
 

Nyhetsbrev nummer 1 2022 
 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du 
vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 

 
 

Hej alla sjöflygare, ny säsong är på gång! 
"Severe turbulence" råder för närvarande i det mänskliga lufthavet. Vi har precis börjat att 
återhämta oss från Covid 19 problemen när nästa elände och katastrof i form av 
Rysslands invasion av Ukraina gör entre. De mänskliga tragedierna blir oöverskådliga och 
europa kommer inte att vara sig likt efter dessa osannolika händelser. I vår lilla sjöflygvärld 
så blir den mest påtagliga effekten att bränslepriserna kommer att stiga kraftigt, även om 
staten har föreslagit en skattesänkning med 40 öre/liter from 1/5 2022. Råoljepriset för 
brent har stigit från ca 70 usd/barrel till ca 118 usd/barrel, så håll i er för dyrare 
flygtimmar.... 
Det är också säsong för flera av er att förnya försäkringen. Det jag sett så långt är att 
premierna i stort sett är oförändrade från förra året. Glöm inte att vi har en speciell SSA 
rabatt som förutsätter att man är med i SSA. 
Detta nummer kommer att fokusera på flygsäkerhet i form av ett "avrostningsprogram" Jag 
rekomenderar alla att hämta hem dokumentet från SSA:s hemsida och lägga lte tid och 
tanke på informationen. 
Medlemsavgiften till SSA är femhundra kronor, och om ni genomgår 
avrostningsprogrammet så erhäller ni 500 kronor.  
Dessutom börjar SSA:s stora Fly-In i Idre ta form. 
Nu får vi hålla tummarna och på alla möjliga sätt stötta Ukrainarna i sin mycket hårda 
kamp för frihet, demokrati och självständighet. 

 

https://gansub.com/subscription/2_NTI5OTUyNzUzNDc%3D/unsubscribe/


 
 

Fly-Safe-Tankar 
 

Den här gången handlar det inte om ett haveri. Det var bara väldigt nära. Flygplanet var en 
Vans RV 10 med glascockpit. En klassisk VMC into IMC med en stark vilja att komma fram 
enligt planeringen. Piloten var, turligt nog, IFR rated men pilotens mentala bild var att 
flygningen skulle komma att ske i VMC. De första tecknen på att så inte skulle bli fallet 
ignorerades, piloten pressade på och befann sig ganska snabbt i IMC. "startlingeffekten" blev 
omedelbar och kontakt togs med ATC för att "fila" en IFR färdplan. Efter en tid i moln upphörde 
fartmätaren att visa värden, autopiloten kopplade ur och stall varningen började bröla. I detta 
läge började stressnivån att stiga dramatiskt och piloten upplevde svårigheter att analysera 
situationen på ett korrekt sätt. Titta på youtubevideon, massor att lära sig av detta tillbud. 
 Notera också att detta var en IFR rated pilot och ändå blev han oerhört stressad. 
Så, fortsätt ALDRIG in i IMC, vänd om eller landa på en lämplig sjö, vänta ut 
vädret och hoppas på Gevalia vid bryggan. 
Länk till videon - titta på den, massor med lärdommar. 

https://www.youtube.com/watch?v=lZPDfZArP_Q

https://gantrack2.com/t/l/6668228/2_NTMwODAxNDU1NDI=/


Teknikhörnan 
 

Hål i flottören när ni är ute och flyger?? Här en bra att ha grej! 
Detta kan vara lösningen och möjligheten att hanka er hem till hemmabasen. 
Ett field repair kit som kan appliceras över eller under vattenlinjen. Givetvis är detta bara en 
reparation i ett nödläge men kan rädda dagen. Kostar ca 25 USD. 
Lägg in en sådan i verktygskittet ni har med er! 
Just den här kommer från Wipaire och kan köpas på t.ex.  
Lake&Air, länk nedan 

https://lakeandair.com/emergency-float-repair-patch2942.html 

 
"Patchen" , den väger nästan ingenting och platt som en pannkaka 

 

https://gantrack2.com/t/l/6668229/2_NTMwODAxNDU1NDI=/


Och lite från TS samt regler 
 

Lite kontaktinformation från JRCC 
Direktnummer till JRCC angående flygrelaterade ärenden 

010-4927890. 
Till växeln 010-4927700 

Nya rutiner  för registrering och uppdatering av ELT 406 från TS 
Från och med den 1 mars 2022 är Sjöfartsverket ansvarig myndighet för hanteringen av 
ägares/innehavares kontaktinformation för ELT406 för svenskregistrerade civila luftfartyg. 
Samtidigt som Sjöfartsverket tar över ansvaret införs nya rutiner som innebär att en 
ägare/innehavare själv ansvarar för att administrera (registrera och uppdatera) sina 
uppgifter om ELT406 i det internationella nödsändarregistret IBRD (International Beacon 
Registration Database). 
Läs mer om den nya rutinen på Sjöfartsverkets hemsida Sjöfartsverket 
Länk till Sjöfartsverkets hemsida 
https://www.sjofartsverket.se/sv/om-oss/nyheter-och-press/nyheter/ny-rutin-for-
registrering-och-uppdatering-av-nodsandare-elt406-i-luftfartyg/ 

 
Avrostningsprogram inför säsongen 2022 

Som jag nämnde i tidigare Sjöflygnytt så har SSA erhållit pengar från TS för 
flygsäkerhetsarbete. Jag (CRI) har i samarbete med Christer Leinehed (FI och FE)/Björn 
Andersson (CRI)/Anders Gröndahl (FI occ FE) tagit fram ett avrostningsprogram inför 
säsongen. Det är dels ett teoripaket med ca 30 PowerPointbilder samt ett protokoll för 
avrostningsflygning. 
Materialet kan med fördel användas av flygklubbar, flygplansgemenskaper och enskilda 
flygplansägare. Perfekt som diskussions/repetitionsmaterial. 
Kommer ni ihåg hur Kochdiagrammet fungerar och vad man får fram där? svar i 
PowerPointen!! 
Alla som genomgår programmet och skickar in ett ifyllt och signerat flygprotokoll till SSA 
kommer få 500 kronor. 
Nedan finns en länk till hemsidan med materialet så det är bara att ladda ned. 

https://swedishseaplane.se/avrostningsprotokoll/ 
https://swedishseaplane.se/avrostningshandledning/ 

https://gantrack2.com/t/l/6668230/2_NTMwODAxNDU1NDI=/
https://gantrack2.com/t/l/6668230/2_NTMwODAxNDU1NDI=/
https://gantrack2.com/t/l/6668231/2_NTMwODAxNDU1NDI=/
https://gantrack2.com/t/l/6668232/2_NTMwODAxNDU1NDI=/


VAR SKOPAR BRANDFLYGET VATTEN? 
 I länken kan ni hitta en alldelse utmärkt karta som visar områden lämpliga för skopning 
av vatten som brandsläckningsflyget använder. Kan var bra att veta om er favoritsjö finns 
med så att ni kan lämna plats för dessa maskiner när det brinner. 

https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=154655c2463b461bb6a1

8f59cd4e122d 
 
 

 
Google bild Idre med flygplatsen 

Save the date!! Fly-In Idre 12 - 14 augusti 2022 

2022 års Fly-In kommer att gå av stapeln 2:a helgen i augusti. Fantastiska möjligheter att 
ta sig dit, sjöflyg, landflyg (1600 m nyasfalterad bana) och naturligtvis även bil. Detaljer 
kommer lite längre fram, men rödmarkera den helgen för flygäventyr. 
Boende är bokat i form av att hela Sporthotellet är vikt för SSA den helgen. Ett smakprov 
av vad som kommer att ske under helgen (allt inte slutligt bekräftat ännu); 
* flygsäkerhetskonferens (observera att programmet inte är slutligt fastställt ännu)  

Haverikommissionen 
Magnus Axelsson TS 

Försäkringsbolagen HDI/Euroaviation 
* Möjlighet till UPRT(Upset Prevention and Recovery Training) med Cap 10 eller Bulldog 
*KSAB på plats med flygprylar 
* Transporter på plats  
* Bränsle kommer att ordnas 
* Dessutom kommer det finnas möjlighet för ett antal uteaktiviteter, som fiske, "renträffar" 
paddling och och och..... 

ANMÄL GÄRNA, ICKE BINDANDE, INTRESSE REDAN NU TILL BJÖRN 
ANDERSSON (bjorn.t.andersson@telia.com), SÅ ATT VI KAN BÖRJA FÖRBEREDA 

OLIKA AKTIVITETER. BETALNING SKER I FÖRSKOTT NÄR BOKNINGEN 
BEKRÄFTAS.  

MER INFORMATION KOMMER I NÄSTA NUMMER AV SjöFlygNytt. 

https://gantrack2.com/t/l/6668233/2_NTMwODAxNDU1NDI=/
https://gantrack2.com/t/l/6668233/2_NTMwODAxNDU1NDI=/
https://gantrack2.com/t/l/6668233/2_NTMwODAxNDU1NDI=/


 
Pizza fabriken i full produktion, från fly in 2020 i Idre 

 

Sjöflyghamnar runt om i landet och N/FIN 



Behöver ni bensin eller bara vill landa och sträcka på benen så har ni plats, kontaktperson och 
telefonnummer nedan. Det är viktigt att ringa i god tid om ni behöver bensin. 

Sverige 
* Åviken Fly Camp High Coast AB, Mats Norberg 070 488    68 07 

*Täby, Hägernäs, Jan-Ola Karlsson 073 533 74 58 
* Piteå Sjöflyghamn, Roger Pettersson, 073 385 87 06 
* Klimpfjäll Sjölyghamn, Norrhelikopter, 0940-71088 

* Ivö sjöflyghamn, Filip Nilsson, 070 608 41 00 
* Gautosjö Sjöflyghamn, Bengt Marklund, 070 375 01 86 

* Bredåker sjöflyghamn, Tommy Sundqvist, 073 370 08 00 
*Älvdalen sjöflyghamn, Per-Gunnar Jonsson, 073 800 45 25 

* Tärnaby sjöflyghamn, Morgan Bylin, 070 221 93 91 
* Sällsjön sjöflyghamn, Figge Eliasson, 072 716 20 14, 0647-662014 

*Kurravaara sjöflyghamn, Olle Persson, 072 733 88 38 
* Järpen/Åre sjöflyghamn, Mats Rönning, 070 541 38 22 

* Gnesta/Vängsö, Anders Olsson, 070 641 66 01 (helst sms) 
*Flåren sjöflyghamn, Anders Gröndahl, 070 537 60 30 

* Arvidsjaur, Ulf Levander, 070 520 46 00 
* Resele/Myhre, Sören Fagerberg, 073 241 00 21 

* Idre, Mats Berglund, 0708 104 468 

Finland 
I Finland så har vi inte särskilda sjöflyghamnar eller dylikt (Ivalo kanske den enda), för det 

mesta är det frågan om privatpersoners bryggor eller stränder som används oregelbundet av 
flere sjöflygare.Dock är det i Finland möjligt tack vare allemansrätten att utnyttja sjöar och 

stränder tillfälligt för detta bruk.Vissa havs- och sjöområden är dock begränsade att utnyttjas 
av motordrivna fordon (dvs motorbåtar och snöskotrar), men det finns gott om information ang 

detta på nätet med bla en geokarta app. 
https://vayla.fi/sv/trafikleder/farleder/omraden-med-forbud-och-begransningar-som-galler-sjotrafiken 

Det bör märkas att i Finland är tolkningen det att sjöflyget blir till båttrafik efter landningen, dvs 
när du sjörullar till stranden så följer du sjöfartsregler och begränsningar såsom fart och 

begränsningar ang landstigningar (naturskyddsområden o dyl).Transportstyrelsen i Finland har 
delgett en memorandum som ger sjöflygare ett allmänt tillstånd att använda vatten (och is-) 

områden för tillfälligt bruk. 
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/vesilentaminen 

Tyvärr är just denna text inte tillgänglig på svenska, men huvudpunkten är att enligt lag (Lag 
om Lufttrafik 24§) och förordning är det lagligt att flyga sjöflyg.Mikko och Rami i vår 

sjöflygklubb håller på att utveckla en app som skulle ge mera samlad information för sjöflygare 
ang hamnar och platser som kan utnyttjas, möjligen med PPR tillstånd från 

mark/strandägaren. 
Det finns flera ställen, men det är krävs insiderinformation ! 

Norge 
http://sjofly.nlf.no/ 

https://www.kilensjoflyklubb.no/links 

Karta N/S/SF 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=en_US&ll=41.27804820857441%2C15.046253799999938&mi

d=1zzCIwkemGMRvfRYFe-mepoUwHM8&z=2 
  

https://gantrack2.com/t/l/6668234/2_NTMwODAxNDU1NDI=/
https://gantrack2.com/t/l/6668235/2_NTMwODAxNDU1NDI=/
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Betalningar till SSA via Swish 
 

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2022, 500 kronor, för er 
som inte redan har betalat. 

Glöm inte att ange från VEM betalningen kommer. 
 

QR kod för betalning av 
medlemsavgifter och andra betalningar 
till SSA. Bara att gå in på Swish och 

scanna. 
 

plusgiro 54 29 60-0 

BIC kod (= SWIFT adr.): NDEASESS 
IBAN : SE 17 9500 0099 6026 0542 

9600 
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