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GLÖM INTE
ARMBANDSUR!

INTRESSERAD AV RIKSNAV, MEN
ALDRIG PROVAT FÖRUT?
Inför Sjöbo Flygklubbs första tävling under 2016, märker jag

Inför vår tävling kommer jag att lägga upp ett antal

att ganska många är intresserade - men har aldrig provat

”artiklar” på vår Facebooksida. Indelningen är lite flytande

Riksnav tidigare.

förstås, men i grova drag bör det bli dessa:

Med det i åtanke tänkte jag dela med mig av det jag lärt

•Regler / Förberedelser / Planering
•Prylar & Tillbehör

mig i ämnet. Men jag medger samtidigt att jag långt ifrån är
en expert i ämnet - jag har själv precis börjat med Riksnav…
Så ta det jag skriver med en nypa salt, och var inte rädd för

•Flygningen
•Resultat / Analys

att prova egna grepp!

•Efter tävlingen
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PRYLAR & TILLBEHÖR

Riksnavigering handlar om att med enkla medel flyga med

I det läget vill man nog ha en logger som är godkänd av

precision runt en bana. Precision i både tid och rum krävs av

KSAK för att användas även under Precisionstävlingar.

piloten, men ska det verkligen behövas en massa prylar för

Godkända loggers hittar du på

det?

denna sidan. I Sjöbo Flygklubb
har vi köpt in två stycken Amod

Jo, en del kommer du att behöva när du håller på med

AGL3080. Det är en liten och

Riksnav. Pennor i olika färger är ett måste för att preparera

enkel logger till lågt pris. Tyvärr

din karta. Kanske till och med reservpennor, även om du

så tillverkas den inte längre, men

förmodligen får låna av någon. Navskivan slipper du faktiskt

den finns fortfarande att köpa -

nu, men du kanske ska öva på den ibland - risken är att du

bland annat hos Motion Gears.

tycker det är alldeles för kul med bara Riksnav och väljer att
prova på Precisionsflygtävling.

En nackdel om man vill köpa den

Minutmallar kan vara bra att ha med, ifall arrangörens

privat, är att den inte går att

skrivare strejkar…

använda som GPS till iPad/
iPhone. Men både BadElf Pro och

En klocka kommer

Sky Pro loggar din position i

förstås att vara jätte-

enheten. Eftersom man kan se sin groundspeed på BadElf

viktig! Och kanske inte

Pro, bör displayen tejpas över!

bara en utan flera.
Armbandsur kan vara

Är du bara nyfiken på att prova, ska du givetvis inte slänga

bra - man vet var man

ut en massa pengar om du inte har nytta av en GPS-logger

har den. Tyvärr så kan

eller puck - använd dom pengarna till att flyga för istället!

siffrorna kännas lite

För att testa Riksnav eller för egen träning, kan du prova

väl små.

appen ”GPX Tracker” till iPhone. Tänk dock på att du inte

Ett annat alternativ är

ska sitta och titta på kartan i mobilen när du flyger, appen

ett stoppur med

kan logga utan att du behöver titta på den! ;-)

klocka. Den på bilden

Kör du med Android kan du prova ”UltraGPS”. Värt att

finns att köpa på Clas

tänka på är att appar faktiskt kan krascha, och då blir du

Ohlson för en hundring. Kanske lite svårare att ha den på

utan logg! Kanske värt att ta med en gammal avlagd telefon

handleden, så du får nog lägga till en hållare också!

som backup?

Klockan måste synkas mot GPS-tid, så att du använder

Kontrollera med tävlingsarrangören innan, så han eller hon

samma referenstid som GPS-loggern.

kan ta emot loggen via mail.

Sen behöver vi förstås någonting för att visa hur vi flugit

Jag tror vi håller här, vad gäller prylar. Nästa artikel blir om

under rundan. Normalt sett använder man en GPS-logger.

själva flygningen!

Det är en liten GPS-mottagare utan display, som loggar din
position varje sekund. Det finns en del att välja på, men jag

Denna artikel upplagd på Dropbox

tycker nog att det är din klubb som borde införskaffa en

2016-04-30

riktig logger för att själva kunna anordna tävlingar.
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