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KÅRCHEFEN HAR ORDET
Först och främst vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla drivna och 
duktiga medlemmar i organisationen som sett till att FFK kunnat upp-
rätthålla förmågan, till trots för den pågående pandemin. Vi har åter 
igen bevisat att vi är kapabla att ställa upp när situationen så kräver och 
denna gången mitt under en pågående samhällskris. 

Corona, Covid-19, pandemi, karantän, munskydd, nedstäng-
ning, m.m. är ord och begrepp som blivit vardag för en hel värld. 
Man talar idag om en värld före och efter pandemins utbrott. Vi, 
dvs. du och jag - behöver göra uppoffringar, anpassningar och 
omställningar i svallvågorna under och efter pandemin. Många 
har genomgått personliga tragedier i spåren av pandemin, medan 
andra inte varit speciellt berörda utan livet har till stor del rullat 
på. Det viktiga är att vi gemensamt försöker bidra med vår (dvs. 
åter igen din och min) beskärda del i att minska risken för att 
någon annan råkar illa ut. 

Som ni redan vet så har FFK:s övnings- och utbildningsverk-
samhet stått i stort sett stilla under ett antal månader. För många 
har det varit ett helt naturligt steg att ta, medan andra upplevt 
det som frustrerande. Visst är det frustrerande att inte få ägna sig 
åt en del av organisationens kärnverksamhet - utbildning och öv-
ning, men råder kris så får man helt enkelt acceptera situationen 
och agera utifrån den. Glädjande så har vi nu fått möjligheten att 
börja utbilda och öva igen. Dock så måste vi påminna varandra 
om de olika rekommendationer som våra myndigheter utfärdar 
så att vi får en hållbar situation inför framtiden. 

Många nya vanor som till en början kändes väldigt aviga bör-
jar bli en naturlig del av vardagen, som t.ex. nya sätt att hälsa på 
(i början kändes det ju direkt oartigt att inte ta i handen vid nya 
möten med människor), konsten att hålla avstånd får vi ju till 
viss del hjälp med i form av så kallad ”nudging” eller puffning 
*(se förklaring nedan) genom diverse olika skyltar, markeringar, 
linjer och symboler som vi nu mer eller mindre omedvetet följer. 

Trots en pågående pandemi så rullar en stor del av vardagen 
på i världen. För vår del så har vi under delar av sommaren haft 
stor torka och värme i olika delar av landet vilket genererat en hel 
del skogsbrandsbevakning. FFK har kunnat upprätthålla förmå-
gan till skarpa uppdrag genom ett stort engagemang ute i landet. 
Detta gäller givetvis även engagemanget inom sjöövervakningen 
som vi utför åt marinen. Stort tack till alla inblandade! 

I skrivande stund så pågår ett intensivt arbete att återigen för-
söka rädda en nedläggningshotad flygplats. I likhet med t.ex. 
Gävle flygplats så vill delar av Västerås kommuns politiker lägga 
ner Hässlö flygplats i Västerås. Det pågår ett febrilt arbete att 
få till en folkomröstning om flygplatsen. Nedläggningen denna 
gången hotar 100-tals arbetsplatser, kommersiell flygtrafik, norra 
Europas största flygutbildning för kommersiella piloter, en rad 
välrenommerade flygskolor för både praktisk och teoretisk ut-
bildning för helikopter- och flygplan, ett flygmuseum, Sveriges 
största flygförening (Hässlö Flygförening), flygtekniska verkstä-
der, organtransporter, sjuktransporter, krisberedskapsflyg, FFK:s 
kårstab med utbildningsverksamhet, m.fl. 

Jag ställer mig mycket frågande hur enstaka politiker i en kom-

mun skall ha makten att ”slå ut” en stor del av svensk flygutbild-
ning, svenskt allmänflyg och krisberedskapsflyg. En nedläggning 
av Hässlö flygplats kommer få mycket negativa konsekvenser för 
svenskt allmänflyg, speciellt i Mälardalsregionen. Till beslutsfattare 
vill jag skicka med följande: Det är det svenska allmänflyget (klubb-
flyget) som utgör basen för en stor del av det svenska krisbered-
skapsflyget, dvs. skogsbrandsbevakningen, sjöövervakning, spaning 
efter försvunna personer, spaning längs med kraftledningsgator ef-
ter stora oväder, m.m. Vi finns till när andra resurser inte räcker till! 
I tillägg så är det svenska allmänflyget genom FFK en viktig resurs 
för totalförsvaret då vi är en del av både hemvärnet och marinen. 

Avslutningsvis till mer positiva nyheter. I samband med FFK:s 
digitala riksstämma i slutet av maj så valdes den förre rikshem-
värnschefen, generalmajoren Roland Ekenberg till ny ordförande 
för FFK. Samtidigt valdes några nya medlemmar in i styrelsen. 
Jag vill rikta ett stort varmt tack till avgående ordförande och 
styrelsemedlemmar samt säga varmt välkomna ombord till vår 
nyvalde ordförande och styrelse. 
Styrelsen avser hålla sin första träff och möte i september. 

En annan nyhet som presenteras i starten av september är att 
FFK:s ungdomsverksamhet byter namn från Young Pilots till 
FFK Ungdom. Detta beslut fattades under ungdomsverksamhe-
tens riksstämma i slutet av maj. Genom detta så knyter vi ung-
domsverksamheten närmare moderorganisationen, vilket skapar 
större möjligheter för oss att få behålla våra ungdomar i verksam-
heten efter att man uppnått maxålder för ungdom. Mer om detta 
kan du läsa längre fram i tidningen. 

Med risk för att verka tjatig så uppmanar jag samtliga medlemmar 
i FFK att hålla avstånd, fortsätta arbetet med att minska spridningen 
av Covid-19 och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer! 

Tack för allt ni gör för FFK och Sverige!  

*Puffning är ett samlingsbegrepp inom beteendeekonomi som an-
vänds för att beskriva policyverktyg vars syfte är att underlätta för 
individer att fatta beslut som främjar deras välfärd utan att begränsa 
deras handlingsfrihet (Ref. Wikipedia).
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Aktuellt 
från kårstaben
 
I samband med implementeringen av FFK:s nya manual-
verk har en ny manualstruktur innehållande bl.a. Operations 
Manual, OM, att införts. För att säkerställa att kunskap 
inom relevanta områden finns hos våra piloter kommer ett 
digitalt test att genomföras av varje pilot. Testet kommer att 
göras via lärplattformen ItsLearning. Mer information samt 
inloggningsuppgifter kommer att distribueras när det blir 
aktuellt. Ytterligare orientering kring förändringsprocessen 
och den nya strukturen i sin helhet går att finna under Kår-
chefen har ordet i FFK NYTT nummer 4 – December 2019.   

Slipa dina Rakelkunskaper
MSB har tagit fram två instruktionsfilmer som lär Rakelan-
vändare att effektivt använda systemet. Lär dig metoder 
för att kommunicera när täckningen är svag och få tips 
och förståelse för Rakelnätets kapacitet kopplat till bassta-
tioner, talgrupper och kö i systemet. https://www.msb.se/
Produkter--tjanster/Rakel/Utbilda-i-Rakel/Anvand-Rakel-
effektivt---instruktionsfilmer-/

Totalförsvar – ett gemensamt ansvar
MSB har i samverkan med Försvarsmakten tagit fram en 
grundläggande webbutbildning om totalförsvaret. Webb-
utbildningen finns publicerad på msb.se och vänder sig till 
medarbetare inom organisationer med uppgifter inom total-
försvarsplaneringen men kan också genomföras av alla som är 
intresserade. Samtidigt släpps en trailer för att marknadsföra 
webbutbildningen, med budskapet: ”Sverige är värt att försva-
ra – lär dig mer om totalförsvaret”. Sök på MSB:s hemsida ef-
ter webbutbildningen: ”Totalförsvar – ett gemensamt ansvar”.

Här kommer lästips för den inbitne som vill öka sin kunskap 
om regelverket som ligger till grund för FFK:s flygsäkerhets-
mässiga villkor. Enklast är att söka efter regelverken på internet. 
• Förordning (EU) 2018/1139. ”Basic regulation” om ge- 
 mensamma bestämmelser inom det civila luftfartsområdet. 
• Kommissionens förordning (EU) 965/2012 om tekniska  
 krav och administrativa förfaranden i samband med flyg- 
 drift. FFK har krav enligt: 
  - Part.ORO (organisation requirements for Air Operation)
  - Part.SPO (Specialized Operation)
  - Easy Access Rules for Air Operations är ett bra sam- 
   lingsdokument.
• EU regulation 376/2014. Rapporteringsförordningen. Se  
 artikel i detta numret av FFK-Nytt
• SPO - nya regler för specialiserad flygverksamhet (Sök  
 på Transportstyrelsens hemsida). 

Vid osäkerhet kring kontaktväg, använd 
våra funktionsmejladresser:
 

Flygrapporter flygrapport@ffk.se
Störningsrapporter asr@ffk.se
Förfrågan om FFK-PFT pft@ffk.se
Medlemsinfo., cert, flugna timmar medlem@ffk.se
Flygplansavtal inkl. försäkringar avtal@ffk.se
Journaler flygutbildning ex. FFK-PFT journal@ffk.se
Reseräkningar och ekonomi ekonomi@ffk.se
Övningsinfo., rapporter ovning@ffk.se
Övriga mail karstaben@ffk.se

• Betald medlemsavgift 
• Inrapporterad flygtid för 2019 
• Inskickat giltiga certifikat och medicinska intyg 
• Aktuell PFT om du är utbildad och behörig som PIC  
 för uppdragstypen
• Flygningen ska vara beordrad av   
  CPIL eller gruppchef 

Är du osäker om du får flyga så titta på dina uppgifter 
på FFK:s hemsida alternativt kontakta din gruppchef 
eller CPIL

Är du behörig?  Detta behöver du för att 
få flyga i FFK 2020:
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NATALIA
FLYGRAPPORTER

JESSIKA
EKONOMI

JENNY
KURSER

HANS
UTBILDNINGSCHEF

SUSAnna
EKONOMI

PERSONAL PÅ KÅRSTABEN

FFK
Hässlögatan 20

721 31  VÄSTERÅS
021-440 33 00 växel

0155-212 000 TIB (för myndigheter /larm)
Mail: karstaben@ffk.se 

Våra nya direktnummer hittar du på 
www.ffk.se under kontakt.

De förmåner som ges under utbildning där Försvarsmakten 
är uppdragsgivare regleras i Handbok för Frivillig försvars-
verksamhet, (H Friv). VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ: Utbild-
ningarna finansieras på årsbasis. Det är därför viktigt att 
lämna in reseräkningen senast 30 dagar efter avslutad kurs. 
När bokföringsåret är slut redovisas alla kostnader till myn-
digheten. Kostnaden kan inte belasta nästa års verksamhet.

Dagersättning: Dagersättning betalas ut för utbildningar kortare 
än tre dagar om inkomstbortfall inte kan styrkas genom intyg 
från arbetsgivare och SGI. (Kan inkomstbortfall styrkas genom 
intyg från arbetsgivare och giltigt SGI från Försäkringskassan 
finns kan dagpenning utbetalas för utbildningar kortare än tre 
dagar. Denna dagpenning ges endast för de utbildningar som 
omfattar minst sex timmar per dag men betalas inte ut om 
deltagaren tagit ut semester.) Under 2019 är beloppet för dag-
ersättning 146 kr per dag och ersättningen är skattefri.

Dagpenning: Dagpenning betalas ut för utbildningar som är 
minst tre dagar långa och där utbildning pågår i minst sex 
timmar per dag. Ersättning ges även för mellanliggande helger 
men inte för lördag och/eller söndag som påbörjar eller avslu-
tar en utbildning. För att dagpenning skall kunna betalas ut 
krävs det att en aktuell (ej äldre än ett år). SGI (sjukpenning-
grundande inkomst) lämnas in vid varje kurstillfälle. Saknas 
SGI eller om det är äldre än ett år betalas automatiskt lägsta 
dagpenning ut som ersättning (130 kr/dag). SGI-beloppet 
bestäms av Försäkringskassan och är för år 2019 130-917 kr/
dag. Dagpenningbeloppet per dag räknas ut genom följande 
formel: SGI x 0,9 / 365 = Dagpenningbeloppet per dag. Dag-
penningen är skattepliktig.

Resor: Fri resa sker mellan hem och utbildningsplats. Bilersätt-
ning är 18,50 kr per mil och får maximalt uppgå till vad det 
skulle ha kostat med en andra klassens tågbiljett. I samtliga fall 
som en elev har haft utlägg för en resa måste utläggen styrkas 
med ett kvitto, detta gäller även för hemresan. OBS! Fria resor 
gäller ej elever som är bosatta utomlands. Vid sammanhäng-
ande kursdagar på Kårstaben ges endast ersättning för en resa 
tur och retur.

Kost och logi: Eleven får fri kost och logi på utbildningsplatsen. 
Vid kurser på Kårstaben när inte lunch eller middag serveras, 
ges ersättning med maximalt 80kr/måltid vid inlämnat kvitto.

Återbud måste lämnas skriftligen minst två veckor innan kurs-
start, annars debiteras eleven anmälningsavgiften. Undantag ges 
vid sjukdom eller nyanställning som då måste styrkas med intyg.

PG
Safety manager (SM) / 
Compliance monitoring 
manager (CMM)

tommy
Ansvarig RSU, Vice 
ordförande, styrelsens 
arbetsutskott

LARS-GÖRAN 
flygchef

roger
Kvalitetsansvarig (QM), sam-
ordning skogsbrandsflyg, 
styrelsens arbetsutskott

konsulter för ffk

THOMAS
Kårchef
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FLYGCHEFEN 

I Pandemins kölvatten kan vi konstatera att inte ens de stora flyg-
platserna klarar sig ekonomiskt utan Swedavia får statliga pengar 
(3,1 miljarder) för att upprätthålla verksamheten. De övriga 230 
flygplatserna i landet får i stort sett ingenting i stöd utan får klara 
sig själva. Enligt uppgifter från Peter Larsson VD för regionala 
flygplatser så gjorde de regionala flygplatserna ett minusresul-
tat på c:a 500 miljoner och nu i pandemins spår ytterligare 300 
miljoner. Dessa siffror visar på att risken är mycket stor för att 
regionala flygplatser kommer att läggas ner inom en snar framtid.

I Västerås är detta ett faktum då politiker velar fram och till-
baka om flygplatsens vara eller inte vara. Ängelholm lades ner 
för att sedan återuppstå tack vare kommunerna i området. Gävle 
är ett annat exempel där kommunen tycker att det kostar för 
mycket och ger för lite.

Peter Larsson säger vidare:
– Om flygplatser lägger ner blir flygtiderna för beredskap längre. 
Det gäller ambulanshelikoptrar och brand- och räddningsflyg. 
På längre sikt finns det risk att företag lämnar mindre orter när 
kommunikationerna försvinner.

Arne Karyd arbetade i många år som utredare på flygområ-
det för både Trafikverket och gamla Luftfartsverket. Han delar 
Peter Larssons bild av utvecklingen. Enligt honom kan mellan 
fem och tio regionala flygplatser försvinna i landet de kom-
mande åren om ingenting görs. 

Flygplatser är infrastruktur som staten borde ha ansvar för på 
samma sätt som för riksvägar och motorvägar. Utan dessa flyg-
platser kommer Sverige att utarmas, städer avfolkas då investe-
ringar görs på andra platser där kommunikationerna är bättre.

För FFK är flygplatser och dess infrastruktur med tankmöj-
ligheter en grundförutsättning för att kunna verka över hela 
landet. Det är en flygsäkerhetsfaktor att kunna vända om när 
vädret snabbt förändras och landa på en flygplats i närheten. 
För oss är regionala flygplatser enormt viktiga men även mindre 
klubbflygplatser som Ljusdal, Älvsbyn och Gävle för att bara 

nämna några enormt viktiga för brandflyget i Sverige, men 
också när vi gör eftersök av försvunna personer och all annan 
övervakning som vi gör för samhället.

På klubbarna landet runt finns en resurs som handhar bränsle 
för flygplan och helikoptrar men får inget stöd från samhället för 
att hålla med bränsle. Tidigare när vi hade ett civilförsvar med re-
surser så säkerställde samhället att det fanns bränsle i tankarna på 
små flygplatser. Då kunde polishelikoptrar eller ambulans nyttja 
även mindre fält för att tanka när så behövdes.

Sverige behöver flygplatser över hela landet och inte bara Ar-
landa, Landvetter och Sturup. Om vi drar allt till sin yttersta 
spets så vem ska släcka skogsbränder i Dalarna? Vem ska trans-
portera den för tidigt födda när det inte finns en flygplats. Hur 
ska skadade från fjällen kunna transporteras för att få vård. Heli-
koptrar behöver också bränsle och de tankar på flygplatser.

Om kommunala flygplatser är borta, som tillhandahåller 
bränsle för tänkbara helikoptrar/flygplan som ska vattenbomba 
eller brandflyga. Då har vi bara resurser 1 timme från de flygplat-
ser som finns. Norrland blir då helt utan resurser.

Det behövs ett helhetsgrepp över flygplatserna i hela Sverige 
och då för alla flygplatser även mindre flygplatser som är en del i 
det stora flygtrafiknätet.

 
Flygplatser skapar trygghet för piloter men också för samhället.

 
Lars-Göran

Staten driver 10 flygplatser genom det statliga bolaget Swedavia. Det är 
bland annat Arlanda, Landvetter och Sturup flygplats. Det finns ytterli-
gare 29 flygplatser med reguljär passagerartrafik som drivs av kommu-
ner eller privata aktörer som Västerås och Skavsta och ytterligare några 
flygplatser som har fraktflyg. Utöver detta finns det drygt 200 privata 
fält där vissa finns med i Svenska flygfält medan andra drivs helt privat.

Flygplatser

Svenska flygplatser
Svenska staten driver tio flygplatser ge-
nom bolaget Swedavia. Bland Swedavias 
flygplatser finns Arlanda, Landvetter och 
Bromma flygplats.

Ytterligare 29 flygplatser med reguljär pas-
sagerartrafik drivs av kommuner eller privata 
bolag. Därtill finns ett flertal flygplatser med 
bland annat privat- och fraktflyg.

Redan i januari hade antalet passagerare 
på svenska flygplatser minskat med drygt 
90.000 jämfört med samma månad i fjol. 
Sedan kom covid-19 och resandet störtdök. 
Mellan februari och juni minskade det tota-
la antalet passagerare med nästan tolv mil-
joner, enligt siffror från Transportstyrelsen.

– Sedan i mars har i princip all verksam-
het legat nere på våra flygplatser. Det som 
har gjort att man haft kvar bemanning är 
bland annat lasttransporter och brand– 
och ambulansflyg, säger Peter Larsson, vd 
för intresseorganisationen Svenska regio-
nala flygplatser, där 33 icke-statliga flyg-
platser är medlemmar.

2018 bedömde organisationen att med-
lemmarnas sammanlagda årliga underskott 
uppgick till 500 miljoner kronor. Enligt de 
senaste beräkningarna har våren med co-
vid-19 ökat årets underskott med ytterli-
gare 300 miljoner, säger Peter Larsson. 

Han menar att risken att flera regionala 
flygplatser får lägga ner har ökat.

– Lönsamheten har i allra högsta grad varit 
ett problem redan innan coronapandemin. 
Nu har det förvärrats.

Konsekvenserna av framtida nedlägg-
ning kan bli stora, menar han.
– Om flygplatser lägger ner blir flygti-
derna för beredskap längre. Det gäller 
ambulanshelikoptrar och brand- och 
räddningsflyg. På längre sikt finns det risk 
att företag lämnar mindre orter när kom-
munikationerna försvinner.

Skriver DN

Experten: Fem till tio flygplatser kan gå 
under inom några år

Jag skulle vilja använda uttrycket ”Target 
fascination” att belysa något av den risk, 
Hazard,  jag ser i de avvikelse rapporter 
som kommer in i rapporterings systemet, 
nämligen mängden rapporter om TBOS, 
AIS, RAKEL etc. som inte fungerar till-
fredsställande i luften.

Grundorsaken till varför de inte funge-
rar som tänkt må vara flera, handhavande, 
hårdvara, mjukvara, dålig efterlevnad av 
de procedurer vi har, som att efter flyg-
ning sätta utrustningen på laddning som 
ett exempel. Se OM-A kap. 1.4.5.6

Oavsett grundorsaken till varför utrust-
ningen inte fungerar tillfredställande kan 
den situation som uppstår leda till att man 
fokuserar på att lösa problemet med till-
läggs utrustningen så mycket att man tap-
par fokus på det viktiga, att flyga flygpla-
net. Se OM-A kap. 8.4.9.2.

Jag vill således skicka med en uppmaning 
att i samband med start genomföra en be-
sättningsbriefing enligt OM-A kap. 8.5.1, 
hur skall jag/vi agera vid problem i star-
ten, hur agerar vi vid en fågelkollision, hur 
agerar vi vid utrustningsfel, dvs. tänk efter 
före och ha en plan om hur du vill agera.

Ovan är en reflektion jag gjort i de rap-
porter som inkommit, jag blir glad över 
att rapporter skrivs de är förutsättningen 
för ett i framtiden väl fungerande Safety 
Management System.

Fly safe..

PG

Safety Manager 
reflektion: Target 

fascination
Wikipedia defines target fixation as “an 

attentional phenomenon observed in humans 
in which an individual becomes so focused on 
an observed object (be it a target or hazard) 
that they inadvertently increase their risk of 

colliding with the object.”

Redan innan pandemin visade flera av landets regionala flygplatser röda siffror. Efter att covid-19 
försatt en hel bransch i kris har läget förvärrats ytterligare. – Om inget görs tror jag att mellan 
fem och tio flygplatser är hotade de närmaste åren, säger Arne Karyd, mångårig utredare på 
flygområdet för Trafikverket.
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Drömmen om medalj eller 
en beskrivning om ett SM
I Pandemins fotspår har många tävlingar ställts in, men SM i 
precisionsflyg kunde genomföras i Eslöv. Så i år tänkte jag att det 
vore dags att ställa upp i ett SM. Då anmälningstiden var kort så 
kanske de bästa inte kunde vara med och man kanske skulle ha 
en chans. Så fel jag hade! Hela Sverigeeliten var på plats!

En vinnande landning för Anders Hellström 
som vann landningsmomentet i Eslöv 

Foto: Lars-Göran Johansson



Det var 15 år sedan jag deltog i ett 
SM senast så när jag nyligen köpt 
ett plan som jag tänkte kunde 

vara bra för tävling var det dags att göra 
slag i saken.  Västerås flygklubb har länge 
hållit på med landningstävlingar och även 
navigeringstävlingar så det var naturligt att 
börja träna med dom. Förre länsflygchefen 
i Västmanland Ann-Sophie bjöd in mig 
till en träff under vintern för att komma 
igång. Våren blev ju som den blev men till 
slut blev det träningar.
Tisdagkväll 18:30 samlades vi och gjorde 
4 landningar, normal landning, bedöm-
ningslandning med klaff, bedömnings-
landning utan klaff och landning över hin-
der. Därefter samlades vi och gick igenom 
hur vi landat då vi filmat landningar. På 
det sättet kunde vi se vilka fel vi gjorde för 
att förbättra resultatet. Det ska inte vara 
nedkomster utan kontrollerade landning-
ar. Det bästa är att du får tips på hur du ska 
förbättra din precision. Alla i FFK borde 
vara med på dessa träningar.
SM innefattar inte bara landningar utan 
även navigation. Brytpunkterna är inte 

hela städer utan torpet i skogen, lilla väg-
skälet. Kan inte åka till SM utan att ha 
flugit någon navigeringsbana. I juli kom 
jag till skott. En navbana på 60 NM med 
5 brytpunkter. Kyrkruinen, vägskälet, 
huset vid vändplan, vägskälet i skogen 
och tillbaka mot vägskälet i Dingtuna. 
Kan jag hålla kurserna och ha bra tids-
hållning? Nja, det fanns visst ett behov 
av träning. 
En bana till blev det, men tidshållningen 
var inte bra. Så jag tog planet åkte fram 
och tillbaka för att se hur långt jag kom-
mer på 1 minut och framför allt hur det 
ser ut från flygplanet.
Sista dagen innan resan till Eslöv kände jag 
att det där med landningar inte satt riktigt. 
Jag kör ett pass landningar extra innan vi 
åker ner. Strålande väder med svag vind 
och lagom varmt. Det gick så där, men 
ändå med ett bättre självförtroende än vad 
jag hade innan.
Morgon onsdag den 12 augusti början re-
san ner till Skåne och Eslöv. Färdplan in-
skickad, flygplanet tankat och lastat. Full 
gas och det bär iväg upp fast ändå neråt. 

Ska skifta till Stockholm och får en härlig 
hälsning från ATC som önskar mig lycka 
till. Lite extra glad swishar jag ner till Eslöv 
i min lilla Bölkow 208 Junior.
När jag landade kände jag som om jag 

kommit till ett annat land (Skåneland). 
Solen skiner och 30 grader varmt och här-
ligt välkomnande. På kvällen invigde kom-
munalrådet SM-tävlingarna och när hon 
pratat klart var det grillkväll. Bra start på 
tävlingarna med en grillkväll.
I år började vi med att ha landningstäv-
lingen innan vi flög våra navigeringsba-
nor. Att landa på hemmaflygplatsen är 
betydligt lättare än på en okänd flygplats. 
Så på morgonen fick vi köra ett tränings-
pass på en halvtimme och sedan var det 
dags för tävling. Detta som vi sett fram 
emot i 2 månader. Nu händer det! Jag 
startar motorn och den spinner extra 
mjukt. Planet känner på sig att nu gäller 
det. Med sina 100 hästkrafter stegrar sig 
planet och som skjuten ur en kanot ac-
celererar den. Eller så startade den som 
vanligt men med adrenalinet i kroppen så 
känner man varje känsla lite extra. 
Första landningen kommer in rätt och pla-
net är balanserat vinden något från vänster 
och får till en bra sättning på +4 m. Bra 
start! Bedömningslandning svänger in och 
får ett sjunk. Måste korrigera och svänger 
snävare in på final. Planet slutar att sjunka 
och hamnar i en termikblåsa. Jag ligger 
för högt!!! Vingglider och farten går upp 
och kan inte ta ut klaff i det läget. Landar 
inom stråket men långt in. Upp igen och 
bedöma utan klaff. Svänger in lagom och 
räknar med att det ska stiga lite på finalen, 
ser att vinden har vridit sig och motvinden 
har minskat. Blir lite högt och får vingglida 
igen för att komma ner på +18 m. Sista 
landningen över hinder och det känns bra. 
Planet är uttrimmat och har c:a 60 knop 
på finalen, med bra sjunkhastighet. Passe-
rar hindret bra och ska dra av gasen för att 
mjukt landa. Motvinden tar slut samtidigt 
och all lyftkraft försvinner. Försöker hinna 
korrigera det, men får en studs och landar 
30 m senare. Lätt besviken över att inte fått 
till sista landningen, men ändå nöjd för att 
jag landat i stråket alla gånger. Jag fick totalt 
344 prickar på landningsmomentet. Bästa 
resultat hade Anders Hellström, Stf läns-
flygchef i X-län, med 24 prickar.
Ny dag och navigation på agendan. Meteo-
rologen har lovat strålande sol och nästan 
30 grader varmt. Vätska är viktigt och nå-
got att höja energin under flygning. Gott 
& blandat och nötter sväljes med vatten. 
Ska gå in i beräkningsrummet och jag är 

ovanligt nervös. Händerna skakar lite och 
jag känner att jag inte har tränat på att an-
vända navskivan ordentligt. Efter 15 mi-
nuter var beräkningen klar och jag får ut 
navberäkningen som vi ska flyga på. För 
in den snabbt på kartan och läser in mig 
på uppfångare. Tittar igenom bilderna 
och grupperar dom i hus, vattendrag, vä-
gar för att lättare kunna hitta dom när jag 
eventuellt ska se dom på banan. 10:30:10 
drar jag på och ska leta reda på startpunk-
ten som ska passeras exakt 10:40. Kom-
mer in för tidigt och får slingra mig fram 
och får till en bra startpassage. Skåne har 
väldigt många små vägar så det gäller att 
hålla räkningen och se efter mål. Glädjen 
blir enorm när jag ser första dukmålet. Jag 
vet att jag ligger rätt på tracken. Efter c:a 
30-35 minuter blir man ofta trött och det 
blev jag också. Tappar kursen och driver 
av och vips så stämmer ingenting. Hittar 
tillbaka snabbt men får 100 straffpoäng. 
Tidshållningen funkade bra men att hitta 
fotografier och dukmål finns det förbätt-
ringspotential. Dag 1 slutade med 518 
prickar och 8 plats på navigeringen.
Dag 2 blev inte som jag hade tänkt mig. 
Insåg under kvällen innan att vårt lag skulle 
kunna komma på prispallen om vi gör en 
bra navigering även dag 2. Med spänd för-
väntan på dagen gick jag in beräkningsrum-
met och påbörjade min planering. Det bör-
jade inte bra då jag ritade in minutstrecken 
fel så att det blev kladdigt. Ute på banan 
stämde inte vinden vilket resulterade att 

min tidshållning inte blev tillräckligt bra. 
Jag hittade dock fler fotomål och dukmål 
under denna navigering, men totalt blev 
det inte vad jag önskade och istället för att 
hamna på pallen ramlade vi ner i totalen.
Jag har haft ett par härliga dagar i härligt 
umgänge och jag hoppas att fler tar chan-
sen och är med på ett SM för det är roligt 
och lärorikt.

Så drömmen lever vidare…. Nästa år ska 
jag stå där på prispallen och ta emot fol-
kets jubel. 

Lars-Göran

Markeringar på hjulen för att se landningar bättre.

Roland Olsson, stf. lfch W-län.
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Att flyga med precision är något som vi inom FFK ska göra och ta 
ut positioner på kartan och samtidigt dokumentera vad vi ser samt 
göra uppdrag på utsatt tid. Vi flyger i besättning och kan ta hjälp 
av din besättningsmedlem. När det är tävling så gör du detta själv. 

Enkelt beskrivet är precisionsflygning indelat i fyra huvudmoment.
1. Landningsmomentet
2. Beräkning och planering
3. Navigering
4. Spaning

Landningsmomentet ska du göra en normal landning, bedömnings-
landning med klaff, bedömningslandning utan klaff och landning 
över hinder. För varje meter fel får du straffpoäng. Du får mer 
straffpoäng om du landar innan markeringen än efter.

Beräkningsmomentet innefattar att du ska planera din navi-
gering med att rita ut rutten, beräkna TT, TH, GS och tid. När du 
gjort det får du en korrekt beräknad flygning med ditt flygplan 
med aktuella vindar som du nu ska använda och rita in på din 
navigerngskarta.

Navigeringsmomentet innefattar att du ska navigera inom en 
korridor på 1 NM och hela tiden följa den planerade tiden som 
fick i beräkningsmomentet. För varje sekund du ligger fel vid alla 
tidskontroller får du straffpoäng. Är du inom 2 sekunder fel så 

får du 0 poäng men för varje ytterligare sekund fel så straffas du 
på med 3 poång.

Spaningsmoment sker under din navigering där du ska hitta 
dukmål i form av bokstäver eller former, (III, A, K,∏ osv.) Dessa 
ska då noteras på kartan vart du hittade dom. Du ska dessutom 
söka efter fotografier som är tagna från luften längs banan och 
även positionera dessa. I sin helhet en kul träningsform för oss i 
FFK då många moment passar in i vår verksamhet.

I år arrangerande SM i precisionsflygning i Eslöv, ESME. Ett fint 
fält med asfalterad bana och ett stråk som är parallellt. Skåne kan 
tyckas enkelt att navigera i men det myllrar av små vägar och kon-
stiga dungar som inte är tillräckligt stora för att finnas med på kar-
tan. Vindarna är varierande och byiga vilket försvårar precisionen 
vid landningen. 

I år hade vi en medlem och tillika Stf länsflygchef från Gäst-
rikland som bemästrade rådande väder bäst och det var Anders 
Hellström. Han samlade på sig endast 24 prickar.

I navigeringen hade vi andra inte en chans mot Lars-Inge Karls-
son även han från Gävlebygdens flygklubb. I lag lyckades Sö-
derslätts flygklubb bäst

Hur lyckades jag som inte tävlat på 15 år. I landningsmomentet 
kom jag 13 och på totalen blev jag 11. Jag tar med mig många erfa-
renheter som jag ser vi kan ha glädje av i FFK och i vår verksamhet.

Lars-Göran

SM I PRECISIONSFLYGNING 2020
Vinnare i lag: 
Håkan Sjöberg och Torbjörn Ohlén
Andra plats: 
Lars-Inge Karlsson och Anders Hell-
ström (vinnare landningsmomentet)
Tredje plats: 
Peter Hellström och Andreas Söder 

Förutom äran och pokal fick vinnarna 
en stor korg med godis. 

Vinnare individuellt: 
Lars-Inge Karlsson
Andra plats: 
Peter Hellström
Tredje plats: 
Claes M Johansson

Vinnare i drömmar: Lars-Göran 
Johansson. Nästa år ska det bli bättre 
men att slå giganter som Lars-Inge kan-
ske gör att man fortsätter att drömma. 
Hoppet är dock det sista som överger en. 

Masterkarta där 
vi efter tävlingen kan 

se vart fotomål, dukmål 
och tidkontrollanter 
fanns längs banan. 
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Idag, 15 år senare, är YP en stor del av FFK 
där framtidens spanare och flygare frodas 
och som utger en extremt viktig del för 
FFK men även för framtida flygsverige. 

För att komma närmre vår moderorga-
nisation samt att arbeta mot samma mål, 
att få flygintresserade ungdomar att bli in-
tresserad av att flyga samt hjälpa samhäl-
let genom spaning, har nu beslutet tagits 
från båda håll att ändra det anrika namnet 
Young Pilots till FFK Ungdomsverksam-
het eller i korthet FFK Ungdom.

En annan anledning till namnbytet har 
också att göra med den förväxling där en 
del tror att Young Pilots utbildar piloter 
vilket inte överensstämmer med vad vår 
underbara verksamhet egentligen håller 
på med. 

Detta betyder inte att verksamheten 
kommer att ändras på något sätt. Alla lä-
ger och aktiviteter kommer fortfarande ha 
samma härliga stämning och känsla som 
alltid funnits inom organisationen utan 
det enda som skiljer är namnet. Det kom-
mer mest att märkas genom hemsidan och 
våra sociala medier där vi byter namn från 
och med den 27 september. Du kommer 
inte behöva följa någon ny sida eller konto 
på t.ex. Facebook eller Instagram. 

Vår kära YP logga kommer också suc-
cessivt bytas ut till den redan befintliga 
loggan. Detta betyder dock inte att du 
måste sluta bära dina YP kläder, du kan 
snarare bära dem med stolthet! Vår his-
toria är något vi ska vara stolta över och 
aldrig glömma bort.

I 15 år har vi upplevt, spanat och njutit 
av Sverige ifrån ovan, något vi stolt kom-
mer fortsätta att göra. Vi har hunnit bli en 
av de största flygrelaterade ungdomsorga-

Young Pilots blir FFK Ungdom
Den 27 september är det dags för ett nytt kapitel i ungdomsdelen av FFK. Young Pilots byter nu namn till FFK Ungdomsverksam-
het. Young Pilots startades 2005 av FFK med målet att bli en fristående ungdomsorganisation för flygintresserade unga i Sverige. 
Genom att försöka bli så fristående som möjligt valdes ett namn som skilde YP från FFK. 
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nisationerna i landet och ett välkänt namn 
inom flygsverige där de flesta flygklubbar 
känner igen oss. Det är tack vare alla ni un-
derbara YPare som spridit information om 
vad vi gör och spridit en extrem glädje hos 
piloter, flygplatser, flygklubbar och verk-
samheter som finns runt om i landet. 

Nu ska vi, tillsammans med FFK, fort-
sätta bygga vår kära organisation till något 
ännu större och ännu bättre än YP. 

Young Pilots kommer alltid ligga oss 
varmt om hjärtat. Alla våra härliga minnen 
ska fortsättas berättas på läger, kurser eller 
allmänna sammankomster på det under-
bara sätt det alltid gjorts.

Det finns så extremt många minnen att 
bli nostalgisk över. Allt ifrån flygningar 
över Sveriges vackra landskap, julmiddagar 
och YP-fikor till våra kick-offer där vi kan 
sitta och diskutera framtiden samt idéer 
genom sektioner och bara njuta av att få 
umgås med likasinnade. 

Allt detta tar vi med oss in i framtiden, 
in i FFK Ungdom, men vi kommer aldrig 
glömma vart vi började denna resa. 

Så tack Young Pilots för alla dessa underba-
ra år och stort tack till alla er medlemmar 
som gör att vi har något att bli nostalgiska 
över och även att vi kan fortsätta bygga 
denna underbara organisation. 

Nu blickar vi framåt, med ett nytt 
fräscht namn där vi kommer fortsätta byg-
ga minnen och fortsätta stötta samhället 
genom våra insatser.

PS. Från den 27 september kommer vår 
hemsida vara: ungdom.ffk.se samt att vår 
Instagram, Twitter och Facebook kommer 
heta FFK Ungdom. Kika gärna in där för 
mer info samt att få snabb information om 
framtida aktiviteter, läger och kurser.

FFK Ungdomsstyrelse,
genom, 

Marcus Teveborg
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Som smör i en stekpanna far SE-
BCS fram över vårt vackra land.
        Foto: Dmitrij Karpenko 



SVT kontaktade FFK om vi ville vara 
med och göra ett barnprogram som hand-
lar om flyg. Deras program Bilakuten är 
att två barn följer med och ser hur olika 
saker fungerar som ex sopbilen, hur en 
foodtruck fungerar. Vi berättade lite vad vi 
gjorde och då föddes idén med att låta bar-
nen bli ”Superspanare”. Kårstaben kontak-
tade länsflygchefen i Västmanland för att 
se om de har möjlighet att ställa upp med 
flygande resurser och Michael Björnbäck 
svarade snabbt att de ville vara med. 

En besättning skulle träna extra inför 
övningen så att allt blir bra när vi ska fil-
ma. Det planerades in 3 olika dagar och vi 
fick ställa in två av dem på grund av olika 
anledningar men så slutligen kom dagen 
för inspelningen. Fjärilar i magen och vi 

tillbad vädergudarna att vara vänliga. 
I perfekt väder med en lagom vind och 

cirka 20 grader varmt samlades vi på Jo-
hannisbergs flygfält. Vi hade en slutlig ge-
nomgång om vad vi skulle göra med film-
teamet och sedan kom våra stjärnor Vivi 
och Joshua, ”Superspanarna”.

Vår egen pilot Michael Björnbäck fick 
också bli filmstjärna för en dag.

Tagning, omtagning och omtagning 
igen. Det blev bra, nästa tagning och så 
höll vi på en hel dag. Filma en sekvens och 
sedan nästa och nästa en kort fikapaus och 
sedan på det igen. Det är svårt att få flyt 
i allt men SVT sköter det på ett proffsigt 
sätt. Larmet kommer och det är dags för 
flygning. Målet är på plats och vår film-
stjärna på kårstaben Natalia ligger i vatt-

net och väntar på att bli upphittad. Först 
ska stand up paddle (SUP) hittas, sedan 
Natalia. Som ni kanske förstår så lyckades 
vi rädda den stackars SUP-paddlaren och 
hela äventyret slutar lyckligt.

Att se hur det fungerar när man spelar in 
ett avsnitt så här nära var väldigt spännande 
säger Michael Björnbäck, Länsflygchef i U-
län. Det är heller inte alltid lätt att förespå 
vad en sjuåring tänker på eller hålla upp 
motiveringen en hel dag. Vivi och Joshua 
gjorde det bra. Detta var första gången för 
Vivi medan Joshua har varit med i avsnitt 
tidigare. Serien Bilakuten har spelats in 3 
säsonger och detta är fjärde säsongen de 
spelar in med 10 avsnitt. Är du nyfiken så 
finns den att se på SVT-Play. Vårt avsnitt 
kommer antagligen att visas i mars 2021.

Det ska bli spännande att se vad resul-
tatet blir. Vi tror att Michael och Natalia 
vinner en Oscar för bästa manliga och 
kvinnliga biroll nästa år.

Lars-Göran

FFK spelar in barnprogram
En härlig sommardag med ljumma vindar. En 

perfekt dag för paddel. Natalia tar sin stand 
up paddle och paddlar iväg från Kvicksund, 
men då händer det som inte får hända… Så 
startar vårt äventyr med Bilakuten från SVT.
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Världens första certifierade elflyg-
plan har genomfört sin jungfruresa 
i Schweiz. Det tvåsitsiga planet har 
en maximal flygtid om 50 minuter.

Det rapporterar  Swiss Broad-
casting Corporation, SBC.

Planet tillverkas av det sloven-
ska bolaget Pipistrel och bär nam-
net Velis Electro. 

Certifieringsprocessen har 
sträckt sig över flera år. I mars 
gav EASA – den europeiska luft-
fartsmyndigheten – tummen upp 
till planets elektriska motor och 
banade väg för certifieringen av 
planet, rapporter SBC.

EASA har samarbetat  med ett 
flertal nationella luftfartsmyn-

digheter, däribland schweiziska 
FOCA. Tidigare var endast för-
bränningsmotorer godkända att 
användas i mindre flygplan. 

Beslutet att godkänna model-
len kommer även att bli en viktig 
referenspunkt till framtida cer-
tifieringar av flygplan med lägre 
utsläpp, skriver SBC vidare. 

Pipistrel Velis Electro tillhör ka-
tegorin lätta sportflygplan och en-
ligt tillverkaren har det en maximal 
flygtid om 50 minuter, samt en 
”reservtank” om tio minuter, rap-
porterar SBC. Enligt tillverkaren 
är planet i första hand tänkt för 
pilotträning.

Skriver DI.se

LITE BLANDAT

Elflyg certifierade

LULEÅ Swedavia som driver tio flygplatser i 
Sverige, däribland Luleå och Kiruna, redo-
visade under fredagen sin halvårsrapport.

Rapporten visar den branta ned-
gången i flygandet som coronapan-
demin medförde. Nettomsättning-
en halverades till 1.580 miljoner 
kronor under första halvåret, i fjol 
var omsättningen 3.072 miljoner 
kronor under samma period

Rörelseresultatet blev minus 793 
miljoner kronor, jämfört med ett 
plus på 362 miljoner kronor första 
halvåret i fjol.

Värst blev andra kvartalet då 
flygandet på Swedavias flygplatser 
minskade med 97 procent.

– Swedavia gick in i den här 
krisen med en mycket god finan-
siell ställning. Vår verksamhet är 
dock helt beroende av rörliga in-
täkter från våra kunder och kri-
sen har för Swedavia inneburit ett 
intäktsbortfall på knappt en halv 
miljard kronor per månad under 
kvartalet. Därför var det kapital-
tillskott på 3.150 miljoner kronor 
som Swedavias ägare, den svenska 
staten, beslutade om den 23 juni 
mycket viktigt för bolagets långsik-

tiga värdeskapande och förmåga att 
värna för landet helt central infra-
struktur, skriver Swedavias vd och 
koncernchef Jonas Abrahamsson  i 
rapporten.

Aktivist limmade fast sig i flygplan
 
Flera klimataktivister försenade ett SAS-plan på väg 
till Arlanda från Ängelholm/Helsingborg Airport på 
måndagskvällen.

Det var fem personer som hade löst bil-
jett till flyget. På vägen ut gick en yngre 
kvinna fram till flygplansnosen. Hon hade 
någon form av lim på händerna så hon 
limmade fast händerna på nosen och ställ-
de sig framför planet, säger flygplatsens vd 
Christian Ziese.

De övriga vecklade ut en banderoll. Flyg-
platspersonalen larmade polisen som avlägs-
nade ett antal personer från området. Även 
kvinnan togs loss från flygplanet.

Inne i flygplatsterminalen höll även ett 
antal personer en manifestation.

Polisens presstalesperson Rickard Lund-
qvist säger att de inblandade har identifierats.

Ingen har frihetsberövats  efter aktionen. 
De aktivister som försökte hindra flygpla-
net från att lyfta är misstänkta för brott mot 
luftfartsförordningen. De som befann sig 
i terminalen är misstänkta för skadegörelse 
eftersom det blivit åverkan på inredningen, 
skriver polisen på sin hemsida.

Planet skulle egentligen ha lyft vid 19.25 
och landat 20.30, men beräknas nu bli om-
kring 1,5 timme försenat.

LITE BLANDAT

Vår förre ordförande Roine Carlsson har för 
evigt lagt ner sina arbetsverktyg.

Roine var ordförande i FFK under många år 
och var mycket delaktig i utvecklandet av FFK
 
Vi tänker på familjen i denna stund.

Landade i Östersjön

Swedavias halvårsrapport visar störtdykning

Det var korrosion på landningsställsmeka-
nismen som gjorde att det nya vattenbom-
bande flygplanet inte kunde landa på Skav-
sta förra veckan. Det berättar Saab som nu 
åtgärdat felet.

Det var när ett av MSB:s nya vat-
tenbombande flygplan skulle landa 
efter en testflygning i onsdags förra 
veckan som piloten upptäckte att 
landningsstället inte fälldes ut och 
fick istället landa på Östersjön.

Saab, som tillhandahåller plan och 
besättning, tog in planet för en un-
dersökning och kunde konstatera att 
det uppstått korrosion på delar som 
ska fälla ut landningsstället.

Åter i drift
Planet är ett av två nya flygplan ba-
serade på Skavsta som ska förstärka 
Sveriges brandbekämpande förmåga.

– Det andra planet är kontrol-
lerat och där fanns inte något pro-
blem, säger Charlotte Nilsson på 
Saabs presstjänst.

Nu har felet åtgärdats och sedan 
gårdagen är båda planen åter till-
gängliga.

– Vi har inte behövt planen för nå-
gon insats sedan förra onsdagen, men 
nu är beredskapen återställd, säger 
Emelie Ruud på MSB, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap.

Saab har anmält händelsen till Trans-
portstyrelsen.
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FFK UTBILDNING HÖSTEN 2020
Kunskap – Skicklighet – Klokskap

Är det någon som har jagat en spåkula 
som rullar över ett båtdäck under en 
storm? Lite så har det känts sen vi gick 
in i Corona-pandemin. 

Över en natt ställdes allt på ända och vi 
har varit tvungna att anpassa oss till helt 
nya förutsättningar, en del positiva, andra 
mindre positiva. Beskeden från våra upp-
dragsgivare har inte alltid varit så tydliga 
och många beslut att ställa in eller begränsa 

kursverksamhet har kommit väldigt sent.
I mars fick vi besked om att samtliga 

FFK:s kurser skulle ställas in. Våra upp-
dragsgivare har varit väldigt otydliga i vad 
som kunde genomföras och under vilka 
former. För Hemvärnet blev det dock väl-
digt tydligt: inga kurser ska genomföras 
och inga pengar kommer att utbetalas till 
Frivilligorganisationerna. Från MSB har 
beskedet varit mindre tydligt, men tolk-
ningen har varit den samma, att vi inte 

kan genomföra utbildning eller träning i 
någon form. 

Under våren pågick en diskussion med 
både MSB och Försvarsmakten kring vad 
piloter faktisk MÅSTE genomföra för att 
överhuvudtaget behålla våra certifikat och 
behörigheter. Att tappa en behörighet för 
att vi inte får öva, är både onödigt och 
kommer att kosta mycket, både i tid och 
pengar för att återuppta operativ förmåga.

HASSE NPCT JENNY STAFFAN

Så i början av juni fick vi till slut möjlighet 
att genomföra begränsade övningar och 
egenträningsprogram för att upprätthålla 
behörighet och flygtrim. Även möjligheten 
att genomföra PFT har öppnats upp under 
våren/sommaren.

Fredag den 14 augusti fick vi äntligen 
ett tydligt besked från Hemvärnet att vi 
kan återuppta övningsverksamhet from 
den 31 augusti 2020. Förutsättningen är 
att utbildningar och övningar kan ske på 
ett säkert sätt och att vi följer rekommen-
dationer från Folkhälsomyndigheten m.fl. 

”Försvarsmaktens analyser och bedöm-
ningar avseende COVID-19, utgående från 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, 
ger oss nu möjligheten att återuppta vår öv-
nings- och utbildningsverksamhet från mån-
dagen den 31 augusti.

Verksamheten återupptas i en anpassad form 
utifrån de regionala och lokala förutsätt-
ningar som gäller kopplat till COVID -19. 
Det här kan variera över tiden och i olika 
delar i landet och det åligger oss nu alla ett 
stort personligt ansvar att följa Folkhälso-
myndighetens rekommendationer och inte 
delta i Hemvärnets verksamhet om man är 
sjuk, har symptom eller tillhör en riskgrupp.” 

– Rikshemvärnschefen, generalmajor 
Stefan Sandborg

Beslutet betyder att vi nu kan starta upp 
kursverksamheten igen och vi kommer 
att genomföra resten av våra planerade 
utbildningar för 2020.

Först ut är två GU-Flyg -kurser som kom-
mer att genomföras under vecka 36 och 38. 
Vi har även planering för ett antal grund-
kurser inkl. UWE under oktober och no-
vember. En OM-A utbildning kommer 
också att initieras för samtliga piloter inom 
FFK under hösten. Information om vårt 
kursutbud och aktuell kursplan hittar du 
som vanligt på hemsidan under rubriken 

”Kurser”. Anmälan till kurser sker som ti-
digare genom inloggning i Pyramid.

Sommarsäsongen lider mot sitt slut och 
vi går fort mot höst. Vi räknar inte med att 
kunna genomföra flera centrala flygkurser 
under hösten. Ett skäl är naturligtvis väd-
ret, men även svårigheten att få kursdel-
tagare som kan ta ledigt för att var med 
på våra kurser och osäkerheten i resandet 
med publika transporter.

I vår planering kommande kurser under 
slutet 2020 och 2021 kommer vi istället 
planera för att genomföra fler kurser ute i 
landet. Ett första steg blir att vi vidareut-
bildar flera lärare som sedan kan resa runt 
och genomföra repetitions och komplette-
ringsutbildningar ute i landet. 

Vi kommer även att etablera ytterligare 
platser i landet där vi kan erbjuda grund-
kurser och UWE-utbildningar. Tanken är 
att vi i första hand genomför det större 
centrala flygkurserna och grundutbild-
ningar med Västerås som bas, medan fler 
av repetitions och kompletteringsutbild-
ningarna genomföras lokalt.

På så sätt kan vi uppfylla de krav som 
ställs på oss när det gäller distansering och 
mindre grupper. Vi undviker också kurs-
deltagare som kanske måste resa långa 
sträckor för att genomföra en kurs och 
utsättas för den risk detta innebär. Må-
let är också att vi ska kunna erbjuda fler 
kursplatser under året när vi genomför 
fler kurser lokalt.

Vi sjösätter den nya inriktningen för 
utbildningar nu under hösten 2020 och 
förhoppningsvis kommer vi se effekten av 
detta redan under vintern och våren 2021.

Under september/oktober sker Kår-
stabens planering av kursverksamheten 
för 2021. Förhoppningsvis har vi ett mer 
stabilt läge i pandemin och tydliga besked 
från vara uppdragsgivare som gör att vi 
kan planera och genomföra fler kurser och 
utbildningar under 2021. Vi vet att det är 
stor efterfrågan och vi jobbar för att ge till-
gång till de kurser som behövs.

 /Hasse Jörnén -NPCT & Skolchef

KURSPLAN HÖSTEN 2020

SEPTEMBER 
v. 36 

31/8 - 3/9 GU Flyg, Västerås 

v. 38 
14/8 - 18/8 GU Flyg, Västerås

OKTOBER 
v.40 
2 - 4/10 FFK ungdom Grundkurs, 
Västerås 

v.43 
19 - 21/10 FFK Grundkurs, Västerås 
21 -22/10 UWE, Västerås 

NOVEMBER 
v.45 
2 - 4/11 FFK Grundkurs, Västerås 
4 - 5/11 UWE, Västerås 

v.48
27 - 29/11 FFK ungdom Grund-
kurs, Västerås

FFK Utbildning består idag av: 
Hasse Jörnén NPCT/Skolchef, 
Jenny Lindgren Kurssamordnare 
och Staffan Eriksson Kursplane-
ring/ungdom och naturligtvis ett 
antal mycket kompetenta flyg- 
och teori-lärare ute i landet. 
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Den hektiska sommaren är över och höstens 
mörker lägger som en tät dimma över flyget. 
Dagarna blir kortare och vädret förändras och 
luften blir allt fuktigare. Det påverkar effekten 
på våra flygplan. Höstens flygningar kan vara 
fantastiska men snabbt bli besvärliga.

Att sätta sig i planet och det är 3 grader 
varmt ger att planet har betydligt bättre 
startprestanda en när det är 30 grader varmt. 
Vi får dock andra problem att hantera.

Förgasaris! Många flygplan har fortfa-
rande en förgasare och kan då problem 
med förgasaris. Som de flesta av oss vet är 
att när luften är fuktig är risken för förga-
saris betydligt större än när den är torr.

En förgasare fungerar på det sätt att 
luft sugs in genom att det skapas ett un-
dertryck i cylindrarna. Luften sugs och 
när luften accelereras genom ett venturi 
så minskas det statiska trycket och bränsle 
sugs då också in och blandas med luften.

Vi styr detta genom ett spjäll som sitter i 
förgasaren med hjälp av gasreglaget.

Som ni ser så förgasas inte bränslet utan 
det bildar snarare en emulsion där det op-
timala förhållandet är kring 1 del bränsle 
och 14 delar luft (1:14). Detta förhållande 
kan vi styra med hjälp av blandningsreg-
laget. Ju högre upp desto tunnare luft och 
vi måste då minska mängden bränsle vi 
släpper in genom att strypa tillförseln av 
bränslet i förgasaren. Vi ”magrar motorn”. 

Vad händer då om luften är fuktig och 
trycket minskar som den gör i ett ventu-
rirör? Jo temperaturen sjunker i förgasa-
ren vilket för med sig att vattendropparna 
som finns i luften fryser till is och fastnar 
på väggarna i förgasaren.

Resultatet av detta är ju att bränsle luft-
blandningen förändras då diametern 
på venturiröret minskar och vi får mer 
bränsle per luftenhet. Motorn blir ”cho-
kad” och börjar gå sämre. Vi ser det ge-
nom att varvtal minskar och farten går 
ner eller på omställbara propeller så sjun-
ker ingastrycket.

För att lösa proble-
met använder vi för-
gasarförvärmningen 
som tar in varmluft 
från motorrummet 
och värmer luften som 
vi tar in i förgasaren. 
Varm luft innehåller 
mindre antal syrepar-

tiklar vilket i sin tur gör att motorn går 
ytterligare lite rikare och varvtalet minskar 
lite till.

Så är vi ute och flyger och fuktdiset 
slår till och vi märker att motorn börjar 
gå sämre så är det stor risk att vi drab-
bats av förgasaris. Tar vi då förgasarvär-
me kommer motorn gå ännu lite sämre 
innan den återgår till normalt varvtal. 
Ha tålamod här för det sämsta är att 
stänga av förgasarvärmen och på igen 
under korta intervaller. Det tar lite tid 
att smälta is och få bort den. Risken är 
annars att du får för mycket is att mo-
torn till slut stannar.

I bilden till höger kan vi se att risken för 
förgasaris finns även vid höga temperatu-
rerer. När du minskar effekten för exem-
pelvis plané inför landning ska du ha för-
värmning på för att säkerställa att du inte 
snabbt får förgasaris.

Inte nog att förgasarisen kommer som 
ett brev på pos-
ten under hösten 
så kommer även 
dimman. Klara 
kvällar leder ofta 
till strålnings-
dimma särskilt 
om det är svaga 
vindar. Ha lite 

koll på temperartur och daggpunkt. Om 
den i en metar säger enligt följande:
261750Z 36001KT 320V030 9999 -RA 
FEW012 08/08 Q0999 RERA=

Då kan du räkna med att inom den 
närmaste tiden att du får dimma. Du har 
tillfört vatten och på kvällen sjunker tem-
peraturen mer och luften kondenseras på 
låg höjd.

Så nu när höstens flygningar närmar sig 
ha lite extra koll på temperatur och dagg-
punkt samt kolla varvtalet för att hantera 
förgasarisen i tid.

Förgasaren
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Det behövs en
ny flygpolitik

Krisen för flyget får återverkningar på hela samhället. Flygplatser stänger ner och flyg-
bolag har gjort konkurs och branschen är idag i kris. Vi kan se att det finns en del 
ljuspunkter och det är att de små flygplatserna som kan ta emot mindre flygplan har 
fått flera privatflygningar än tidigare. Då resande med tåg och buss har högre risk än 
att flyga med sitt eller klubbens flygplan. Dock så behöver staten ändra i sin flygpolitik 
och rädda den infrastruktur som håller på att nedmonteras av kommuner som inte ser 
helheten utan bara det lokala.

Effekterna av pandemin är av historiska 
proportioner. Effekterna för flyget är de 
värsta sedan flygets tillblivelse för över 
hundra år sedan. Flyget var den bransch 
som drabbades allra först i krisen. Flyget 
kommer antagligen också att vara den 
bransch som kommer sist ut ur krisen.

Men ett återhållet flygande har också 
stora inverkningar på näringsliv, jobb, re-
gioner och samhället i övrigt. Därför är det 
viktigt att flygandet kan komma tillbaka så 
snabbt som möjligt.

De olika stödpaket som regeringen 
plockat fram för flyget saknar också mot-
stycke i historien. I flera fall har det hand-
lat om att få verksamheter att helt enkelt 
överleva. Dock behöver stödpaketen an-
passas för att få riktigt bra effekt.

Alla flygplatser behöver krisstöd
Alla lokala och regionala flygplatser är 
drabbade av krisen. Kostnaderna har inte 
försvunnit bara för att det blivit en Pan-
demi och kraven att flygplatserna ska vara 
tillgängliga kvarstår. Regeringen anslår 3,1 
miljarder kr till de statliga flygplatserna 
och 100 miljoner kr till de några av de 
regionala flygplatserna. 10 flygplatser får 
ingenting men stödjer samhället varje dag 
året runt. Alla flygplatser är drabbade, oav-
sett ägarform. Då måste alla också få stöd.

På flygplatser finns också en trafikled-
ning, men staten ger bara stöd till LFV. 
Hur ska säkerheten hållas om inte hela sys-
temet får ett stöd. Du startar från en LFV-
flygplats och ska landa på en flygplats som 
sköts av en annan leverantör som inte fått 
stöd och kanske ekonomiskt går på knäna. 
Det måste till ett helhetstänk kring flyget 
och idag så lappas det bara på några ställen 
och resten blir stora hål kvar.

Som tur är har vi inte haft en jättebrand 
eller en stor kris annat än pandemin. Han-
teringen av politikerna kring våra flygplatser 
som är viktiga i en kris kan bli mycket bättre.

För att få igång verksamheten på fler 
flygplatser behövs det stöd. Det kan vara 
smart med ett startstöd för att få igång 
flygningar till mindre orter som är vikti-
ga. Det finns i Sverige omkring 300 flyg-
platser/flygfält varav 32 som klassas som 
regionala flygplatser. Dessa 32 regionala 
flygplatserna är oerhört viktiga i svensk in-
frastruktur. De övriga flygplatserna är ock-
så viktiga för svensk krisberedskap i form 

av brandflyg, Eftersök av försvunna perso-
ner, lättare transporter vid olika händelser. 
Dessa flygplatser håller med flygbränsle så 
att helikoptrar kan verka längre bort än sin 
basflygplats.

Staten borde utse alla regionala flygplatser till 
Beredskapsflygplatser
Alla våra flygplatser utför en rad olika in-
satser som stöd till samhället. Ambulans-
transporter, brandspaning, sjöräddning, 
fjällräddning eller stöd till olika myndig-
heter som MSB, Länsstyrelser, Regioner, 
Polisen eller Försvarsmakten. Det kvalifi-
cerar dem till att bli Beredskapsflygplatser 
och få ersättning för all jourverksamhet. 
En utredning vill utöka antalet Bered-
skapsflygplatser men inte att omfatta alla 
regionala flygplatser. Risken är då att flyg-
platser läggs ner och enorma pengar som 
satsats blir omintetgjorda.

Det finns ekonomiskt utrymme i försla-
get att inkludera alla regionala flygplatser. 
Staten tjänar pengar på de stora flygplatser-
na medan kommunerna själva får kämpa 
med de mindre flygplatserna. Regionala 
flygplatser hjälper till att skapa flygningar 
in till statliga Arlanda och Bromma men får 
inte del av vinsterna därifrån. I jämförbara 
Norge och Finland tar staten ett samlat an-
svar och omfördelar vinsterna till alla flyg-
platserna. Detta borde ske även i Sverige.

Flygbränsle finns inte 
Idag är flygbränsle ett enormt problem. 
Särskilt om vi tittar i norrlandsregionerna. 
Tidigare hade vi beredskapslager av flyg-
bränsle och små flygplatser/flygfält hade 
minst halva tanken i beredskap. Idag finns 
inte detta kvar då vi lagt ner allt vad be-
redskapslager heter. Idag försöker vi bygga 
upp en beredskap men det saknas en hel-
het. Att fylla en 10 kubiks bränsletank kos-
tar ungefär 200-250 000 kr. En flygklubb 
med 10 medlemmar kan inte vara den ban-
ken åt staten för att ha beredskap. Det gör 
att flera flygplatser inte kan ge den service 
om att tanka flygplanen. Det finns bara en 
producent av flygbränsle i Sverige resten 
importeras. Här måste staten stötta så att 
det finns bränsle att tillgå över hela landet. 

Flygbranschen jobbar febrilt med att 
ställa om till förnybart bränsle och till el-
drivna flygplan. Detta måste också stödjas 

för att komma i mål för annars kommer 
det dra ut på tiden och det vill vi inte. 
Elektriska skolflygplan för att utbilda nya 
piloter är beställda och det gör att flygbran-
schen är på väg att ställa om för framtiden. 
Vi kommer ändå att behöva flygplan som 
drivs av petroleumbaserade drivmedel även 
i framtiden och det måste säkras genom att 
bränsle finns på alla flygplatser/flygfält.

Vi måste värna om våra svenska flygbolag och 
flygskolor
FFK är en flygorganisation som stöd-
jer samhället vid kriser och har gjort det 
i snart 60 år. Det finns andra bolag som 
opererar i Sverige. Dessa flygbolag är vik-
tiga för svenskt näringsliv men också vid 
kriser då de kan transportera folk och 
gods. Förutom SAS och BRA finns egent-
ligen bara Amapola och Air Leap kvar. Det 
finns ett litet antal taxiflygbolag som kan 
stödja samhället i dagens kriser.

För inte så många år sedan hade Sverige 
fler än tio flygbolag. Dagens få bolag har 
helt slagit ut konkurrensen och gjort ut-
budet sårbart. Vad händer om ytterligare 
något bolag skulle försvinna. Då saknar vi 
möjligheter till transporter som kan vara 
kritiska för framtiden. 

Det behövs ett helhetsgrepp om flyget 
då det behövs även i framtiden. För att göra 
det behöver staten säkra upp vissa saker.
1. Se till att våra regionala flygplatser blir 
kvar alla 32 st. Förstatliga infrastrukturen.
2. Se till att stödja mindre flygplatser/
Flygfält så de kan ha bränsle för helikop-
trar och spaningsflygplan.
3. Se till att våra svenska flygbolag har 
möjlighet att finnas kvar.
4. Se till att vi även i framtiden kan ha 
egen utbildning till yrkespiloter.

Löser vi dessa grundläggande delar så 
kan vi ha ett krisberedskapsflyg även i 
framtiden över hela Sverige.

Lars-Göran Johansson
Flygchef
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FLYGSÄKERHET

Att flyga är fantastiskt och att få vara en del av 
denna samhörighet är en ynnest. Dock är det 
inte gratis att flyga och det har på senare tid 
inte blivit lättare att få sina flygplan servade 
i tid. Särskilt inte under en brandflygsommar 
då vi flyger som mest både privat och i FFK och 
att tekniker också vill ha semester under en 
samma period. 

Vad var tanken med en CAMO från bör-
jan? När EASA presenterade detta för oss 
fanns det problem med flygplan i hela 
Europa. Vi hade olika system som skulle 
svara upp mot de regelverk som fanns i res-
pektive land. Teknikern hade enormt stort 
inflytande på hur planen skulle skötas och 
kunde förlänga luftvärdigheten på flygpla-
nen genom att skicka in uppgifter (UR-B) 
till myndigheten.

Många flygklubbar hade en egen tek-
niker som skruvade på planet när det 
behövdes. 

Tanken med CAMO var att höja kva-
liteten på service och flygplansflottan. En 
person som kunde kolla att det teknikern 
gjorde var rätt och att alla servicebulletiner 
blev utförda. Det finns skräckexempel i Eu-
ropa där flygplan på pappret var luftvärdigt 
men i verkligheten var det något annat.

Vi är många som klagat på systemet då 
det är tungrott och bara kostat pengar för 
oss flygplansägare. EASA har lyssnat och 
för privatflyg så har det öppnat upp sig nya 
möjligheter. Det är positivt men …

Klubbarna kan nu välja att ha planet i 
kontrollerad miljö eller ha ansvaret själva.

Vad innebär då kontrollerad miljö?
Det innebär att det finns en organisa-
tion CAMO (continuing airworthiness 

organisation) som tar hand om alla pap-
per som ska hanteras för att flygplanet ska 
luftvärdigt. Det finns också något som he-
ter CAO som förenklat är att verkstaden 
också är en CAMO. 

CAMO skickar en arbetsorder till en 
verkstad som utför jobbet och meddelar se-
dan till CAMO som då säger till dig/klub-
ben att planet är ok att flyga. CAMO:n 
blir inte bättre än det vi skriver i loggböck-
erna och gör anmärkningar på. CAMO ser 
vad som ska bytas enligt gångtid, ålder och 
det som finns i de gula sidorna i loggbo-
ken. Han följer vad som finns i en mainte-
nance manual som tillhör flygplanet. När 
han signerar pappren tar han ansvar för att 
flygplanet är fixat enligt alla instruktioner 
och du ska känna dig trygg.

Vad händer om en person i klubben fixar detta 
själv, men att planet är formellt i en kontrol-
lerad miljö? 
Filip fixare i klubben är händig man. 
Han hör att något är fel och fixar till det. 
CAMO är ovetande om att något har 
gjorts på flygplanet.

Då bryter man den kontrollerade mil-
jön och CAMO kan inte ta ansvar för 
flygplanet och därmed blir planet inte 
luftvärdigt. Om då något skulle hända så 
blir stackars Filip skyldig för att ha skruvat 
på planet olovligen men också styrelsen 
med ordföranden som ytterst ansvarig för 
verksamheten ansvarig för det som hänt. 
Risken är också att försäkringen slutar att 
gälla. Är det då en olycka med totalhaveri 
och dödsfall blir det ännu värre.

Om en klubb väljer att ta hand om det 
som CAMO gör vilket man kan göra så 
blir styrelsen och då ytterst ordförande an-
svarig för att det görs på rätt sätt.

Att ha CAMO eller inte CAMO… 
Är det en stor fråga?

För den som drabbas av en olycka blir 
det inte bättre, men för flygklubben så blir 
ansvaret mindre om en CAMO anlitas. 

Så utöver att flygplanet ska bli bättre 
servat genom att vi har någon som kollar 
service bulletiner, gångtider etc. och fixas 
till i en godkänd verkstad så köper vi oss 
fria från tekniskt ansvar. Kvar finns alltid 
befälhavaransvar och allt vad det innebär.

Att ha eget underhåll kan passa för 
enskilda ägare till ett flygplan och alltid 
flyger planet själv. Han vet alltid vad som 
händer med flygplanet men i en flygklubb 
är det mer lämpligt att ha planet i kontrol-
lerad miljö.

För kom ihåg att det är alltid roligare att 
flyga säkert.

Lars-Göran

FLYGSÄKERHET
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Avsändare:
Frivilliga Flygkåren
Hässlögatan 20
721 31  Västerås

FFK Profilprodukter
Du vet väl att du kan köpa FFK:s profilprodukter genom Kårstaben? Gå in och beställ i vår 
webbshop (www.ffk.se). FFK har inget vinstsyfte med försäljningen utan strävar efter att hålla 
lägsta möjliga pris. Därför säljs produkterna enbart till medlemmar. Aktuella priser 2020.  
Porto och emballagekostnad tillkommer. Vi reserverar oss för att den önskade varan kan ta slut.

LINJAL
För navigationsplanering 

10 kr

FFK T-SHIRT
Stl. S-XXL

60 kr

SKJORTA
Stl. 15”-17,5”

200 kr

YOUNG PILOTS T-SHIRT
Vit, stl. S-L

60 kr

FIG-TRÖJA
Överdrag, stl. S-XXL

430 kr

TRÖJA M. LUVA
Stl. S-XXL

150 kr

FFK-JACKA
Stl. S-XXL

450 kr

TYGVINGE  
YOUNG PILOTS

10 kr

FFK Piké
Stl. S-XXL

100 kr

TRÖJA MED LUVA
300 kr

YOUNG PILOTS JACKA
Stl. S-XXL

450 kr

GYM PÅSE 
20 kr

VATTENFLASKA
20 kr

KEPS
50 kr

REFLEXVÄST
Young Pilots eller FFK

30 kr


