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Airbus 350-900 efter 
start i Los Angeles. 
Fotograf John Linder. 
Ni har säkert noterat 
någon gång att en 
vingens tryck-
fördelning ibland kan 
få fuktig luft att 
kondensera. Kan även 
observeras vid rotorer, 
fläktar och propellrar.

KONTAKT  #1 
SFUF - nyhetsbrev och information 

Nytt år och nya möjligheter samt förstås en del utmaningar. 


Förra året innehöll inte så mycket aktivitet i föreningen. Vi lyckades dock 
ro ihop ett årsmöte som innehöll en intressant föreläsning om elflygplan 
där Rickard Carlsson berättade om hur elflyget kom till Sverige. Den 
samlade skaran fick också veta hur det är att flyga elflyg samt ännu mer 
om infrastrukturen som till exempel temperaturbegränsningar, laddning, 
räckvidd mm. Rickard utsågs lämpligen till 2022 års stipendiat i Christian 
Forsängs minnesfond. Fonden har till ändamål att dela ut ett årligt 
stipendium som bidrag och uppmuntran till en yngre flyglärare att 
förkovra sig i sitt yrke och särkilt inom flygutbildnings-metodik och 
flygsäkerhetsmedvetande. 


En annan hedrande utnämning är årets flygutbildare och det blev Jerry 
Nerstrand som efter lång och trogen tjänst inom flygutbildning fick 
styrelsens enhälliga röst. Jerry har ånyo ett ATO baserat i Backamo där 
de under 2022 genomfört en repetitionsutbildning för flyglärare. Planen 
var att ha det i maj men det genomfördes först under hösten med gott 
resultat och nöjda deltagare. 
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Även flygutbildarföreningen brukar som bekant ha ett seminarium som innehåller en godkänd 
repetitionsutbildning, tyvärr kunde vi inte leverera det den gång. Kraven har blivit flera de 
senaste åren. Först var det krav på ett ATO och sedan 2022 är det även krav på att det ska vara 
ett ATO med en aktiv lärarutbildning. År 2020 och 2021 var hela världen påverkad av Covid-19 
och vi kunde med Transportstyrelsens goda minne genomföra distansbaserade utbildningar.


En erfarenhet av ZOOM, Teams eller Skype är att interaktionen minskar och att minglet mellan 
programpunkterna saknas. Det finns ett värde i att träffas fysiskt och utbyta tankar och 
erfarenheter. Å andra sidan så främjar distansutbildning tillgängligheten samt att kostnader för 
resor och uppehälle minimeras. Kostnader finns det ju gott om ändå vad gäller certifikat och 
behörigheten. Tillgänglighet på elever och antalet flygklubbar är minskande, till stor del beroende 
på kostnadsläget på bränsle och annat viktigt för säkra flygoperationer.


Föreningen bildades för över 20 år sedan med en huvudsaklig uppgift att tillhandahålla en 
repetitionsutbildning för flyglärare, och IFR-instruktörer. En annan viktig inriktning var att 
sammanföra flygutbildare inom olika verksamheter som flygplan, segelflyg helikopter, UL, 
ballong samt olika teoriämnen. Utöver detta är föreningen remissinstans samt kontaktyta både 
mot myndighet och externa aktörer.


Naturligtvis trist att 2022 skulle bli det första året sedan starten utan eget godkänt seminarium. 
Förutsättningar ändras och sedan segelflyget fått möjlighet att ha egen repetitionsutbildning 
samt att det faktiskt finns flera ATO som har aktiv flyglärarutbildning så är det kanske läge att 
anpassa oss till det nya och samarbeta och bidraga till givande upplägg med intresserade 
organisationer. Det är naturligtvis föreningens medlemmar som ska bestämma detta. Kommande 
årsmöte blir förhoppningsvis välbesökt och vi kommer att krydda det med en intressant och 
sevärd föreläsare, väl värd medlemsavgiften.      


Sedan starten för föreningen har trotjänare som Sture Bjelkåker, PeGe Lundborg och Christian 
Forsäng på riktigt flugit vidare vilket naturligtvis påverkat styrelsens prestation i negativ riktning. 
Många är de som genom åren bidragit till föreningens flygförmåga. I alla styrelser behövs det en 
struktur som kryddas med nya tankar och idéer samt förstås en del praktiskt arbete. Alla är 
välkomna att medverka och påverka. Vår nuvarande kassör har tyvärr indikerat intresse att 
överlämna bokföring och utskick till någon annan. Vår hemsida och externa kommunikation har 
också visst utrymme för förbättring. Detta utskick är ett steg i rätt riktning och ambitionen är att 
några utskick om året ska distribueras som kan informera om gammalt och nytt. 


Föreningen blir inte bättre än dess medlemmar så fortsätt gärna att betala in 300 kr till vårt 
bankgiro 758-0251 med lämplig märkning. Det finns också en möjlighet att nyttja 
faktureringsmöjligheten som finns på hemsidan www.flygutbildare.se. 


Svensk Pilotutbildning (SPU) tillhandahåller en repetitionsutbildning den 19-20 januari. Den 
genomförs i deras lokaler på Säve Flygplats i Göteborg. 


Flyg snyggt!



