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Medlemskap räknas per kalenderår och erhålles 
genom inbetalning av årsavgiften till föreningens 
postgiro. Medlemmar som tillkommer efter 1 juli 
erlägger halv årsavgift. Inbetalning av full avgift 
under november och december innebär medlem-
skap även nästkommande år.

Årsavgift 2010 350:-
Medlemskap i EAA Sverige innebär inte medlem-
skap i EAA:s USA-organisation.

Lokala avdelningar med kontaktmän:
Småland: Sven Karlsson, 0470-285 35
Syd: Sven Green, 0410-33 40 41
Östergötland: Kjell Franzén, 011-14 07 29

Intressegrupper:
Segelflyg: Nils-Åke Sandberg, 060-175606
Sjöflyg: Kjell Sandberg 08-560 452 02
Veteran: Kjell Franzén, 011-14 07 29
Ultralätt: Lennart Olsson, 0372-351 52

Föreningsservice
Kontakta EAA kansli (Anders Österholm) betr:
• Lån av litteratur från föreningens bibliotek.
• Köp av Bygghandbok, Flyghandbok, märken
  T-shirts etc.
• Försäkring
Infoteket, kontakta Ingvar Lif. Rökinge 82, 560 34 
Visingsö, Tel. 0390-40413
email: ingvar.lif@gmail.com
Biblioteket: Jan Lindberg, Dragarbrunnsgatan 11B, 
753 32 Uppsala, 018-10 27 53.
Lån av filmer, video: Kjell Franzén  011-14 07 29

EAA USA
EAA Aviation Center
P O Box 3086, Oshkosh, WI 54903-3086    USA
Hemsida: www.eaa.org
Medlemsavgift, USD 56, betalas med kreditkort 
eller internationell check direkt till USA.
Medlemskap innebär bl a 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 Konstflygförbundet  
Box 7085, 103 87  Stockholm
Ordförande: Lars-Göran Arvidsson, 035-10 76 53.
Medlemskap erhålles genom att inbetala med-
lemsavgift 500:- till postgiro 440 30 58-3.

Svenska Rotorflygklubben
EAAs intressegrupp för rotorflygning. Klubben 
verkar specifikt för att på ideell basis hjälpa 
medlemmarna bygga och flyga rotorflygplan. 
Kontaktman: Lars Flygeborn 011-172924. www.
rotorflygklubben.se  Medlemskap erhålles genom 
att inbetala medlemsavgiften till postgiro 81 34 69-
4. I medlemskapet ingår bl a föreningens tidning 
Rotorflygnytt.
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OMSLAGET

13 mars: Årsmöte i EAA Sverige på Bar-
karby flygfält.

13-14 mars: Is-Fly-in på Siljan, www.ratt-
viksflygklubb.com.

8-11 april: AERO Friedrichshafen, Europas 
största mässa för allmänflyg. Se även www.
aero-expo.com.

13-18 april: Sun n’ Fun i Lakeland, Florida. 
www.sun-n-fun.org.

28-30 maj: German RV fly-in, Damme, 
EDWC

30 maj: Västerås flygmuseem har sin årliga 
Rollout. www.flygmuseum.com.

4-6 juni: EAA Sveriges huvud-fly-in på 
Kungsängen i Norrköping. Mer info i 
kommande nummer av EAA-Nytt och en 
uppdaterad hemsida.

12 juni: Veterandag på Skå-Edeby flygplats, 
www.ska-edeby.se. Mer fås via jack.valen-
tin@telia.com.

Flygkalendern
14-20 juli: Internationell Jodel-träff på Hed-
landa flygplats, ESNC. www.jodelmeeting.se.

16-17 juli: Wheels & Wings, Varberg flyg-
plats, www.wheelsnwings.se.

26 juli – 1 augusti: EAA fly-in, Airventure 
i Oshkosh, alla hembyggares Mecka, www.
airventure.org.

6-8 augusti: 16:th European International 
RV fly-in i Höganäs. Kontakta Olle Berquist 
för info, olles.rv6@telia.com.

13-15 augusti: Kräftstjärtsvängen hos Sil-
jansnäs FK, www.siljansnasfk.com.

28-29 augusti: Göteborg Aero Show på 
Aeroseum, Säve depå. www.aeroseum.se.

Om du vet något evenemang som borde fin-
nas med här, maila eaa-nytt@eaa.se!

I en nyligen utgiven pressrelease upp-
lyser BRP-Powertrain att gångtiden 
(TBO) for Rotax 912-serien motorer 
av nyare årgångar under vissa be-
tingelser kan förlängas från 1500 till 
2000 timmar. Det är viktigt att vara 
uppmärksam på att diverse Service-
Bulletiner först måste vara uppfyllda, 
bland annat kan det vara nödvändigt 
att byta till nya typen av vevhus samt 
utföra en översyn av växellådan. 
Oavsett detta så finns det även en 
begränsning i kalendertid på 10, 12 
eller 15 år (avhängigt motortyp och 
serienummer) som bestämmer gång-
tiden, där åldersgränsen nås först.

Förlängd gångtid för vissa rotax-motorer

Luftvärdighetsdirektiv .................. 13
Elektronisk tändning
för flygmotorer? ........................... 14
Staffan i Reno............................... 18
Planket .......................................... 22
Nya medlemmar ........................... 23
European Jodel Fly-in .................. 24

 Närmare detaljer finns i Rotax 
SB-912-057 samt 912-057UL, kan 
hämtas från Internet på www.rotax-
aircraft-engines.com.
 I press-releasen anges att Rotax 
även arbetar på att få godkänt med en 
gångtidsförlängning för 914-serien.
 Det kanske inte finns så många 
experimental-klassade typer i Sve-
rige med Rotax-motorer,men det 
finns ett stort antal i UL-klas-
sen. Totalt har det tillverkats mer 
än 30 000 Rotax flygmotorer i 
912-serien de senaste tjugo åren. 

Yard Johansson



-nytt 1/10 3

Ordförandens krönika

I förra numret efterlyste Sven en 
redaktör för EAAnytt. Det blev en 
redaktörsduo, Kjell-Ove Gisselson 
och Lennart Öborn. Vi tog över 
några veckor innan detta nummer 
skulle komma ut, så den tidning ni 
nu läser är den första vi är redaktörer 
för. Ovana och okunniga som vi är 
om tidningsutgivning så är det en 
ny utmaning för oss. Med det här 
numret lär vi oss grunderna och 
till hjälp har vi förstås de som varit 
engagerade i EAA och varit nära 
EAAnytt redaktionen i många år, det 
är tacksamt. Vi ser också detta med 
redaktörssysslan som mer självut-
bildning, precis som när vi utbildade 
oss när vi byggde våra flygplan. Ja, 
man lär sig mycket i EAA!

 Nu över till er. Ni är föreningen 
journalister, och ni gör massor av 
spännande saker. Det skall ni skriva 
om i tidningen som ju till stor del 
skall spegla vad som pågår bland 
EAA-medlemmarna. Vi vill ju läsa om 
mer än Service Bulletiner som kostar 
skjortan för att tillverkaren har gjort 
ett dåligt jobb. Genom åren har jag läst 
många intressanta artiklar i EAAnytt, 
t ex minns jag en där författaren skulle 
bygga ett flygplan i trä. Han började 
med att gå ut i skogen på vintern för 
att välja lämpligt virke, som det skulle 
vara kallt. Detta sågades sedan upp 
och lades för torkning. Mycket roligt 
att ta del av och intressant för andra 
som funderar på ett träbygge. Skriv 
och dela med er av vad ni bygger, 

redaktörsspalten

Tänk, det blev vit vinter i år. För 15 
år sedan, bara något år efter att jag 
blivit klar med min WagAero Cub, 
var ju vintrarna riktiga vintrar. Jag 
inspirerades av den vackra årstiden 
och började tillverka skidor till flyg-
planet. Jag upplevde en ny dimension 
med flygandet genom att kunna landa 
på isar. Tyvärr har jag bytt däckdimen-
sion sedan dess, skidorna passar inte 
längre då hjulbyte krävs. Annars hade 
det varit kul att prova igen. Skidorna 
tillverkades enligt instruktioner från 
Anders Ljungberg och de fungerade 
alldeles utmärkt. Anders sa till mig att 
det kunde vara svårt att bedöma höj-
den vid landning, vilket jag också fick 
erfara. Efter några landningar på Skå-
Edeby tyckte jag att det var dags att 
prova ute-landningar. Jag flög till en 
närbelägen vik med välkänd is för att 
provlanda. Höjden tyckte jag inte var 
problem att bedöma, men jag kom 
ihåg Anders ord, varför jag sjönk för-
siktigt. När det var ca 5m kvar till isen 
kändes en försiktig duns och sjunket 
upphörde, jag var tydligen nere. Tur 
att man för en gångs skull lyssnade.

 Som ni kanske sett har avgifterna 
för luftvärdighet höjts. Ökade kost-
nader är ju inte vad man helst vill få, 
flyget är ju redan ganska hårt drabbat. 
Tidigare har vi fått ett bidrag från 
myndigheterna till vår verksamhet, 
vilket vi nu inte längre får. De nya 
avgifterna från luftvärdigheterna 
motsvarar kostnaden för att driva den 
tekniska verksamheten inom EAA 
(kansliet, besiktningar, etc.). Jag tror 
dock inte att vi behöver räkna med 
ytterligare höjningar på ett tag. 
 Det flygs fortfarande på Barkarby 
och en dialog med kommunen har 
kommit igång om hur avvecklingen 
ska genomföras. PPR har införts för 
att minska rörelserna på fältet. För-
hoppningen är att få finnas kvar tills 
ett alternativ finns. Dock verkar bygg-
naderna kunna stå kvar en tid till, så 
vi räknar med att kansliet bir kvar åt-
minstone till hösten. Det känns märk-
ligt att höra talas om många mindre 
orter där kommunerna ser potential i 
lokala flygplatsen och flygklubbarna 
på olika sätt får stöd och hjälp till sin 
verksamhet.

 Det är med besvikelse man läser 
den utredning som under december 
kom från Transportstyrelsen där 
man inte rekommenderar en sänk-
ning av skatten på oblyad bensin.  I 
utredningen finns direkta sakfel som 
används som argument emot skatte-
sänkning. Alternativet att flyga med 
bilbensin och de risker som det kan 
innebära nämns inte ens. Det hänvisas 
till experter i utredningen, på vad kan 
man undra. EAA och övriga berörda 
organisationer kommer tillsammans 
att agera starkt i frågan. 
 Slutligen en ljusglimt så här efter 
den mörkaste perioden på julledighe-
terna. Jag kan med stor tillfredställelse 
se en liten tendens att den ljusa delen 
av dagarna börjar bli lite längre, vå-
ren är kanske fortfarande en bit bort 
men avståndet minskar iallafall och 
flygandet kan komma igång igen.  Jag 
hoppas verkligen att vi kan fortsätta 
ett tag till på Barkarby.

 Sven Kindblom

modifierar, konstruerar eller flyger. 
Med era bidrag kan vi få en tidning 
med rikt innehåll. Skicka era bidrag 
till eaa-nytt@eaa.se.
 Föreningens ansikten utåt är 
förutom EAAnytt även www.
eaa.se.  Till websidan kommer ni 
nog att hitta referenser i tidningen 
framöver.
 Med detta nummer medföljer 
kalendern för 2010. Lite sent kan 
tyckas, men kalendern för 2011 
planerar vi till årets sista nummer.

Redaktörerna
Kjell-Ove Gisselson

& Lennart Öborn 
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EAA Sverige har haft följande sty-
relse under 2009. Årsmötet hölls den 
10 mars 2009 i EAA:s möteslokal, 
Barkarby Flygplats. 

Ordförande Sven Kindblom
Vice ordförande Lennart Olsson
Sekreterare Alf Karlsson
Kassör                Hans-Olav Larsson 
Ledamot 1                Erling Carlsson 
Ledamot 2 Paul Pinato  
Ledamot 3 Olle Bergquist
Ledamot 4 Bengt Sjödahl
Ledamot 5 Curt Sandberg
Suppleant Mats Roth 
Suppleant Kjell-Ove Gisselson
Suppleant Anders Forslöf

 Styrelsen har under verksamhetsåret 
haft sex (6) protokollförda samman-
träden.
 Revisor under verksamhetsåret 
har varit Rolf Kjellman med Christer 
Siewers som suppleant.
Valberedning inför årsmötet 2009 

bestod av Maths Johansson, samt ur 
styrelsen Paul Pinato (sammankal-
lande).
 Vid 2009 års utgång var medlems-
antalet 1677 vilket är en liten minsk-
ning från 2008 då antalet medlemmar 
var 1703.
 EAA-nytt har utkommit med 4 
nummer. Redaktör har varit Sven 
Kindblom. Väggalmanackan 2010 
kommer med EAA-nytt nr1 som sänds 
ut i första dagarna i februari. Alma-
nackan har blivit mycket uppskattad 
av medlemmarna.
 Årets Huvudfly-in avhölls på 
Norrköping / Kungsängens flygplats 
den första helgen i juni, d v s 6 till 7 
juni. Fly-innet som för första gången 
arrangerades av Norrköping var väl-
besökt och blev mycket lyckat, ett 
arrangemang som arrangörerna ska 
ha all heder av. Vädret började lite 
tveksamt men ordnade till sig senare.
Ett medlemsmöte avhölls även under 
Fly-Innet för att formalisera en stad-

geändring avseende EAA:s lokalise-
ringsort.
  Fly-In i Siljansnäs (Kräftstjärt-
svängen) firade i år 20-årsjubileum 
samt invigning av nya taxibanor. I 
år var vädret bättre än föregående år.  
Fly-innet samlade en mängd spän-
nande flygplan från hela landet. Ett 
medlems-/informationsmöte hölls i 
samband med Fly-innet.
  Under ett Fly-In i Eslöv i augusti 
2009 hölls möte med EAA-medlem-
mar samt representanter från styrel-
sen, kring former för bildandet av en 
region inom EAA.  Regionens verk-
samhet syftar till att stödja medlemm-
mar lokalt med kontrollanter och tek-
niska granskare. Regionen avser även 
att bedriva flygutprovningsstödjande 
verksamhet i form av förteckning 
över säkerhetsförare och instruktörer, 
utbildning inför flygutprovning. 
Mötes- och informationsverksamhet 
för att stödja nuvarande eller pre-
sumtiva medlemmar och öka intres-

Föreningens verksamhetsberättelse för 2009

Följande personer har under 2009 
varit engagerade i EAA:s tekniska 
verksamhet.

Verksamhetsledare: Curt Sandberg
Teknisk chef: Paul Pinato
Bitr. tekn. chef: Bengt Sjödahl
Chef luftvärdighet: Bengt Sjödahl
Teknisk sekreterare:Anders Öster-
holm
Bullermätstationschef: Pierre Wolf
Haveriutredningschef: Anders Forslöf
Flygchef: Erling Carlsson
Bitr. flygchef: Karl-Eric Engstrand
Kvalitetsrevisor: Greger Ahlbeck

Kvalitetsrådet: Curt Sandberg, Staf-
fan Ekström, Erling Carlsson, Greger 
Ahlbeck, Bengt Söderholm, Sakari 
Havbrandt, Ingmar Hedblom, Paul 
Pinato.

Besiktningsmän: Staffan Ekström, 

TeknISka OPeraTIOnella VerkSaMHeTen År 2009
Pär-Arne Hagman, Sakari Hav-
brandt, Sven-Erik Pira, Mart Reskow, 
Mats Roth, Stefan Sandberg, Sören 
Schmidt, Bengt Sjödahl, Jan Svens-
son, Lars-Gunnar Söderlind, Anders 
Glantz och Bengt Wilkens.
 
Flygsäkerhets- och besiktnings-
verksamheten. 
Siffror inom parentes gäller för 2008.
• Under verksamhetsåret 2008 har 61 
(50) st. besiktningar utförts.
• Antalet utfärdade flygtillstånd var 
316 (303) st.
• Antalet utfärdade flygutprovnings-
tillstånd var 68 (92) st, varav antalet 
nya flygutprovningstillstånd blev 12 
(17) st.
• Det totala antalet flygande expe-
rimentklassade luftfartyg som EAA 
administrerade var vid årsskiftet 384 
(395) st. (giltiga flygtillstånd och 
flygutprovningstillstånd).

• 135 (45) ägare har aviserats om att 
besiktning av luftfartyget ska utföras 
under år 2010.

Nya Flygutprovningstillstånd 
11 st (17 st)
1 st. Zodiac CH 601 HD
1 st. Noordyn AT-16 Haward MK 2b
1 st. EAA SF 25C Exp.Rotax 912TL
1 st. Esqual VM 1C
1 st. Dyn´aero MCR R 100
1 st. Gyrokopter Sparrowhawk III
1 st. EAA Grob 109
1 st. Steen RM1 Skybolt
1 st. Murphy Renegade Spirit Exp.
1 st. Murphy Renegade Spirit UL.
1 st. Klemm 35 D

Nya Byggtillstånd 21 st
1 st. Glasair Super II S
5 st. Esqual VM 1C
2 st. CZAW Sportcruiser
1 st. Van´s RV-7A
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Christen Eagle
Piper PA18 Super Cub
Torp  T18
SAAB Safir D

Större reparation och modifieringar 
38 st
Omdukningar, motorreparationer, 
propelleröversyner, propellertillverk-
ning, korrosionskontroller, autopilot-
installationer,

Omklassning, iståndsättning, om-
byggnad och haverireparationer har 
blivit betydligt svårare sedan vi i 
Sverige måste följa EG-förordningen 
1592/2002 och Transportstyrelsen 
blivit mycket mer restriktiv.

EASA:s lista på flygplan som ej skall 
hänföras till normalklass (Annex II-
typer) är de som kan omklassas  om de 
uppfyller kraven som historiska eller 
tidigare militära luftfartyg. Transport-
styrelsen ger sitt godkännande i varje 
enskilt fall. 
 Under 2009 har Transportstyrelsen 
medgett omklassning av en flyg-
plansindivid, en Piper PA-18-150 vid 
import. Importen påbörjades 2008 och 
fick därför fortsätta in i 2009.
 Ett fyrtiotal icke Annex II flygplan 
som är listade som EASA luftfartyg 
har ändrat typbeteckning för att kunna 
kvarstå som Experiment Privat. T.ex. 
Cessna 172 har idag typbeteckning 
EAA C172.

Internet Hemsida
Kompletta uppdaterade listor på byg-
gen och experimentklassade luftfartyg 
finns nu på vår hemsida www.eaa.
se. Den tekniska delen på hemsidan 
utvecklas kontinuerligt och nya LVD 
kommer att läggas ut. Gör det till en 
vana att besöka den då och då! Lämna 
gärna in synpunkter och material.

Haverianalys.
I och med det nya avtalet bortföll 
kravet på EAA att utföra haveriutred-
ningar. EAA fortsätter dock flygsäker-
hetsarbetet genom att analysera varje 
händelse som rapporteras för att kunna 
definiera de problemområden som 
påverkar EAA flygaren. Det visar sig 
att pilotfel är den mest återkommande 

och har ökat något.

Haverier
Under 2009 har det inträffat 18 hän-
delser.
 Två totalhaverier där en person fick 
allvarliga skador
 Tre landningshaverier med större 
skador.
 Tretton incidenter där tekniska stör-
ningar varit orsak, t.ex. olåsta huvar, 
punktering, tändstörning, taxnings-
skada, hydraulikläckage, felaktig 
transponderinställning.

Teknisk utbildning
Under året har följande kurser hållits i 
EAA;:s lokaler på Barkarby: Plåtkurs, 
elkurs och plastkurs. I Eslöv har hål-
lits två 100 timmars tillsynskurser, en 
dukkurs och en plastkurs. Ytterligare 
en dukkurs har hållits på Ålleberg i 
Segelflygets lokaler.

Ljudmätning för att erhålla MILJÖ-
VÄRDIGHETSBEVIS – BULLER
Mätstationerna som under året har 
varit aktiva är Eskilstuna och Arvika. 
Tillsynen av de olika mätstationerna 
ute i landet utförs av EAA:s bullermät-
stationschef. Vädret har varit lynnigt 
men under en fjortondagarsperiod 
ställde EAA kamrater upp på heltid 
och lyckades genomföra ett stort antal 
ljudmätningar. 

Verksamhetsövervakningen
Kvalitetsrevisioner har under året 
utförts och dokumenterats av EAA:s 
kvalitetsrevisor enligt granskningspla-
nen och de rutiner som finns beskrivna 
i EAA:s kvalitetshandbok. Kvalitets-
rådet har haft fyra möten enligt plan.
 Amatörbyggreglerna i BCL M 5.2 
som styr vår verksamhet är under 
revision hos Transportstyrelsen. EAA 
har deltagit i arbetet tillsammans med 
Transportstyrelsens representanter. 
Ett utkast till nya bestämmelser har 
översänts till EAA och tack vare stort 
engagemang från Ingemar Hedblom, 
Kjell Franzén, Sakari Havbrandt med 
flera, kunde en väl genomarbetat änd-
ringsförslag översändas i December. 
Avsikten är att dom nya bestämmel-
serna skall vara klara till sommaren 
2010.

2 st. Rans S-6S Coyote II
1 st. Chinook Plus 2
1 st. Steen Skybolt R
1 st. Bleriot XI
1 st. Monnet Sonex
1 st. Taylorcraft BC
1 st. Aventura II
1st. KTH X1 (Segelflygplan)
1st. Dyn´aero MCR 4S
1st. Zenair STOL CH 701
1st. Autogyro Humlan

Ett flygsäkerhets- och besiktningsmö-
te med alla besiktningsmän, tekniska 
granskare och kvalitetsrådet ägde rum 
fredagen den 5 Juni i Norrköping
 Ett möte med kontrollanter i Stock-
holmsområdet har hållits i EAA:s 
kanslilokal

Import 6 st
Singel Winger (Modifierad Laser)
Beagle Auster A62 ser.2

set för flyg och flygplansbyggande 
lokalt. EAA välkomnar fler initiativ 
i samma riktning.
EAA har med Kjell Franzen fortsatt 
sitt arbete inom intresseorganisa-
tionerna EFLEVA, FAI/CIACA.  
Inom Sverige har EAA medverkat i 
KSAK:s Allmänflygråd samt stock-
holmsgrupp för flygplatsfrågan i 
Stockholmsregionen.

EAA har under året utvecklat en ny 
hemsida med en mängd nya funk-
tioner. Bland annat är det möjligt att 
boka kurser via hemsidan. Avsikten 
är att bygga ut hemsidanså att den 
skall bli ett naturligt forum för infor-
mation till medlemmarna samt att ge 
teknisk information.

Barkarby 2010-01-17

Sven Kindblom        Alf Karlsson
Ordförande               Sekreterare
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Arbete för implementering av det nya 
avtalet har pågått och kommer att 
pågå under kommande år. Revision 
av våra styrande dokument Kvalitets 
och Kanslihandbok pågår. Arbetet är 
något försenat p.g.a. arbetet med dom 
nya amatörbyggreglerna (tidigare 
BCL M 5.2) .

Sammanfattning
Vi kan konstatera att antalet nybyggen 
följer de senaste årens tendens och 
minskar. Det totala antalet flygande 
experimentklassade luftfartyg har 

kallelse till årsmöte 2010 i eaa Sverige
Du kallas härmed till årsmöte i EAA Sverige. Årsmötet hålls i EAA:s kanslilokal på Barkarby 
flygfält kl 13.00 den 13 mars 2010.

Förslag till dagordning:
1  Mötet öppnas.
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  Resultat och balansräkning.
9  Revisionsberättelse.
10  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12  Val av revisor och revisorssuppleant.
13  Tillsättande av valberedning.
14 Presentation av budget för 2010 och fastställande av årsavgift.
15 Föredragning av inkomna motioner och styrelsens propositioner.
16 Verksamhetsledarens redogörelse för den tekniska verksamheten.
17 Övriga frågor.
18 Mötet avslutas.

Direkt efter EAA Sveriges årsmöte håller EAA Chapter 222 sitt årsmöte. Dagordningen är 
densamma i tillämpliga delar. 

Därefter bjuds du på fika och trevligt föredrag. Programmet är ännu ej klart, men det kommer 
att annonseras på hemsidan, www.eaa.se.

Välkommen!

Årsmöte 2010 SVERIGE

minskat något och någon större för-
ändring kan inte förväntas under de 
närmaste åren. 
 Antalet allvarliga haverier ligger 
alltjämt på en låg nivå och hoppas 
på att det skall vara så även skall 
fortsättningsvis. Arbetet inom flygsä-
kerhetsfrämjande åtgärder inriktas på 
”onödiga” haverier, ofta med pilotfel 
som ursprung.

2009 har varit ett förändringens år då 
inverkan från den europeiska luftfarts-
myndigheten gjort sig alltmer påmind. 

Kraven på teknisk uppföljning och 
administration ökar alltmer. EAA:s 
tekniska verksamhet måste inriktas 
mot att förenkla för den enskilde att 
kunna underhålla sitt luftfartyg med 
rimliga administrativa och ekono-
miska uppoffringar.

Barkarby 2010-01-16

Curt Sandberg Paul Pinato
Verksamhetsledare Teknisk Chef
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Min historia som EAA-medlem bör-
jade för 20 år sedan då jag tillsammans 
med min bror och svåger importerade 
en av de första Rans S6 till Sverige. 
Att vara först med en modell visade 
sig ha sina problem och utmaningar, 
utan ett benäget bistånd av vår emi-
nente Börje Strömberg på Barkarby så 
hade nog inte projektet blivit färdig-
ställt. Börje avled p.g.a. sjukdom en 
kort tid efter att vi fått SE-YLE i luften 
och vi inom EAA förlorade därmed en 
god vän och skicklig tekniker. Under 
den här tiden när vi kämpade med 
alla modifieringar som Luftis krävde 
fick jag möjligheten att lära att känna 
folket på Barkarby och flera av dessa 
har blivit mina vänner. 
 Efter Ransprojekt fick jag blodad 
tand på att arbeta med experimental-
klassade flygplan. Mitt nästa projekt 
blev att ta över en Jodel D120 som 
Rolf Eliasson importerat som vrak 

En RV7 med Subaru H6
från Tyskland och skickligt återska-
pat till ett luftvärdigt skick. Jag fick 
äran att ta över flygplanet från Rolf 
och slutföra flygutprovningen och 
göra slutbesiktning av SE-XFZ. Ett 
flygplan som jag med stort nöje flög 
ett antal hundra timmar, bl.a. till våra 
Fly In på Barkarby när vädergudarna 
var på gott humör. XFZ ägs och flygs 
numera av Sven-Erik Pira och då 
oftast på skidor. Detta blev det sista 
flygplanet som legendariske Hugo 
Eriksson besiktigade. När han var klar 
med alla pappren sa Hugo att nu fick 
det vara nog och att det var dags för 
yngre förmågor att ta vid. Att få lära 
känna Hugo var också att få lära sig 
historien om hembyggen i Sverige, 
han var nämligen en av pionjärerna 
när det gäller hembyggen i Sverige 
och var med och bildade det första 
EAA Chapter utanför USA, det med 
namnet EAA Chapter 222. Hugos 

efterträdare blev sedermera Sven-Erik 
Pira, också han legend inom EAA, 
men en levande sådan. 
 Jag bor uppe i Lappland och här 
finns det fantastiska förutsättningar 
för sjöflyg och här är det också glest 
mellan flygfälten varför detta med 
sjöflyg naturligtvis blev min nästa 
utmaning. Jag hade tidigare tagit mitt 
flygcertifikat uppe hos Bernt ”Ölmis” 
Ölmeborg i Kiruna. En kille som jag 
som liten grabb tog alla tillfällen att 
få flyga med under tidigt 60-tal. När 
det några år senare blev dags för upp-
flygning för sjöpapper, vem dyker då 
inte upp som kontrollant för Luftis 
om inte min gamla flyglärare, Ölmis. 
Sin gamla vana trogen så kommer han 
skodd i sina myggjagare av modell 
femtiotal varför jag utbrister, ”detta 
är sjöflyg, skall du inte ha stövlar”. 
Snabbt kommer repliken från Ölmis. 
”Bengt, kan du inte segla och lägga 

Bengts RV-7 på Vilhelmina 
flygplats i oktober 2008.
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till så att jag kan gå torrskodd i land 
så underkänner jag dig”. Pappren fick 
jag så han kom nog torrskodd iland. 
I och med detta var en stor dela av 
mitt flygarhjärta hos sjöflyget. Men 
vad skulle jag flyga med. Hux flux så 
har jag ett nytt projekt på gång, denna 
gång en PA 22 Tri Pacer i stort behov 
av totalrenovering. Vi hittade den på 
en ladugårdsvind utanför Eskilstuna 
och det visade sig att alla vitala delar 
fanns där när vi väl letat genom allt 
dam uppe på vinden. 
 I samband med en familjeresa över 
till USA 1996 besökte jag Oshkosh 
och passade på att skaffa delar till mitt 
renoveringsobjekt. Här fick jag för 

första gången göra bekantskap med en 
konverterad bilmotor av märket Sub-
aru. En boxermotor som till utseendet 
liknar våra gamla konventionella flyg-
motorer och enligt vad som sas skulle 
fungera väl i ett flygplan. Under några 
år ägnade jag mig åt sjöflyget bl.a. i 
en Cessna 206 i samarbete med Jerry 
Wiklund och hans bolag Flygtjänst. 
Det visade sig snart att tiden för kom-
mersiellt sjöflyg var över och att det 
var helikoptrar som gällde så både 
Cessna och Norsemans tid i bolaget 
var över. Idag opererar Flygtjänst 
bara helikoptrar. Efter mina äventyr 
med normalklassade sjöflygplan med 
allt vad det innebar av kostnader och 

svårigheter med service var det dags 
för mig att återgå till våra experi-
mentklassade flygplan. Efter mycket 
funderande bestämde jag mig för att 
bygga en RV, men skulle det vara en 
RV 7 eller en RV 8. Åter en hel del 
funderande men jag fann snart att 
skulle jag få min fru med som kart-
läsare och reskamrat så måste det bli 
i en RV 7 där man sitter side by side. 
Det skulle alltså vara ett riktig flygplan 
med spak och ett litet hjul där bak som 
många piloter av den gamla skolan 
nog skulle uttrycka sig. Efter att ha fått 
hem byggsatsen hösten 2004 så följde 
2,5-3 år av intensivt byggande och all 
fritid tillbringades i min bygglokal och 
många intressanta och roliga timmar 
blev det. Snart var det dags att fundera 
på detta med motor. Varningar om 
bränsleskatter och framtida produk-
tion av 100LL hade redan kommit så 
vad skulle jag välja, en konverterad 
bilmotor eller en Lycoming? Valet 
blev en begagnad dynafokalupphängd 
O-320 på 150 hp som klarar 80 oktan 
och enligt Lycoming klarar sig på 
bilbensin, en motor jag skulle kunna 
flyga med under några år i avvaktan 
på en lämplig motor, varför inte en 
diesel. År 2006, alltså tio år efter att 
jag besökt Oshkosh var det dags att 
besöka Sun ̀ n Fun i Lakeland, Florida 
för att köpa propeller, instrument och 
kommunikationsutrustning till min 
RV7. Innan jag reste hade jag beställt 
ur den första serien av den nyutkomna 
Dynon D 100 och en träpropeller från 
Sensenich som tillverkades i Atlantic 
City, bara några miles från Lakeland. 
Vi bestämde att dessa varor skulle 
levereras under min vecka på Sun `N 
Fun. Nu kom jag åter i kontakt med 
Eggenfellners konverterade Subaru-
motorer, det visade sig att det hade 
hänt en hel del med dessa sedan jag 
sist såg dem i Oshkosh tio år tidigare. 
Detta stärkte mitt intresse, en 6-cylin-
drig Eggenfellner Subaru skulle kan-
ske vara något för min RV i framtiden, 
jag visste att det med framgång redan 
flög en hel del sådana i RV`n i USA.
 I samband med en FFK-övning i 
Hemavan i augusti 2009 träffade jag 
Sten Lindgren. Jag hade nu haft min 
RV7, SE-XUX ca 100 timmar i luf-
ten och den var precis slutbesiktigad 

Nu sitter Subaru motorn på plats. 6 cylindrar boxermotor har ersatt 4 cylindar boxermotor. 
Vätskekylt har ersatt luftkylt.

Lite lösa kablar finns att ta hand om. Avgassystemet kommer att ha ljuddämpare.
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av Sven-Erik och flygtillståndet var 
utfärdat. Vårt samtal kom snart in på 
detta med bränsleskatt och tillgång till 
100LL och vilka alternativa motorer 
som fanns att tillgå till våra flygmaski-
ner. Vi kom osökt in på Eggenfellners 
konverterade Subarumotorer. Sten 
berättade att han själv har mångårig 
erfarenhet av Subarubilar och öste 
beröm över dess tillförlitlighet. Jag 
köpte föresten själv en Subaru Picup 
1988 som fortfarande efter 22 år gör 
god tjänst inom familjen efter ett otal 
tusen mil på vägarna och utan några 
som helst problem. Plötsligt säger 
Sten, ”jag har ringt och talat med Jan 
Eggenfellner och han är norrman så 
det här med språket är inga problem, 
han är en hyvens kille. Jag diskuterade 
med honom om att bara köpa växel-
lådan men han vill inte släppa någon 
reduceringsväxel till mig, skall det 
vara så måste det vara hela kitet. Ring 
och tala med honom vettja”. Sagt och 
gjort, när jag kom hem så gick jag in 
på Jan Eggenfellners hemsida och 
ringde därefter upp honom. Efter en 
del diskuterande säger han att han har 
ett specialerbjudande under augusti 
som han kallar för Oshkosh Special så 
bestämde jag mig snabbt för att lägga 
order på ett motorkit så skulle jag få 
en ordentlig rabatt. Nu blev det åter 
att lägga pannan i djupa veck, mina 
planer var att flyga med min O-320 

Ovan: Bengt med sin Van’s RV-7.

Till vänster: Så här ser motorpaketet ut då det kommer från 
Eggenfellner. ”Bara” att bulta fast på brandskottet.

ytterligare några år men nu var bräns-
leskatten en realitet och man hotade 
med att sluta sälja 100LL här uppe 
i norr. Skulle jag gåntidsförlänga, 
grundöverse min O-320 eller kanske 
köpa en ny exklassad Lycoming via 
Vans. Efter att ha ringt och diskuterat 
med kamrater inom EAA, med mekar, 
kollat på Internet så bestämde jag mig 
för att lägga en order hos Jan Eggen-
fellner och lägga den handpenning 
som måste till innan månadsslutet. 
Nu var det bara för Rolf Eliasson som 
varit min kontrollant under bygget och 
Sven-Erik Pira som besiktningsman 
att åter rycka in. De tyckte båda att det 
skulle bli intressant att få ta del av pro-
jektet då de anser att det behövs ny-
tänkande inom branschen. Det kändes 
lite kymigt när jag en månad senare 
demonterade den gamla motorn för att 
kunna skicka över motorfundamentet 
till Florida för konvertering till en 
Eggenfellner Subaru E6-200. Vans 
godkänner enbart att man använder 
deras original-motorfundament till 
sporrhjulsmodellerna, 7 och 8, så det 
vara bara att lyda. Man tyckte att man 
nyss hade monterat på grejorna och 
nu skulle de bort, man började undra 
över vad man hade gett sig in på. Detta 
att vara först i landet med en sådan 
konvertering kändes både spännande 
och lite oroande, ett stort antal sådana 
installationer är nu gjorda borta i USA 

och en RV 8 finns flygande i Finland 
och en RV 7 är på gång i Norge så 
varför skulle detta projekt inte falla 
väl ut?
 På min 58-årsdag lämnar mitt mo-
torkit Orlando, Florida för transport 
upp till NY för att där lastas på båt 
för tranport över till Göteborg, sedan 
med tåg upp till frihamnen i Stock-
holm för att där tullas in. Fem veckor 
senare, i mitten av december tullar jag 
in motorn och transporterar den hem 
till Dalasjö, Vilhelmina. Enligt vä-
derleksrapporten väntades det oväder 
kommande dag med stora trafikhinder 
längs norrlandskusten vilket gjorde 
att jag bestämde mig för att genast 
påbörja min resa hemåt. Resan hem 
gick som en dans trotts dåligt väder, 
lämnade Barkarby under sen eftermid-
dag och var hemma kl 2 om natten. 
Det var väl förväntningarna med den 
nya motorn som gjorde den 75 mil 
långa resan lätt att göra. Redan tidigt 
om morgonen dagen därpå hade jag 
öppnat det väl emballerade motorkitet 
och inspekterat att allt var i sin ord-
ning, det jag såg gjorde mig nöjd.
 I min nästa artikel kommer jag 
att berätta om motorinstallationen, 
påverkan av vikt och balans, om nya 
prestanda i min SE-XUX, så väl mött 
i nästa nummer av EAA-Nytt.

Bengt Bergsten
Dalasjö, Vilhelmina
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Händer det något med en propeller 
brukar konsekvenserna vara allvarliga. 
Har själv sett två flygplan som tappat 
ett blad och jag lovar att jag också då 
sett två mirakel. I båda fallen slets 
motorn loss från fundamenten men föll 
inte av flygplanen. Skulle det hända så 
är det nog kört. Om man bara tänker att 
motorn lossnar och ramlar av utan att 
skada varken resten av flygplanet eller 
de ombordvarande, så gör en vikt och 
balanskalkyl och se vart du hamnar.
 Först lite om vad som påverkar våra 
propellrar. De största krafterna kom-
mer från centrifugalkrafterna som lätt 
kommer upp i 30 tons dragkraft mot 
bladroten. Sedan har vi böj- och vrid-
krafter som är beroende av hur bladen 
är utformade och hur flygplanet rör sig 
i luften.
 Tillverkaren har tagit hänsyn till 
allt detta i sin konstruktion och satt ett 
översynsintervall som skall garantera 
propellerns säkerhet. Det är i regel satt 

i flygtimmar. Här har vi enskilt inte 
de resurser som krävs för att klara av 
översynen då det oftast innebär special 
procedurer för att återställa bladen till 
normal kondition. Det handlar om att ta 
bort stresslaster i bladen. Efter rullning 
och kulpening måste bladen riktas. 
Detta gäller för både fasta och ställbara 
propellrar. Propellernaven behandlas 
på liknande sätt. Vi accepterar för det 
mesta detta och dess kostnader.
 Det finns dock faktorer som drabbar 
alla propellrar som vi ofta inte tänker på 
och som inte visar sig direkt. Det kan 
vara vibrationer på grund av obalans, 
felaktig bladvinkel eller trackning. 
Detta är faktorer som tillverkaren inte 
kan påverka utan lämnar åt användaren 
att kontrollera och vara medveten om.  
Här är det vårt handhavande som kom-
mer på fråga. Värst är när vi drar och 
sliter i bladen för att flytta flygplanen. 
Ofta kommer hjälpande oförsiktiga 
händer som drar långt ut på bladen. Det 

händer att man ofrivilligt dunsar i med 
något men syns det inget så tror vi att 
inget hänt. 
Vi landar på flygfält där propellern su-
ger upp stenar och sand. Erosionen av 
att rotera i närheten av ljudhastigheten 
och i regn gör att bladen slits. Listan 
kan göras lång.
AC 43-13 har fina tips på hur detta kan 
kontrolleras.
 Har inte nämnt KORROSION. Det 
är faktiskt den mest förekommande 
orsaken till att propellrar kasseras eller 
orsakar bladbrott. Korrosionen, den 
långsamma tysta och dolda kraften i 
våra propellermaterial, den bryr sig 
inte om gångtid i timmar utan åren 
som passerar. Korrosion är den mest 
oförutsägbara av all påverkan. Den 
som vi ofta inte tar på allvar. De flesta 
tillverkare vill att vi gör underhåll efter 
en viss tid. Oftast är det frågan om vart 
sjätte år. 
 Varför då dessa underhållskriterier? 
Marknaden är inte EAA utan klubb-
flyget. Man producerar i genomsnitt 
400-500 timmar om året. Detta är sett 
med hela världen som referens. Helt 
plötsligt faller alla gångtidskriterier 
som har sitt ursprung i kalendertid. 
Propellrarna går på översyn med full 
gångtid i timmar. Det samma gäller 
för motorer. Vi flyger mycket mindre 
än så. Efter sex år har våra propellrar 
gått cirka 300 timmar. 
 Jag har hört otaliga synpunkter för 
att komma undan detta. Tillverkarna 
gör det för att tjäna pengar, det är över-
drivet, jag kollar min propeller själv, det 
gäller inte Experiment, sist så kostade 
det skjortan, verkstäderna skor sig o.s.v. 
Märkligt att vi sätter våra och andras liv 
på spel med sådana argument. 
 Det är inte den ytliga korrosionen 
som jag tänker på. Jag tänker på den 
som sker interkristallinskt. Startar 

Underhåll av metallpropellrar
den senaste tiden har många ringt och frågat om propellerunderhåll. kostnaderna för köpt 
underhåll är ganska stora. Man kan summera frågorna till tre frågeställningar:
Vad är det som händer med våra propellrar?
Vad gäller för gångtider för propellrar monterade på vår flygplan registrerade i experiment Privat?
Vad får jag göra själv? (eget underhållstillstånd)

Blad från en MFI 15. Korrosionen syns tydligt. Trots regelbunden smörjning lyckades 
ägaren inte stoppa det oundvikliga. Även navet uppvisade korrosionsskador. Propellern 
kasserad då skadorna var utanför reparationsmöjlighet. Gångtid 756 timmat, 9 år sedan 
ny.
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oftast i botten på stenskott eller repor 
i ytskiktet. Korrosionen är startskottet 
på en spricka. Den kan bara upptäckas 
genom sprickkontroll med fluoresce-
rande penetrantvätska och virvelström 
(Eddy Current). Att plocka av eller isär 
propellern tvätta, lacka och smörja 
hjälper, men inte mot det dolda. 
 Många av er har fått beskedet av 
verkstan att de slipat bladen och de har 
då blivit under min mått för bladtypen. 
Spekulationen om orsakerna är många. 
Orsaken är oftast bara en, korrosion i 
någon form. 
 Var rädd om dina blad. Fila ut sten-
skott med en fin enkelgradig fil som du 
inte använt i annat material än alumi-
nium. 10 gånger djupet måste du runda 
av skadan åt sidorna. Använd rödsprit 
när du filar. Då kletar inte filen igen och 
ytan blir fin.
 Titta med lupp om du ser något i 
botten på skadan. Ytan skall vara slät 
och fin. Putsa med fiberduk tills ytan 
är blank, behandla med alodine och 
lacka.  Jag har sett folk stå och gnida 
framkanterna med något runt stålverk-
tyg. Du kommer att lämna stålrester i 
ytan eller bädda in korrosion. Använd 
en bra fin enkelhuggen fil som aldrig 
använts i annat material. Fila försiktigt 
utmed bladets framkant tills du når 
orörd färg. Polera, alodina och lacka. 
Tvåkomponentfärg är nog ett måste. 
 Många skyddar framkanterna med 
tejp. Det är bra men håller sällan längre 
stunder. Tänk på att fukt och förore-
ningar kan leta sig in bakom tejpen och 
förvärra situationen. Inspektera ofta.

Vad gäller? 
BCL M 5.2 skriver att vi skall följa 
tillverkarens rekommendationer. Det 
heter rekommendationer. På vår nya 
hemsida finns internet länkar till pro-
pellertillverkarna.
Vad får du göra själv? Du som har eget 
underhåll på ditt Experiment klassade 
flygplan får göra en hel del förutsatt 
att du har kompetens och underlag för 
arbetet.
 Du kan få tillstånd av EAA att 
iståndsätta din propeller förutsatt att 
du följer tillverkarens alla punkter. 
Du skall på ansökan ange en kontrol-
lant som är erfaren på motor/propeller 
arbeten. För de arbeten du inte klarar 

En gammal skada som aldrig blev ytbehandlad. Fast propeller.

Ett fult stenskott, fast propeller, som förvärras av den korrosion som bildas i botten på 
groparna. Kan bli orsak till kassation vid översyn.(Ursäkta den dåliga skärpan)

av själv kan du få anlita utomstående 
instanser. Du skall då ange dessa i din 
ansökan och de skall vara tilltalade 
innan du skickar in ansökan. Tänk på 
att ge dem underlagen som de har att 
följa. Bedömning kommer att ske av 
EAA i varje enskilt fall.
 Jag hoppas att under våren/som-
maren att hinna med att träffa de två 
närmaste propellerverkstäderna och se 
om jag kan komma överens med dem 
om en strategi för underhåll av våra 
Experimental propellrar till ett bra pris 
och få det godkänt i Sverige. Känner 
du att du skulle kunna hjälpa till så är 
du hjärtligt välkommen.

TC Paul Pinato

Detta är skador av en förorening 
i botten av kulbanan. I botten 
av nästan alla skadorna fanns 
korrosion som förvärrade skadan. 
Bladen kasserade. Kostnad översyn 
och två nya blad 55 000.
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Vad är det som hänt och vad kan vi dra för 
lärdom av händelserna under 2009.

Årets trend:
Landställ, infällbara: 4 st. landställs-
fel på flygplan med infällbara ställ. Inga 
skador på flygplanen förutom på en land-
ställsgaffel.

Studsar vid landning: 
3 st. hårda studsar vid landning med ef-
terföljande omfattande haveri

Olåsta huvar som blåst upp:
2 st. olåsta huvar, båda flygplanen kunde 
återvända och genomföra normala land-
ningar men huvar och huvbågar måste 
nytillverkas

Mindre händelser: 
7 st. mindre: Punktering på noshjul, felak-
tig transponderinställning, reva i duk 
undersida vinge, drev av banan vid land-
ning och stötte emot banljus, tändstörning 
på ena magneten (skadad jordledning). 
Taxning, ej avsikt att flyga, skador på vän-
ster vinge, vänster ställben och propeller. 
Mindre ”pinhole” på en hydraulledning 
uppstod, normal landning utfördes.
2 st. haverier: Pottier P180S och Nord 
3400, båda totalskadade.
18 st. händelser, 12 st. hade eget litet ar-
bete (LA) på luftfartyget, var ej  
byggare.

Landställ, speciellt infällbara, är kända 
för att ställa till problem och kräver nog-
grann extra tillsyn i form av rengöring, 
smörjning, kontroll av ändlägesbrytare 
o.s.v. mellan 50-timmars och års-, och 
100-timmars tillsyner. En av våra Lancai-
rägande medlemmar har tillverkat en spe-
ciell vagga med fyra hjul och en inbyggd 
domkraft, som bara är att skjuta in under 
kroppen. Två minuter senare är flygplanet 
upphissat och rengöring och kontroll av 
landställsbrunnen kan ske. Avslutningsvis 
sker in- och utfällning av landställen som 
avslutande test.

Hårda studsar är årets nya trend. Alla 
tre har demolerat noshjul och andra delar 
i nosen.

En väl utförd inflygning till banan  
d.v.s. sjunkhastigheten jämn, upphåll-
ningen mot vinden är noga utförd, final-
hastigheten rätt, jag är perfekt etablerad 
och halva landningen är redan utförd.

Motsatsen är en extra S-sväng på final-

ingången, för hög fart och höjd, alltså ej 
etablerad på en jämn glidbana och kurs på 
banans förlängda mittlinje samt dålig koll 
på hastigheten.

Nästa sommar tummar vi på att öka 
precisionen i alla våra finalflygningar in 
mot landningsbanan.

Olåsta huvar som blåser upp måste vara 
en skräckupplevelse som jag inte önskar 
att någon ska behöva vara med om. Detta 

Riskkategorier och Allvarlighetsgrad sammanställs till ett Riskvärde. Det beräknas så här:
Riskvärde = Vikt för Allvarlighetsgrad * Vikt för Riskkategori
Där
Allvarlighetsgrad Vikt Riskkategori Vikt
A  4 I 1

B  3 II 0,5

C  2 III 0,1

D  1 IV 0,01

E  0 V 0

Om man summerar Riskvärdet för alla händelser under perioden jan-dec 2009 får man 
6,30. Nedanstående tabell visar totala riskvärdena för åren 2005-2009 . Som ni ser är vi 
på rätt väg. 

År 2005 2006 2007 2008 2009
Antal händelser 11 13 8 14 17
Riskvärde 25,70 24,81 13,63 16,83 6,30

har dock drabbat två av våra medlem-
mar. Rådet från EAA är att kontrollera 
låset och skyddet för ofrivillig beröring-
upplåsning. Montera dit en självblinkan-
de röd lysdiod som sitter i serie med en 
mikrobrytare som varnar med ilskna röda 
blinkningar om inte huvlåset är i sitt bot-
tenläge.

Staffan Ekström 

eaa:s H50P arbete. Haverier och 
mindre skador, störningar och 
tillbud under 2009

H50P

Förklaringar till grafen.
Allvarlighetsgrad – Risken för ett haveri var…..
A = hög, B = avsevärt förhöjd, C = något förhöjd, D = inte förhöjd men indikerar viss 
risk, E = inte säkerhetsrelaterad.
Riskkategori – Om händelsen åter skulle inträffa, så är sannolikheten att ett haveri 
skulle inträffa…..
I = hög, II = ökad under vissa förhållanden, III = ökad under ogynnsamma förhållanden, IV 
= inte förhöjd eller förhöjd endast under extrema förhållanden, V = inte förhöjd eftersom 
händelsen inte är relaterad till flygsäkerhet

Illustration kommer
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Under många år har elektroniska 
tändsystem dominerat marknaden 
för bland annat bilar, båtar och mo-
torcyklar. 
Magnettändning på den typen av for-
don finner man idag endast på museer.

I kolvmotorförsedda flygplan, där 
magnettändning nästan är allenarå-
dande, lider vi däremot av samma pro-
blem som vi alltid haft, svårstartade, 
dyrt underhåll, dålig tillförlitlighet vid 
högre höjder och speciellt när det är 
fuktigt och varmt. 
 En fördel med magnettändning är 
att systemet arbetar helt oberoende av 
övriga elsystemet, i magneten sitter en 
separat dynamo som levererar el till 
magnetens funktioner. 
 Ofta har man dubbla magneter 
vilket både ur säkerhets- och driftsyn-
punkt kan vara bra. 
 Detta var en klar fördel under första 
världskriget då material och kvalitet 
inte alltid var den bästa. En uppenbar 
nackdel på dagens magneter är att det 
oftast inte finns någon följsamhet utan 

endast två fasta tändlägen 5 grader 
före vid start och 25 grader f.ö.d vid 
drift.
 Med dagens bränslepris skulle det 
vara en stor fördel att minska bräns-
leförbrukningen genom att ha ett 
följsamt system som känner av belast-
ning, gaspådrag, varvtal och höjd.
 Ett elektroniskt system kan för-
enkla och förbilliga driftkostnaden 
och underhållet avsevärt, då det inte 
finns någon mekanisk förslitning på 
delarna.

lITe OM FörbrännIngSTeOrI
I en Ottomotor utvecklas effekten 
genom att förbränna bränsle. För att 
kunna göra detta krävs två saker. Dels 
syre från luften och dels värme för 
att starta förbränningen. Värmen till 
förbränningen kommer från tändstiftet 
som avger en gnista (värme). När för-
bränningen startar sprids en flamfront 
med en hastighet av ca 30 m/s från 
tändstiftet. Hela förbränningen tar 
bara ca 2 ms (2/1000 sek).
 För att förbränningen skall bli så 

effektiv som möjligtkrävs krävs ett 
antal saker, bland annat:
•Rätt blandningsförhållande mellan 
bränsle och luft.
•Gnista vid rätt tidpunkt.
•Att bränslet är finfördelat och väl 
blandat med luften.
•Maxtemperaturen vid förbränningen 
ligger oftast mellan 2 500 och 3 000 
grader och maxtrycket i cylindern 
ligger då på 60 – 80 bar.

När är då rätt tidpunkt för gnistan?
Bästa tändläget är när så mycket arbete 
som möjligt kan tas ut ur bränsleluft-
blandningen. För att få ut så mycket 
energi som möjligt skall förbrän-
ningstrycket vara som störst strax efter 
övre dödpunkten. Detta för att utnyttja 
förbränningstrycket så mycket som 
möjligt innan vinkeln mellan vevstake 
och vevaxelns hävarm är 90 grader. 
Eftersom förbränningen alltid tar en 
viss tid måste blandningen antändas 
före övre dödpunkten så att trycket 
hinner byggas upp (se bild ovan på 
nästa sida).

bosses funderingar:

elektronisk tändning för flygmotorer?
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Varför behövs då olika tändlägen 
beroende på varvtal och belastning?
Förbränningshastigheten är ju kon-
stant ca 30 m/s. Vid högre varvtal 
måste alltså förbränningen startas 
tidigare för att maxtrycket skall 
uppstå vid rätt kolvläge. Vid stora 
belastningar (stor gasspjällsöppning 
och lågt varv) finns en stor mängd 
gasblandning i cylindrarna, vilket ger 
ett högt kompressionstryck. I det läget 
måste förbränningen startas senare 
annars kommer maxtrycket att upp-
stå för tidigt (innan kolven nått övre 
dödpunkten). 
 För våra flygmotorer har man sedan 
tiden efter första världskriget oftast 
kört med fasta tändlägen, där man valt 
tändläget så att ”over-boost” eller för 
tidig tändning undvikes. Detta har i sin 
tur en negativ funktion på bränsleför-
brukningen. Vad man skall eftersträva 
är en följsam tändinställning med ett 
otal lägen för tändpunkten.
 För att kunna minska bränsleför-
brukning och öka säkerheten bör man 
skapa ett elektroniskt tändsystem, el-
ler ännu bättre ett elektroniskt insprut-
nings-/tändsystem med den senaste 
digitala tekniken.
 Vi har på Volvo-Pawneen och 
Volvo-Cessnan kört med elektroniska 
tändsystem under mer än 14 år utan att 
stött på några problem. Våra system 
bygger på att det finns två knacksen-
sorer och en kamaxelgivare som talar 

om för systemet vilken cylinder som 
spikar. Insprutningssystemet ökar då 
bränslemängden vid nästa insprutning 
i den cylinder som spikar (Knackstyrd 
bränsleuppfetning). Skulle cylindern 
trots detta spika i den följande tänd-
ningen så sänks förtändningen till 
nästa arbetscykel. Detta kan ske till 
en total sänkning av tändningen med 
16 grader.
 Tändsystemet är uppbyggt så 
att tändläget höjs (efter spikning) 
till knacksensorn läser en spikning 
(knackning). Vid nästa varv sänks 
då tändläget 3 grader, läses ingen 
spikning då försöker systemet höja 
tändläget 0,37 grader, denna sekvens 
sker till max. hittas. Sökningen av 
tändläge sker ca 6 000 ggr/min.
 Inom EAA skulle vi kunna skapa 
ett sådant system för våra luftkylda 
Lycoming och Continental motorer. 
Det kan exempelvis se ut som följer:
Två övre dödpunktsgivare, (en i varje 
hål för tidigare magnetdrivning), som 
känner av kuggarna på gamla mag-

netdreven, där man markerar första 
cylinderns övre dödpunkt. Ett styr-
system med två dubbeltändspolar som 
försörjer de åtta tändstiften.
 Tändspolarna korskopplas så en 
dubbelspole förser de två främre cy-
lindrarnas 4 tändstift. Då har man ett 
tändsystem som garanterat är dubbelt 
så säkert som dubbla magneter. Enda 
nackdelen är att systemet är beroende 
av någon typ av strömkälla (generator 
eller batteri), men kompletterar man 
systemet med två oberoende batterier 
så är säkerheten väl tillgodosedd.
 Om man sedan förser systemet med 
ett programmerbart EE-prom så kan 
en förprogrammerad tändningsmapp 
skapas.

 Den förprogrammerade tändnings-
mappen kan se ut som ovan. Där A 
är tändningshöjning, B är belastning 
och C är varvtal. Systemet skall vara 
adaptivt. (Självlärande)

Vad är då adaptivt? 
Om Du går in i ett rum med stark lukt 
känner Du inledningsvis denna lukt 
som besvärande. Efterhand kommer 
Du att vänja Dig vid lukten och upp-
lever den inte lika stark. Efter ytterli-
gare en stund känner Du knappast av 
lukten. När Du sedan går ut ur rummet 
kommer luktsinnet att anpassa sig till 
den renare luften igen.
 På liknande sätt kan tändsystemet 
med hjälp av knacksensorn successivt 
lära sig vad som är exakt rätt tändläge 
just för Din motor och det bränsle 
Du just för stunden kör på. Systemet 
fyller således på alla punkter mellan/i 
rutnätet i tändmappen.
 Detta innebär att under exempel-
vis startfasen ligger tändningen på 5 
grader före och vid ”Take-Off” kan 
du ha ett tändläge på 26 grader före, 
när Du sedan kommer upp på Din 
flyghöjd och trottlar av för planflykt 
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så kan tändningen öka till 38-40 gra-
ders förtändning. Detta har en oerhörd 
gynnsam inverkan på bränsleförbruk-
ningen.
 Fortsätter man sedan tankegången 
och kompletterar tändsystemet med 
ett elektroniskt insprutningssystem 
och skapar ett kombinerat system 
för insprutning och tändning, kan vi 
exempelvis styra bränslemängden 
med en lambdasond kombinerat med 
4 EGT- och 4 CHT-givare. Dessa 
givare ser då till att temperaturerna 
på varje cylinder ligger inom förpro-
grammerade värden. Vi lägger in två 
liknande mappar som tändsystemet, 
en för EGT:n och en för CHT:n, där 
max- och min- temperaturerna pro-
grammeras, med avseende på varvtal 
belastning och slutligen ligger Lamb-
dasonden och checkar av att resultatet 
blir rätt.
 Skulle EGT:n sticka iväg på en 
cylinder, matas först mer bränsle dit 
för att kyla, skulle det inte räcka höjs 
tändningen, förutsatt att CHT:n inte 
dragit upp.
 Hög tändning ger lägre EGT med 
höjer CHT:n. Att förbränningstempera-
turen (CHT) stiger beror på att förbrän-
ningstrycket blir högre vid tidigare tänd-
ning. Att avgastempen (EGT) sjunker 
beror på att förbränningen varit avslutad 
en längre tid innan avgasventilen öpp-
nar. Mer energi i bränslet utnyttjas till 
mekaniskt arbete och mindre förloras 
i form av värmeförluster i avgaserna. 
Generellt försöker man att reglera tänd-
ningen så att den är så tidig som möjlig 
med hänsyn till belastning och varvtal. 
En alltför tidig tändning ger dock för 
högt förbränningstryck och därmed en 
för hög förbränningstemperatur. Detta 
ökar alltså risken för självantändning, 
dvs. motorn ”knackar” eller ”spikar”. 
Har man då ett system med ”knack-
sensor” så sänder den en begära om 
tändsänkning och ev. bränsleuppfetning.

Vad är då knack eller spikning?
Normalt sprider sig förbränningen ut 
från tändstiftet (n) med en hastighet av 
ca 30 m/s. I visa fall kan det även upp-
stå självantändning i delar av bränsle-
luftblandningen. Självantändningen är 

ingen förbränning utan en explosion 
som sker med en hastighet av över 
300 m/s. Följden av självantändningen 
blir att flera flamfronter breder ut sig i 
förbränningsrummet. När dessa fron-
ter möts uppstår ett kraftigt metalliskt 
ljud, knackning eller spikning. Knack-
ningen leder till ett mycket snabb 
tryck och temperaturhöjning. En serie 
av knackningar i följd kan ge mycket 
skadliga kolvskador, och leda till totalt 
motorhaveri. Enstaka knackningar är 
normalt ofarliga för motorn.
De vanligaste orsakerna till knack är:
•För tidig tändning. Ger ökat förbrän-
ningstryck och temperatur.
•För lågt oktantal. Kan leda till själv-
antändning.
•För mager blandning. Ger hög för-
bränningstemperatur.
•Dålig fördelning av bränslet. Punkt-
vis för mager blandning med självan-
tändning som följd.
•Sotigt förbränningsrum. Glödande 
sotpartiklar antänder gasblandningen.
•Felaktiga eller slitna tändstift. Fel 
värmetal kan ge för varma tändstift. I 
slitna tändstift ökar avståndet i elek-
troderna, detta ger att det krävs en hö-
gre tändspänning för att gnistan skall 
avges vilket kan påverka tändläget.

Med ett kombinerat digitalt insprut-
nings- och tändsystem kan man räkna 
med en bränslebesparing på mer än 20 
%. Om man sedan höjer grundkom-
pressionen med en enhet så vinner 
man ytterligare besparing. 
 Om sedan insugsrör ändras så att 
varje sida på motorn har eget spjällhus 
och raka kanaler till cylindrarna kan 
man hitta mer effekt för samma bräns-
lemängd. Eftersom insugsrören inte 
har några strypningar kan man hoppa 
över förvärmningsspjäll, (förgasar-is 
uppstår bakom halsringen i förgasa-
ren). Detta beror på att den insugna 
gasen får expandera efter halsringen 
(man skapar ett undertryck där hu-
vudspridaren i förgasaren släpper in 
bränslet, för att bränslet skall förga-
sas). Vid expansion av gaser åtgår 
värme, vilken tas från den omgivande 
luften där då is kan bildas.
 Allt detta slipper man i ett insprut-

ningssystem. En annan stor fördel är 
att systemet är helt självkompense-
rande i höjdled upp till ca 4 500 m. Du 
behöver inget reglage för utmagring, 
som fel använt kan rasera Din motor. 
I de flesta bensindrivna personbilar 
sitter sedan slutet på 80 talet kom-
binerade insprutnings-/tändsystem, 
som bara går och går, ofta bilens 
livslängd ut.
 Insprutnings/tändsystemen har inte 
gett oss några som helst problem un-
der de ca 1 500 timmar vi flugit med 
våra Volvomotorförsedda flygplan. 
Och du.. de är pilotsäkra. Eller är det 
inte så att piloten skall flyga planet, 
inte hålla på och mixtra med en massa 
reglagen och inställningar? Varför 
skall vi inom EAA då envisas med att 
köra med 20 - 30-talsteknik?

Hur funkar då elektroniken?
Styrenheten arbetar internt med låg 
spänning, oftast 5V. Detta delvis för 
att begränsa strömmen och därmed 
värmeutvecklingen i styrenheten. 
Detta är orsaken till att funktioner som 
kräver mycket ström placeras utanför 
styrenheten. En spänningsregulator 
drar ner systemspänningen till 5V 
från max 16 V.
Med hänvisning till bilden ovan så är:

A. Analog-/Digitalomvandlare (A/D-
omvandlare)
Styrenheten arbetar digitalt (pulser, 
1: or och 0: or) medan signalerna från 
givarna är analoga. A/D-omvandlaren 
gör om de analoga signalerna till 
digitala pulser som styrenheten kan 
arbeta med. De digitala signalerna förs 
vidare till beräkningsenheten.

B. Beräkningsenheten (CPU= Central 
Processing Unit)
CPU:n är själva hjärtat (hjärnan) och 
kan liknas vid en räknedosa som utför 
alla matematiska beräkningar. Den 
arbetar oerhört snabbt.
Vid beräkning av t ex bränslemängd 
utför CPU:n följande operationer.
•Läser inkommande signaler för varv-
tal och luftflöde.
•Letar reda på rätt värde för bränsle-
mängd i programminnet (C). Finns det 
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inget värde som stämmer exakt beräk-
nar CPU:n själv ut ett lämpligt värde, 
och sänder det till arbetsminnet (D). 
•Läser nästa värde, t ex från tempe-
raturgivaren.
•Läser i programmet om bränslemäng-
den skall kompenseras för kall motor, 
hög EGT, Hög CHT eller felaktigt 
Lambdavärde.
•Plockar upp det noterade värdet ur 
arbetsminnet (D) och räknar ut ett nytt 
värde beroende på hur mycket värdet 
skall kompenseras.
•Noterar det nya värdet i arbetsminnet.
•Läser av övriga givare och beräknar 
nytt värde vid behov.
När samtliga arbetsoperationer utförts 
sänder CPU:n det slutliga värdet till 
D/A-omvandlaren (E) som sänder en 
analog signal till insprutaren. 
Hela den här beskrivna processen sker 
upp till 6 000 gånger per sekund.

C. Programminne (ROM= Read Only 
Memory)
CPU:n kan endast läsa (ej ändra) i 
programminnet, därav namnet Read 
Only Memory (ROM).
I programminnet finns inprogram-
merat alla siffervärden för t ex öpp-
ningstider för spridare (och därmed 

bränslemängd) tändtidpunkt och 
tomgångsvarvtal.
Programminnet finns i olika utföran-
den:
ROM: Där läggs värdena in vid till-
verkningen av minnet.
PROM: P står för programmerbart. 
Minnet tillverkas tomt och värden 
programmeras efteråt
EPROM: E står för eraseable (rader-
bart). Går att radera och lägga in ny 
information med UV-ljus.
EEPROM: EE står för electical erase-
able. Raderas och programmeras med 
elektriska impulser.

D. Arbetsminne eller dataminne 
(RAM= Random Access Memory)       
Det användes av CPU:n för tillfälligt 
lagrade beräkningar. Kan liknas vid 
systemets anteckningsbok. När värdet 
använts eller ersatts raderas det för att 
ge plats för nästa beräknade prelimi-
närvärde.

E. Digital-/Analogomvandlare (D/A-
omvandlare)
De digitala värden som CPU:n räknat 
fram omvandlas till analoga värden t 
ex ström eller spänning med bestämd 
styrka och varaktighet.

Eftersom signalerna är ganska svaga 
passerar de normalt genom en förstär-
kare intern eller vid stora strömmar 
extern för att reglera spridare, tänd-
puls eller tomgångsmotor

För att avsluta funderingarna kan man, 
som Bengt Göök föreslog, låta gamla 
förgasaren sitta kvar, och bara kom-
plettera den med en gasspjällskontakt 
och en separat bränslekran. Man star-
tar motorn på förgasaren och under 
varmkörning stängs bensinkranen till 
förgasaren av och det elektronsiska 
tänd-/insprutningssystemet slås på, 
motorn går då över till det systemet 
när bränslet i flottörhuset tar slut. Gas-
spjället är då inkorporerat i insprut-
ningssystemet med förvärmning och 
alla andra detaljer som sitter original. 
Funktionen bli att spjällkontakten då 
ger information om gaspådrag och ev. 
acceleration, eller stänger av insprut-
ningen när propellern driver motorn. 
(vid dykning).Skulle, mot all förmo-
dan, elektroniken gå sönder kan man 
bara öppna bränslekranen igen och 
stänga av elektroniken, och motorn 
fortsätter att gå som förgasarmotor. 
Detta förutsätter då att man har sepa-
rerat tändsystemet från insprutningen, 
alltså två system. Men med gemensam 
givare för höjd belastning och tempe-
ratur. Kostnaden för detta system kan 
hamna under vad översynskostnaden 
för magneterna blir.

Det elektroniska systemet är betyd-
ligt driftsäkrare, motorn blir mycket 
lättare att starta och inte minst kom-
mer bränsleförbrukningen att sjunka 
radikalt. Då EAA kanske har ca 200 
flygplan registrerade med Lycoming, 
Continental eller VW (fyrcylindriga 
boxer) motorer, kunde det vara en god 
idé att försöka framställa ett system 
som passar till dessa motorer. Är vi 
många så kan framställningspriset 
reduceras ansevärt. Något att tänka 
på när bränslet börjar närma sig 20:- 
strecket.

Bosse Eriksson
Tekniker vid Eskilstuna Flygklubb
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Några bilder och intryck från Reno Air 
Race i Nevada och besök på Evergreen 
Aviation & Space Museum samt Van’s 
Aircraft, båda belägna lite sydväst res-
pektive söder om Portland i Oregon. 
Som avslutning besökte vi Kaliforniens 
årliga sjöflygmöte vid Clear Lake, 
veckoslutet efter Reno.

Vid ankomsten till San Fransiscos 
flygplats väntade den förbeställda 
hyrbilen och alla skrev in sig som 
förare, det var Sven Erik Pira , Hans 
Olav Larsson och undertecknad. Att 
ha hyrbil är helt nödvändigt i USA. 
Resan österut längs Hwy 80 till Reno 
tog cirka fem timmar och vägen steg 
hela tiden mot Reno. 

Tävlingen hålls på Reno Stead Air-

port, höjd 5048 fot, som är belägen 
cirka 15 kilometer norr om staden. Fi-
naltävlingarna i de olika klasserna går 
på söndagen och kvalificeringarna sker 
tidigare under veckan. Den ”billigaste” 
och i mitt tycke den roligaste klassen är 
Formula One-klassen som tyvärr alltid 
tävlar på morgonen vid 8-9-tiden innan 
termik och blåst har börjat. Reglerna 
för klassen föreskriver Continental 
O-200, en minimum vingyta, däcken 
ska vara 5.00 x 5, fast ställ, sikten ska 
vara ett minsta antal grader över vinge 
respektive cowling med mera för att det 
ska bli så lika, rättvist och säkert som 
möjligt. 2009 var ett bra och säkert år 
utan någon olycka. 

Vi valde att bo i Nevadas huvudstad 

Carson City som ligger cirka 30 kilo-
meter söder om Reno. Det är lätt att få 
bra rum på motellen som hör till något 
casino. På måndagens morgon styrde 
vi norrut mot Oregon och besökte vul-
kanen Crater Lake nationalpark. Snö 
och regn har fyllt på den stora kratern 
med vatten som ej hinner dunsta un-
der sommaren. Det är klart häftigt att 
kunna bila runt på en väg som går nära 
vulkanens kant. 

eVergreen MUSeUM
Nästa flygmål var Evergreen museum 
beläget i staden Mc Minnville cirka 60 
kilometer sydväst om Portland. Gå in 
på www.evergreenmuseum.org. Missa 
inte detta kompletta museum med en 

Staffan i reno

Denna Casutt är byggd i Östervåla av Jerry Frisk och hade 
registreringen SE-XDL. Målningen med alla de fina motiven är 
välbehållen och den nya amerikanske ägaren är nöjd. Han brukar 
placera sig i mitten av Formula 1 tävlingen. Kul att återse en äkta 
välbehållen Cassut efter så många år.

Biplansklassen är en annan kul klass. Det här exemplaret såg jag i täten av racet. Kolla den 4-bladiga propellerns bladform! En sån form har jag aldrig sett tidigare. Men eftersom den flög snabbast så måste den vara bra.
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Denna Bristol Centaurus har 18 
cylindrar i två rader (stjärnor) och 

är en slidmatad luftkyld radialmotor. 
Första versionen gav 2000 bhp och 

den starkaste versionen gav 3200 
bhp. Centaurus motorn ansågs 

mycket tillförlitlig redan från 1942 
och tävlar normalt i Reno.

Denna enormt långa propellerförlängare 
var tillverkad i kolfiber. Att den håller!

Spruce Goose. De två öppningarna är 
in- och utgång till kroppens inre.

Historiska avdelningen på 
Evergreen museum.

Messerschmitt Bf 
109 G-10 Gustav.
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replica av Wright 1903 Flyer och det 
enda exemplaret av Hughes Spruce 
Goose. Den andra hallen benämnd 
Space Museum innehöll en rad raketer 
från starten med V1 och V2 från Pe-
enemünde och snart väntas en Space 
Shuttle in. 

Efter Evergreen är det bara att åka 
cirka 35 kilometer rakt österut till 
Van’s Aircraft som har en trevlig vis-
ningstur av fabriken klockan 9 respek-
tive klockan 14 vardagar. Visningen 
avslutades i hangaren där den nya 
600 kg LSA-klassade RV 12:an före-
visades. Motorn var en 100 hp Rotax. 
Sikten ut från den rymliga bekväma 
cockpiten var utmärkt. På frågan om 

någon ville provflyga den nya fina 
RV 12 så tvekade jag inte en sekund 
och det blev en trevlig upplevelse. 
Den är lätt att styra på marken med 
tåspetsbromsarna. Fin roderharmoni 
i luften vilket inte alltid är så vanligt 
i dag. När demopiloten bad mig att 
placera fötterna på durken det vill 
säga ta bort dem helt från pedalerna 
och utföra normala svängar höger och 
vänster höll sig kulan hela tiden mel-
lan strecken. Enda lilla problemet kan 
vara att på en skolflygmaskin önskar 
kanske flygläraren mera träning på 
att använda sidorodret men för oss 
färdigutbildade är RV 12 perfekt. 
Hoppas många i Sverige bygger denna 

flygmaskin när det nya enklare certet 
kommer någon gång från EASA. 

SjöFlygTräFF
Nästa flygaktivitet var den årliga sjö-
flygträffen i Clear Lake, nord-nordost 
om San Fransisco. Denna sjö användes 
förr i tiden av de stora clipperflyg-
planen när de inte kunde landa i San 
Fransisco på grund av den ganska 
vanliga dimman där. Har starten skett 
från Hawaii så är det inte tal om att åter-
vända. Denna årliga flygträff samlar i 
första hand amfibieflygplan och 2009 
visades en helt ny typ: en tvåmotorig 
Gweduck (kolla på www.gweduck.
com). Den var imponerande. Helt i 

I ett hörn stod en BD-5:a som var 
OK att prova. Sven-Erik kröp ner i 
den men någon huv skulle inte gå 
att stänga. Jag försökte inte ens.

Quickbuild kits på Van’s fabrik på Aurora flygplats. Nitningen 
är utförd i Filippinerna. De till höger på bilden är RV-10. 

Van’s har tre stycken stora datastyrda stansmaskiner i fabriken. 
Klart imponerande vad som kan tillverkas och hur snabbt och 
fint allt fungerade. Byggare kan sedan cleca ihop plåtarna och 
nithålen sitter redan på rätt plats. Hans-Olov och Sven-Erik till 
vänster.

Hans-Olov kliver in för att kolla hur rymlig och bekväm RV-12:an är. Det blev klart godkänt. Sven-Erik går och kollar baktill på roder. Övriga är amerikanska spekulanter. 
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composit och rikligt med fettnipplar så 
konstruktören har tänkt på underhållet. 

En delvis ny bekantskap för mig 
var Lake Sport Mermaid från Czech 
Aircraft Works. I USA hade den fått 
en 120 Hp Jabirumotor på taket. Den 
startade och flög fint fast temperaturen 
var cirka 35°C och vindstilla. En delta-
gare lyckades inte komma upp utan fick 
vänta till kvällen när det blev svalare 
och det kom en svag bris. Vi andra hade 
då startat barbecuen med helstekt gris 
och hejade glatt från stranden när han 
hade kommit i luften. Dagen därpå 
återvände vi till San Francisco för 
hemfärd.

  Staffan Ekström

Tjeckiska Mermaid helt i aluminiumplåt. Den har fem vattentäta 
skott. Lastförmågan är över 500 lbs = 227 kg. LSA klassen har 
idag en maxvikt på 560 kg. Här i USA har agenten monterat en 
6-cyl Jabiru på 120 hp. Mycket arbete har lagts ner för att få 
CHT och EGT lika på de 6 cylindrarna. Problemet är känt även 
i Sverige. Här är motorn skjutande vilket försvårar kylningen. 

Sex lysdioder fint infällda i vingnosen som strålkastare ger 
låg vikt och ger inte mycket värme.

Anderson Kingfisher 
ä r  e n  g a m m a l 
konst ruk t ion .  Man 
bygger en amfibiekropp 
efter ritning, sen sätter 
man på vingar och 
stabbe från en Cub. 
Motorn är en dragande 
Continental 100 hp på 
taket. På grund av 
vindstilla, varmt (minst 
35 grader) och hög 
höjd kom den här inte 
upp på steget. Piloten 
väntade in svalare 
temp och lite kvällsbris 
och startade till kvällen. 

Helgen efter Reno Races, fredag till söndag, lånar sjöflygföreningen skolgården i Lakeport som ligger vid Clear Lake. Årets stora nyhet var denna tvåmotoriga GWEDUCK, byggd helt i komposit. Konstruktören som var gammal hade en ung pilot som flög ned från Renton i Washington. Landställ, vingspetsflottörer och klaff manövreras med elskruvar. Ingen hydraulik användes. 
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PIPer l-4j CUb 1944, Se-bFd
X-klass, TT 6530, Continental A65 
TSOH 1048, Sensenich prop, Icom 
760 COM & Gulf Coast Avionics 
headsets. 
45 L + 22 L vingtank. Bränsle 
förbrukning 16-18 L/h. Aluminium 
vingbalkar, Nordflyg skidor. Total-
renoverad 1998. 
US Army serial 480239. Piper S/n 
12535. Frame no 12363.
Flygplanet är baserat på Lindholmen 
utanför Vallentuna. Vinnare av Bar-
karbypriset 2009 för bästa veteran-
flygplan. Suveränt skick! Billig i 
drift och enkelt underhåll.
Pris: 320 000:- SEK
Mats Johansson. E-mail: info@mjd.
se. Tel: 070-531 35 31

HarTzell PrOPell
Type HC2YK-4BF/FC7666-2. Be-
regnet for Lycoming IO 360 motor 
eller tilsvarende. Denne propellen 
står idag på ein Cristen Eagle med 
reg. LN-XDP, som tidligere var 
svensk reg. SE-XDP. Total gangtid 
idag er 1350 timer og 30 timer siden 
siste overhaling som var mars 2009. 
Propellen har den siste type hub som 
skal vera den beste og den blei skifta 
ny i 2002. Ingen skader på pro-
pell og den har counterweights for 
acroflyging. Samme propell som på 
Saab Safari blant annet. Vurderer å 
skifte til MT-propell pga gyrokrefter 
på veivakselen.
For meir info kontakt Håkon Fosso 
TLF +47 95 75 32 11, eller Email 
hakonfly@yahoo.no

STInSOn 108 ÅrSMOd 1946
En mycket tidig Stinson 108 Voya-
ger årsmod 1946. Ingen -1,-2 eller -3 
utan endast 108. Är under pågående 
renovering som nu tyvärr avstannat 
pga lokalbrist.
Mycket nya original delar anskaffat 
från USA, Tex stjärtfena, vingfram-
kantsspryglar, mm totalt inköp för 
90000:-
Motor: Lycoming O-435-1 TSO: 5 
tim, Propeller: Aeromatic,  nyöver-
sedd i USA med nya blad och 0:ad 
Hubb. Reservdelsmotor och en hel 
del andra delar medföljer. Mycket 
rolig historik och bilder medföljer.
Säljes pga lokalbrist och tappat 
intresse.
Hon finns i Stockholms trakten!
Pris 150000:- PoK och säljes endast 
inom Sverige!
Vid intresse maila: beagle_pilot@
yahoo.se eller ring 073-6615736

MITCHell wIng b10
1-sitsig ultralätt ”flygande vinge” 
byggd 1982.
Motor 3-cylindrig 2-takts König 
stjärnmotor, 20 Hk. Marschfart 85 
km/t, stallfart 45 km/tim, glidtal 
16:1, sjunk 1,3 m/s. Drar 8 l bilben-
sin/tim.
Enda flygande exemplaret i norra 
Europa. Plan och motor 297 timmar,
varav nuvarande ägaren 152 timmar. 
Räddningsskärm Metamorphosi.
Baserad på Barkarby. Flygtillstånd 
till 2010-06-01. Pris 25.000 kr.
Kontakta Carl.Hyllander@bredband.
net eller ring 0708-555 423.

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

Säljes
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PIPer COlT 108 Inkl. Hangar
Piper Colt 108 TSO:4556 med 
Lycoming O-235-C1B TSO:1404, 
Sensenich TSO:807. Allt I mycket 
fint och överset skick. Korr. Koll 
utförd 060730 UA och står alltid 
med avfuktare. Luftvärdig tom. 
2010-10-31.
X-klassad. Skidor mm medföljer. 
Mycket dokumentation finns. Pris: 
160000:- PoK!
Hangar ny byggd i trä med plåttak 
ca 80 kvm belägen ca 4 mil söder 
om Stockholm.
Möjlighet att vara kvar på fältet 
finns efter överenskommelse med 
markägaren.
Pris för Colten inkl Hangaren 
250000:- PoK!
Vid intresse maila till beagle_pilot@
yahoo.se eller ring 073-6615736

Hangar/MaSkInHall SäljeS
Galvaniserad hall i stålplåt 
som mäter 12,2m x18,4m 
x5,6m.2skjutportar med öppning 
9,5m x3,8m.Självbärande profiler 
som skruvas ihop.
Kan nedmonteras.30års garanti.
Moms tillkommer
Se länk nedan för bilder. 199000:-
http://www.steelmasterusa.com/pro-
ducts/aircraft
Även måttbeställningar offereras.
Telnr. 070-568 90 50 Niklas
E-mail. cfttrading@telia.com

aUTOgyrO HUMlan
Flygutprovad ca 25 timmar. Ro-
torblad typ Karl-Axel, propeller 
typ Power Fin och motor Rotax 
582. Se mer på: http://web.telia.
com/~u85013672/index.htm
Kenneth Pettersson. Tel: 070 
7867621. Epost: rk.pettersson@
telia.com

nya byggTIllSTÅnd
 
Ulf Ringertz Lidingö KTH-X1  2009-10-20
  KTH-1-1437

Ove Englund Västerås Dyn´Aero MCR 4S SE-XXE 2009-10-12
  145-1438

Peter Värmfors Sölvesborg CZAW Sportcruiser  2009-11-25
  700946-1421

Johnny Pettersson Vännäs Zenair STOL CH 701  2009-12-17
  7-7866-1440

Joe Steen Vaggeryd Autogyro Humlan  2009-12-30
  281 B-1441

nya FlygUTPrOVnIngSTIllSTÅnd

Håkan Wijkander Bro Klemm Kl 35 D SE-BGA 2009-12-16
  1983-1297

nya MedleMMar

Ljunggren Patrik Mansdalav 161, 291 92 Kristianstad 044-23 91 42

Bergdahl Håkan Pl 620 B, 962 99 Jokkmokk 0971-310 03

Olsson Kenneth Vasstorp 230, 388 98 Trekanten 0480-506 90

Sörquist Thomas Hasselv 77, 435 38 Mölnlycke 076-791 93 32

Forsberg Bo Klockarev 3, 388 32 Ljungbyholm 0480-301 97

Borg Peter Vanstadborg, 275 70 Lövestad 073-027 13 53

Näslund Mattias Östra Nyg 97 A, 931 35 Skellefteå 070-606 11 67

Larsson Lars Vialmv 79, 387 91 Borgholm 073-927 42 98

Curween Peter Ralstorp Nybygget, 585 97 Linköping 013-12 88 74

Forsberg Daniel Fiskareg 118, 2 tr., 392 32 Kalmar 

Pettersson Kent Malmg 18, 567 33 Vaggeryd 

Tottie-Håkansson Jens Bredablicksv 15 B, 181 42 Lidingö 070-751 59 63

Fritz Joakim Svenstorpsv 11, 302 30 Halmstad 070-644 23 58

Malmberg Per Svenstorpsv 13, 302 30 Halmstad 070-796 46 05

Nelson Johannes Alfarv 69 A, 780 42 Borlänge 073-763 08 16

Lindström Lars Toras v 17, 746 38 Bålsta 070-214 12 21

Shariati Ramin Smedjev 3, 191 49 Solllentuna 08-35 63 44

Buhrmann Claus Sankelmarksvei 12, DK-8600 Silkeborg 

Peltohaka Timo Blördal, Mellomgården 3, 514 53 Månstad 0325-450 36

Widman Fredrik Skäftingsbacka Tallbacka 2, 516 95 Målsryd 033-12 78 85

Syrén Björn Norra Villav 14, 237 34 Bjärred 046-73 87 38

Ödlund Robert Drag 151, 380 30 Rockneby 070-740 35 60

Pettersson Fredrik Ryningsbergsv 12 A, 633 70 Hållsta 016-13 27 23

Carlsson Jan-Eric Gärdstuguv 30, 192 51 Sollentuna 08-35 84 23

Hellgren Rickard Skallbacksv 6, 781 95 Borlänge 0243-108 07



Ikarus Flying Centre

Den bästa klubb-

kärran enligt

expertis!

Svensk och Norsk agent

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

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

Auktoriserad distributör för Rotax Aircraft Engines i Skandinavien och Baltikum

Tel 0171-414039
www.lycon.se

e-mail: info@lycon.se

Härkeberga 16
745 96 Enköping

Motorer - Reservdelar - Tillbehör

B
Avsändare:
EAA Sverige
Hägerstalund
164 74  KISTA

Med sommaren kommer flyttfåglarna och en del bygger 
sina bon i Lappland. Den som fåglar kan göra kan en 
Jodel också göra, eftersom de är små flygplan gjorda för 
långa resor. Alla Jodel-fantaster inbjuds till ”The Great 
Jodel’s Migration” från 14:e juli till 20:e juli. Jodlar från 
hela Europa flyger till Hede-Vemdalen i den svenska 
fjällvärlden. Fältet är tillräckligt stort att ta emot hund-
ratals Jodlar. På plats erbjuds som inkluderar upptäckts-
färder i vildmarken och socialt umgänge runt det känd 
flygplanet med knäck vinge av herr Delemontez’ design.
 Om du vill kunna säga ”Jag var där!”, anteckna datum 
och plats för denna internationella händelse, berätta 
om det för dina Jodel-kompisar och besök web-sidan 
(jodelmeeting.se) regelbundet så får du mer information 
on detta stora projekt. Vi ses i Vemdalen!

Översatt av Redaktören

den stora jodel-resan:

european jodel Fly-in i Vemdalen 14-20 juli


