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innehåll

Flygkalendern
2015/2016

5 mars 2016 EAA årsmöte, EAA kansli, 
Barkarby

5–10 april Sun’n Fun, Lakeland, 
Florida, USA

20–23 April Aero, Friedrichshafen, 
Tyskland

4–5 juni EAA Fly-In, plats ej bestämd
25–31 juli EAA Fly-In, Oshkosh, USA
9–11 sept Oldtimer Filegertre� en, 

Hahnweide

Känner du till något evenemang 
som borde fi nnas med här, maila 
eaa-nytt@eaa.se! 10

6

4
Omslaget:  
Glasair  Sportsman 2 i gröngräset 
på Visingsö
Foto:  Dmitrij Karpenko

2016
Senaste datum för material 

till nummer 1/2016:

24 januari

Lyckat firande av EAA Sverige 50 år!
Nästan 100 medlemmar kom till Tekniska 
Museéet i Stockholm den 21 november för 
att fi ra EAA Sveriges och Chapter 222:s 
50-årsjubiléum.

TC om bullermätningar
Har ni någon gång funderat 
över detta med olika typer av 
bullermätningar? För den som 
vill fördjupa sig lite mer i detta 
ämne publicerar vi ett 
»fl ödesschema« från den 
senaste ICAO-bestämmelsen 
som styr detta. 

Fieseler Storch i Norge
I vårt grannland pågår ett imponerande 
restaureringsprojekt, en Fieseler Fi-156C-3 Storch. Man 
börjar nu se slutet på projektet och man hoppas få 
fl ygplanet i luften om två år. Avsikten är att visa den 
fl ygande på fl ygdagar runt om i Nordeuropa. 
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Medlemsorgan för EAA Sverige
och EAA Chapter 222 Sverige
Redaktör: Bo Danielsson. 
Grafi sk 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 
Plusgiro: 66 45 96-4
Kansliet har öppet: 
vardagar 08.00–16.00.

Medlemskap räknas per kalenderår 
och erhålles genom inbetalning av 
årsavgiften till föreningens Plusgiro. 
Medlemmar som tillkommer efter 1 juli 
erlägger halv årsavgift. Inbetalning av 
full avgift under november och decem-
ber innebär medlemskap även näst-
kommande år.

Årsavgift: 450 kronor.
Medlemskap i EAA Sverige innebär inte 

medlemskap i EAA:s usa-organisation.

Föreningsservice
Kontakta EAA kansli beträ� ande 
• köp av Bygghandbok, 
Flyghandbok, etc.
• Försäkringar

EAA usa
Postadress: EAA Aviation Center
P O Box 3086, Oshkosh, WI 54903-
3086 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 fl ight line på Oshkosh 
och Sun ’n Fun.

Svenska Rotorfl ygklubben
EAA:s intressegrupp för rotorfl ygning. 
Klubben verkar specifi kt för att på 
ideel basis hjälpa medlemmarna 
bygga och fl yga rotorfl ygplan.

Kontaktman: Ingvar Carlsson 
070-5794614. www.rotorfl ygklubben.se. 
Medlemsskap erhålls genom att in-
betala medlemsavgiften till Plusgiro 
813469-4.

E AA:s 50-årsfirande blev en succé. 
Nästan 100 medlemmar kom till Tek-
niska Museet i Stockholm och lyss-
nade på föredragen. Några »vetera-

ner« var med och berättade om när EAA bilda-
des. Vi berättade om hur föreningen startade 
1964/65, några personer som var med då fanns 
närvarande. Däre� er handlade föredragen om 
nutid och utvecklingsprojekt och de var mycket 
uppskattade. Evenemanget redovisas mer i de-
talj på annan plats i denna tidning.

Som framgick i förra numret av vår tidning, har 
samtalen med Transportstyrelsen om framtida 
hantering av � ygtillstånd för Experimentklas-
sade lu� fartyg framskidit och det � nns nu ett 
färdigt förslag. Det skall nu ut på remiss och 
avsikten är att systemet skall införas från 2016-
07-01. Mer om detta � nns att läsa på annan 
plats i denna tidning. Sett ur EAA:s perspektiv 
verkar det nya systemet innebära små föränd-
ringa i vår arbetsvolym. Viktigt är att vi nu kan 
planera för framtiden då vi uppenbarligen även 
i fortsättningen har hand om verksamheten med 
experimentklassade lu� fartyg. 

På initiativ från Transporthistoriskt nät-
verk (där EAA ingår) har några riksdags-
män motionerat om att Transportstyrelsen 
skall »främja och underlätta bevarande, 
brukande och utveckling av det rörliga kul-
turarvet«. Motionerna avser alla fordons-
slag till lands, till sjöss och i lu� en. Motio-
närerna är från både socialdemokraterna 
och moderaterna och stöds av Riksantikva-
rieämbetet. Vi har ha�  möte med motionä-
rerna och försett dem med fakta. Återstår 
att se om motionerna tas upp i riksdagen och 
i så fall återstår att se vad det kan innebära 
för dem som har äldre lu� fartyg. 

Jag ser fram emot ett intressant och ut-
vecklande 2016!

Curt Sandberg,
ordförande

Lyckad 50-årsfest

Deltagare plåtkurs 
Vinslöv 10 oktober 2015:

 Göran Stenborg, Falkenberg, 070-3721955  
Mats Stenborg, Halmstad
Stefan Hackström, Göteborg,  076-7889484   
Poul Strömberg, Bjärnum    
Martin Kjaerran, Sta� anstorp
 

Deltagare vid plåtkursen på 
Barkarby den 24 oktober 2015.

Deltagare plåtkurs 
Barkarby 24 oktober 2015:

Olle Granath, Bollnäs  
Kenneth Granath, Bollnäs,  070-5168963   
Sten Backhans, Märsta,  070-4580026   
Peter Andersson, Gällö, 070-6733021   
Hans Molander, Karlskoga, 070-6423214  
Dan Sandstedt, Lerdala, 0511-82364
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Det började med att Tor Nörste-
gård letade ett lämpligt objekt 
2004. Han fann ett i Nevada, USA, 
som transporteras till Norge 2007. 

Individen är tillverkad i Frankrike 1944, � ög  
där till 1969 då det exporterades till USA. Flyg-
planet blev stående e� er ett markhaveri 1989. 

I Frankrike byggdes ca 800 st av fabriken 
Morane-Saulnier och betecknades senare MS500 
Criquet. Enda skillnaden från det tyska origi-
nalet är de dukklädda metallvingarna.

Hittills har den grupp frivilliga som arbetar 
med projektet, lagt ner ca 8 000 timmar! Man 
har en bygglokal i Fetsund, ca 30 min bilresa 
från Oslo, och är helt beroende av frivilliga bi-
drag och sponsorer.

Projektet drivs i samarbete med organisatio-

nen Warbirds of Norway. Flygplanet kommer 
att ha tysk militär märkning lika en individ 
som fanns i Norge under kriget.

Motorn är en Argus As-10C, 8 cylindrig på 
240 hp. Tre motorer har återfunnits i Norge 
från nödlandade/havererade � ygplan. Dessa 
har restaurerats till utställningsskick. En av 
dessa byttes mot motor i en Fieseler Storch i 
� ygmuseet i Sola. Motorn som satt i det � ygpla-
net var i gott skick och är nu den som skall an-
vändas och blev klar 2013.

Instrumenten är alla original, endast nöd-
vändig extrautrustning som VHF-radio, inter-
com, transponder och ELT har installeras.

Den första Fieseler Storch � ögs 1936, och ett 
stort antal tillverkades i Tyskland (ca 2900). 

Spännvidden är 14,25 m och längden 9,9 m. 
Tomvikten är 930 kg, � ygvikten 1320. Fartpres-
tanda är inte imponerande trots den starka mo-
torn, marchfart 140 km/h. Min � ygfart med 
fulla kla� ar är 51 km/h. Startstäcka 70 m, rull-
sträcka vid landning 26 m. 

I svenska � ygvapnet betecknades � ygplans-
typen S-14 och 26 st fanns i tjänst.

Ett framtida problem för norrmännen är 
storleken på � ygplanet. Avsikten är att vara ba-
serade på Kjeller utanför Oslo, men där � nns 
inte någon hangar som är tillräckligt stor!

Du som vill läsa mer om projektet kan gå till 
deras hemsida www.storch.no.

Curt Sandberg

Pågående bygge

I vårt grannland pågår ett imponerande restaureringsprojekt, en Fieseler Fi-156C-3 
Storch. Man börjar nu se slutet på projektet och man hoppas få fl ygplanet i luften 
om två år. Avsikten är att visa den fl ygande på fl ygdagar runt om i Nordeuropa. 

Fieseler Storch i Norge

Ett framtida problem för norrmännen är storleken på fl ygplanet. Avsikten är att vara baserade på Kjeller utanför Oslo, men där fi nns inte någon 
hangar som är tillräckligt stor!

”Hittills har den grupp frivilliga 
som arbetar med projektet, lagt 

ner ca 8 000 timmar! 
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ICOM har uppgraderat 
sin modell A210 med 
ny OLED-display. Dis-
playen är betydligt 
lättare att se i solljus än vanliga LCD-displayer. 
Den kan även ses från sidorna, 170 graders vin-
kel. Displaybelysningen justeras automatiskt 
beroende på ljuset i omgivningen. 

Vidare har radion möjlighet att avlyssna två 
kanaler samtidigt, inbyggd intercom med en ny 
automatisk squelch samt minne för de 20 se-
nast använda frekvenserna.

Observera att det endast är den speciella Eu-
ropavarianten som är godkänd för användning 
i Europa.

Det är förmodligen den biligaste radion med 
8,33 MHz kanaldelning som � nns i dag. Priset 
för IC-a220 som modellen heter är hos Arigo 
drygt 10 000 kr.

 Bensinfett
Shell tillverkade tidigare 
en fett (S.7108) som kunde 
användas för tätning av alla 
bränsle- och hydraul led-
ningar. Tillverkningen upp-
hörde dock för några år se-
dan.

EZ Turn (tillverkas av 
United Erie) är ett fett som kan användas för 
samma ändamål. 

Det är tillverkat enligt norm SAE-AMS-
G-6032)/MIL-G-6032 Am I Type I. Det tål hög 
temperatur och torkar inte. Det är mycket 
lämpligt att använda för kopplingar i bränsle 
och hydraulsystem, även för bensinkranar, 
snapspump etc.

Fettet � nns i två förpackningsstorlekar, burk 
på 1 lb (0,454 kg) och tub med 5 oz (140 g).  Pris 
hos Arigo ca 425 kr resp 175 kr.

 Ny radio 
från ICOM

 Dränerings-
mejsel 
med mätare för etanol
Många använder bilbränsle och det är då 
mycket intressant att veta hur mycket etanol 
(eller om det är något över huvud taget) i bräns-
let.

Med denna dräneringsmejsel kan man en-
kelt kontrollera om det � nns metanol och i så 
fall hur mycket. Skruvmejseln kan användas 
för spårskruv och Phillipskruv. Den heter Da-
ansen 391S Fuel Tester. Priset hos Arigo är ca 80 
kr.

Leif Back strävar vidare med sin SF25. Den 
har Rotaxmotor och sammanfogningen när-
mar sig då Leif arbetar praktiskt taget varje 
kväll med pojektet. Finns på Barkarby.

Leifs Backs
SF25-bygge
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Bullermätningar

Har ni någon gång funderat över detta med 
olika typer av bullermätningar, »Chapter 6« 
och »Chapter 10«? För den som vill fördjupa sig 
lite mer i detta ämne publicerar vi här bredvid 
ett »�ödesschema« från den senaste ICAO-be-
stämmelsen som styr detta. I �ödesschemat 
kan du se vilka �ygplan som skall mätas enligt 
de två olika metoderna.

 Generellt kan sägas att förr mätte vi enligt 
»Chapter 6« (där det står 6.3) dvs. full fart på 
1000 fot över mätpunkten. Nu mäter vi enligt 
»Chapter 10« (där det står 10.4) dvs. start och 
stigning i Vy (bästa stighastighet) tills vi pas-
serat mätpunkten 2500 m bort.

En ytterligare förvillande sak är också att 
gränsvärdena är olika för �ygplan av olika åld-
rar och Max Take-O� Weight (MTOW) – något 
som står under kapitlen 6.3, 10.4a och 10.4b.

6.3… shall not exceed the following: a 68 dB(A) 
constant limit up to an aeroplane mass of 600 
kg, varying linearly with mass from that point to 
1 500 kg, a�er which the limit is constant at 80 
dB(A) up to 8 618 kg.

10.4 a) for aeroplanes speci�ed in 10.1.2 and 
10.1.4, a 76 dB(A) constant limit up to an aero-
plane mass of 600 kg varying linearly from that 
point with the logarithm of aeroplane mass until 
at 1 400 kg the limit of 88 dB(A) is reached a�er 
which the limit is constant up to 8 618 kg; and

10.4 b) for aeroplanes speci�ed in 10.1.4, a 70 
dB(A) constant limit up to an aeroplane mass of 
570 kg increasing linearly from that point with 
the logarithm of aeroplane mass until at 1 500 kg 
the limit of 85 dB(A) is reached a�er which the 
limit is constant up to 8 618 kg.

Varje bullerprov består av minst 6 st »god-
kända« mätningar. Dvs. �ygningar som ligger 
inom vissa toleranser vad gäller bl.a. höjd över 
mätpunkten. Detta innebär att vid t.ex. termik 
så kan man vara tvungen att �yga mer än 6 
�ygningar. Läs på (Bygghandboken kap 16.2) 
och öva detta innan ni kommer till bullerprovet 
så går allt mycket smidigare och fortare.

Vi är glada att kunna meddela att vi nu har en 
ny person som kan utföra bullermätningar. 
Pekka Havbrandt har visat sig villig att ta på sig 
denna uppgi�. Han är för närvarande under 
utbildning tillsammans med Lars-Erik Lund-
gren.

Vi har även en ny mail-adress för detta med 
bullermätningar och den läses av Greger Ahl-
beck (Bulleransvarig). Adressen är: buller@
eaa.se

Nytt om besiktningarna

Som tidigare år så kommer vi att hålla ett be-
siktningsmannamöte i slutet av februari för att 
informera/utbilda besiktningsmännen i de nya 
rutinerna som kommer att gälla från 1 juli 2016 
(se separat information i denna tidning). Be-

siktningsmännen kommer att kallas till detta 
möte separat. Medlemmarna kommer att lö-
pande få mer detaljerad information om dom 
nya bestämmelserna så att alla vet vad som gäl-
ler långt innan 1 Juli 2016.

Amatörbyggda/fabriks-
byggda ultralätta flygplan

Som jag lovat tidigare kommer här ett förtyd-
ligande angående amatörbyggda kontra fabriks-
byggda ultralätta �ygplan:

En amatörbyggd ultralätt hanteras av EAA 
under hela dess byggnation samt �ygutprov-
ning. Detta innebär att det är en EAA-besikt-
ningsman som skall utföra besiktningarna un-
der denna tid. När �ygplanet är färdigt med 
hela �ygutprovningen och allt är klart för för-
sta �ygtillståndet så lämnas planet (och dess 
pappersarbete) över till KSAK som i fortsätt-
ningen utfärdar �ygtillståndet och genomför 
besiktningarna.

Skulle planet behöva repareras eller modi�e-
ras så skall ansökan sändas till KSAK som då 
överför planet (och dess pappersarbete) till-
baka till EAA under tiden för arbetet och even-
tuell �ygutprovning. Sedan lämnas det åter 
över till KSAK e�er avslutat arbete.

En fabriksbyggd ultralätt hanteras hela tiden 
av KSAK med den skillnaden att vid reparatio-
ner och modi�eringar så går ärendet via Trans-
portstyrelsen för godkännande.

Håkan Karlsson
Teknisk chef EAA
































































   




 




  

 



















  









  













 



 




 














 

 

TC informerar

»Hembyggen« har o�a en otillfredsstäl-
lande genomföring för reglagewirar och 
elkablar mellan motorrum och kabin. Brand 
och rök får inte passera genom brandskot-
tet vid en motorbrand.

Aircraft Spruce & Specialty har en ny ef-
fektiv genomföring. Den är tillverkad i 

Brandskottsgenomföring
rostfritt och består av ett rör med �äns som 
skruvas/nitas mot brandskottet. Utanpå röret 
träs en �amskyddsslang (5–7 cm lång). Inuti 
detta träs ytterligare en �amskyddslang (något 
kortare) och genom denna dras sedan reglage-
wirar, oljerör, elkablar etc. Genom föringen 
säkras med slangklämma mot röret och runt 
»bunten« med wirar och kablar. När genomför-

ingen är klar tätas den med brand säkert 
tätningsmedel.

Genomföringen har ett STC enl AC20-135.
Genomföringen �nns i tre dimensioner, 

1/2" (13 mm), 3/4" (19 mm) och 1" (25 mm). 
Pris hos Arigo ca 500 till 700 kr beroende 
på dimension. 
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För den som vill fördjupa sig lite mer i ämnet bullermätningar publicerar vi här ett »flödesschema« från den senaste ICAO-
bestämmelsen som styr detta. I flödesschemat kan du se vilka flygplan som skall mätas enligt de två olika metoderna.
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När detta skrivs är det slutet av 
november och ett nytt haveri in-
trä�ade 27  september.  En lill-Cub 
med C 85-motor havererade vid 

start från ett privat grässtråk.  Piloten skrev föl-
jande:

Det rådde i det närmaste CAVOK med svag 
vind som låg mittemellan de båda stråken var-
vid det långa stråket på 550 m valdes. Strax e�er 
pådrag var det som om vänster hjul fastnade 
(bromsades) varvid �ygplanet girade åt vän-
ster. Sidoroderkompensationen var verknings-
lös fast farten var låg och sporren fortfarande 
befann sig på marken. Vänster vinge slog i hyt-
ten på en gammal lastbil som stod jämte banan 
varvid vingen trycktes in i bakkroppen och 
skada uppstod även på vänster vinge strax 
bakom infästningen till främre stöttan.  

Att åstadkomma så stora �ygplansskador vid 
start när det råder svag vind är oturligt och lite 
märkligt. Var stråket med stråkytorna 30 m 
breda totalt? Stod lastbilshytten för nära stråk-
ytan? Kravet är att 3 m utanför stråkets kant får 
hindret vara max 1 m upp räknat från stråk-
ytans kant. 6 m ut max 2 m, 12 m ut ger max 4 
m höjd osv. Kravet slutar 75 m ut i sidled. Där 
får hindret nå 25 m upp. Vad fastnade vänster 
hjul i vid pådraget vid start? J3-Cub:en har stora 
�na breda hjul som tål ojämnheter i marken. 
Det hela måste nog räknas in i den stora grup-
pen operativa orsaker.

Vi i EAA måste sluta �yga i dåligt väder!
Under de senaste två åren har vi ha� ett 

dåligt väderhaveri med en omkommen pilot per 
år. Detta måste vi sluta med. Vi måste hela ti-
den vara beredda att vända eller �yga till en al-
ternativ �ygplats när vädret försämras. Vid det 
senaste väderhaveriet var det start från Borg-
holm och planerad landning vid Falkenberg 26 
mil rakt västerut. VFR färdplan inlämnad och 
egen transponderkod tilldelad från kontrollen. 

RV-6:an �ög raka kursen och e�er 12 mil pas-
serades Växjö e�er ytterligare 5 mil passerades 

Ljungby-Feringes �na asfaltbana (bra resev-
alternativ vid dåligt väder). 

Piloten hade ett avtalat möte i Falkenberg, 
vilket eventuellt påverkade denna att komma 
fram till  destinationen. E�er ytterligare ca 4,5 
mil trä�ade piloten på en smal intensiv regn-
front med dåligt väder som låg mellan Halm-
stad och Jönköping. 

Vad hade piloten i den uppkomna situatio-
nen för val? Nr 1 var att vända 180 grader och 
�yga tillbaka 4,5 mil till Feringe och landa. Nr 2 
var att svänga 60 grader vänster och �yga 8 mil 
till Ängelholm och landa där, det skulle ta ca 20 
min med RV-6 fart. Men tyvärr valde piloten att 
�yga in i regnfronten som innehöll kra�igt 
regn enligt väderradarbilden, det var ju bara 4,5 
mil kvar till Falkenberg. Piloten förlorade kon-
trollen i det dåliga vädret vilket radarinspel-
ningen tydligt visar (höjd och position) för 
varje radarsvep.

För 40 år sedan lärdes det ut att en VFR pilot 
klarade av ca 120 sekunder inne i ett moln 
innan ett okontrollerat �ygläge inträ�ade. 
Detta har provats ut i USA. Här i landet utöka-
des A-certet med 5 tim instrumentskolning. 
Att öva sig i instrument�ygning med �yglärare 
är alltid bra tex vid �yglärartimmen alternativt 
PC vart 2:a år. Att lita på att en autopilot ska 
klara av kra�ig turbulens i moln är inte helt 
�ygsäkert, den kan gå ur. Det händer och är ett 
känt problem .

Vilka är riskfaktorerna?
- Att ha en avtalad tid – möten.
- Att önska komma hem för att arbeta dagen 

e�er.
- Att �yga ensam (passagerare vill normalt 

inte �yga med i dåligt väder – det är ju läskigt).
- Att inte ha byggt eller restaurerat �ygplanet 

(2000 byggtimmar betyder omedvetet att pilo-
ten är mera försiktig. Detta syns tydligt i EAA:s 
haveristatistik från de senaste 5 åren).

Hur ska vi arbeta och sprida EAA:s �ygsäker-
hetsarbete i framtiden?

Naturligtvis alltid via EAA nytt däremellan 
via mail till alla �ygplansägarna. Ann-Lis på 
vårt kansli håller på att komplettera de e-post-
adresser som saknas i medlemsregister på våra 
�ygplansägare.

Det är tre saker som vi fortsatt måste bli 
bättre på:

Nr 1 Vi måste vända, alternativt gå till närbe-
lägen �ygplats och aldrig �yga in i dåligt väder.

Nr 2 Vi måste alltid se ut en avdragspunkt 
före start och vara förberedd att utföra avdra-
get.

Nr 3  Att alltid vara beredd att utföra omdrag 
vid landning vid 300 fots höjd på �nalen.

När det är snö så  tänk på följande: Tung blöt-
snö på hangartaken kan resultera i att hanga-
ren rasar ihop. De vita snövallarna mot vit bak-
grund är svåra att se, så sätt ut lite granruskor. 
Senare på vårvintern har vi de plogade isba-
norna som blir riktigt hala i smältvattnet och 
råder det sidvind blir det en riktig rysare vid 
landning eller start.

Staffan Ekström

StaÎan Ekström H50P generalplanerar.

Så kan det gå! Gammal bild från mindre lyckad 
landning. 

EAA:s 
H50p- 
arbete
Så var 2015. 

”Tre riskfaktorer 
• Att ha en avtalad tid – möten. 

• Att önska komma hem för att arbeta dagen e�er.  
• Att �yga ensam
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Har hunnit med 40 �ygtimmar nu och motorn 
går som en klocka.

Under resan så här långt har vi själva som 
Svenska D-Motor representanter naturligtvis 
känt ett intresse av att göra utvärderingarna 
naturtrogna.

D-Motor LF-26:an vi provar nu är i första 
hand tänkt för UL-varianten av Seagull där den 
låga vikten betyder mer laglydig last av bränsle 
och besättning. 

Vi har försökt att åstadkomma så UL-liknande 
förhållande som möjligt och e�ersom Seagull-
prototypen har blivit »tyngre« (vägde tom 323 
kg vid första �ygningen!) blir vikten utan 
bränsle över 500 kg med två ombord!

Vi har konstaterat att Seagull med D-Mo-
torn utan tvekan går ur vattnet vid en �ygvikt 
av 515 kg från en sjö som ligger på ungefär 400 
m höjd med en propeller som ger ungefär 2800 
varv statiskt! Vi anser att marginalerna är till-
fredsställande och dessutom kommer produk-
tionsmodellen rimligen att vara bättre än pro-
totypen med bättre kla�ar och lite större ving-
yta.

Tillverkaren i Belgien har varit mycket re-
sponsiv och snabbt hjälpt oss när vi behövt. Vi 
hade tändningsstörningar i början som dels vi-
sade sig bero på en felaktig tändspole och även 
att en kabel som använts vid »urtankning« av 
motorelektroniken störde systemet. En ny tänd-
spole kom omgående med kurirfrakt och med 
denna och borttagen kabel har motorn gått utan 
problem. 

Belgarna har lite varmare väder och kallstar-

Lucia-�ka på EAA-kansliet
Ett 30-tal medlemmar hade samlats för att tillsammans avnjuta Lucia. Calle Lindhé tillhör dem  som varit med länge.

terna med motorn här uppe i norden har krävt 
att motorn »snapsats« genom att elektroniken 
startats några gånger utan startmotor. D-Mo-
tor säger att vi skall tala om hur vi vill ha det så 
kan man ordna detta genom elektroniken. 

Bränsleförbrukningen har vi rätt så bra 
uppfattning om nu och de tabeller som D-Mo-
tor tillhandahållit verkar stämma bra. Med 

65% e�ekt drar motorn 15,3 l/tim och marsch-
farten blir 95 knop. Rotax 914 drog med 65% 18 
l/tim med marschfarten något över 100 knop. 
En jämförelse med uttagna e�ekter och för-
brukning stämmer bra och vi kan jämföra med 
Rotax 914 och Jabiru 2200.

D-Motorn ger ett »stadigt« intryck och går 
mycket vibrationsfritt. 

Lage, Flygfabriken

Utprovning av D-motor
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Dan Borgström berättade om trender 
inom eldrift.

Evert Lyckeborg presenterade sig. En av »de första«.
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Över 100 deltagare hade samlats för 
att fira EAA Sveriges första 50 år.

Vi avslutade med en enkel  måltid

Rolf Björkman KSAK och Torgny Bramberg från AOPA gratulerade.

<<  Tommy Wirén från FFK tillhörde gratulanterna. 
Flankerad av Hans Jörnén och Kurt Sandberg.

EAA Sverige 
�rade 50 år
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Kurs

Kursen hölls i Eslöv och var för-
delad på två helger. Lärare var Sten 
Svensson, Paul Pinato, Lars-Göran 
Hersgren, Gert Holmberg och Lars 

  orsén. De fem lärarna har tillsammans otro-
ligt stor erfarenhet och med så många lärare 
var det alltid nära till bra svar på frågor.

Med kursinbjudan hade vi fått en förteck-
ning på dokument som vi skulle bekanta oss 
med innan kursen. Bland annat; Transportsty-
relsens BCL.M5.2, EAA:s Bygghandbok, under-
hållsprogram enligt TSFS 2010:182, exempel på 
Servicebulletiner och Lu� värdighetsdirektiv, 
FAA’s AC4313-1B, mm. Kurstiden är 60 timmar 
varav 30 timmar är självstudier.

Första kurshelgen 
29–30 augusti

Vi samlades tidigt på morgonen och bekan-
tade oss med varandra medan vi åt frukost ser-
verad av Yvonne Svensson, som också såg till 
att vi hade ka� e med tilltugg tillgängligt hela 
dagarna och ordnade gemensam beställning av 
lunch varje dag. Tack Yvonne!

Kursen hölls i Sten Svenssons verkstad som 
var omorganiserad till lektionssal. Lördagen 
började med presentation av lärare och elever. 
Vi � ck sedan en genomgång av alla berörda re-
gelverk och Transportstyrelsens krav för arbete 
på X-klassade � ygplan. Informationen var 
mycket omfattande och det var bra tryck på 
kursen. Kurspärmen var tom när vi började, 
och den fylldes succesivt på med litteratur vart-
e� er kursen pågick, ett smart sätt att hålla fo-
kus på det vi höll på med.

Vi fortsatte med vad man får göra inom ra-
men för eget underhållstillstånd, regler och ar-
betsmetoder, lämpliga verktyg och material etc, 
för mindre reparationer och modi� eringar. Vi 
lärde oss vad som skiljer � ygmotorer från mo-
torer i bilar och hur bränslesystem och tänd-
ningssystem fungerar. Fortsatte med motor- 
och � yginstrument, elsystem och avionik, mm. 

Det stod ganska snart klart att informatio-

nen var så omfattande att det inte gick att lära 
sig allt vid dessa två kurshelger. Kursen gick 
därför också till stor del ut på att lära sig var 
man kan hämta information innan man gör 
någonting på sitt � ygplan, vad man får göra 
och framför allt vad man inte får göra. Vi � ck 
tips om var man kan lämna arbeten man inte 
själv har behörighet för och hur detta ska doku-
menteras.

Söndagen inleddes med Human Factors och 
en öppen diskussion om vad egenkontroll är. 
Vidare propellrar i olika material och propel-
lerregulatorer. Förmiddagen avslutades med 
materiallära, hållfasthet och utmattning. Vi 
hann också med att gå igenom Shock Load och 
korrosionsregler.

E� er lunch var det praktiska övningar på olika 
stationer. Momentdragning och låsning av bul-
tar, justering av linspänning, kablage, kontakt-
klämning av kabelskor och lödning, plåtarbete 
och nitning, och reparation av dukskada. Tem-
pot var högt och innan hemfärd blev vi inte utan 
anledning uppmanade att ta paus på vägen hem 
om vi var trötta.

Andra kurshelgen 
5–6 september

Denna helg ägnades helt åt underhåll och ar-
betsmetoder. E� er sedvanlig frukost började 
lördagen med genomgång av kalender- och 
gångtider. Vilka TBO som gäller, underhålls-
program, tillverkarnas manualer och var man 
söker och hittar nödvändig information innan 
man påbörjar underhållsarbete. Standardsva-
ret på många frågor var »kolla i tillverkarens 
anvisningar«! 

E� er lunch gick vi igenom verktyg och ut-
rustning som man behöver för � ygplansunder-
håll. Vi � ck tips på var man köper verktyg och 
hur man kan tillverka mycket själv. Vi � ck 
också en mycket intressant genomgång av 
smörjmedel och oljans betydelse för motorns 
livslängd. Ett bildspel av Edward B. Kollin på 

CamGuard visades (sök på nätet e� er »Why-
CamGuard.pdf«) där det tydligt framgår vad 
som händer med oljan i motorn. 

Andra dagen hade vi två � ygplan, en Aeronca 
och en Starduster, i verkstaden som övnings-
objekt. Vi � ck byta hjullager, ställa in tändning, 
blästra tändsti� , mäta cylinderläckage, skära 
upp och analysera olje� lter och allt annat som 
� nns i underhållsprogrammet. Vi jobbade även 
här på stationer med en lärare på varje. Sista tim-
marna användes till hur arbeten på lu� fartyg 
dokumenteras och rapporteras, hur man skriver 
journaler och komponentkort och till slut UR-B 
som underlag för förnyad lu� värdighet.

Efter kursen � ck vi göra en kursutvärdering 
av hur vi bedömde kursen, sedan delade Sten ut 
diplom på genomgången kurs. Vi � ck också  ett 
öppet prov på 40 frågor som man � ck med sig 
hem. Frågorna var mycket realistiska och tog 
sin tid att lösa. Man hade � orton dagar på sig 
att svara och e� er inskickat prov ringde Sten 
till var och en av oss och gick igenom de frågor 
som vi eventuellt inte klarat. Blev man god-
känd på provet så kan man söka eget under-
hållstillstånd e� er att ha gjort två 100-timmars 
tillsyner tillsammans med någon behörig på 
� ygplanet.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis tycker jag kursen var 
mycket bra. Väldigt mycket information och 
man får prova på många olika moment. Men 
kanske det viktigaste att lära sig är att förstå var 
man kan hämta information. Det lades inte 
bara stor vikt på hur man ska� ar information, 
men också hur man tar reda på vad man får 
göra och när man måste söka byggtillstånd 
från EAA innan man gör någonting på sitt � yg-
plan. Jag skulle gärna rekommendera kursen 
även för den som byggt sitt � ygplan. Har du till 
exempel byggt en RV så kan du det mesta om 
nitning och plåtarbete, men hur mycket vet du 
om underhållet av din motor som du monterat?

Per Widing

Kursrapport från Eslöv:

Underhållkurs, ej egenbyggt � ygplan  
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Pågående bygge

Ett av de kvarvarande byggena på Barkarby är Staf-
fan Ekström/Stefan Sandbeg som återuppbygger 
Börje Strömberg och Olle Åhnstrands Cassut racer. 
Kärran kvaddde på väg till (från?) tävling nära Le-
lystad i Holland. Sen dess har den huserat på diverse 
förvarngsplatser men nu fi nns det hopp

Cassut racer-bygge 
på Barkarby
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föreningsnytt Information om 
radannonsering i EAA-nytt 
Radannonser i EAA-Nytt kostar 
inget för medlemmar i EAA Sverige. 
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 upp repas 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 fl ygplan som kan tas med  i samma tidning som annonsen. 

Tel. + 46 325 323 82  
Fax +46 325 325 36

http://www.elltech.o.se 
finn@elltech.o.se

Svensk och Norsk agent

Ikarus C42
Europas ledande skol & klubbmaskin

tillverkad i r-e-k-o-r-d ÖVER 1800 ex! 

Ikarus Flying Center

Ett väl utprovat koncept 

som håller!

• Tål 16 knops sidvind   
• Extra rymlig cockpit 
• Har harmoniska och 

snälla flygegenskaper 
• Ekonomisk att äga      
• Tillverkas i Tyskland
• Reservdelar finns i Sverige

NYHET!
Nu även representant
och agent för:

Räddningsfallskärmar 
för flygplan!

Säljes:  

Transponder

Garmin GTX327 Mode C 
transponder. Mycket fi n 
enhet, fabriksmonterad 
2011. Pris 10 tusen SEK.
Kontakta Hans 070-
8807466 eller mejla 
info@hlm» .se

Säljes:  

Laser Acro Z SB 230

Unlimited aerobatics, IO360, four 
in one, MTProp constant speed. 
Inverterat system, aluminium ställ, 
Haigh tailweel. Expertbyggd 
motor, vinge och rörkropp, +- 10g, TT 290 tim. SE-XHB. Sven 
Björklund. Email: sommardagarna@gmail.com 

Köpes: 
 Jabiru motor
 Jabiru motor 4cyl allt av intresse. 0706244050
jens.andersson@linde-mh.se

Säljes:  

GP3 Osprey 2

2-sitsig amfi bie. Motor 
Lycoming O-320 A2B.

Gångtid 650 tim-
mar. Propeller 4-bladig 
Warp Drive. Com radio 
ICOM 1C-A 200. Planet 
under fl ygprovning.

Harry Ranner, ranner.harry@telia.com,0981-100 31, 070-323 28 87. 
Säljes förmånligt!

Säljes:  
Rallye, TT 
3705h
Säljer min fi na Rallye, TT 
3705h. Motor O-200A 
100hk 22L / tim, 633h efter 
overhalt. Propeller 
overhauled 2008-06-26

Corrosionskontroll motor 2015-05-22 utan anmärkning. Senast 
luftvärdig 2011-11-05. Prisidé 90 000 Skr eller bud. Kan även tänka 
mig sälja enbart motorn.

Bengt Sjöberg 0708-873101

föreningsnytt Information om 
radannonsering i EAA-nytt 
Radannonser i EAA-Nytt kostar 
inget för medlemmar i EAA Sverige. 
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 upp repas 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 fl ygplan som kan tas med  i samma tidning som annonsen. 

Nya medlemmar
5247 Kimmo Hantula, Finland
5248 David Rosén, Torup
5249 Lennart Näslund, Lycksele
5250 Peter Olingemar, Järvsö
5251 Per-Gunnar Jonsson, Särna
5252 Olle Granat, Bollnäs
5253 Fredrik Thuvander, Karlstad
5254 Jan-Otto Kleremark, Ronneby
5255 Torbjörn Norling, Skultuna

Nya flygutprovningar
SE-XTD Sportman GS-2
   7410-1543 2016-09-30
   Dimitrij Karpenko, Stockholm
SE-XOU Rand KR-2
   8493-51 2016-10-31
   Lars Dolk, Färentuna

Första flygtilståndet
SE-XYN Van’s RV-7 A
   73190-1393   2016-10-31
   Niklas Bengtsson, Laholm
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Säljes: 
Rans S17-Stinger. 

Ensitsig. Rotax 503. Endast 180 tim. Varm-
garage. Räddningsfallskärm. Säljes billigt 
pga sjukdom. Pris/Bud 35 000 kr.

Kontakt: Mats Ekman, Alvesta 0705310053 Säljes: 
4-bladig propeller
4-bladig propeller tidigare på Cherokee SE-GVB. 
Svara till  redaktionen.

Säljes: 
Cointinental A65

Vi har en cointinental A65 inte komplett, 
okänt skick. enligt bilder, samt en cylinder i 
bra skick.
Pris motor: 10 000 Kr
Cylinder: 2000 Kr
Bjarne Isaksson 0705830866
Kenneth Öhman 0705751040
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0470-77 45 40 
www.skruvskemiteknik.se

Industribyn, 360 43 ÅRYD

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

föreningsnytt

Nya medlemmar

5100 Herrljunga FK
5101 Åke Svensson, Strandbaden
5102 Mårten Areskoug, Lomma
5103 Lasse Schmidt, Stockholm
5104 Leif Viklund, Blåsmark
5105 Thomas Bergkvist, Skövde
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, Norr¥ ärden

Nya flygutprovningar

SE-XYD Olofsson HB-3
1-915 2014-03-31
Hans Olofsson, Varberg

Återupptagna byggen

565 Autogyro Humlan
184-565 2018-04-30
Karl Hagström, Lit

FöreningsnyttFöreningsnytt
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Säljes:  
Auster J1 Autocrat 1946

+ en Auster till under renovering.                                                                                         
+några motorer Cirrus M.II +Nya delar, typ: 
pinnbultar/ muttrar mm. för Cirrusmotorer. 
Säljes endast hela paketet . Pris 280.000 kr.                       
Ring: 070- 641 50 71 .

Säljes:  
Andel i Bellanca 
Super Decathlon
Nu säljer jag min andel i denna fi na aerobatic-
maskin. 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 
den senaste tiden bl.a. ny motor och nya 
vingar. 

Maskinen fl ygs till driftkostnad och de
fasta kostnaderna delas upp i en fast månads-
avgift. Maskinen är baserad på Skå-Edeby 
fl ygplats och har mycket bra tillgänglighet.
Pris 45000:- 

Möjlighet fi nns till att göra din aerobaticut-
bildning på maskinen. Som
andelsägare sparar du ca 14000:- på utbild-
ningen mot ordinarie utbildningskostnad.
Per Norén, 0410-41380, 070-5877215
 

Bortskänkes
Sport Aviation: 31 st maj 1960 – nov 1964.

Hela årgångar 1965–1987, 1991–2006. 
1997 8 st.

Videofi lmer: Oshkoch 87-89, 92-94, 96, 
99, 02 + 9 st blandade fl ygfi lmer. Ring 
08-649 71 42

 

Säljes:  
Bellanca 7 Citabria

SE-FGI. På fl otörer och skidor. Under restaurering.
Kontakta: 0047 90080475.
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