkyld och maxvarvet 3,300
rpm. Den hade också förgasare, något som försvann ur bilarna på 1980-talet. Även om vi inte
hade några direkta cylinderkylningsproblem
med Jabirun finns det fördelar med vätskekylning. Rotax har lyckats ganska hyfsat men har
märkligt nog både vätske- och luftkylning!

För att kunna fastslå viktskillnaden, vägde vi
noggrant Rotax-Seagullen sedan vi tagit bort
bränslet och allt annat löst men fortfarande
hade olja och vatten kvar.
Vägningen av D-Motorversionen under
samma förhållande visade en viktsbesparing
på 33.4 kg! Tomviktstyngdpunkten hamnade
dessutom 41.5 mm längre fram vilket är en fördel eftersom Seagull med Rotax hela tiden varit
en aning baktung.
D-Motorn har en lättare propeller men den
nya vikten inkluderar också en termostat på
300 gram och en elektrisk kylfläkt som väger
c:a 400 gr.
D-Motor startade ungefär samtidigt med oss

i början på 2000-talet och befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas. Den fyrcylindriga
L-26 sitter i ett 20-tal flygplan och har troligen
totalt samlat några tusen flygtimmar. L-39 som

den sexcylindriska varianten heter, flyger i två
tyska helikoptrar och är monterad i som vi vet
minst ett flygplan.
Företaget är så här långt bra att jobba med
och vi får oftast svar med vändande post eller
per telefon på våra frågor. Vi har börjat köra
motorn men är inte färdiga med några utvärderingar.
Propellern vi använder är en Sterna tvåbladig
på marken omställbar i kolfiber, gjord för denna
motor. Vår avsikt i första fasen är att mäta den
statiska dragkraften vid olika varvtal och propellervinklar. Det finns gott om jämförande
material eftersom vi gjort mängder av dessa
diagram med de tidigare motorerna.
Så fort vi har mer att komma med tänkte vi
redovisa detta i kommande nummer av EAANytt.

Rekordfå olyckor med svenska vingar
En person omkom och fem personer skadades
allvarligt i svenska flygolyckor i fjol, enligt
Transportstyrelsens preliminära statistik. Inte
sedan man började föra statistik 1969 har antalet omkomna med svenska luftfartyg varit så få,

och antalet allvarligt skadade är det lägsta på
tio år.
Dödsolyckan inträffade norr om Alingsås i
september, när ett mindre privatägt sportflygplan av typen Stinson 108 störtade.

Olyckorna med personskador skedde alla vid
skärmflygning, segelflygning och vid flygning
med segelflygplan.
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Bygge

Verktyg, bygglokal
och vikten av att
komma igång
otal erforman e r de isen för an s den mest
framg ngsrika kit lane-till erkaren et r r andra
delen i en serie kortare artiklar d r agn s and ist
l ter dig föl a ans ygge a en an s

Börja bygg!
Denna del tänkte jag ägna åt att beskriva en

nybörjares erfarenhet av verktyg mm. Risken
är att jag skrämmer bort potentiella byggare
från att starta med mina råd om att satsa på
kvalitetsprylar och att köpa fler verktyg än de
absolut nödvändigaste. Jag vill därför börja
med att poängtera att om det är något jag ångrar
så är det att jag inte kommit igång tidigare!

Verktyg
Jag började med att köpa ett tool kit (Kit Buil-

der Aircraft Tool Kit från Aircraft Spruce) Det
blir prisvärt med dessa kit även om man får med
en del verktyg som aldrig kommer att användas.
Jag önskar att jag omedelbart kompleterat med
ett Flush Swivel Rivet Set (Avery), många märken
hade undvikits om jag haft denna från början,
resultatet blir oftast lika snyggt som med »backriveting«, en teknik där man slår nitarna bakifrån med mothåll eller platta på den färdigformade delen av niten.
Apropå back-riveting, har man inte så känsliga fingrar så går det nästan lika bra att göra
detta utan ett dedikerat Back Rivet Set, då använder man fingrarna för att hålla verktyget på
plats istället för den fjädrande plasthylsan.
En C-frame köpte jag också direkt, den behövs för att kunna pressförsänka (dimpla) plåtarna men kan också användas för att slå nitar
med bättre kontroll än när man gör det på frihand. Efter några månaders byggande köpte jag
även en Pneumatic Squeezer, de kostar rätt
mycket men den blev snabbt mitt favoritverktyg! För en novis som mig blir kvaliten på nitarna klämda med denna, konsekvent av samma
kvalite som de bästa jag kan åstadkomma med
trycklutshammare och mothåll.
12 eaa-nytt #1/2015

Jag började bygget med en lånad kompressor
med en 100 liters tank. Det var underbart med
en så stor tank, då maskinen är tyst för det
mesta. När denna kompressor behövdes på annat
håll, bestämde jag mig för att köpa en egen, tyvärr är det en rejäl prisskillnad på de med 35–50
liters tank och de med 100+ tankar. Jag köpte
ett paket med en 50 liters tank från Bauhaus,
den fungerar lika bra och kapaciteten räcker
för nitning, borrning och primande med målarsprutan, att motorn/kompressorn går igång
oftare och att den låter mer, får jag ta och jag
kompenserar detta med att ha den i ett angränsande rum till bygglokalen.
Med kompressorpaketet följde det med ett
slipverktyg, en borr och lite annat. En extra
tryckluftsborr kostar inte mycket i sammanhanget och det är tidsbesparande att kunna ha
flera verktyg klara. Från biltema har jag köpt en
tryckluftsslang med slangupprullare, det är
trevligt att slippa ha en sladdhärva på golvet.
Annat som är näst intill obligatoriskt är pelarborrmaskin, bandsåg och bänkslipmaskin. Det
behövs också filar och sandpapper mm, att
tänka på är att inte återanvända gamla filar
som används för andra material, då är risken
att rostande järnspån arbetas in i aluminiumplåtarna.
Jag har nu klarat av uppskattningsvis 20% av
bygget och har redan sett hur mycket tid som
sparas av att ha bra verktyg, för erfarna byggare
kanske lyxverktyg som en Pneumatic Squeezer
inte är så viktigt men för en förstagångsbyggare
är det ett enkelt sätt att höja kvaliten på nitningen rejält.
Det blir lite chockerande när jag tittar igenom
min bunt med inköpskvitton. Inkluderande
förbrukningsmaterial som borrar, har jag re-

”

Det blir lite
chockerande när
jag tittar igenom min bunt
med inköpskvitton.

dan lagt ner över 20 000 kronor på verktyg och
maskiner.

Bygglokalen
Min bygglokal består av ett lite större enkelgarage i direkt anslutning till min bostad. Den
idela bygglokalen är nog en lite större variant
av vad jag har. Som småbarnsförälder är det
nästan en förutsättning att ha bygglokalen nära
bostaden för att få något gjort, om det så bara

C-Frame.

Back-Riveting.

Pneumatic Squeezer.

hade tagit 30 minuter att resa till lokalen så
hade mitt tempo säkerligen halverats. Nu hinner
jag få något gjort så fort jag får en halvtimme
över.
Det är svårt att komma med ett generellt råd
men jag tror att i valet mellan en bättre lokal
och en lättillgänglig lokal så är den lättillgängliga lokalen förmodligen det bästa valet.
Min lokal är på sätt och vis av perfekt storlek,
jag har tillräckligt med plats för att kunna arbeta bekvämt men det är inte så stort att jag kan
placera verktyg mm så långt från mig att jag

slösar tid på att promenera ;) Det jag saknar är
tillräckliga utrymmen för att förvara färdigbyggda delar och material som skall användas
senare.
Nu är jag i princip klar med planets bakkropp, denna del stjäl nu viktigt utrymme när
jag snart ska börja bygga vingarna. Jag vill dock
inte frakta den till en hangar eller annat ställe
då jag senare skall montera ihop den med resten av kroppen. Förmodligen bygger jag någon
form av skydd runt den så att jag åtminstone
inte behöver vara försiktig i dess närhet.

Medan jag väntade på mitt första kit, byggde
jag bänkar efter ritningar som finns på nätet.
Jag är osäker på om det var en bra ide, de är nog
inte bättre än vad som finns att köpa på IKEA
och andra ställen och det blev inte heller billigare.
Med två värmefläktar på totalt 2600 w kan
jag snabbt få en bra arbetstemperatur i lokalen
så länge yttertemperaturen håller sig ovanför
nollan.
Till nästa nummer planerar jag att skriva lite
om den första delen av bygget.
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EAA 50 år

De 50 år som gått
– fortsättningen
EAA fyller
ro
ran n till aka

D

genom en serie artiklar ser ell
tiden kring föreningens gr ndande

en nya föreningen fick en rivstart. Redan efter en månad och
ett par dagar efter första mötet
anlände ett brev från Paul H. Poberezny daterat den 20 januari 1965 där man
högtidligt upptog föreningen i sin krets som
Experimental Aircraft Association Chapter 222
Stockholm Sweden. Detta var det första Chapter utanför den nordamerikanska kontinenten
och därmed – kan man säga – början till EAA:s
världsomspännande expansion.
EAA hade då »bara« ca 20 000 medlemmar
och ännu inte 221 Chapters. Nr 222 valdes av
Anders »Andy« Ljungberg därför att han
hade under några år varit sekreterare i EAA
Chapter 22 Rockford Illinois och han tyckte
det var ett gott omen att hålla kvar vid den
siffermagin.
Det vackra Chapter-certifikat, som många
har sett på väggen i Barkarbylokalen eller på
Facebook, levererades dock inte förrän 1966
men då personligen av Paul Poberezny och kassören Arthur Kilps vid besök i Sverige och på
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Luftfartsverket för att hjälpa bestämmelserna
på traven.

Första fly-in:et:
Dala-Järna 1965

Redan den 29 januari 1965 hade alltså fören-

Den här artikeln skulle egentligen främst
handla om det första fly-inet som hölls redan
den 12 och 13 juni 1965 på Dala-Järna flygplats.
Det blir alltså 50-årsjubileum för fly-in också i
år.
Jag var själv där med en Piper Colt och nytaget
certifikat. Minns inte mycket av vad som hände
mer än att jag satt och sov i Colten efter middagen – obekvämt i alla fall.
Vid Nyköpings Bil- och Flygdag i höstas
bytte jag minnen med Lennart Zetterström,
som var där med en Turbulent. Han minns lite
mer – en dam med en stor orm i gräset.
Det var tivoli, varumässa och flygdag samtidigt med vårt möte. Som tur är så finns det fotografer.
Bilderna från 1965 har vi fått från Åke Åstrand,
tack så mycket! Nu låter vi fotona tala.

ingen sitt första möte som Chapter i den lokal
som länge skulle vara stamlokus, SAS nödträningslokal, Bromma. Förutom de som var med
i december så finner vi att en rad i flygsammanhang kända namn tillslutit.
Jag först vill jag nämna att ett par namn fallit
bort i förra artikeln – Gunnar Back och Sture
Sehlstedt. På mötet sågs nu bl.a. Arnold Fredricsson, Karl-Bruno Ljungberg, Paul Fahlén,
Björn Karlström, Harald Millgård, Gunnar
Antvik och inte minst Björn Andreasson som
efter mötet berättade om sin konstruktion Ba-4
från 40-talet.
Björn lade fram idéer om modernisering av
konstruktionen. Som vi alla vet så blev detta
också verklighet som Ba-4B och flera exemplar
har byggts sedan dess. Björns eget bygge SE-XBS
påbörjades redan innan SB 142 kom ut och blev
färdigt redan 1966, sedermera sålt till England!

Bilden till vänster
För att vara en förening med mindre än ett
halvår på nacken så var uppslutningen mycket
bra.
I denna flight-line med en del av besökarna
ser vi bl.a. SE-AWS, Fairchild F 24 Forwarder
som dagen till ära fått lufta sig efter ett år i
hangar som inte luftvärdig. –AWS ägdes då av
Firma Sportflyg O´Konor och hade sin hemma-

hamn på Dala-Järna flygplats. Där stod den
tills Paul Pinato köpte flygplanet och restaurerade det till det utseende som flygplanet hade i
amerikanska armén under andra världskriget
som USAAF 43-14840 (militär typbeteckning
UC-61A-FA). I flight-line på omslagsbilden till
EAA Sveriges Facebook-grupp ses –AWS i sin
nya dräkt!

Bilden nedan
singborg och flygplanet slutade sitt liv ett år
senare på Visingsö genom avåkning av banan
vid pluslandning.
Zäta (benen som skymtar bakom flygplanet)
minns inte vem han försökte hjälpa ner i den
trånga sittbrunnen, men av den byråkratiska
klädseln att döma kan det vara någon från luftfartsmyndigheten.
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Lennart Zetterström, »Zäta«, kom till DalaJärna i SE-COM, Stark Druine D.31 Turbulent D,
en fransk på sin tid mycket populär typ, primärt ritad för amatörbygge.
Turbulent licensbyggdes av den tyska flygplanstillverkaren Stark och Rollason i England.
Lennart och några kompisar hade hyrt –COM
från ägarna Flygföreningen Turbulent i Häl-
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EAA 50 år

Fotografierna

Fotona kommer från Åke Åstrand som var med
och bildade EAA Chapter 222 och välvilligt har
ställt dem till EAA-nytts förfogande. Åke har en
bildbank om 50 000 bilder från 50 länder tagna
under 60 år. Mycket är flyganknutet. Du når
honom via images@canit.se.

Bilden nedan
Amatörbyggandet av flygplan i Sverige började inte med EAA:s tillkomst, inte ens det lagliga byggandet.
KSAK hade ett antal år tidigare startat ett projekt med en gemensam satsning på ett knappt
tjugotal byggsatser till den franska typen Jodel.
Om jag minns rätt så siktade man mot 18 byggsatser från början. Typen hade typcertifikat
och flygplanen fick också luftvärdighetsbevis i
normalklass. En del flygplan blev raskt färdiga
och något projekt vilar ännu.
SE-CIA, som besökte Dala-Järna denna helg,
byggdes av Åke Lidholm, Leksand och flög första gången 1961 men var inte den första färdiga.
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Först ut var Halmstad flygklubbs SE-CIC som
raskt följdes av ytterligare 6 färdiga byggen under några år.
SE-CIA har s/n 861 och luftvärdigheten utgick
2006 efter 45 år! Men det finns andra av dessa
KSAK-jodel som fortfarande är i bruk. Dags
kanske att skriva historien om dessa flygplan,
eller hur du nye redaktör för EAA-nytt, tidigare
ägare till ett av dessa flygplan!?
Mikael Forslunds artikel i Nostalgia nr 5/06
ger historien om –CIA och KSAK Jodel-projekt.
Förhoppningsvis kan vi få återge den i EAA-nytt
någon gång.

En av föreningens stiftare var Gunnar Back
(tyvärr tappade jag bort hans namn i förra artikeln), ägare till SE-BZM (bilden ovan), en DeHavilland DH 85 Leopard Moth från 1934 (c/n
7061).
Gunnar älskade att demonstrera den finess
som ofta fanns under mellankrigstiden men
alldeles fallit i glömska när produktionen av
privatflygplan återtogs efter kriget – möjligheten att snabbt och enkelt fälla vingarna för enklare hangarförvaring. Jag uppfattade flygplanet
som ålderdomligt – jag kom ju till fly-inet i en
»modern« Piper Colt – »modern« har jag senare
omvärderat .
Colten var nog i själva verket i lika hög grad
en 30-talskonstruktion även om KSAK några år
tidigare hade valt typen till standardskolflygplan för landets flygklubbar.
Nåja, det var fler än jag som såg Leopard
Moth som något förlegat. Vid fly-in:et var några
besökare från den då också nybildade fören-

ingen Svenska Privat och Affärsflygföreningen (SPAF/AOPA) som var där med det
vid den tiden till skyarna upphöjda reseflygplanet Gardan Horizon.
De såg lite överseende på åldringen men
ville (ändå) göra ett reportage för sin tidning om denna ålderdomliga skapelse. En
av SPAF:arna fick byta plats med fru Back,
som alltså skulle få nöjet att återvända till
Bromma i den moderna Gardanen. Undervägs skulle man fotografera Motten i
luften.
Chevalereskt lät Gardangänget Back

starta först och tog god tid på sig att äntra
planet, var noga med att ta ut full bana, la
ännu mer tid på kontroller, men var i luften inte alltför lång tid efter Motten. I det
efterföljande reportaget erkände man –
förvånat – att man inte hunnit upp Motten förrän strax före Bromma och att reporten haft det mycket bekvämt i det
breda baksätet.

Foto: Dan Borgström

Bilden ovan

Bilden ovan

Bilden till
vänster

Stolt Leopardägare
Gunnar Back.

Nästan 50 år efter första fly-in:et träffas Lennart Zetterström (till höger på bilden) och jag
på Nyköpings Bil- och Flygdag den 30 augusti
2014 och utbyter minnen från Dala-Järna. Lennart är mycket aktiv i F11-museum som är väl
värt ett besök.
Dan Borgström och jag försökte oss på
»medlemsvård« (frukt, dricka, vilstolar och
skugga) och PR (tidningar, kalendrar, nya foldern, mm) vid flygdagen men det var mest
äldre herrar med stora kassar som plockade till
sig av publikationerna. Ungdomar (50-) såg vi
inte till och medlemmarna som kom förbi var
få.
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Föreningsnytt
hangaren – säljes/uthyres/köpes Annonsering är gratis för medlemmar. Skicka annons till eaa-nytt@eaa.se

Information om radannonsering i EAA-nytt
Radannonser i EAA-Nytt kostar inget för medlemmar i EAA

erige

Underlag för annonsen skickas till eaa-nytt@eaa.se. Annonsen blir en spalt bred och maximalt en halv spalt lång. Om du vill att annonsen skall upprepas måste du meddela det inför varje nummer du vill ha annonsen i. Om annonsen måste ändras på grund av ovanstående måste du skicka in nytt
underlag. Om du tycker att du inte får med allt du vill i annonsen föreslår redaktionen att du skriver en liten artikel om ditt flygplan som kan tas med
i samma tidning som annonsen.

föreningsnytt

Säljes:

Andel i RV6A
Nya medlemmar

Baserad på gräsfält 5 km väster om Kårsta,
Vallentuna. Mycket god tillgänglighet – vi är
nu tre delägare som totalt flyger mindre än 50
tim/år. Motor O360. TT 440 tim. Instrument;
VFR + Mörker. GPS kopplad till autopilot.
Tel: 070 5502470, Torgny Bramberg

5200 Pedrik Ljung, Lärbro
5201 Sanna Hedin, Stockholm
5202 Gunnar Karlsson, Örebro
5203 Lars Gunnar Dahlberg, Linköping
5204 Per Henrik Jonsson, Järpen
5205 Jonas Gullstrand, Malmö
5206 Michael Åsliden, Jönköping
5207 Magnus Borg, Västerhaninge
5208 Erik Andersson, Viksjö
5209 Håkan Johansson, Linköping
5210 Stefan Tågne, Munka-Ljungby
5211 Björn Ronjom, Svelvik/Norge

Säljes:

Murphy Renegade II
Ultralätt Murphy Renegade II. Dukad och
målad. Godkänd vid besiktning till nuvrande
status. Återstår motor, instrument, el och
bränslesystem.
Säljes billigt på grund av ändrade
personliga förhållanden.
Toivo Saluveer, 073-9789344

Nya byggen
Peter Andersson
Luscombe 8E
5654-1535 (iståndsättning) ,
2019-11-30
Göran Nilsson
Helicycle
-1536, 2019-11-30

Ikarus Flying Center

Mikael Carlson
Fokker DR 1
-1538, 2020-01-31
Mikael Carlson
Pfalz DVIII
-1539, 2020-01-31

Återupptagna byggen
Mats Stenborg
Cassut III M, -18, 2019-11-30
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Ikarus C42

Europas ledande skolmaskin
Nya flygutprovningar
SE-VOL Sky Ranger Swift
SKR 0806901-1405 2015-11-30
Urban Wall, Vattholma

tillverkad i r-e-k-o-r-d NU 1300 ex!
Svensk och Norsk agent

• Tål 16 knops sidvind
• Extra rymlig cockpit
• Har harmoniska förlåtande
flygegenskaper
• Ekonomisk att äga
• Tillverkas i Tyskland
• Reservdelar finns i Sverige

Tel. + 46 325 323 82 Fax +46 325 325 36
http://www.elltech.o.se - finn@elltech.o.se
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Avsändare
avsändare:
Posttidning
B
eaa Motorflygförbund
Sverige
KSAK
Hägerstalund 10
Haukadalsgatan
164
Kista
164
4074KISTA

Behöver Du en tankstation
för flygbränsle?
Hjelmco har för omedelbar
utsättning anläggningar
om 3-25 m3 med eller utan
automatiska debiteringssystem

Vilken flygmotor har du?

Vi har
flygmotoroljan från

Runskogsvägen 4 B • 192 48 SOLLENTUNA
TELEFON 08-626 93 86 • FAX 08-626 94 16
ORDERTELEFON 021-12 31 76

