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resan
Snabbt till bröllops-
festen i Umeå med 
X-klassat.

RV-14 bygge
»Jag börjar tro att det går 
att få det klart på 1 600 
arbets  timmar«, säger 
Magnus Sandqvist.

föreningen: Kallelse till årsmötet den 9 april!
säkerhet: Loss of Control och EAA:s flygsäkerhetsarbete i USA. 
Tc informerar: Vilka krav ställs på en kontrollant?
ordföranden: Falköping arrangerar även 2016 EAA:s stora huvudfly-in.
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Magnus Sandqvist.

Elflygplan
Björn Åman och Navid Azad 
har startat renovering av Jodel 
D11. De drömmer båda om ett 
elflygplan. 
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innehåll

Flygkalendern
2016

2 april Flygutprovningskurs, Barkarby
5–10 april Sun’n Fun, Lakeland, 

Florida, USA
9 april Årsmöte EAA kl. 13.00, Barkarby
20–23 april Aero, Friedrichshafen, 

Tyskland
5-8 maj Underhållskurs i Karlskoga 

(Dan Borgström)
7 maj Köping Flygdag (reserv 8 maj)
11 maj Frölunda UL Fly In, Stockholm
1 juni ILA Berlin Tyskland
4–5 juni EAA Fly-In, Falköping 
25 juni OUV Sommertre©en/Fly In, 

Hodenhagen, Tyskland
8–10 juli RSA Euroflyin, Vichy, 

Fraankrike
22–24 juli FFK Young Pilots Fly In. 

Hedlanda. Alla välkomna.
24–30 Juli Classic Aircraft Meeting 

Hedlanda
25–31 juli EAA Fly-In, Oshkosh, USA
 9–11 sept Oldtimer Filegertre© en, 

Hahnweide

Känner du till något evenemang  
som borde finnas med här, maila  
eaa-nytt@eaa.se! 5

16

14

Omslaget:  
Våren är på väg.  
Det är läge för roll out. 

14
2016

Senaste datum för  

material till årets nummer:

2/2016: 20 april

3–4/2016: 31 augusti

5/2016: 16 november

Kallelse till årsmöte 9 april
Väkommen på årsmötet 
lördagen den 9 april klockan 
13.00 Plats: EAA kanslibyggnad 
Barkarby f d flygfält.

Men en dröm om ett el�ygplan
Björn Åman och Navid Azad har startat renovering av 
Jodel D11 som blivit misshandlad av ga�eltruck efter 
mindre haveri. De drömmer båda om ett el-flygplan. 

Full fart i garaget
»Förmodligen får jag äta upp dessa ord men just nu börjar jag tro på upp- 
skattningen att detta plan kan bli flygfärdigt på 1 600 arbetstimmar«, 
skriver han. Del 4 i serien om Magnus Sandqvists Van’s RV-14-bygge.

Du som håller på med ett bygge eller med 
�ygutprovning måste varje år skicka in 
denna rapport. Blanketter �nns på hemsi-
dan om du slängt de som du �ck med förra 
numret av tidningen.

Årsredovisning 
– flygutprovning och bygge

Tänk på att även din kontrollant ska skriva 
under dessa blanketter. De skickas sedan till 
kansliet, antingen via post, e-post eller fax.

Ann-Lis, kansliet
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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  
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 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 in-
betala medlemsavgiften till Plusgiro 
813469-4.

Vintern börjar ge vika och vi går 
mot ljusare tider. Förhoppnings-
vis gäller ljusare tider också för 
�yget som helhet och att vi slipper 

nya negativa överraskningar.
Det händer inte så mycket inom föreningen, 

det är vanligt rutinarbete som gäller. Det kan 
kanske upplevas som stagnation men enligt 
min uppfattning är det en trygghet. Vi har 
dock en mängd arbetsuppgi�er och nya projekt 
att ta tag i. Förutom vanliga »problem« som 
tidningen, kursverksamheten, bygghandboken 
mm, bör vi titta närmare på vad som händer 
med övriga Annex II lu�fartyg i framtiden. Jag 
tror att EAA kan bidra till att organisera till-
synen och ge teknisk rådgivning även till denna 
grupp av lu�fartyg, samtidigt som vi kan bredda 
vårt medlemsunderlag.

Närmast i tiden ligger vårt årsmöte. Tyvärr 
kom inte kallelsen med i förra tidningen, var-
för vi har �yttat det en månad till 9 april. Jag 
hoppas att det nu blir ett välbesökt möte där vi 
kan få värdefulla synpunkter på den framtida 
strategin. 

Nästa stora händelse för oss är vårt Fly-
In. Förra årets arrangemang i Falköping 
var mycket uppskattat och styrelsen har 
därför med glädje accepterat ett erbjudande 
från klubben att åter få arrangera vårt Fly-
In. Vi hoppas på bättre lycka med vädret 
detta år och är övertygade att det skall bli 
ett lyckat arrangemang.

En extra begivenhet vid årets Fly-In är 
att EASA kommer att besöka oss och göra en 
presentation av sin strategi för General Avi-
ation, »GA-roadmap«. Vi är mycket glada för 
att de valt EAA:s Fly-In för presentationen i 
Sverige och vi avser därför att göra extra PR 
för arrangemanget. Mer information om 
detta kommer på EAA:s hemsida men givet-
vis också i nästa EAA-nytt.

Curt Sandberg,
ordförande

Nytt år – nya föresatser!

EAA i USA har en webbsida med ett antal kana-
ler om olika områden, ett område heter »Hints 
for Homebuilders« och där �nns hundratals 
korta video�lmer med tips och tricks om hur 
man gör olika saker som man behöver veta när 
man bygger och underhåller sitt �ygplan. 

Filmerna är indelade i olika ämnesområden 
såsom General, Sheet Metal, Tube / Fabric, 
Wood, Composite, Electrical. På bilden som 
är ett skärmklipp visas det hur man på rätt sätt 
använder låstråd. 

Hur bygger man en vingsprygel i trä? Hur 
kan man bygga en båge för att skära cellplast? 
Gå in på www.eaavideo.org, klicka på »Hint 

Glöm inte att betala din medlemsavgi� för 
2016. Vi skulle uppskatta om du även kunde 
skriva in din e-postadress samt medlems-
numret. Medlemsnumret �nns på baksidan av 
tidningen. 

for Homebuilders« och du får veta det och 
massor av annat.

Lennart Öborn

Glöm inte att skriva ditt namn på inbe-
talningskortet. Vi har fått ett antal inbetal-
ningar där det saknas uppgi� om vem som 
betalat.

Ann-Lis, kansliet

Tips till hemmabyggare

Medlemsavgi�en
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 verksamhetsberättelse för 2015

EAA Sverige

Verksamhetsberättelse för 2015
EAA Sverige har under 2015 ha� följande 
styrelse som valdes vid årsmötet den 7 mars 
i EAA:s lokaler, Barkarby f d �ygfält.

Ordförande Curt Sandberg
Vice ordförande Dan Borgström
Sekreterare Lars-Erik Lundgren
Kassör Hans-Olav Larsson
Ledamot 1 Joakim Westh
Ledamot 2 Ingolf Johnsson
Ledamot 3 Lars-Gunnar Söderlind
Ledamot 4 Hans Collste
Ledamot 5  Kjell Franzén
Suppleant Lars Dolk
Suppleant Tomas Boyner
Suppleant Harald Kalling

Styrelsen har under året ha� sex proto-
kollförda möten.

Revisor under verksamhetsåret har varit 
Susanne Bergman med revisorsuppleant 
Jörgen Åstrand.

Valberedning inför årsmötet 2016 består 
av Bo Danielsson, Karl-Erik Engstrand och 
Hans Stråhle.

Föreningens rörelseresultat för 2015 var 
ett mindre överskott.

Kansliverksamheten har liksom tidi-
gare år hanterats av Ann-Lis Olsson.

Den tekniska verksamheten har skötts av 
Sven Kindblom (verksamhetsledare) och 
Håkan Karlsson (teknisk chef). Se separat 
verksamhetsberättelse.

Vid 2015 års utgång var medlemsantalet i 
föreningen 1  272 vilket är en liten minsk-
ning från 2014 då antalet var 1 340.

EAA-Nytt har utkommit med fyra num-
mer. Redaktör har varit Bo Danielsson.

Årets huvud-Fly-In arrangerades i samarbete 
med den lokala �ygklubben på Falköpings �yg-
plats den 5–7 juni. Arrangemanget hämmades 
av kra�iga vindar, ett 80-tal �ygplan trotsade 
dock vädrets makter. På kvällens middag del-
tog 90 personer. Flygklubben (under ledning av 
Peter Karlsson) har all heder av ett mycket väl-
organiserat Fly-In.

Årets traditionella Fly-In i Siljansnäs (Krä�-
stjärtsvängen) arrangerades för 26:e gången i 
rad under första veckoslutet i augusti. Tillställ-
ningen gästades av många �ygplan och vädret 
stod arrangörerna bi. EAA Sverige hade ett eget 
tält där vi informerade om vår verksamhet och 
hade ett uppskattat mingel för medlemmar före 
den gemensamma middagen.

EAA Sverige (ordförande, VL och TC) har vid 
ett �ertal tillfällen trä�at representanter från 
Transportstyrelsen för att diskutera omfatt-
ning och det ansvar som i framtiden åvilar EAA 
Sverige i delegeringsfrågor. Arbetet har kom-
mit så långt att ett preliminärt koncept utarbe-
tats som skall sändas ut på remiss av TS.

Under året har initierats uppdatering av för-
eningens kursverksamhet. Nya måldokument 
är under framtagande. Kurser har under året 
gemonförts i eget underhåll (under ledning av 
Sten Svensson) och i plåtbearbetning (under 
ledning av Björn Alfer).

Under verksamhetsåret har EAA Sverige va-
rit aktivt inom den europeiska intresseorgani-
sationen EFLEVA (European Federation of 
Light, Experimental & Vintage Aircra�). Kjell 
Franzén och Ingmar Hedblom har represente-
rat föreningen. EAA Sverige har ett relativt stort 
in�ytande på EFLEVA:s verksamhet då Kjell är 
ordförande i Experimental Commision (amatör-
bygge) och Ingmar vice ordförande.

Vid EFLEVA:s årliga Technical and Business 
Conference och generalförsamling deltog 2015 
även VL Sven Kindblom och TC Håkan Karlsson.

EAA Sverige är fortsatt engagerat inom 
Transporthistoriskt Nätverk (�N) som 
samlar de �esta riksorganisationerna som 
är verksamma inom kulturområdet »Det 
rörliga kulturarvet«. Det märks tydligt att 
vi tillsammans är starkare med samman-
lagt nästan 200 000 medlemmar vilket re-
sulterat i dialoger med Transportstyrelsen, 
Riksantikvarien, kultur- och näringsdepar-
tementen samt inte minst i tre riksdagsmo-
tioner.

EAA Sverige var närvarande under Alme-
dalsveckan i Visby och hade en gemensam 
monter tillsammans med andra organisa-
tioner i Transporthistoriskt Nätverk. EAA 
Sverige kunde därigenom och med Kjell 
Franzéns stora engagemang, visa vår verk-
samhet för politiker, Riks antikvarien och 
andra organisationer som är engagerade i 
»Det rörliga kulturarvet«.

Föreningen firade sitt 50-årsjubileum på 
Tekniska Museet i Stockholm, ca 100 perso-
ner närvarade. Flera personer som var med 
när föreningen bildades och under de första 
åren medverkade. Programmet omfattade 
en tillbakablick på »hembyggen« i Sverige 
samt föredrag om framtida projekt inom 
det �ygtekniska området. 

Samarbetet mellan EAA Sverige och för-
säkringsbolaget Inter Hannover har fortsatt 
under året (ett samarbete som startade 
1993). Antalet försäkringar var i stort sett 
samma som 2014. Försäkringspremierna 
har varit oförändrade under de senaste nio 
åren. Skadeutfallet har likaså varit ungefär 
likartat som föregående år. Bonus för de 
som förnyat sin försäkring har under året 
varit 23 procent.

Barkarby 2015-12-31

Curt Sandberg
ordförande
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kallelse till årsmöte 2016

Kallelse till årsmöte 2016
EAA Sverige
Tid: Lördag 2016-04-09 klockan 13.00
Plats: EAA kanslibyggnad Barkarby f d flygfält
 
Förslag till dagordning:
 1. Godkännande av dagordning
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av justeringsman som jämte mötesordföranden 
  justerar årsmötets protokoll
 4. Val av rösträknare
 5. Godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
 6. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig tid och ordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Verksamhetsberättelse för den teknisk verksamheten
 9. Balansräkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Val av revisor och revisorssuppleant
 14. Tillsättande av valberedning
 15. Redovisning av budget för 2016 och fastställande av årsavgift för 2017
 16. Föredragning av inkomna motioner och styrelsens propositioner
 17. Övriga frågor
 
Efter årsmötet med EAA Sverige äger årsmötesförhandlingar rum för EAA 
Chapter 222 med dagordning enl ovan i tillämpliga delar.
 
Motioner skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast en månad före 
årsmötet.
 
Efter årsmötet bjuder vi på fika/förfriskningar.
 
Vi kommer även att informera om framtida verksamheten med hantering 
av flygtillstånd för experimentklassade luftfartyg.
 
Styrelsen
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Årsrapport EAA:s tekniska verksamhet för 2015

Sammanfattning 

Under 2015 har 7 nya byggtillstånd utfär-
dats. Antalet utfärdade �ygtillstånd ligger 
kvar på samma nivå som förra året, 265 st 
mot 262 st. 

Gällande �ygutprovningstillstånd mins-
kade däremot från 47 till 38 st. Av dessa ut-
färdades 6 st för första gången.  8 st har fått 
sitt 1:a �ygtillstånd. 

Tillstånd för 48 st modi�eringar och re-
parationer, motor- och propellerarbeten har 
getts ut under 2015. 

Av de tillbud/haverier som inträ�ade un-
der året kunde inget relateras till teknisk 
grundorsak. Tyvärr inträ�ade två haverier 
där piloterna omkom.

Följande personer har under 2015 varit enga-
gerade i EAA Sveriges tekniska verksamhet: 

Verksamhetsledare: Sven Kindblom 
Teknisk Chef: Håkan Karlsson 

Årsrapport EAA:s tekniska 
verksamhet för 2015

Flygchef: Erling Carlsson 
Biträdande flygchef:  

Karl-Erik Engstrand 
Teknisk Sekreterare: Ann-Lis Olsson 
Chef haveriutredningar: Anders Forslöf
Kvalitetsrevisor: Lars-Inge Nilsson
Bullermätningschef: Greger Ahlbeck 
Bulleransvarig: Lars-Erik Lundgren 
Besiktningsmän: Dan Borgström, Sta�an Ek-

ström, Anders Glantz, Sakari Havbrandt, 
Lars Hersgren, Kenneth Holm, Hardy Hägg-
man, Håkan Ljungberg, Nils-Erik Nilsson, 
Sven-Erik Pira, Mart Reskow, Stefan Sand-
berg, Sören Schmidt, Bengt Sjödahl, Jan 
Svensson och Lars-Gunnar Söderlind.

Kvalitetsrådet har under året bestått av: Sven 
Kindblom (ordförande), Lars-Inge Nilsson (se-
kreterare), Greger Ahlbeck, Håkan Karlsson, 
Sta�an Ekström, Erling Carlsson, Sakari Hav-
brandt och Ingmar Hedblom 

Under 2015 har 102 (89) besiktningar ge-
nomförts. Antalet utfärdade �ygillstånd 
blev 265 (262) stycken. 

Antalet gällande �ygutprovningstillstånd 
har varit 38 (47) stycken varav 6 (10) utfär-
dades för första gången. 

Nya byggtillstånd/iståndsättningstill-
stånd: 7 stycken (20) har utfärdats under 
året.

Större reparationer och modi�eringar: 
26 st (37)

Incidenter och haverier 

9 st. (7) händelser varav 5 haverier, en mo-
torstörning, ett motorstopp på �nalen, ett 
bränslestopp samt en markskada under ut-
rullning har inträ�at under 2015. Vid två av 
haverierna omkom piloterna men inget ty-
der där på tekniska orsaker.

       
Kvalitetsrevisioner 

Den kontinuerliga uppföljningen av bygg-
verksamhet, �ygutprovning, �ygsäkerhet 
och besiktningsverksamhet visar att system 
och rutiner fungerar och i enlighet med fö-
reskri�erna i KBHB. Flygsäkerhets index 
ligger fortsatt på en låg nivå. De händelser 
som inträ�ade under 2015 hade alla opera-
tiva orsaker. Beträ�ande dokumentationen 
så har revision 12 av KHB godkänts av Tran-
sportstyrelsen. Arbete med revision 13 på-
går och kommer att skickas in till Trans-
portstyrelsen för godkännande när arbetet 
med »nytt system för lu�värdighet« är 
klart. 

Kvalitetsrevisionerna har under året 
fortsatt planenligt. Arbetet med Utbildning 
– Kursverksamhet har påbörjats men är ej 
slutförd. 

Sven Kindblom
Verksamhetsledare	  

	  

Kvalitetsrevisioner	  	  

Den	  kontinuerliga	  uppföljningen	  av	  byggverksamhet,	  flygutprovning,	  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	  2015	  hade	  alla	  
operativa	  orsaker.	  Beträffande	  dokumentationen	  så	  har	  revision	  12	  av	  KHB	  godkänts	  av	  
Transportstyrelsen.	  Arbete	  med	  revision	  13	  pågår	  och	  kommer	  att	  skickas	  in	  till	  Transportstyrelsen	  
för	  godkännande	  när	  arbetet	  med	  ”nytt	  system	  för	  luftvärdighet”	  är	  klart.	  	  
Kvalitetsrevisionerna	  har	  under	  året	  fortsatt	  planenligt.	  Arbetet	  med	  Utbildning	  –	  Kursverksamhet	  
har	  påbörjats	  med	  är	  ej	  slutförd.	  	  
	  
Sven	  Kindblom	  
Verksamhetsledare	  
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Hjälp oss att bli �er
Sprid EAA:s folder för att locka nya medlemmar!

Nu kan du kostnadsfritt 
beställa EAA:s folder från 
kansliet. Den är fram  - 
tagen för att locka nya 
medlemmar. 

Hjälp till att sprida den 
på flygdagar eller andra 
arrangemang där du tror 
att det kan finnas 
flyg intresserade! 

Beställ foldrar gratis från EAA-kansliet. 
Kontaktuppgifter hittar du på sidan 3. 
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tekniska chefen informerar

Kontrollant eller inte?
Vad behövs för att bli kontrollant på ett 
bygge? Vilka krav ställs?

Kraven för att bli kontrollant beskrivs i 
Bygg handboken under kap. 11.2. Där beskrivs 
också kontrollantens ansvar. Tänk på att ni 
som är kontrollanter även har ett ansvar för 
att arbetet blir utfört på ett riktigt sätt. Om 
så inte är fallet så skall ni heller inte skriva 
på pappren. I grova drag gäller följande:

Kunskap / kännedom
• God kännedom om EAA:s verksamhet, 

be stämmelser och arbetsrutiner.
• God kännedom om regler för tillverkning, 

reparation, underhåll av �ygmateriel.
• Erfarenhet av den byggmetod och mate-

rial som skall användas.
• Beroende på projektet, även kunskaper 

om motor, bränslesystem, hydraulik-
system, el-system, radio, elektronik etc.

• Ha minst baskunskaper i det språk på vil-
ket tillverknings- och ritningsunderlaget 
är skrivet.

Tillgänglighet  
(ja, det är en viktig detalj)

• Kontrollanten skall vara lättilgänglig för 
byggaren (både tidsmässigt och geogra-
�skt).

Jag försöker hitta områden där jag kan ge 
er tips på detta med pappersarbetet för att 
på så sätt snabba upp processen för både er 
och oss på kansliet.

Ägandeskap
Jag har upptäckt att det kommer in an-
sökningar om arbeten på �ygplan där den 
som ansökt/signerat ansökan inte är ägare 
till �ygplanet. Detta försenar de�nitivt ären-
det då vi inte kan ge ett tillstånd till någon 
som inte äger eller är delägare till �ygplanet.

Om �ygplanet har ett Nationalitets- och 
registreringsbevis »Nat- och reg«, så se då till 
att ni antingen är den som äger planet eller 
åtminstone står som delägare »Co-owner« på 
baksidan av detta Nat- och reg (måste uppda-
teras via Transportstyrelsen) innan ni skickar 
in ansökningar om arbeten på �ygplanet.

Vilka kan vara kontrollanter?
• Flygtekniker med erfarenhet av EAA-verksam-

het och mindre ly�fartyg.
• Tekniska granskare (kan även vara kontrol-

lant).
• Besiktningsmän (men kan då givetvis inte be-

siktiga detta bygge).
• Byggare som byggt liknande �ygplan (mate-

rial, byggmetod, typ av �ygplan).
• Andra med mycket god kännedom om till-

verkning och underhåll av mindre lu�fartyg 
samt väl insatt i EAA-veksamheten.

Kontrollantens ansvar  
(en hel del…)

• Besiktiga bygglokal och utrustning.
• Tillse att byggaren har ett giltigt byggtill-

stånd och att inga förutsättningar som låg till 
grund för tillståndet ändrats.

• Tillse att byggaren endast använder under-
lag som är godkänt av konstruktör/tillver-
kare/leverantör eller Teknisk granskare.

• Tillse att endast godkända verdertagna arbets- 
bearbetnings- och fogningsmetoder används.

• Tillse att byggaren redovisat kvalitet på allt 
byggmaterial samt identitet och status (ka-
lendertid, gångtid etc.) på alla berörda kom-
ponenter.

• Tillse att svetsarbeten endas utförs av perso-
nal med behörighet enligt BCL-M 5.2 kap 10.4.

Nat- och reg / 
 Flygutprovningstillstånd

Förr kunde man få ett Flygutprovningstillstånd 
innan hela registreringsprocessen var avkla-
rad. Det räckte då med att man hade fått själva 
registrerings-bokstäverna. Detta kunde inne-
bära att icke registrerade �ygplan �ög – inte bra 
tyckte Transportstyrelsen …

I dag måste hela registreringsprocessen vara 
slutförd innan vi kan utfärda ett Flygutprov-
ningstillstånd. Tillika så kan Transportstyrel-
sen inte utfärda Nat- och reg innan EAA bekräf-
tar att bygget verkligen blivit ett �ygplan vilket 
sker i samband med all sammanställning inför 
�ygutprovningen.

Dvs. det är viktigt att alla papper �nns på 
plats innan både Flygutprovningstillstånd och 
Nat- och reg kan utfärdas.

• Utföra regelbundna och utförliga kon-
troller hos byggaren och notera detta lö-
pande i byggjournalen.

• Begära specialisthjälp för bedömning som 
ligger utanför kontrollantens kunskaps-
område.

• Närvara vi vägningen och se till att alla 
erfoderliga vägningshandlingar blir upp-
rättade.

• Tillse att byggaren i lu�fartygets Tekniska 
journaler redovisat gång- och kalender-
tidsläget samt att alla obligatoriska modi-
�eringar och serviceåtgärder är utförda 
och dokumenterade.

• Tillsammans med byggaren delta i slut-
kontrollen av lu�fartyget samt signera och 
datera alla kontrollpunkter i »Byggarens 
och kontrollantens slutrapport« (blankett 
19.7).

• Närvara vid besiktningen före �ygutprov-
ningen.

• Närvara vid varje 100-timmars tillsyn 
under �ygutprovningstiden samt kontra-
signera URB:n.

• Kvarstå som kontrollant under hela �yg-
utprovningsperioden.

• Kontrasignera årsbyggredovisningen. 
Kon takta byggaren om detta om bygga-
ren glömmer.

Håkan Karlsson
Teknisk chef EAA

Vilka papper som behövs kan ni läsa om i 
Bygghandboken kap 12 och 13.4.

För att underlätta vårat arbete med denna 
sammanställning har vi en checklista som ni 
gärna kan använda själva för att se att ni har 
skickat in allt till kansliet. Listan ser ni här 
intill (�nns också på hemsidan). Tänk på att 
�era dokument skall signeras av både bygga-
ren och kontrollanten samt vissa skall stämp-
las av en �ygtekniker eller besiktningsman.

Förhoppningar om snabbare hantering av 
ärendena under 2016.

Håkan Karlsson
Teknisk chef EAA

TC informerar

Del 2: TC:s pappersskola 
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Behandlas ingående i Sport Aviation (de-
cembernumret 2015) på sidorna 16, 18 och 19 
och är här översatt och  avkortat av Sta�an 
Ekström. 

EAA-USA har ökat �ygsäkerhetsarbetet i 
stort och en brist har blivit uppenbar på 
området förlorade styrkontrollshaverier. 
EAA-USA har insti�at ett pris på $25 000 (ca 
212 000 kr) till den person som utvecklar en 
lösning som minskar Loss of Control-have-
rierna. Lösningen kan vara en hårdvara el-
ler en operativ lösning.

Första delen är att förstå att Loss of Con-
trol-haverierna består av två olika funda-
mentala orsaker. Vi pratar om förlorad kon-
troll en bit upp i lu�en, inte vad vi håller på 
och parera vid sidvindslandningar där re-
sultatet blir att vi förlorar kontrollen och far 
av banan okontrollerat i olika riktningar. 

De olyckorna berör pilotens stolthet, or-
sakar skador på �ygplanet men det blir säl-
lan några personskador. Det är o�a den 
farliga stallen vid sista svängen in på �nalen 
som är förödande för den sker vid relativt 
låg �yghöjd. 

Stall kan beskrivas som att man avlägs-

nar sig från kontrollerad �ygning och är en 
oönskad oplanerad händelse. Extra farligt är 
när kulan inte ligger i mitten för då kan det bli 
övergång till spinn. Sker detta på halvlåg höjd 
kan bara en ballistisk räddningskärm rädda liv.

Den andra kategorin av Loss of Control är 
när piloten �yger in i IMC-väder eller i andra 
situationer såsom en mörk natt i ett obelyst 
mörkt område eller över ett stort vattenområde 
utan någon synlig horisont. 

När piloten blivit desorienterad blir det o�a 
en stall och en rollrörelse vilket vanligtvis re-
sulterar i en spiraldykning. Om höjden är stor 
byggs en otroligt hög fart upp snabbt, långt 
över �ygplanets konstruktionshastighet. 

Belastningen blir o�a tillräckligt hög för att 
bryta sönder �ygplanet men om det håller ihop 
slår det i marken med en sådan våldsam kra� 
att överlevnad är omöjlig.

För 30–40 år sedan var Loss of Contol i IMC-
väder mera vanligt. Piloterna fortsatte att �yga 
VFR och pressade sig allt lägre under – runt 
molntussarna in i den allt lägre molnbasen. 
Detta fenomen �ck en egen benämning i �yg-
kretsar »scud running«. Ingen vet säkert varför 
antalet »scud running« har minskat men största 

orsaken är att piloterna helt enkelt reser min-
dre med våra vanliga �ygplan. Att lasta Chero-
keen eller Skylanen full med hela familjen på en 
längre VFR-�ygning är inte längre så vanligt. 
Ingen startar en lokal �ygning i marginellt vär-
der, men om du har ett avtalat möte då är ris-
ken stor för »scud running«. 

En annan orsak är att många piloter numera 
�yger IFR. Häl�en av PPL-piloterna, speciellt de 
som rese�yger, håller i dag en instrumentbehö-
righet i USA. Här ligger vi långt e�er i Europa. 

Däremot ökar antalet som förlorar kontrol-
len när de �yger på en IFR-clearence. Lösningen 
för respektive typ av olycka blir tydlig. Stall-
varning och anfallsvinkelmätningsinstrument 
»angel of attack«, som varnar när stall närmar 
sig. Förlorad kontroll i IMC är lättare att upp-
täcka med modern instrumentpresentation 
(färgskärmarna) och även en modern och kom-
petentare autopilot bör lösa problemet. Små 
förbättringar har hänt men vi måste bli klart 
bättre.

Bob Hoover, som har överlevt �er haverier än 
de �esta har gjort, har givit följande råd: Flyg 
�ygplanet ända in i nedslaget så långt som möj-
ligt. Tänk på att vingen producerar max ly�-

EAA:s H50p-arbete
En lägesrapport för 2016

När detta skrivs är det februari 
och inget haveri har hänt på det 
nya året. 

Däremot inträ�ade en stor 
mord brand på Landskrona �ygfält måndagen 
den 4 januari. Klubbens stora �na klubbhus 
brann ned fullständigt och i klubbens stora 
motor�yghangar, som rymde 6 st �ygande mo-
tor�ygplan (och ett bygge) på golvet och en 
gammal Bergfalke upphissad i taket, blev alla 
åtta brandskadade. Två av �ygplanen var EAA-
�ygplan. 

Den ena var en Long-EZ,  SE-XFM, som erhöll 
vingskador av hettan och får räknas som total-
förstörd. 

Det andra �ygplanet var en MFI-11,  SE-XDK, 
som är i plåt ( liknar en MFI-9 ) och stod längst 
in i hangarhörnet. Det är antagligen  det enda 
planet i den stora hangaren som går att rädda. 
Delar som direkt måste bytas är plexiglas-

EAA:s flygsäkerhetsarbete i USA

Loss of Control?

huvarna och vingspetsarna som är i glas�ber-
armerad plast. Saneringsarbetet av �ygplanet 
har startat. 

Segel�yghangaren klarade sig fast diesel var 
insprutad i 4 st lastade segel�ygplanshämtnings-
vagnar men elden tog sig inte i den hangaren, 
tack och lov. 

Privat�yghangaren där ett större antal �yg-
plan står i separata fack, klarade sig helt utan 
skador. I ett av facken i den längan står Black-
wingen och Osqavian och i övriga fack står det 
också några EAA-�ygplan. Försäkringsbolaget 
håller redan på att sätta upp tillfälliga bygg-
nadsmoduler nära där klubbhuset stod. Vatten, 
el och avlopp håller på att anslutas.

När det här läses är det full vinter i hela lan-
det. Därför tänk på följande: Tung blötsnö på 
hangartaken kan resultera i att hangaren rasar 
ihop. De vita snövallarna mot vit bakgrund är 

svåra att se, så sätt ut lite granruskor. Senare på 
vårvintern har vi de plogade isbanorna som 
blir riktigt hala i smältvattnet och råder det 
sidvind blir det en riktig rysare vid landning el-
ler start.

Nu till vårt fortsatta �ygsäkerhetsarbete:
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 förberedda att utföra avdra-
get.

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

God fortsättning på det nya året önskar
Staffan Ekström
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kra� när �ygplanet �yger strax över stallhas-
tigheten.

Vid motorbortfall helt eller delvis får piloten 
välja mellan ett kontrollerat haveri eller okon-
trollerad stall och tillhörande vikning (eventu-
ellt spinn) när piloten håller på och svänger på 
låg höjd.

Men hur löser vi dilemmat med piloten som 
absolut behöver få �ygplanet att glida lite 
längre till nödfältsåkern eller få �ygplanet att 
stiga lite bättre genom att höja nosen för att 
komma över träden som står i banförläng-
ningen? Jag önskar att du ska fundera på hur 
»loss of control« ska undvikas för din egen del 
och har du en egen genial idé, skriv till EAA-USA 
och delta i tävlingen.

Mina egna funderingar  
på lösningar i Sverige

Lösa problemen med stall – vikning – ingång i 
spinn och störtspiral.

Montera in en anfallsvinkelmätare »angel of 
attack« som ger ifrån sig ljudvarning och sam-
tidigt blinkar rött vid höga anfallsvinklar ihop-
kopplad med kulans läge. När kulan går ut 
långt i sidled ska samma ljud och ljusvarning 

varna. Ingång i spinn är en markant stall och 
att sparka sidroder så att kulan hamnar i änd-
läge.

På en EFIS-färgskärm (typ Dynon) presente-
ras redan i dag angle of attack och kulans läge. 
Återstående arbete är bara att låta en del av 
skärmen starta med att blinka rött, när kulan 
går ut långt  i sidled och eller när anfallsvinkeln 
blir hög. 

Att föreslå montering av en EFIS-färgskärm 
på en gammal �ygklenod är som att svära i kyr-
kan, det bara går inte, det vet jag. Vari-Viggen 
hade en anfallsvinkelmätare i form av en liten 
mekanisk vinge utanför kroppens sida. Att de-
tektera att kulan går långt ut i sidled borde gå 
att bygga ihop så det ser lite tidsenligt ut i ett 
litet nytt instument.

IMC haverierna löser man med att montera 
en ballistisk skärm. Skärmen är lite dyr, räkna 
med 63 000 kr för en 600 kg-maskin. Men om-
packning och byte av drivladdning måste göras 
var 6:e år till en kostnad av ungefär 10 000 kr. 
Ballistisk skärm kräver ca 300 fots min �yghöjd 
för att hinna  fyllas och är vanligtvis konstrue-
rad för en max �ygfart på 300 km/h.

Monterad ballistisk skärm skulle ha kunnat 
rädda båda piloterna, som omkom föregående 
år (2015). Segel�yget har sina fallskärmar på 

ryggen och militären har sina katapultsto-
lar.

Vid ett motorhaveri över storskogen där 
det saknas åkrar, vägar och sjöar är det 
enda rätta att dra i handtaget och därmed 
o�ra �ygplanet men rädda sitt eget liv. 

Vid IFR-�ygning och när det råder 
marknära moln eller vid vanlig mörker�yg-
ning VFR och ett motorhaveri inträ�ar, då 
är det också lämpligt att dra i handtaget.

Jag är övertygad att ballistiska skärmar 
kommer på våra X-klassade �ygplan, för vi 
har möjlighet att bygga in dem vid nybygg-
nation. Vi kan också söka tillstånd för 
större modi�ering och installera skär-
marna i våra be�ntliga �ygplan. På nya fa-
briksbyggda UL-�ygplan har det kommit in 
�era �ygplan  utrustade  med ballistiska 
skärmar till Sverige.

Allt H50p material får fritt  användas i 
klubbar/föreningar helt eller delvis, men 
ange EAAnytt som källa. Lite reklam för 
EAA önskas!      

OBS detta är mina egna funderingar om 
framtiden.

Staffan Ekström

En av 
de äldsta

Jodel D18 lockade många på 1980–90-talen 
till och med så mycket att Sven-Örjan och Hans 
Olov Larsson for till Frankrike och deltog i  RSA 
gruppbygge av en sådan. Det blev grunden till 
en kropp, lite spryglar med mera och sedan 
hamnade bygget i taket på hangaren på Bar-

karby. Många har försökt köpa den men till sist 
tog farbröderna med den till ny basering där 
iordningsställande av bygglokal tog några år.

Men nuuu är det i gång! Vi håller tummarna 
för fortsatt energi!
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kurser inom eaa sverige 2016

Anmälan till samtliga kurser sker 
till kansliet på utbildning@eaa.se

Kurs i Eget Underhåll  
– Karskoga

Nu anordnar vi en kurs för »Eget under-
håll« i Karlskoga (ESKK).

Kursen är planerad att äga rum 5–8 maj 
(4 dagar under Kristi Himmelsfärdshelgen).

En kurs för dig som inte byggt ditt �yg-
plan men ändå vill sköta underhållet.

Kursen behandlar  
bland annat:
Myndigheter och regelverk, modi�eringar 
och reparationer, LVD och AD, service-
bullentiner, ansvarsförhållanden, �yg-
plansstrukturer, elsystem, bränsle system, 
tändsystem, skruv och nitförband, plåt och 
aluminiumkvaliteer, kompositstrukturer, 
trä och lim, duk och dope, shock-load, kor-
rosion, mätutrustning, verktyg, smörjme-
del dokumentering och nödvändiga proto-
koll, mm.

Sist men inte minst underhållsprogram 
för amatörbyggt lu�fartyg.

Kursens tidsåtgång beräknas till ca 60 tim-
mar inklusive hemstudier. Kursavgi� 4 000:-

Du är även välkommen med ditt eget �yg-
plan.

För mera info om kursen och praktiskt bo-
ende, ring Dan Borgström 070-5237080.

Kurs i Eget Underhåll  
– Eslöv

Det kommer som tidigare år under augusti/
september att hållas en kurs för »Eget under-
håll« i Eslöv under två helger i Sten Svenssons 
regi.

Flygutprovningskurs
Den 2 april hålls en kurs i �ygutprovning på 
Barkarby.

Kursledare: Erling Carlsson, Sakari Hav-
brandt och Sta�an Ekström.

Kursavgi�: 300:-
Se mer information på annan plats i tid-

ningen.

Rotax-kurs (912/914-motor)

Den 3–4 september hålls en kurs i underhåll av 
Rotax motorer i EAA-huset, Barkarby. Kursen 
kommer hållas av Yard Johansson och riktar 

sig till dig som bygger eller äger ett �ygplan 
med en Rotax 912/914-motor. Kursen är 
även öppen för besiktnigsmän.

Kursavgi�: 2 900:-
Innehåll: 2-dagars seminarium som ger 

dig praktisk och teoretisk information hur 
du utför en 100 timmars inspektion enligt 
Rotax Line Maintenance och Operator Ma-
nual:

• Kommunikation & Publikation (Inter-
net): Att söka och förstå information från 
manualer såsom; Operator Manual, Main-
tenance Manual & Service Information

• De olika systemen gås igenom. Teori 
och diskussion balanseras med »hands-on 
– underhåll« och felsökning av följande 
komponenter:

• Tändningssystemet
• Kylsystemet
• Smörjsystemet
• Bränslesystemet
• Förgasare inkl synkronisation
• Växellåda
• Underhåll och felsökningsfrågor

Plåtkurs
Kommer att ordnas vid tillräckligt antal an-
mälningar. Platsen för kursen kommer också 
väljas med hänsyn till anmälningar vi får in.

Aktuella kurser under 2016
Kurser som kommer hållas under 2016 för EAA-medlemmar

Som säkert �era redan känner till så arbetas 
det på ett nytt system för förnyelse av lu�vär-
digheten. Detta planeras börja gälla från 1 juli 
2016. Övergången kommer att ske gradvis över 
fem år där vissa övergångsregler kommer att 
gälla. 

Den senaste besiktningen kommer att gälla 5 
år framåt som tidigare, men då den tiden pas-
serats övergår det till 3 års intervall. Så länge 
man är kvar i 5 årsintervallet kommer allt att 
vara oförändrat: förnyelse, ansökan, UR-B etc.   

Transportstyrelsens främsta sy�e med de 
kommande förändringarna är att mera kra�-
fullt tydliggöra ansvaret för ägaren/brukaren 
och besiktningsmannen. 

De blanketter vi har idag kommer att ersät-
tas med en ny som förhoppningsvis upplevs 
mera ändamålsenlig. Det blir bara en blankett 
att fylla i som kommer att heta Lu�värdighets-
deklaration/Inspektionsrapport. 

Den nya blanketten påminner en hel del om 
den tidigare UR-B:n. Besiktning  där besiktnings-

mannen utfärdar �ygtillståndet, inte kansliet  
kommer att ske var tredje år. Åren däremellan 
förlänger ägaren/brukaren själv. Vid ägarbyte/
brukarbyte blir det besiktning vid första förny-
else. Sammantaget förutom besiktningsinter-
vallen är det nya system att ses som en förenk-
ling, med något färre papper.

En mer detaljerad information kommer se-
nare då allt är klart för att ta det nya systemet i 
bruk.
 Sven Kindblom

Det nya systemet för 

Förnyelse av lu�värdighet 
Utfärdande av nationellt flygtillstånd
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Teorikurs inför genomförandet av flygutprovningen

I EAA:s lokal på Barkarby lördagen den 2 
april. Anmälan sker genom att skicka e-mail 
till kansliet, eaakansli@eaa.se Avgi�en är 
300 kronor och betalas in före kursen på 
plusgiro 66 45 96-4. Ange ditt namn på in-
betalningen. Kursledare är EAA:s Flygchef 
Erling Carlsson, Sakari Havbrandt från SHK 
samt Sta�an Ekström.  

Teorikurs inför genomför-
andet av flygutprovningen

Kursmål: Avsikten med kursen är att förbe-
reda piloten för �ygutprovningen så att den  
kan genomföras på ett så säkert och e�ek-
tivt sätt som möjligt.
Allmänt: Klarläggande av varför denna kurs 
hålls, dvs. minska riskerna för haverier/till-
bud. Bibehålla vårt förtroende och frihet 
gentemot Transportstyrelsen.
 Genomgång av EAA:s haveristatistik.

10:00 – 10:20 Varför denna kurs? Jo, för att 
vi ej ska haverera och öka förståelsen för 
flygutprovningen.  20 min. SE 

1. Flygolyckorna måste minska, det har Sveri-
ges regering bestämt.
2. EAA får behålla sitt förtroende och frihet 
om vi har en låg haverifrekvens, d.v.s. vår 
tillsynsmyndighet Transportstyrelsen behö-
ver inte lägga ner arbete på vårt flyg.
3. Byggaren slipper uppleva ett haveri som 
kanske ödelägger 5–10 års eget arbete och 
piloten dessutom löper stor risk att skada sig 
vilket givetvis är det allvarligaste.
4. Vi slipper den negativa PR som det innebär 
när ett »hembygge« havererar och vi får  
behålla vår låga försäkringspremie på EAA-
försäkringen 
• Presentation av haverikurva för EAA. Fråga 
gärna direkt.
• Presentation av deltagarna. Namn, Ort, vad 
som byggs, när planeras flygutprovningen?

10:20 – 10:35 Dokumentationspaketet  
består av:  15 min. SE
• Teknisk journal
• Resedagbok
• Samlingspärm
• Flyghandboksmall
• Underhållsrapport (UR)-B
• Handbok – Flygutprovning av amatörbyggen
• Byggarens och kontrollantens slutrapport 19.7 
utan denna signerad och insänd till kansliet = 
ingen besiktning.
• Vägning (avvägningspunkter, hävarmar mm.)
• Grundspecifikation
• Lastningsinstruktion

10:35 – 11:05 Besättning under flygutprov-
ningen   30 min. EC
• Val av besättning 
• Ansökan om flygtjänst och flygerfarenhetsredo-
visning (De vanligaste felen redovisas)
• Syftet med nödträningen 
• När ska jag som pilot genomföra nödträningen
• Vad ska jag nödträna på? Val av flygplanstyp 
(De vanligaste felen och vanföreställningarna 
redovisas här)
• Förhandlingen med flygchefen när allt är insänt 
till EAA

 
11:05 – 11:15 Paus – Bensträckare

11:15 – 11:35 Miljövärdighetsbeviset är det 
andra dokumentet som brukar ta lång tid att 
ordna eftersom bullerprov endast kan utföras 
vid bra väder och svag vind. 20 min SE
• Vad säger ICAO annex 16 Chapter 6 respektive 
Chapter 10? Sverige följer ICAO, andra länder inte 
t.ex USA för amatörbyggen
• Hur går provet till enligt Chapter 6. 
• Hur går provet till enligt Chapter 10, vad ska jag 
öva på? 
• Presentation av mätstationerna i Sverige.
• Presentation av mätresultatet. 
• Om luftfartygstypen, motorn, propellern, avgas-
systemet och eventuell växel är lika som på något 
annat luftfartyg med utfärdat miljövärdighetsbe-
vis kan EAA använda detta som underlag istället 
för att utföra ett bullerprov. 
 Men kom ihåg att alla parametrarna måste 
vara identiska.

11:35 – 12:05 Flyghandboken, en av de vikti-
gaste dokumenten för luftfartyget 30 min 
EC
• Flyghandboksmallen enligt GAMA, använd 
EAA:s förlaga 
• Vilka kapitel kan vara färdigskrivna före 
besiktningen? 
• Skriv kontinuerligt i flyghandboken, vänta 
inte med att sända in den i juni månad som 10 
st andra gör. Är den dåligt skriven så kommer 
den i retur både en och två gånger och ham-
nar sist i kön. Tänk på att juli är 
 normal semestermånad. 
• De vanligaste felen som resulterar i åter-
sändande till byggaren (Sidnumrering, kon-
trollista, elschema saknas, tillsynslistor ej 
kompletta)
• Godkännande av flyghandbok samt upprät-
tande av referensblad samt förminskning av 
flyghandboken till A5

12:05 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:50 Första flygningen, planering 
och uppdelning av proven 50 min. EC + SH
Före flygutprovningens början ska Transport-
styrelsen ha utfärdat Nationalitets- och Re-
gistreringsbevis.

13:50 – 16:20 Flygutprovningsråd   
 2 tim 20 min. EC + SH
Hur utföres Airspeed Calibration?
Hur genomför jag stabilitetsprov, stall, ev. 
spinn, fladderprov, hur trimmar jag planet, 
fallskärm som säkerhet osv. Redovisning 
enligt flygutprovningsprotokoll Blankett  19.9

15:00 KaÕe – bensträckare, 10 min

16:20 – 16:30  Frågestund samt när flygut-
provningen är klar och dokumenterad, flyg-
handboken godkänd och miljövärdighetsbevi-
set utskrivet är det dags för en förnyad 
besiktning och utskrift av det normala flygtill-
ståndet. (I klassen Exp. / Privat)

Nu blir det tillåtet att flyga utomlands och 
Din självrisk sjunker om Du har EAA:s 
kaskoförsäkring.

Teorikurs den 2 april
inför genomförandet av flygutprovningen
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I verkstaden

Tidsplaner

Min andra son föddes under våren vilket na-
turligtvis påverkat tempot men jag är fortfa-
rande ute i garaget nästan varje vardag. Hade 
bygglokalen legat längre bort så hade det däre-
mot varit paus i bygget nu. 

Dollarn och därmed delarna har gått upp ca 
25 procent sen jag startade, detta är ytterligare 
en anledning till att tempot sänks, mitt mål är 
att endast använda sparade och intjänade 
pengar till de olika delarna av �ygplanet som 
jag beställer allt e�ersom jag bygger. Motorn 
kommer jag dock tvingas låna till.

Motor 

Den första versionen av RV14, noshjulsversio-
nen RV14A utrustades med en Lycoming IO390. 

Det är säkert en utmärkt motor men åtmins-
tone nu, är delar till den väldigt dyra och den 
kräver 100LL. Det var därför en mycket trevlig 
överraskning när VAN’s visade upp den första 
sporrhjulsversionen, att den är utrustad med en 
IO360. 

Att sporrhjulsversionen med den lite lättare 
och tio hästkra�er svagare motorn verkar ha 
generellt bättre prestanda än 390 versionen gör 
inte saken sämre. Jag väntar med spänning på 
mer information med konkreta vikt  och ba-
lansuppgi�er för att kunna göra ett val om ca 
ett år. 

Det �nns även en annan kandidat som med 
högre dollarkurs blir alltmer intressant: bel-
giska UL  power får med sin 520 motor många 
positiva omdömen och det är en motor som 
tom. föredrar blyfri bensin. Den kräver dock 
returledning för bränslet vilket därmed blir ett 
mer komplicerat system.

Generell status

Empennage / tailkit är till över 90 procent 
klart. Kvar att göra är i princip roderytornas 
ändar i glas�ber som ska passas in och monte-
ras och även det arbetet är delvis slutfört. 

Jag har kommit ganska långt med vingarna, 
skelettet med huvudvingbalken, den bakre bal-
ken och så vidare är ihopnitat, plåtarna på 
vingarnar ovansida är också på plats liksom 
framkanten på vingarnas yttre delar. 

Senare i år kommer jag att börja med något 
som �era byggare beskriver som det värsta med 
att bygga ett �ygplan, att skapa vingtankarna 
som också är framkanten på vingarnas inre del. 
När man nitar ihop dessa så används ett otro-
ligt klibbigt tätningsmedel (proseal) som jag 
läst många skräckhistorier om. Det verkar 
fastna överallt där man inte vill ha det och trots 
det inte alltid i tillräcklig utsträckning där det 
ska �nnas… ser ändå fram emot äventyret!

Modifiering

Jag har också hunnit göra mitt första avsteg 
från ritningarna. (Även om VAN’s till och med 
tipsar om hur man utför det så det är knappt att 
det kan ses som ett avsteg). 

Full fart 
i garaget
Det går framåt för Magnus Sandqvist med bygget i garaget. »Förmodligen får jag äta upp 
dessa ord men just nu börjar jag tro på uppskattningen att detta plan kan bli flygfärdigt på 
1 600 arbetstimmar«, skriver han. 
 »Total performance« är devisen från Van’s, den mest framgångsrika kitplanetillverkaren. 
Det här är del 4 i en serie kortare artiklar där ni får följa mitt bygge av en Van’s RV-14.

” Senare i år kommer jag att börja med något 
som �era byggare beskriver som det värsta 

med att bygga ett �ygplan, att skapa vingtankarna 
som också är framkanten på vingarnas inre del.
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Här kommer en liten berättelse som visar vil-
ken nytta man kan ha även med en enkelt ut-
rustad, x klassad maskin när vädrets makter är 
samarbetsvilliga.

Min fru ville mycket gärna delta på sin vän-
ninnas bröllop i Skelle�eå samtidigt som vi inte 
ville vara borta från våra små barn längre än 
nödvändigt. Med reguljär �yg hade det innebu-
rit minst en övernattning så alternativen var bil 
eller privat�yg. Circa nio timmars enkel resa i 
bil låter inget vidare, strax över timmen i bil 
och två timmar i �ygplan lät betydligt trevli-
gare.

Vädret har inte varit roligt denna sommar så 
jag hade en Diamond DA42 som backup men på 
fredagen såg det så bra ut att jag vågade släppa 
min bokning på den. Vi hade naturligtvis också 
alternativet att låta bli att åka. 

Vi lämnade hemmet söder och Stockholm 
vid sex på morgonen och strax e�er sju stod vi 
på Hässlö, Västerås, ESOW och förberedde �yg-
planet. Ovanför oss fanns ett tunt overcast på 
ca 600 fot under upplösning.

08:03 lokal tid ly�e vi i nollvind och steg rakt 
norrut, resterna av overcastet som nu knappt 
kunde förnimmas passerades snabbt och vi var 
uppe i ett härligt solsken, vi ski�ade till Sweden 
control och �ck direkt klart till �ygnivå 75. Vi 
hade fantastisk tur med vädret, inåt landet såg 
vi kra�ig molnbildning och hörde till och med 
på radion, plan som vände i sina försök att nå 
Dala-Järna. Det var även dimma och moln över 
östersjön men längst med kusten var det klarlå 
himmel hela vägen till Umeå. 

Vid Umeå började det komma allt �er moln 
med en undersida på ca 7 000 fot så vi bad om 
och �ck sjunka till 5 000 fot.

Redan vid Umeå hörde vi SAS- planet få klart 
att ski�a till Skelle�eåtornet vilket grämde oss 
lite då vi hade planerat att tajma SAS ankomst 
och avgång för att kunna ta �ygbussen in till 
Skelle�eå centrum. Enligt tidtabell skulle de 
landa prick 10 och ly�a 10:25. I praktiken lan-
dade de kvart i.

SAS begärde startuptillstånd precis e�er att 
vi fått ski�a frekvens till tornet, tornet bad oss 
hålla upp farten så mycket det går (hon var för-

modligen orolig för att vi inte skulle hinna 
landa och komma av banan innan SAS skulle 
iväg) Då jag hade planerat en svag plane hela 
vägen till fältet, kunde jag på bara 20 tums 
ingas tryck ge henne 170 knop tills strax innan 
det var dags att svänga �nal. Det blev en perfekt 
tajming, jag kom ner till 120 kt vilket är max-
fart för att fälla ut noshjulet precis när det var 
dags att svänga in på �nalen. Jag vevade ner 
hjulet samtidigt som jag svängde och den gan-
ska kra�iga svängen tog ner farten till de öns-
kade 90 kt som jag vill ha över tröskeln, brom-
sen åkte då ner mest för att fungera som en 
stänkskärm för att skydda propellern. Satte ner 
hjulen 10:08 och tornet kommenterade »vilken 
fräsig maskin ni har«. 

Vi packade snabbt ur planet och gick in i ter-
minalbyggnaden samtidigt som SAS började 
taxa. 

E�er ett underbart bröllop där vi hann vara 
med på början av middagen tog vi oss tillbaka 
till �ygplatsen. E�er en lika härlig, sen kvälls-
�ygning landade vi på Hässlö och via ett snabb-
stopp på hamburgerkedjan vars lysande M nu-
mera är viktigare än kyrktorn för GPS -lösa VFR-
�ygare körde vi hem.

Totalt 4:20 i lu�en… Fick än en gång svart på 
vitt vilken bra resemaskin jag är delägare i. 

Groundspeed låg för det mesta mellan 150 
och 160 kt, 120 IAS i stig och jag var rätt nära 
VNE, TAS som är 200 kt i början av varje plané.

Tack till Fredrik från Skelle�eå �ygklubb 
som ställde upp och släppte in oss på �ygplat-
sen på lördagskvällen! 

Magnus Sandqvist

När ni andra var på 
krä�stjärtsvängen 
och/eller flygfesten i Dala Järna

” Satte ner hjulen 10:08 och tornet  
kommenterade ’vilken fräsig maskin ni har’. 

I ena vingframkanten �nns två små hål för-
borrade som visar var byggaren skall �la upp 
en öppning för stallvarnaren. (av Pipertyp) Jag 
borrade, avgradade och pressförsänkte istället 
de två hålen och satte i två nitar i dessa. 

Funktionen kommer jag att lösa genom att 
ha ett pitotrör som tillsammans med EFIS kom-
mer att ge mig Angle o� attack-information 
med ljudvarning när vingen börjar bli över-
stegrad.

Kvalitet med mera

Framförallt har jag och min fru blivit allt 
bättre på att nita så andelen som behöver bor-
ras ur och göras om blir allt mindre. Jag har 
dessutom läst lite konkreta tester på nätet bland 
annat ett som visar allt från perfekt slagna nitar 
till urusla men där testet visar att även den 
sämsta nitningen har över 95 procent av styr-
kan hos den perfekta. 

Även om jag också blivit allt säkrare på att ta 
bort nitar så innebär varje omgjort nit en risk 
för att något förstörs. Av detta skäl har jag 
sänkt mina krav något på hur nitarna ska se ut 
för att inte bli omgjorda.

  Magnus Sandqvist
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Renovering
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El�ygplan
Björn Åman och Navid Azad har startat renovering av Jodel D11 som blivit misshandlad av 
ga�eltruck efter mindre haveri. De drömmer båda om ett el-flygplan. Vi håller alla tummar. 

Foto: Bo Danielsson
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Föreningsnytt

Säljes: Bulldog SK-61
SE-LLR. År 1973 Flygtid 2642 tim. Motortid 463 tim. Byte av 
propeller, vägning kvarstår.  Pris 460 000 kr. Ring Gennart 
Claesson, 0480-65191. 070-2601012

Säljes: Andel  1–40 % i Robin
Robin 100/210. Bas: Vårgårda, ESGO. Perfekt för långfärder
130+ knop / 10+ timmar. MTOW 1250 kg, tom 766 kg. 4 platser. Max 
sidvind 22 kt. Byggd 1974, TT 2650 tim.  Motor 430 tim, prop 20 
tim. Pris: 3 500 kr per procent. E-mail: allan@nuchem.se

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 flygplan 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!

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 flygplan som kan tas med  i samma tidning som annonsen. 

Nya medlemmar
5256 Jan Veltjens, Köpmanholmen
5257 Jim Öhman, Sturefors
5258 Åke Hagström, Helsingfors
5259 Burkhard Rüping, Wickede/Tyskland
5260 Bo Pellas, Rättvik
5261 Dietmar Ai©, Varberg
5262 Johnny Nyberg, Stjärnhov

Säljes:   
GLASAIR  
SH2TD
Gångtid 32 tim. Under 
flygutprovning. 2007 års modell. 
160hk Lycoming
Dittel radio. Instrument Dynon 
Transponder GTX tm 327. Pris 
375.000:-. Sven-Erik Reimby, 
0703418979. sereimby@gmail.se

Säljes: SE-XHO
Stolp Acroduster 700 med Lycoming 
AEIO-360. Kräver återuppbyggnad (en 
undervinge) efter groundloop. Motorn 
kräver shock-load-test. TT<300hrs.   
Lars Peterson.  
Email: lars.peterson.pilot@telia.com

Säljes: Cessna 182 K 1967

Totaltid 2673 tim. Flygplanet är välvårdat 
och har alltid stått i hangar. 1 st MX 170c  
1 st Mark 12A 1 st Narco nav 122T  SO (VOR 
+LLZ+M. 1 st KING KR 85. 1 st King KT 76 
transponder 1 st GARMIN 100 GPS. Pris 
375.000:- Ingen moms. Tel. 070-3418979
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Säljes: MFI-15 SE-XYF
Byggår 2008. Flygtid 95 tim. Röd läder-
klädsel. Finns i Oskarshamn för prov-
flygning. Pris 600 000 kr.
Ring Gennart Claesson 
0480-65191. 070-2601012

Säljes: Sea-Bee SE-AXX
ACTT 1000 tim. ETT 125 tim. Luftvärdig t.o.m. 
juni 2016. Tel: 08-381564 och  
070-3257006. Bo Larsson

Säljes: Magasin till raket
Pris 3 500 kr. Ring Gennart Claesson 
0480-65191. 070-2601012

Köpes: 
Flygplansdragare (mover)

Kjell Byström, 0725-525965
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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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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.

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.
 

Säljes:   

GP3 Osprey 2

2-sitsig amfibie. Motor Lycoming O-320 A2B. 
Gångtid 650 timmar. Propeller 4-bladig Warp 
Drive. Com radio ICOM 1C-A 200. Planet under 
flygprovning. Säljes förmånligt! 
Harry Ranner, ranner.harry@telia.com,  
0981-100 31, 070-323 28 87

Säljes: Motorer 
Motor Lycoming IO 360. 200 hk Gångtid ca 1 000 
tim. Pris 85 000 kr 
Motor Lycoming 260 hk. Pris 20 000 kr 
Motor V70 Volvo. Pris 45 000 kr 
Ring Gennart Claesson 
0480-65191. 070-2601012

Säljes: Trebladig propeller
Pris 5 000 kr. Ring Gennart Claesson 
0480-65191. 070-2601012

Säljes:  Zlin 226 SE-XFY
 
Ombyggd Zlin 226 från 1963. Ensitsig med 
Avia M137. TT ca 1400hrs, Motor ca 150 hrs. 
Luftvärdig. Lars Peterson.  
Email: lars.peterson.pilot@telia.com

Säljes:   
Elam Cuby II

Elam Cuby II 912UL. Årsmodell 1992, 
renoverad 2004. Rotax 912UL,  gångtid 295 
tim. Flygtillstånd t o m 2016-06-15. 
Mobil: 070-243 85 43
E-post: la.teknikkonsult@tele2.se.
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