M12Å
Nå Dina tolv timmar om året!
Hässlö Flygförenings alldeles egen uppföljning av H50P:
- Slipp att göra PC och förläng din SEP med en enkel lärartimme
- Få bättre flygtrim
- Utveckla ditt flygande och utmana dig själ och lär dig något nytt
- Hitta nya resmål och utmaningar
- Ta med en lärare och gör något som du alltid har velat prova
- Och inte minst: HA KUL !!

Fokusämne December 2018:
Att flyga när det råder Mörker - Advanced

Grundtanken bakom:
Efter avrostat mörker-kunskaperna för någon månad sen lyfter vi nu mörkerflygningen en betydlig
nivå till: distansnavigering under mörker och landning på ett främmande flygfält. Att VFR-navigera
under mörker är i grunden något helt annat än att VFR-flyga dagtid; V:et i VFR står ju ändå för
Visual och det betyder i sig att man ser vart man flyga; och att se när det är mörkt är en motsägelse i
sig …
Så noggrann färdplanering är A och O inför mörkerplanering inkl val av uppenbara
navigeringspunkter och uppfångare då många av de tydligt synliga landmärken på marken som
fungerar utmärkt dagtid (kraftledningar, vattendrag, stora vägar, markanta sjöar, etc) helt enkelt inte
är synliga när det är bäckmörkt. Radio-Navhjälpmedel fungerar dock utmärkt även när det är mörkt.

Genomgång med läraren innan Flygningen:
Genomgång av vädret och eventuella risker och uppenbara NO-GO-items på en Metar/TAF,
väderkartor och andra prognoser/vädermarkörer.
Noggrann färdplanering med det som kan brukas nattetid för navigering, genomgång av radionavhjälpmedel.
Färdplanering inkl bränsleplanering och ATS-Färdplan som SKALL inlämnas för varje mörkerflyging som går utanför trafikvarvet.
Tillsyn av flygplanet och egen utrustning innan mörker-flygning.

Flygingens innehåll:
Flyg en navigeringstur till en närbelägen flygplats under mörker. Följande flygplatser är lämpliga:
Linköping, Norrköping, Borlänge, Örebro, Mora, Ludvika, Vängsö, Karlstad, Torsby, etc. OBS:
Skavsta tar extra-startavgift på 1000SEK (!) efter 22:00 lokalt.
Flyg gärna en riktning på ”raw-VFR” med karta och tydliga navigeringspunkter; flyg sedan den
andra riktningen med Nav-hjälpmedel och se skillnaden. Landa på en flygplats mörker som du inte
är van vid och se skillnaderna jämförd med att flyga in på en annan flygplats dagtid

Tidsåtgång:
ca 2,0-2,5 timmar

Förberedelser:
Läs gärna H50P- Mörkerkompendiet
(https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/tillbud_och_olyckor/
h50p_morker.pdf)
Se över din utrustning - visst är batteriet bytt på ficklampan och reservlampa finns ?
Kolla vädret !
Gör en noggrann och mörker-anpassad färdplanering !
Kolla upp tilltänkta landningsflygplatser:
Kontrollerade Flygplatser:
Öppen ? PPR ? speciella instruktioner mörker ?
(Linköping, Borlänge, Karlstad, Norrköping, Örebro, Mora)
Okontrollerade flygplatser:
PPR ? Snöröjt ? Andra hinder på banan ? fungerar PCL (Pilot Controled Lightning) ?
(Ludvika, Vängsö)
Välj en flygplats som du varit på tidigare under dagtid, om inte ta en dagssväng till flygplatsen
innan du ger dig iväg dit under mörker.
Träna gärna lite på att flyga på Nav-instrument under dagtid så du har kunskaperna redo under
mörkret - M12Å-Nav-träningsrundan från November lämpar sig utmärkt som träningsrunda.

