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Ovanligt stor bäver i fjällsjö 

ÄRADE SJÖFLYGARE! 
2023, nytt fräscht år med förhoppningsvis fantastiska sjöflygupåplevelser är i raskt 
antågande. 
Dags att ta fram  vaxburkarna och och feja till sjöfågeln inför sommaren. För egen del 
blir det att montera på nygamla PK3500C flottörer och sätta på gamiinjektorer. Skall 
enligt ryktet ge en jämnare gång och en bränslebesparing med upp till 10%. Jaja, det 
låter som om jag har gått på reklamen och det stämmer - kanske lite mycket 
önsketänkande. Utförlig rapport kommer under året om hur det har fungerat. 
I förra numret så stoppade jag med en enkät angående Idre fly in och lite frågor om hur 
ni läsare skulle vilja se att SSA:s Fly-In skall se ut och var det skall ligga. Tyvärr så var 
det inte så många som svarade, så att vi kunde dra en entytig och klar slutsats. 
Därför kör vi en repris på förra året, dvs Idre den andra helgen i augusti (11 - 13). 
Önskemål om vad ni vill skall ske i Idre tas mycket tacksamt emot av styrelsen. 
Vi har återigen fått pengar från TS för säkerhetshöjande arbete. Det betyder att vi 
återigen subventionerar avrostningen som vi introducerade förra året. Ta chansen att få 
500 kr utbetalt från SSA för en genomförd avrostning enligt protokoll. Protokollet är 
uppdaterat för året. Observera att "500 hunkan" skall gå till respektive pilot som 
presenterar ett ifyllt avrostningsprotokoll. Se där, då blir årsvgiften för SSA lika med 0! 
Vi jobbar vidare med att försäkringspremierna för 2023 inte skall öka trots galopperande 
inflation. Eftersom, försäkring är en av de allra högsta fasta kostnaderna, så är detta 
viktigt för alla sjöflygare. Eftersom det som är mest avgörande för försäkringskostnaden 
är skadefrekvensen, så MÅSTE VI ALLA HJÄLPAS ÅT ATT INTE HAVERERA. 
Avrostningen är ett bra sätt att fräscha upp lite lätt slumrande flygtrim. 

 



Styrelsen välkomnar Adam 
Högstedt, ny adjungerad 
medarbetare till Styrelsen 

Som relativt nybliven medlem i SSA vill jag 
passa på att presentera mig själv: Första 

gången jag överhuvudtaget satt i ett 
flygplan var faktiskt i ett sjöflygplan. Jag 

var då endast 5 år gammal, och det dröjde 
följaktligen ganska många år innan 

drömmen om att bli sjöflygare infriades. Då 
hade jag redan flugit på hjul ett antal år. 
Sjöflyg är dock det jag tycker är roligast, 
och sen två säsonger tillbaka så är jag 

även UL-lärare och utbildar nya sjöflygare i 
Skåne, i föreningen Sjöflyg Syd där vi 

flyger med en Zenair 701 på Czech floats. 
Inom SSA så är jag också sen ett par 

månader tillbaka delaktig i styrelsearbetet, i 
egenskap av representant för UL-sjöflyget. 

  
En glad Adam, troligen för att han skall upp i 
luften. jag presenterade honom redan i förra 

numret men han bör lyftas fram en gång till då 
Adam representerar UL i styrelsen. 

 

Fly-Safe-Tankar 

 



 
Ooops, var kom den dj...la ledningen ifrån 

I det här nummret är det dags att påminna om VIKTEN av rekognoseringsvarv innan 
landning. Proceduren för landning på okänt vatten är enkel att komma ihåg. Första 
varvet på 1000 fot för att få en överblick; 
* Finns det kraftledningar/elstolpar på land. Öar med få hus har ofta luftledningar som 
kan vara svåra att se. Båtar, kajaker och kanske simmare. 
Om man är i ytterskärgården, finns det dyningar. 
* Hur ser hindren ut i utflygnings/inflygningsriktningen. Finns det plats för go around om 
landningen inte blir som tänkt. 
* Hur ta sig till en tänkt startriktning och kontrollera att den är möjlig. 
* Hur ser den tänkta tilläggningsplatsen ut. 
Andra varvet på 500 fot för att få en annan infallsvinkel på ljuset och se tydligare. 
Glöm inte att 1000 for är 300 meter och har man inte hökögon så syns föremål inte 
särskilt tydligt. 
Tredje varvet på 300 fot vid sidan om den tänkta finalen/landningslinjen, en sista 
kontroll av grund stenar etc. 
Observera att även vid hemmahamn skall ett rekvarv göras för att observera eventuella 
flytande hinder (läs sjunkbrädor och stockar) simmare etc. Kan lämpligen göras i 
samband med anslutning till landningsvarvet. 
Som en liten anekdot kan jag berätta att jag och Jan-Ola i somras bogserade in ett 
stycke sjunktimmer som låg där vi brukar landa i Hägernäsviken. Den var ca 5 meter 
lång! varav inte mer än ca 5 centimeter stack upp över ytan. Från luften hade den nog 
varit lite mer synlig. Vikten var ansenlig, 2 personer lyckades med möda baxa upp den 
på land. inte bra om den träffar en flottör vid start eller landning.  
Slutsats: HÅLL ÖGONEN OCH HJÄRNAN ÖPPEN! 
Och för er som flyger amfibier, så hör snabbt går det att göra en nose over om stället 
inte är inne för vattenlandning. Check and check and tripple check! 
https://youtu.be/pucmWr55cgw 

https://gantrack.com/t/l/7445977/3_Mzg4Nzg3MTA1Mw==/


Teknikhörnan 

 

I förra nummret skrev jag en artikel om magneter. Nu är det 
injectorernas tur. 

 
Ehhhh, någonstans därinne finns dom..... 



 
Och så här ser de ut, plugg and fly! 

En rapport om de fungerar och om de spar bränsle kommer så fort jag har gjort en 
uppföljning. Tyvärr kostar det en del pengar närmare bestämt 1049 USD för en 
sexcylindrig motor och 849USD för en fyrcylindrig motor. 
Funktionen är extremt förenklat sådan att injectorerna är avstämda för respektive 
cylinder och leverar olika mycket bränsle beroende på vilken cylinder de sitter på.  
För en komplett genomgång av funktionen så klicka på länken nedan. 

https://www.youtube.com/watch?v=rvH4xlNC6gs 

Och lite från TS samt regler 

https://gantrack.com/t/l/7445978/3_Mzg4Nzg3MTA1Mw==/


 

Kontaktinformation JRCC 
Direktnummer till JRCC angående flygrelaterade ärenden 

010-4927890. 
Till växeln 010-4927700 

Blandat flyggodis 

Avrostningsprogram inför säsongen 2023 
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. Flygningen skall ske med 
CRI/FI/FE eller av klubb utsedd person. 
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 piloter 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/ 

Allmänflygsäkerhetsrådet 

Den 30:e mars kommer jag och Filip att delta i Transportstyrelsens 
allmänflygsäkerhetsråd som genomförs 2 ggr/år. I nästa nummer kommer ett 
komprimerat referat av detta. 
har ni frågor som ni tycker är brännande som mejla mig eller Filip så kommer vi att ta 
upp dom på mötet. AFSR är ett utmärkt forum att ta upp aktuella frågor med TS. 

https://gantrack.com/t/l/7445979/3_Mzg4Nzg3MTA1Mw==/
https://gantrack.com/t/l/7445980/3_Mzg4Nzg3MTA1Mw==/


När tränade ni utrymning från ett sjunket flygplan 
senast? 

SSA funderar på att genomföra "underwater egress training" under 
senvåren/sommaren. Är ni intresserade av detta. Vi undersöker möjligheten att göra 
detta på några olika platser i landet t.ex södra/mellersta/norra Sverige. 
Det är en hel del arbete med detta så vi måste veta om det finns tillräckligt med 
intresse. 
Maila mig eller Filip 
flygrobert@gmail.com 
ivoklack@gmail.com 

Några nya sjöflygare 2022 

 
Anders Gröndahl har skolat fram en dansk pensionerad flygkapten, Jesper Borbye, till den riktiga flygvärlden 

där man inte bara vilar fötterna på sidrodret. Grattis Jesper! 



 
George Palmer med ett smile som matchar en lyckad uppflygning. Lite skillnad mot den dagliga PC-24:an. 

Grattis George! 

 
En happy Douglas Scherdin skakar hand med Mats Engman efter en lyckad uppflygning. 3:e generationen 

Scherdin med sjöbehörighet. Grattis Douglas! 

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=154655c2463b461bb6a

18f59cd4e122d 

 
Google bild Idre med flygplatsen 

Save the date!! Fly-In Idre 11 - 13 augusti 2023 

2023 års Fly-In kommer att gå av stapeln 2:a helgen i augusti om ni medlemmar tycker 
så. Svara på enkäten så vi vet! Fantastiska möjligheter att ta sig dit, sjöflyg, landflyg 
(1600 m nyasfalterad bana) och naturligtvis även bil. Som frestelse lite bilder från årets 
Fly-In. 

 
Strålande väder i Idre 2022. Finns plats för många fler maskiner!! 

https://gantrack.com/t/l/7445981/3_Mzg4Nzg3MTA1Mw==/
https://gantrack.com/t/l/7445981/3_Mzg4Nzg3MTA1Mw==/
https://gantrack.com/t/l/7445981/3_Mzg4Nzg3MTA1Mw==/


 
Utflykt till närbelägen fjällsjö, Idre 2022 

Sjöflyghamnar runt om i landet och N/FIN 

(om ni har fler ställen så hör av er till mig) 

 

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%2C15.046253799999

938&mid=1zzCIwkemGMRvfRYFe-mepoUwHM8&z=2 

Betalningar till SSA via Swish 

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2023, 500 kronor, för 
er som inte redan har betalat. 

Glöm inte att ange från VEM betalningen kommer. 

https://gantrack.com/t/l/7445982/3_Mzg4Nzg3MTA1Mw==/
https://gantrack.com/t/l/7445983/3_Mzg4Nzg3MTA1Mw==/
https://gantrack.com/t/l/7445984/3_Mzg4Nzg3MTA1Mw==/
https://gantrack.com/t/l/7445985/3_Mzg4Nzg3MTA1Mw==/
https://gantrack.com/t/l/7445986/3_Mzg4Nzg3MTA1Mw==/
https://gantrack.com/t/l/7445986/3_Mzg4Nzg3MTA1Mw==/


 

 

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

in på Swish och scanna QR 
koden.  Plusgiro 54 29 60-0 

BIC kod (= SWIFT adr.): NDEASESS 
IBAN : SE 17 9500 0099 6026 0542 9600  

 

  

 


