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PLAN '16
April 2016 

Sjöbo Flygklubb 
Kontakt:
Joakim Mårtensson  
Martin Svensson
eskader@sjoboflyg.se

FLYGAKTIVITER I SJÖBO FLYGKLUBB 2016 
Nu är flygsäsongen på intåg och vi har en späckat 
schema för vår flygklubb 2016! 

Det finns ett stort urval av flygningar för dig att 

anmäla dig till, både för resepiloten och till dig som 

önskar tävla med karta och kompass. 

Givetvis har vi de populära eskaderflygningarna, 

nytt för i år är att vi sprider ut dem under hela 

säsongen. 

Ytterligare en nyhet för i år är vi även erbjuder 
tävlingsformen riksnavigering. 

Så tveka inte - häng på! Oavsett om du är en 

erfaren pilot, eller precis har börjat, lovar vi att du 

kommer att ha kul.
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RIKSNAV
April 2016 

TÄVLINGSFLYG 2016
Har du blivit för bekväm i ditt flygande med alla elektroniska hjälpmedel? 
Häng med oss under säsongen, och öva på flygning med ”tummen i kartan”!

Visst är det bekvämt med alla tekniska hjälpmedel som 
finns idag, men oavsett om vi flyger med SkyDemon eller 
G1000, så får vi inte glömma att en bra flygsäkerhet 
bland annat bygger på en genuin förståelse för navigation 
med karta, klocka och kompass. 

För att öka motivationen att navigera analog kommer vi 
under året att medverka i tävlingsformen Riksnavigering 
och förhoppningsvis även Rikslandning 

Riksnavigering är en riksomfattande tävling i 
tidtabellsnavigering. Den bygger på förenklade regler för 
precisionsflygning. Tävlingen genomförs genom (frivilligt) 
insändande av resultat från navigeringsflygningar som 
genomförs vid hemmaklubben, eller i samarbete med 
annan klubb, vid valfri tidpunkt under året. Syftet med 
tävlingen/träningen är att vi ska bli säkrare piloter, samt 
att ha ett trevligt mål med flygningen - när man redan sett 
det mesta av Skåne från ovan… 

Sjöbo Flygklubb 
Kontakt:
Joakim Mårtensson  
Martin Svensson
eskader@sjoboflyg.se
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HÖGANÄS 9 APRIL (Reservdag 10 april) 
Höganäs blir först ut med en Riksnav i år. Vi räknar 

med att starta från Sövde 09:00 och vara tillbaka 

runt 15:00. 

Väl på plats kommer vi att förklara hur det 

fungerar för dig som inte har provat tidigare! 

Räkna med att en runda tar cirka 40 minuter att 

flyga, lite beroende på väder och hastighet. 

ANMÄLAN 
Meddela snarast om du är intresserad  till 
Joakim Mårtensson på 0708-166113 eller 

eskader@sjoboflyg.se  

Har du inte flugit på ett tag så passa på 

att ta en lokal runda innan avfärd. Vi har 
tävlings-banor runt Sjöbo och Österlen om du 

vill prova på egen hand eller bara flyga en 

ny runda! 

Givetvis går det bra att ringa/maila om du 

har frågor, det är bara att höra av sig. Det 
spelar inte heller någon roll om du är 

nybliven pilot eller har tusentals timmar i 

luften. 

VAD BEHÖVS 
Du behöver ta med dig följande: 

•Armbandsur med sekundvisning 

•Märkpennor till kartpreparering 

•Något gott för återhämtning efter navrundan 

DET ÄR 
TILLÅTET ATT VARA 

FLERA I FLYGPLANET 
UNDER TÄVLINGEN!
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ESKADER
2016 

Sjöbo Flygklubb 
Kontakt:
Joakim Mårtensson  
Martin Svensson
eskader@sjoboflyg.se

SJÖBO FLYGKLUBB ESKADERFLYGNINGAR 2016 
Eskaderflygningarna är till för dig! Tag chansen att utveckla ditt flygande och lär av våra erfarna medlemmar

Vår förhoppning är att vi genom våra eskaderflygningar 
tillsammans kan utveckla vårt flygande och få ett par 
mycket trevliga dagar tillsammans. 

Om du känner dig osäker med längre flygningar, inom 
eller utanför Sverige, så är eskaderflygningarna en otrolig 
chans att få lära dig mer med en erfaren medlem bredvid 
dig. Det blir en garanterat positiv upplevelse! 

Nytt för 2016 är att vi har planerat in utflykter under en 
längre period under flygsäsongen. 

En annan nyhet är att vi tillsammans med Ljungbyhed 
Flygklubb har planerat en längre gemensam 
eskaderutflykt. Förhoppningsvis kommer vi åka iväg med 5 
flygplan och 15 glada piloter. 

Inför varje flygning så hjälps vi åt med planering och 
inlämning av färdplaner i klubbstugan. Om du är osäker 
på längre flygningar så är du i trygga händer! 
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#1 Södra Sverige 16 april (reserv 17/4) 
Likt förra året startar årets eskaderturer 
med en dagsflygning runt södra 
Sverige med destinationerna Halmstad 
och Kalmar. 

Första benet tar oss upp till Kalmar, en 
flygning på ca 60 minuter. Vi tar en 
kaffe på flygklubben och byter pilot. 

Nästa ben går rakt västerut mot 
Halmstad för lunch på Max och kaffe 
på flygklubben. Flygtid på ca 60 
minuter. 

Sista benet tar oss tillbaka till Sövde, 
flygtid på ca 50 minuter, eventuellt med 
studs på Sturup om vi så önskar. 

Beräknad flygtid: 1h/1h/50min 

#2 Norra Tyskland 28 maj 
Möt våren i norra Tyskland och Hansa-
staden Lübeck och upplev hur lätt det 
är att flyga i Tyskland. 

Framme i Lübeck tar vi stadsbussen in i 
stadskärnan för en bit mat, shopping 
och sightseeing. 

Beräknad flygtid 1:30h/1:30h 

#3 Arlanda 2 juli (reserv 3 juli) 
Den 2 juli så beger vi oss till Sveriges 
största flygplats, Arlanda (ESSA). 

På plats på Arlanda så besöker vi de 
fantastiska personerna på FPC (Flight 
Planning Center). Om vi har tur kan vi 
eventuellt även besöka tornet. 

Vi planerar att genomföra flygningen i 
4 etapper. 

Beräknad flygtid: 3h / 3h 

#4 Visby - Tallinn - Ölanda 
5-7 augusti (med Ljungbyhed flygklubb) 

Vi lyfter mot Visby på fredag morgon 
den 5 augusti. Efter en lunch så flyger 
vi vidare mot Tallinn under 
eftermiddagen. 

Lördagen spenderas i vackra Tallinn, 
huvudstaden i Estland med besök vid 
Alexander Nevskij-katedralen, 
Bronssoldaten, eller en promenad i 
stan. Det är upp till var och en. 

Söndagens hemresa går via Ölanda 
där vi avslutar med Go-Cart, innan vi 
fortsätter mot Sövde respektive 
Ljungbyhed. 

ANMÄLAN 
Meddela vilka flygningar som du är 
intresserad av till 
eskader@sjoboflyg.se  
Intresseanmälan senast 14 dagar 
innan planerad avfärd för respektive 
eskader. 

Vi hjälps åt med planering och 
utförande. Se till att din grundflygning 
är god så kommer det bli utmärkta 
dagar! 

Så tveka inte, följ med. Givetvis finns 
styrelsen alltid tillgänglig för frågor, 
det är bara att höra av sig! 

http://www.sjoboflyg.se/reseflyg 

GIVETVIS HJÄLPS VI ÅT 
MED FÄRDPLANERINGEN !


