Med Hansen på tur rundt om Østersøen
En føljeton om en mand der udlever sin drøm.
Lørdag d. 3. juli 2010, vil min kære makker på HB starte på sit livs eventyr, han vil i
HB flyve rundt om den Botniske bugt, vel at mærke uden jord crew, han vil
svæveflyve fra flyveplads til flyveplads, og forsøge kun at bruge motoren når han
skal i luften, samt hvis han kommer i knibe og lige mangler lidt i at nå den næste
flyveplads, det koster jo at bruge sådan en tingest.
Ruten vil være følgende:
Start Bolhede via Fyn og Sjælland til Sverige, så op gennem Sverige videre ned
gennem Finland, hvorefter der krydses lidt vand for at komme til Estland, (uden om
Rusland) videre gennem Letland, og Litauen til Polen, her vil han hvis tiden og vejret
tillader det, tage en lille afstikker til Chekiet for at besøge nogle Silkeborg folk der er
på ferie i Wrchlabi, herefter går turen via Tyskland tilbage til Bolhede.
Ruten i store træk.

Flyet:
ASH26E
Byggeår: 1996
Spændevidde: 18 meter
Glidetal: 50
Motor:
Motorfabrikabnt: Midt-West
Motortype: Wankel motor
Ydelse: 50HP
Flyet er selvstartende og har en rækkevidde på ca. 500 km på en tank benzin (16L)
HB klar til start en dag på Bolhede

Følg hele turen her på HB EVENT hvor jeg vil forsøge at komme med daglige
opdateringer fra Hansen, det vil også være muligt at følge ham direkte online i real
time, da han medbringer en SPOT tracker, venligst udlånt af Mads Leth.
Det skal nok blive kanon spændende at følge ham på turen.
Link til SPOT track er:
http://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=05E2ARysXk0b6JFbG
7vSJH1leWzBCe5v6

Dag 1 lørdag d. 3. juli 2010
Hansen kom godt af sted
Kl. 12:34 lettede Hansen i HB fra Bolhede, og kl. 12:39 blev kursen sat øst over,
Bolhede kassen blev forladt, og flyveplanen blev åbnet.
Planen var at nå Sverige, men det viste sig hurtigt at manglen på termik tog hårdt på
den i tanken medbragte termik, og ved Gørløse var der ikke voldsomt meget tilbage,
så det blev til et lille besøg hos de gæve nordsjællændere der tog sig pænt af den
frygtløse pilot.
Hansen har sendt en kort beretning
1. ben til Gørløse, så lød fuel alarmen.
Flyveplanen blev telefoneret ind 45 min før start. Da jeg åbnede den i Billund ville
hun have transponder på med det sammen, men solcellen kunne næsten følge med.
SPA området på sjælland var ikke så svær, man skal blot kende lidt til de forskellige
svæve områder. På et tidspunkt sagde Roskilde ligefrem at jeg kunne slukke
transponderen.
I Gørløse var de flinke de havde selv benzin tank, og jeg købte 10 l. desværre havde
jeg lukket flyveplanen inden landing så jeg filede en ny på deres pc.
Flyveplanen var ikke gået igennem da jeg kontaktede Copenhagen info, så jeg fik
dem overtalt til at lade mig kontakte Svedish radar og så gik det også. Radaren slap
mig først ved dest.
Heller ingen termik i Sverige men mange træer!
Landede i Ferringe kl. 19, her var kun gang i noget faldskærmsspring men
overhovedet ingen glidere, men jeg fandt et lokum og en vandhane, så den står på lidt
kiks og vand. Nu håber jeg på noget flyvevejr i morgen samt noget 98 oktan til HB.
Jeg har også lidt hovedpine. Men ellers alt vel
Chr. Hansen.
Der har i dag været lidt tekniske problemer med at modtage data fra den medbragte
SPOT tracker, men det lader til at systemerne er oppe at køre igen takket være vores
support afdeling, kyndig ledet af Mads Leth, det viser sig at det bedste resultat får
man hvis senderen er tændt, det er ikke nemt med al den teknik.

Der pakkes.
Det gik fint, til vi blev opmærksomme på at der også skulle en pilot med,
men stort set det hele blev stuvet ned, i cockpittet, selv ELT er afmonteret,
Da holderen kunne bruges til at fastgøre lidt udstyr.

Klar til afgang, flyveplan indleveret og piloten monteret.

Af sted, lørdag d. 3. juli 2010 kl. 12:34 lokal tid.

Lige et billede af Kronborg inden Danmark forlades, og sundet til Sverige
krydses.
Dag 2 søndag d. 4. juli 2010
Hviledag.
Efter en dyr dag i går, med et voldsomt benzinforbrug, så blev dagen i dag brugt til at
samle kræfter til de næste dage.
Derfor har der heller ikke været noget SPOT track i dag.
Hansen beretter:
Har tanket 10L, og i morgen tanker vi de sidste 3L, så er tanken helt fuld igen.
Der er kun lidt tørtermik og meget varmt, HB kommer i hangar i nat, og jeg har fået
adgang til alle deres faciliteter, det er også nødvendigt for der er næsten ingen folk
på pladsen, men de har alt i udstyr.
Ferringe er bestemt værd at besøge evt. på en lille klubtur.
Hartmut Hummel, mit store forbillede var forbi for 14 dage siden.
I morgen lover de rimelig termik, vi får se.
Chr. Hansen

Link til Hartmut Hummel´s hjemmeside hvor han skriver om sine mange udflugter
med Wandersegelflug
http://wandersegelflug.homepage.t-online.de/
Dag 3 mandag d. 5. juli 2010
Så kom der gang i termikken, Ferringe flyveplads blev forladt midt på formiddagen,
og starks blev kursen sat nord over, planen var at nå mindst til Eskildstuna, en tur på
godt 300 km, men snart blev det klart at vejret var til meget mere og ved 18 tiden
blev Ljusdal nået, så efter ca. 600 km måtte det være nok for i dag.

HB tilbragte natten i en fin hangar på Ferringe flyveplads
her klar til Mandagens strabasser.
Hansen Beretter:
Anders, den lokale på Feringe havde fortalt, at jeg bare kunne bruge deres badstue,
så efter et par kolde øl og en færdigret i mikroen, så skruede jeg op for dampen, alle
svenskere og finner mener det er sundt.
Fantastisk at have sin egen flyveplads med badstue og det hele, også en fantastisk
aften bare at træde ud af badet, og så køle af i Adam kostume og stirre op på himlen.
De havde lovet godt flyvevejr i morgen.

Om morgen d. 5. juli kunne jeg næsten mærke at luften var anderledes, kølig og klar
meget modsat de foregående dage, det var helt sikkert en ny luftmasse.
Allerede kl. 0900 var der CU på himlen, det stressede lidt, for jeg skulle lige bruge en
time på at cykle ind til den lokale by Lagan, for at hæve nogle sv kr. Men kl. 1100
havde jeg lukket flyvepladsen ned, og gav fuld trottle på HB ud af bane 19 asfalt.
Vinden var lidt i SV.
Heldigvis tørrede luften lidt ud, og basen var allerede hævet til ca. 1200m, -ikke for
højt. Den næste frontline med CI stod mod vest, det var helt sikkert at jeg ikke kunne
flyve mellem søerne (Vänern og Vättern), så jeg havde også på forhånd planlagt en
østlig rute, som desværre betød en masse flyvning i TMA, det er altid bøvlet.
Indenfor den første time nåede jeg 100 km, og skybasen steg til 1500 m, så det gik
bare derud ad. Jeg flyver så vidt muligt hele tiden en rute på glideafstand til en
flyveplads. Det skyldes at der er rigtigt meget skov, og man kan jo ikke påregne at
motoren altid starter, når man har mest brug for det.
Omkring Jönköping begyndte det at tørre ud, vinden drejede lidt mere i vest og det
var helt tydeligt, at søerne havde stor indflydelse på vejret. Så hastigheden blev sat
lidt ned. Ca. midt ud for Vättern starter Linkjöbings TMA, som går fra 1600 til 4500
fod, der er opgivet 4 frekvenser for diverse TMA delområder, så det kørte jeg lidt
rundt i.
Da jeg endelig kaldte Östgöta Control på 135.85 og gav mig tilkende med
Transponder und das ganze molevitten, så blev damen stram. Hun kunne meddele
mig at jeg skulle have kaldt 5 min før, jeg var allerede i TMAèn.
Det vidste jeg godt, men jeg havde faktisk haft lidt travlt i cockpittet.
Herefter fik jeg en klarering til at holde en højde på 4500 fod! Jeg gjorde hende
venligst opmærksom på, at jeg var i gliding condtion, hvilket hun ikke reagerede på.
Så jeg regnede med at jeg bare skulle holde mig godt vestlig i yderkanten af TMAèn
samtidig med at følge temikken, som nu var tørtermik. Da jeg var i 3500 fod, hvilket
hun kunne følge på mode charlie, så fik jeg en længere belæring om at holde en
klarering, og at hun regnede med at jeg havde motor i. Ingen firklaringer hjalp, jeg
måtte starte kværnen og stige til 4500 f og flyve level 20 km inden jeg kumme slippe
ud af TMAèn. Nu var der heldigvis kommet en mand til, og han var dog mer
samarbejdsvillig. Der er således en god grund til, at svæveflyvere søger at flyve
mellem søerne.

Herefter var det ind over skovene og det gik nu med svag cu aktivitet til ca. 1400 m.
Ruten gik forbi Katrineholm (næsten umulig at få øje på), Eskildstuna Ekeby og
videre nord på
Vinden var nu mere i vest, og der var områder med dårlig termik. Men nordpå så det
godt ud. Så jeg opgav at lande på Eskildstuna og fortsatte mod nord SÖ om
Borlänge.
Kl var nu hen ad 15 og intensiteten af termikken for aftagende, skyerne så dog fine ud
mod N, og det så ud til at fjeldene ind mod Norge havde standset fronten.
Dilemmaet var at base højden ikke var for høj, ca. 1500 m, samt vinden var tiltaget
og på tværs af kursen, samtidig med at der nu var rigtig meget skov og længere
mellem flyvepladserne.
Så strategien var nu at holde sig højt.
De følgende flyvepladser valgte jeg løbende, og det var Storvik, Edsbyn, og endelig
tiol, sidst Ljusdal. Ind imellem var der grønne pletter med landbrugsdrift, men det
sidste ben var uhyggeligt selvom basen var steget til 1600-1700 m.
Jeg er nødt til at have en rimelig ankomsthøjde til flyvepladsen, fordi jeg ikke ved om
den er til at finde.
På det sidste ben var jeg nødt til at tage nogle chancer, der var ca. 40 km uden
sikkerhed, men skyerne så trods alt rimelige ud.
Den laveste højde var ca. 900 m, ca. 700 over terræn. Men det er såmænd
skrækindjagende nok.
Kl. 1800 landede jeg efter 7 timer i luften og ca. 600 km. på Ljusdal flyveplads, ca.
600 m bane 09/270.
Flyvepladsen ligner noget der er løgn, alt er smidt i en skidestak, og der var
selvfølgelig ingen mennesker.
Men der dukkede hurtigt nogen op, så nu har jeg igen adgang til hele deres klubhus
incl. deres computer, så jeg kan skive denne mail og tjekke vejr. jeg blev endda kørt
indtil byen for at handle benzin, og det bedste til mikroen, samt fik udleveret nøglen
til klubhuset. Så jeg skal sove på blød madras og har igen en hel flyveplads til min
rådighed, herligt.
Nå jeg har travlt, skal bla have vasket tøj.
Vh Hansen (den lykkelige)

De har godt nok mange tændstikker

Ljusdal Flyveplads, så må det være nok for i dag.

Dag 4 tirsdag d. 6. juli 2010
I dag blev det til en lille kort etape på kun ca. 85 km. der var igen lidt tekniske
problemer med SPOT tracking, men efter landing har den været tændt længe nok til
at angive hvor HB med den frygtløse pilot befinder sig.
Hansen beretter:
Jeg har i dag fløjet 85 km. fra Ljusdal, det var udfordring nok. I morges startede
dagen med store Cu i lav højde, Kl. 1130 begyndte vindposen at roter lidt (termik),
hvorefter jeg startede.
Det tog lang tid at komme i arbejdshøjde, men langsomt kunne jeg begynde at
arbejde mig nordpå. Basen steg til 1400 m, men luftmassen var lad, dårlig TEMP,
vandballon skyer. På et tidspunkt fandt jeg en mark 40 km. fra Ljusdal, hvor jeg turde
lande, hvis motoren ikke startede, skyerne så dog rimelige ud, så selvom jeg
manglede 600 m til ESUJ så gik jeg videre.
Når det er et tema er det fordi, at det er fuldstændig ulandbart terrain heroppe, skove
og moser og terrainhøjde på 300 - 500 m. Det er sådan noget som giver striber i
underbukserne!
Jeg kørte helt op i tjavserne og forsøgte at holde mig højt. Ca. 20 km fra destination
gik det næsten galt, synk og en stor høj kam imellem mig, og flyvepladsen, Men da jeg
gik på tværs af track og op mod vinden under en skygade fik jeg igen kontakt.
Det er lidt vigtigt at ankomme højt til flyvepladserne, fordi de er gemt godt, dårlig
markering, og kun en smal stribe med en slidt vindpose i skyggen af en dal.
Næste destination er 100 km mere mod nord, og det er dagens vejr, og mine nerver
ikke til, så nu gør jeg rast her på ESUJ. Jeg har igen fået stillet en flyveplads til min
rådighed med en lille hytte og alles, der mangler kun en badstue, som der har været
på de andre pladser,mMen det er forfærdelig hyggeligt!!
Lidt info om svæveflyvning i Sverige, alle de 3 pladser jeg har besøgt har ingen
medlemmer, der er simpelthen ingen tilgang af nye elever. I Ljusdal snakkede jeg
med den lokale Topgun, der var de 10 medlemmer, for 10 år siden tog de
konsekvensen og solgte alt det sædvanlige materiel og købte en DG 500 selvstarter,
den flyver de (ham) så meget i, og de har en fantastisk god økonomi. ved salget blev
de gældfri og den daglige drift betales af de 10 aktive piloter.
Jeg har heller ikke mødt nogle svævefly i luften, så det virker meget dødt, nå men jeg

hygger mig, og håber snart jeg møder 2000 m base og stærk termik, alt det som jeg
har læst om på mit forbillede i Vandersegelflug, Hartmut Hummels hjemmeside.
Så skal jeg nok sparke røv. På den lidt bedre PC på Ljusdal så vejret ud til at blive
noget bedre de næste par dage her nordpå, så det satser jeg på.
Det eneste trælse heroppe i Sverige, er alle de store hestebremser, de er meget
aggressive, så man er faktisk nødt til at holde sig inde, eller have hele kroppen
dækket, og da det er temmelig varmt så bliver jeg inde.
Der er også nok at se til med flyveplanlægning, madlavning (færdigretter),
kaffebrygning, vask af tøj, føring af logbog, holde styr på bagagen (må ikke glemme
noget), korrespondance med H.BILL osv.
Vi snakkes ved Hansen

HB på Änge/Tälje ESUJ

HB klar til natten.
Dag 5 onsdag d. 7. juli 2010
Atter en god dag, har fået en kort SMS fra Hansen kl. 18:22 der fortæller at han er
landet i god behold på älvsbyn flyveplads, efter en tur på ca. 460km.
Jo det går helt godt, det lader til at næste etape med stor sandsynlighed vil bringe ham
til Finland.
Jeg har endnu her kl. 22:45 ikke modtaget Hansens daglige beretning så den må vente
til i morgen, men i skal nok få den.
Han har sikkert travlt med de daglige gøremål, så som vaske fly, spise, måske endda
slå telt op, hvis han da ikke kan nasse sig til en hel flyveplads med alle faciliteterne
helt for sig selv, som han jo har gjort de foregående dage.
Lige en information om SPOT tracking.
Som nogle jo nok har set så lader det til at de sidste SPOT track hele tiden er nr. 50,
grunden til dette er at SPOTén kun gemmer de sidste 50 logs, og derfor hedder det
sidste hele tiden 50, det betyder så bare at de foregående logs hele tiden rykker en
plads når der kommer et nyt log, og det ældste log (nr. 1) så slettes.

Så kom der nyt om onsdagens bedrifter fra Hansen:
Hansen beretter:
Det regnede sidste nat i ca. 5-6 timer, ret kraftigt, så banen var ret våd. Fugten skulle
først brænde af, jeg startede kl. 11:00, hvor cuerne var begyndt at poppe. Det så lidt
lavt ud, men både Bill og Steffen Elberg havde forudsagt høj base og kraftig termik.
Det startede med ca. 1100 m og svag termik og de förste 100 km tog 1,5 time. Det
første ben gik til flyvepladsen Sollefteå, ca. 100 km. Det siger sig selv at skov
kombineret med lav base, og svag termik er en dårlig kombination. Jeg var nødt til at
finde marker undervejs som sikkerhed, yderlige kommentarer kan man selv tænke
over!!
Da vejret var bedst hævede basen sig til 1500 m og de bedste bobler gav 2,5 m. Ruten
var: Ramsele, Åsele, Lyksele, Arvidssjauer, og Vidsel. Min plan var at lande i Vidsel,
da det stort set var gået over i tørtermik fra kl. ca 16:00. Men Vidsel regerede ikke på
hverken App. eller Twr. Så kaldte jeg Sveden Control, og de kunne meddele at det var
en militær plads, og at de var gået hjem. Jeg meddelte at jeg ville lande der, havde
lige slutglidshøjde. Han gjorde herefter opmærksom på, at det var meget
problematisk og at han ville sætte en redningsaktion i gang!!
I 800 m fik jeg lige en svag tørtermikboble som bragte mig op i 1300 m, og kunne
herefter se, at jeg kunne nå en lille svæveflyveplads 30 km. øst for Vidsel ,som hedder
Älvsbyn. Det meddelte jeg ham, og med transponder på, blev jeg ledt ud af det
militære område igen.
Ålvsbyn ligger som alle flyvepladser godt skjult bag bakker og skove, så med 300 m
sikkerhed er man faktisk på skideren. Jeg fandt først pladsen indenfor en afstand på
1-2 km. Alt var i brug, kort, GPS det hele. Jeg havde en mark som jeg i nøds tilfælde
kunne starte motoren på.
På flyvepladsen svarede de på radioen, og angav bane retning, og efter landing er
jeg blevet beværtet efter alle kunstens regler. Som om det ikke var nok for i dag, så fik
jeg lige en rundflyvning i deres Vivat L13, med Urban ved rorpinden. Det var
storslået at se den evige sol, og så blev jeg ingen mindet om de mange træer.
Medlemsforholdene i denne klub er den samme historie som de andre klubber jeg har
besøgt, 25 medlemmer, men med en masse faciliteter. De flyver meget bølgeflyvning i
Kiruna fra denne klub, flere af flyene har dobbeltglas af samme grund.
Jeg håber virkelig at der kommer en højere base i morgen.

Älvsbyn flyveplads set fra nord i Vivat.
Klokken er 22. det bliver ikke mørkt på denne årstid.

En glad pilot slapper af med Svensk smorgås og øl. Senere grill.

Dag 6 torsdag d. 8. juli 2010
Hviledag
Efter et par hårde dage med ikke for høj base, og mange træer så holder team HB en
velfortjent hviledag, desværre så kunne det godt se ud som om det kunne blive til
flere, vejrudsigterne for de næste par dage ser ikke for gode ud, men lad os nu se det
er jo ikke uden grund tyskerne kalder en meteorolog for en ”meteolüge”
Hansen har sendt en SMS til mig her til aften, og fortalt at han er ved godt mod, om
end lidt utålmodig for at komme vider.
Men han er i godt selskab, de er nu meget flinke de svenskere, de har lige haft ham
med i sauna, så de gør alt for at få ham til at føle sig hjemme.

Et billede af HB ved midnat på Älvsbyn flyveplads.
Dag 7 fredag d. 9. juli 2010
Atter en hviledag:
Efter at have været strandet i Älvsby i 2 dage er den gode pilot ved at være rastløs, så
en plan er ved at blive lagt for at slippe væk, selv om de er meget flinke på stedet så
må han jo videre.

Hansen beretter:
Jeg har nu været fanget af dårligt vejr i Alvsby, 70 km NV for Luleå i 2 dage, og så
blive man rastløs.
Jeg tror ikke længere på, at jeg kan komme nord op på termik inden for den nærmeste
fremtid, så nu er min plan i morgen at flyve på delvis motor rundt i svinget her ved
toppen af den botniske bugt, og så se om jeg kan fange lidt termik vejr i Finland de
næste par dage.
Der er ca. 170 km til Kemi, som er den første Finske flyveplads langs kysten.
Flyveplanen bliver via Kalax, og der vil våre ca. 140 km mellem sidste flyveplads
(Boden) og destination.
Langs kysten ser det ud til at der er lidt agerbrug, så der må jeg så starte motoren
midtvejs.
Jeg har lige aftalt med min gode ven Håkon, at vi deler en portion Pyt i panna inden
departure i morgen.
I aften er det meget lunt, og i vejrudsigten lover de meget varmt i Sverige de
kommende dage. I Finland ser det også ud til at blive meget varmt (tørtermik), hvis
man skal tro på SMHI.
Ellers tak til Uban, Håkon, Åke og Thomas for nogle hyggelige dage i Ålvsbyn. Her
er en link til min lokale klubs hjemmeside. http://www.bolhede.dk/
Hansen (den frygtløse)
Der bliver spændende at følge ham i morgen på SPOT
Dag 8 lørdag d. 10. juli 2010
Nok en dag hvor der ventes, mens man er ved at blive berømt i området:
http://alvsbyflygklubb.se/member/member.php
Og et link til deres Webcam:
http://alvsbyflygklubb.se/login/webcam_open.php
Hansen beretter:
D. 10. juli.
Jeg vågnede kl. 0400 ved at solen skinnede stærkt, og der var blå himmel. Kl. 0800
var der allerede cu. men også frontskyer fra vest, så jeg fik travlt og gjorde alt klar
til at starte tidligt, så jeg muligvis kunne komme foran fronten, og komme til Finland
på motor.
Herefter gik jeg lige ind og tjekkede vejret, så slukkede alt håb, det ville jeg ikke
kunne nå, fronten ville også ret hurtigt lukke af i Finland. Men til gengæld ser det
godt ud for i morgen, termik langs kysten og ind i Finland. Vi må se, men til gengæld
har jeg haft en god dag her i Alvsby, været nede og handle, og spist godt sammen
med Håkon, så jeg har fået sul på kroppen igen. Endelig har jeg fået en middagslur,

det er heller ikke at foragte. det regnede lidt da fronten passerede, nu til aften ser
luften mere klar ud -bagside?
Et medlem mente i øvrigt at termikken, og indstrålingen ikke havde været så god
heroppe på grund af askeskyen. Hans teori er at der er flere partikler i luften, så
kondensationen er mere udpræget med laver base som udfald, ligesom
askepartiklerne gav en dårligere indstråling. Han begrundede det med, at han syntes
at sigten, luftens klarhed, var dårligere i år end tidligere, en interessant vinkel.
Jeg mente ikke det samme var gældende i DK.
Jeg har sendt et billede af en af de djævle, som stikker heroppe. Den hedder blinding
og er kendetegnet ved deltavingerne, har aldrig set den i DK. Derudover har de alm.
hestebremser som også bider forfærdeligt. endelig har de nogle mindre fluer ved
navn Knott som også er nogle djævle. Det mindste farlige er faktisk myg. Dem skal
man bare sørge for at holde ude af soverummet, så har man styr på dem.
De andre sataner bider faktisk igennem tøjet.
Det var dagens tekst.
Ellers alt vel.· ·
Hansen (den efterhånden utålmodige)
Ja det er godt at høre at han er ved godt mod, men mon ikke han i morgen søndag kan
komme videre til Finland, og begynde at sætte kursen sydover.

Lige et billede af et af de satans kræ, en Blinding.

Dag 9 søndag d. 11. juli 2010
Så blev det endelig flyvevejr!
Jeg har lige modtaget en SMS fra Hansen, og han er landet i god behold i Finland,
nærmere betegnet i noget der hedder ”Viitasaari” efter en flyvning på ca. 500 km.
Regner med at få en beretning fra ham senere på aftenen.
Der har i dag igen været problemer med SPOT trackng, der arbejdes på sagen, men
måske en så simpel ting som strøm er måske problemet, han har dog efter landing
fået den til at sende, så vi kan se hvor han slår lejer for natten.

Vejret i det nordlige Finland var ikke så ringe endda.

Så er der slået lejer for natten.
Dag 10 mandag d. 12. juli 2010
Der ventes på termik
Jeg har lige her kl. 10:30 (11:30 lokal Viitasaari tid) modtaget en SMS fra Hansen,
han har kørt HB i stat position og venter nu bare på termikken, temp. Skal noget op,
mangler lige et par grader, og det blæser en del, (øhh syntes det er noget man kender)
Nå men han er ved godt mod, og har sovet herligt i teltet ved siden af hans tro
følgesvend HB, planen i dag er at nå Räyskälä, en tur på små 300 km.
Men lad os se hvad dagen bringer.
Ang. SPOT så ser det ud til at den er ved at løbe tør for strøm, men indtil han skaffer
nye batt. Så vil han prøve at tænde kortvarigt en gang i mellem så vi lige får hans
position opdateret.
I får lige et link til webcam på Räyskälä, det kan jo være han dukker op sidst på
dagen
http://www.suio.fi/EFRY_kuvat

Hansen beretter:
Så sidder jeg ved en computer på Rayskala, det Finske svæveflyve mekka hvor
Kristian Larsen, og Jens Stigsen deltog i Junior WM sidste år. En kæmpe plads.
Jeg har lånt en PC i Faldskærmsklubben.
Det har været 2 begivenhedsfyldte dage i stegende hede, så jeg er så mør som man
kan blive.
I går søndag d. 11. juli var der afgang fra Älvsbyn ved Luleå¨ efter 4 dages venten på
godt vejr.
Det var klart fra morgenstunden, at det var en helt ny kold, og klar luftmasse, jeg fik
ringet flyveplanen ind til Naviair i Kbh med rapportpunkter i længde og bredde.
Naviair ringede tilbage, og var af Svensk Aircontrol blevet bedt om svar på om, jeg
ville lukke flyveplane pr tlf. eller i luften til Finsk Ctrl. selvfølgelig det sidste.
Efter en tårevæddet afsked tog jeg af kl. 10:30. På pladsen havde de lige afbrudt et
slæb fordi Pawnien fik motorproblemer. Jeg fik lige meldt tilbage, at termikken gik til
1100 m. herefter over på Kallax Control for at åbne flyveplanen, Jeg må sige at hun
var særdeles hjælpsom og nem at forstå.
Jeg havde været noget nervøs for at runde pynten på den Botniske bugt, ingen
flyvepladser, og hvad med termik og søbrise, men alle bekymringer viste sig at være
ubegrundet, termikken steg til 1400 m med flotte Cu. markeringer, og der var
landbrugsjord i alle fjorde, hvor man kunne foretage en udelanding. Kalix og de
første 100km blev nået på ca. en time, og ca. 2 timer senere kunne jeg afblæse
flyveplanen tæt på Ranua vest for Kemi, som er grænsebyen.
De første 100 km ned i Finland var som en drøm, Cu. til 1700 m, og et fantastisk
landskab.
Men så skiftede luftmassen til en tør og varm sag, basen faldt og det blev delvis
tørtermik. Det kæmpede jeg så med resten af eftermiddagen.
Efter ca. 500 km. var jeg ved Kjuruvesi med en dejlig asfaltbane, men jeg blev kræsen
og syntes der så ud til at være ringe aktivitet, og for langt til byen, så jeg valgte at
prøve om tørtermikken kunne bære endnu 70 km til Viitasaari, det var dumt, efter 40
km måtte motoren ud.
Denne flyveplads så mystisk ud, En græsbane og vindposen kunne jeg ikke finde, det
viste sig at være en totalt ubenyttet flyveplads, og vindposen var simpelthen slidt helt

væk, banen var ujævn og da jeg taxiede tilbage røg det fra motorrummet, der var
formodentlig bare tale om lidt oliespild og lidt brændt gummi fra luftfilteret, men det
var ikke gavnligt for humøret, på et tidspunkt kom der en bil forbi, og de tog mig med
hen til et hus, hvor jeg kunne fylde vanddunken.
Der var ikke andet at gøre end at pakke teltet ud, og søge ly for alle myggene i teltet,
jeg faldt hurtigt i søvn med alt tøjet på, og alt muligt hen over mig for at holde
varmen.
I dag stod jeg så op med solen kl. 06:30 (varmt telt) og kiggede ud på noget
fronthalløj fra vest.
Et par timer senere var det heldigvis opløst, vinden var taget til, og jeg var meget
usikker på, om jeg kunne starte i medvind fra min parkerings position.
Jeg gik lidt i skygge, og sov lidt sammen med myggene. Kl. 09:00 gik jeg over på den
nærmeste beboelse, og her var endelig nogen hjemme. Jeg fik lidt vand og en is, og
jeg fik overtalt Joni, som han hed, til at hente sin bil, og så slæbte vi HB ned i den
anden ende, det var nu godt nok for det blæste en del op. Kl. 12:30 var der stadigvæk
ingen cu. på himlen, men Joni var lidt utålmodig, han ville gerne se starten, så jeg
tog af, kan kunne kun Finsk, så jeg opgav at forklare ham om termik og
udløsningstemperatur mv.
Det var for tidligt, så der var ingen termik, så jeg tog god højde på og gled sydpå,
min plan var at nå Rayskala ca. 280 km. Det blæste ca. 35 km fra syd, så jeg turde
ikke andet end at bede om landings instruktioner til en stor lufthavn ved navn
Jyvaskyla, for at få fuled HB.
Alt gik planmæssigt, jeg blev skifter fra Radar til Twr. og blev cleared til en base på
bane 12.
Da Jeg var ca. 5 km før pladsen fik jeg en ny clearance til højre downwind til bane
30, og jeg var nr. 2 efter en større Pax maskine approaching fra øst, heldigvis havde
jeg overskudshøjde, så jeg kunne holde HB i luften mens pax maskinen satte hjulene.
Så blev jeg gjort opmærksom på W turbulence, jeg meddelte, at det måtte jeg jo se at
overleve. Heldigvis var der god tværvind, så det blæste nok af banen inden jeg satte
hjulene.
En kæmpe bane, og jeg kunne lige taxi af på charlie, state motoren, og kante mig ind
mellem bane lysene.
Nu var det blevet varmt, over 30 grader og strid blæst, det gik helt ind til benet.
I briefing fik jeg lov til selv at gå over at tanke på mit visakort, en stor tankstander og
jeg skulle bare have 12 liter!!!!

Der var noget galt med anlægget, så en venlig Finne hjalp, og så fik jeg mit Fuel og
betalte med Visa
Jeg tror varmen efterhånden var steget mig til hovedet, for herefter begik jeg en stor
brøler, med slukket motor (kan ikke høre com når motor er i gang) fik jeg en
clearance igennem hvor jeg fik lov til at taxi via den brede charlie og ud til
holdingpoin, jeg måtte starte på rwy 30, den samme retning som jeg var landet.
Forinden havde jeg set nogle mili fly starte på rwy 12. Så da jeg med startet motor
bad hende bekræfte, at jeg kunne starte på RWY 30 så drejede jeg ud af rwy 12 og
startede.
Der var godt nok en masse larm i headsettet, men jeg fortsatte. HB var for resten lige
ved at ryge af banen i den skrappe sidevind. I 4000 fladede jeg ud, og slukkede
motoren, der var nemlig begyndende cu. Aktivitet, Jeg kaldte herefter Tower op og
meddelte at jeg var tilbage på frekvensen.
Her var det så det gik op for mig hvilken brøler jeg havde lavet, og hun bad mig ringe
til tårnet, når jeg var landet i Rayskala.
Resten af turen ud af TMAen gik ok, men jeg tænkte selvfølgelig meget på, hvad det
kunne få af konsekvenser.
Nå imidlertid var vejret vågnet til dåd, og selvom klokken var ca. 14:30 (finsk tid), så
dannedes der store cu. i skygader Nord/syd, og det var jo lige min rute, men med en
modvind på 35-40 km/time, var de sidste 200 km ikke lige sådan at overvinde, basen
steg til 1900 m når det var bedst, og der var lange strækninger med delfinering, men
også, og især til sidst tørtermik.
Det lykkedes faktisk at nå Ryskala på termik, men af sikkerhedshensyn tog jeg
motoren ud ca. 20 km før destination.
Så er jeg her, svedig og ildelugtende, men jeg har lejet et værelse, og så må vi se
hvad morgendagen bringer.
Der skal være rimelig klar sigt, når jeg skal krydse til Thallin. Jeg skal selvfølgelig
lave en flyveplan, men de lokale mener ikke jeg behøver at lande på Thawllin for at
tolde ind, vi får se.
Jeg har også fået ringet til Tårnuglen i Jyvaskyla, jeg fik tilgivelse men hun var nød
til at indberette hændelsen, og så ønskede hun mig fortsat god ferie.
Jeg må hellere se at komme ud af Finland inden sagen når gennem systemet.
Mvh: Christian Hansen (den uartige)

HB spottet på Webcam på Rayskala, (nederst i billedet) tak til Bjarne Jensen for lige
at fange den.
Dag 11 tirsdag d. 13. juli 2010
Så skal Den Finske Golf krydses
Har her til formiddag modtaget en kort SMS fra Hansen, han har sovet godt, men det
mener han også han har krav på, når han har betalt 56€ for et værelse.
Han har talt med Tallinn Briefing til morgen, og de siger at han ikke behøver at lande
på en Toldplads, hvilket jo giver ham frie hænder til at klø på mod syd.
Hansen Beretter:
Godt at få du værelse i Rayskala, og få genoprettet væske og salt balance, med temp.
over 30 g.
De lovede stort set samme vejr i dag tirsdag, dvs. sen start med cu. til 1500 m. Det
passede til ca. 75 fra kysten, så tog søbrisen over, samt en djævelsk head vind fra S
på 30 km/t.

Jeg fløj helt ud til kysten på tør termik i 9 -1200 base for at spare fuel. Startede climb
kun cleared til FL55. Herefter 95. Uhyggelig svært at snakke i radio med motor på
fuld hammer. Tilmed sigt på 30 km, og modvind. Uhyggelig ujævn motor gang, og en
transponder uden mode C. Det eneste sikre kendetegn var udbredt cu mod S. over
Estland, HB steg langsomt til FL 95 og det lykkedes at fælde motoren ind. Tak til vor
herre og ASH. (hva med ham mekanikeren på HB) Kvalerne var ikke slut, men den
historie må I ha en anden gang. God termik i Estonia, men efter 200 km valgt jeg et
pitstop i Rapla. Nu skal jeg ha fundet nogle mennesker. I får ikke mere fra min mobil
mail.
Hansen.
Som i nok har bemærket var der ingen SPOT i dag, der arbejdes hårdt på at skaffe
Litium batterier til den, men er der nogle der ved hvad Litium batteri det hedder på
litauisk ☺

Der er langt til land, men de pæne CU ved kysten trækker.

Rapla Estonia

Dag 12 onsdag d. 14. juli 2010
En ny dag truer
Efter at have krydset den Finske Golf i går, fortsætter turen ned gennem Estland,
Letland, og Litauen, jeg har hele tiden kunnet mærke på den frygtløse pilot, at
øvelsen med at krydse Golfen har han været noget spændt på, men nu hvor det er
overstået så er resten jo ren rutine, og afslapning ☺
Det er ærgerligt at det kniber med at skaffe nye Batterier til SPOT, men fortvivl ikke,
flyvningerne vil blive uploaded til OLC løbende.
http://www.onlinecontest.org/olc2.0/gliding/flightbook.html?sp=2010&st=olc&rt=olc&pi=42273
The show must go on.

Hansen Beretter:
Hamrende varm dag. Kl. 1200 gik jeg fra skyggen ud til HB. Ca. drukket 3 l vand
inden scramble. Der var pænt med cu, men sej termik, efter åbning af flyveplan til
Tallin ctr gik det langsomt syd på, med sol og vind lige i snotten, i en uhyggelig varmt
arbejdsplads.
Efter 2½ time krydsede jeg grænsen til Letland, herefter var det tørtermik 650 1200m gennem Letland.
På et tidspunkt begyndte de at snakke om thunderstorm, og jeg tænkte noget på om
det ville ramme min rute. 60 km før Birzai vælger jeg at tage motoren ud, netop
climbing bliver jeg kaldt op af Riga ctr. Der spørger om jeg var klar til at copy
weather rapport! Det var jeg nu ikke, Men kort fortalt var der torden, og jeg blev
afkrævet et svar på hvad jeg ville gøre.
Der er ikke mange alternativer i Latvia, men jeg foreslog en flp 30 km ind mod Riga.
Det viste sig at være en militær plads, så jeg ledte videre, hele kontoret var i brug,
kort, seeyou, og lx 7007, motoren var på idle, og jeg kunne godt se at jeg måske ikke
kunne fortsætte, så jeg fandt en lille privat flp 40km. Ø for Riga, ca 25 ude.
Flight plan måtte aflyses, og controlleren var glad da jeg meldte finale på Ikskile.
Denne flyveplads ligger lige ned til floden, alt er klippet med en plæneklipper, og
ejeren har en stor range med egen hangar.
Han fortalte at han fløj akrobatik om morgenen, og bla. havde en Extra 300!
Byen er for de rige, biler og huse er store, Der er stor forskel på rig og fattig.
Jeg har fundet mig et hotel, og nåede næsten derhen inden det stod ned i stænger.
Håber HB bliver stående i tøjret.
Jeg håber vejret skifter til i morgen.
Vh Hansen
Dag 13 torsdag d. 15. juli 2010
Hviledag
Efter et par hårde dage er der i dag selvvalgt hviledag, efter at have set på vejret her
til morgen, som virker meget fugtigt og med stor risiko for tordenbyger i løbet af
dagen, så er det besluttet at tage lidt på sightseeing i området, der arbejdes på at
skaffe en cykel til formålet, og hvis det lykkedes så er et af hovedformålet at forsøge
at skaffe nye batterier til SPOT.
Hansen har lovet at sende en beretning i aften, med dagens oplevelser.

Hansen Beretter:
Luften var varm og fugtig fra morgenstunden, værelset vender mod SV så der var
mindst 40 g det meste af natten, så jeg var stadig søvnig ved morgenmaden, op på
værelset og planlægge ruten, lægge den i Seeyou, og så flyveplan frekv. osv.
Efter en kontakt til mine meteorologer i DK troede jeg dog ikke på dagen alligevel,
og gik ned og lejede værelset en dag mere, samt en cykel.
Kl 10:30 lokal var jeg ude ved flyvepladsen igen, Voldemars ejeren af flp. ringede
straks til Riga Volmet, trods ca. 75 år, så bankede han nummeret ind på hans Nokia
uden brug af briller!
Jeg skulle ikke høre meget på den, for at få bekræftet at det var den samme skide
varme luftmasse, og med varsling af torden, 1000-1200 m base, 35 g.
Dårlig sigt, modvind og thunder risk er bare ikke lige mig i dag.
Nå lidt oplysninger om Voldemars, født lokalt var test pilot i USSR indtil opløsning,
tog hjem og efter en studie tur til USA etablerede han sin flp. mit alles, formodentlig
en flyveskole.
Han er lidt reserveret men jeg tror hans daglige rytme er som følger: morgen
aerobatik (tilsvarer morgen gym for normale) kl. 08 græsplæne klipning, og senere
aften badning i Daugava flode, gad vide hvad den fulde historie er?
Byen er ikke stor på cyke,l men jeg fik købt nogle bat i det lokale supermarked til
spotten, alt ligner den sædvanlige hurtige transformation fra sovjet tid til vestlig std.
Det er ingen tvivl om at det er en forstad til Riga.
Det har kogt hele dagen og jeg har bla. badet i Daugava floden. Det var tæt CB.
Aktivitet, det så mest indstabil ud mod Ø.
I min retning S og V så der sidst på dagen ud til at være en base højde på 1000 +.
Jeg har kigget lidt på tuen i Polen. Kortet er helt malet til i luft rum med højde
begrænsning.
Nå men uden transponder, er man ikke så synlig, planen er at flyve til Leszno, men
først skal jeg jo ud af de Baltiske lande.
Tungen skal holdes lige i munden når grænsen passeres fra Litauen til Polen, der er
en smal korridor, 50 km bred mellem Kaliningrad og Minsk.
Vi får se.
Hansen

Egen flyveplads ”mit alles”
Dag 14 fredag d. 16. juli 2010
Så går det løs igen
Efter en velfortjent hviledag i går så må Hansen videre i dag, planen er at nå til Polen,
nærmere bestemt en tur på ca. 330 km. til Suwalki, der ligger lige på den anden side
af grænsen, der er dog lidt bekymring vedr. CB aktiviteten, i går var der en del, og
luftmassen i dage er stort set den samme, der er dog meldt om lidt mindre CB
aktivitet i dag.
Efter at have fundet nogle batterier i går, så tror vi på at SPOT tracking skulle virke i
dag.
Eftermiddag:
Det blev ikke til så meget kun ca. 75 km. til Birzai der ligger lige over grænsen til
Letland, men SPOT virkede i dag, så man nemt kan finde den frygtløse pilot.
Vejret lukkede ned med kun 600 meter base og lidt regn, den utålmodige pilot beder
til om vi ikke kan danse en lille termikdans, for nu vil han gerne snart have noget
stabilt flyvevejr.

Hansen beretter:
Straks efter landing fik jeg anvist parkering til HB, samt adgang til toilet og bad.
Giedrius gjorde herefter en camping vogn klar, med strøm og køleskab. Den er til alt
held placeret rigtig i forhold til solen. Herefter kørte han mig ind til byen så jeg
kunne købe 95 oct. Benzin, og handle i super marked. Jeg blev endvidere tilbudt en
cykel, ligesom han hentede noget køkken grej derhjemme.
Om eftermiddagen blev jeg vist rundt i byen, besøgte museum og slot, var på det
lokale bryggeri og smage deres stærke øl, samt sluttede turen af med en svømmetur i
den lokale sø. En utrolig venlighed.
Arturas går på pilot skole i Vilnius på statens regning, og han fortalte at torden
vejret forleden, havde givet så meget vand at det stod 30 cm op på gaden, og nær var
trængt ind i bilen. Så det var en fordel at jeg var på en flyveplan, og blev dirigeret til
landing inden jeg mødte dette uvejr.
Om en tid har de for øvrigt klub klasse mesterskaber på pladsen.
Vh
Hansen

HB parkeret på Birzai sammen med en Jantar

Så kom der lige en update fra Hansen:
Da jeg var ved at være træt af at sidde selv ved min campingvogn, tog jeg min six
pack øl ud af køleskabet i campingvognen og gik over til litauernes muntre hjørne.
Det gav pote, vi fik en længere snak om mange ting, til sidst blev jeg inviteret med
over i deres sauna, som de ALVORLIGT havde fyret i hele eftermiddagen.
Som om det ikke var varmt nok! 93 g, pisk med ris jeg var simpelthen nødt til at
trække i nødbremsen og forlade saunaen i utide.
De er nogle hårde karle! Endnu en uforglemmelig oplevelse.
Lad os håbe den kære pilot slipper væk i tide, fra disse vilde Litauere inden de får
ham kørt helt ned.
Dag 15 lørdag d. 17. juli 2010
Nok en hviledag!
Efter at have vurderet vejret på ruten er det blevet besluttet at blive i Birzai, der ligger
et større regn og tordenområde mod W og SW, da man ved hvad man har, og ikke
ved hvad man får, så er det mest sikre at blive her.
Flyet er godt tøjret og står lidt i læ af hangarer, og andre bygninger så det skal nok gå.
Har her til aften fået en lille update fra Hansen, eller rettere lidt betragtninger
omkring situationen.
Hansen Beretter:
Som sagt er der en uhyggelig N -S torden front ned igennem Europa. Den dannes
hver dag fordi varm luft pumper op sydfra mellem et H mod øst og et L mod vest og
dermed danner næring til en kraftig koldfront med torden.
Fronten flytter sig langsomt mod SØ og det er selvfølgelig mit ringe håb at jeg snart
kommer på den anden side.
Tordenfronten er nået til grænsen mellem Litauen og Polen. Så i samråd med mit
ground crew HB, blev vi enige om ikke at risikere noget, jeg bliver på Birzai. Cb erne
byggede noget op men det blev ikke til noget, så som en efter rationalisering kunne
jeg nok være sluppet til Suwalki i Polen, men det ville have været tæt på uvejret, og
250 km i lav base højde som jeg kunne bedømme det.
De er utrolig gæstfrie her i Birzai, jeg fik bla. en rundtur over byen i en Cessna 150,
samt lånte en bil indtil byen for at handle. Jeg fik også lige ringet til Naviair og
canceled flight planen.

Om eftermiddagen mødte jeg en lokal konkurrence pilot, som skal deltage i EM i
SZEGED i næste uge. Han fik lige du par tips om mine erfaringer med
udelandingsmulighederne dernede, og pladsens tilstand med kanin huller mv. jeg har
været der du par gange.
Han skal deltage i sin egen Lak 17. Han fortalte i øvrigt at der deltog en Lak med en
prototype på en ny eldreven hjemhentningsmotor med 1 times gangtid. Det lyder
interessant.
Endvidere fortalte han at der ligger et mega svæveflyvecenter lidt syd for Kaunas
kaldet Pociunai. Det får jeg vist ikke tid til i denne omgang. Endelig at der var et
stort skovbælte på sand jord ind mod Polen, hvor termikken altid var 2 3 gange
almen styrke! Det håber jeg at opleve.
HB er blevet tøjret ekstra godt på øst maner, og jeg har lånt lakens hood overtræk, så
vi er forberedt.
Der har været party i klub huset hele dagen, musikken lyder meget a la 3 døde fluer
og Johnny Reimar. Erfaringsmæssigt fester de natten igennem! Gid det snart gav
ordentlig flyvevejr. Udsigterne er ikke for gode GAB.
Dag 16 søndag d. 18. juli 2010
Atter en hviledag
Da et større frontområde med torden og regn har passeret i dag. så har den gode pilot
søgt ly blandt sine nye venner
Hansen beretter:
Klokken er nu 1330 lokal, 1230 DK tid.
Så har jeg lige lånt en PC med Internet af Linus, som bor i et hus lige ved
flyvepladsen. Selvom alt synes håbløs forældet, så findes der Internet og cola alle
steder!
Litaerne er utrolig hjælpsomme og gæstfrie, feks skulle Linus nu ned i byen, og jeg
har bare fået nøglen til huset. Og endnu vigtigere jeg har faet ASHen i hangar, det
tog 1,5 time at få rangeret rundt. Hvad syntes umuligt blev muligt fordi
Gdrevinskkas, skulle pakke hans LAK 17 i trailer, fordi de kører til VM i Ungarn.
Han er managere på et bryggeri og vandt til at lede. Med sikker drive fik han det hele
manøvreret på plads, og lige pludselig gik HB ind med de 18 meter, mellem Blaniks,
jantarer, Vilgas, LAK 12 og meget andet.

Jeg er utrolig taknemmelig fordi det virkelig truer med uvejr. På DMI kan jeg se at
en celle bygger op lige nord for pladsen ved havet, og temperaturen hernede er fugtig
og 35 grader. Vinden er drejet lidt mere i ØSØ og tiltaget.
Men nu er vi klar. Ha det godt, jeg vender tilbage med en Short massage, når det er
overstået engang i morgen.
Jeg hørte en god svæveflyvelyrik af Harri i Ryaskala, noget en gammel svæveflyver
fra Ungarn havde sagt om piloter alle steder, når man besøger en ny flyveplads.
Grass changes but pilots always stay the same.
Ja sådan oplever jeg det.
Hansen
Ja, Ja Hansen, mens du nyder livet blandt dine nye venner, og har medbragt HB, så
jeg må finde på andre udfordringer, så jeg har i dag søndag, sammen med Søren
Jacobsen, været ude at flyve i klubbens Duo Discus fra Bolhede, og det blev lige til
en 520 km ud-hjem, hvilket skulle betyde at vi lige har lavet 3 danske rekorder.
Men lad os nu se, der er sikkert en hel masse papir det skal laves inden den er i hus,
her kan SLV, EASA og hvad der ellers findes af papirnussere sikkert godt pakke
sammen ☺
Dag 17 mandag d. 19. juli 2010
Nok en hviledag!
Da opklaringen efter gårsdagens og nattens regn, kom ret sent til Birzai, så var det
ikke muligt at komme videre i dag, men i morgen burde vejret være med vores
efterhånden utålmodige pilot så der vil han forsøge at komme af sted.
Vi håber det lykkedes og vil følge ham nøje på SPOT tracking.
Dag 18 tirsdag d. 20. juli 2010
Så går det løs igen
Efter nogle dage hos de flinke folk i Birzai var det i dag tid til at komme videre.
I dag blev det til en tur på godt 400 km i ikke alt for godt vejr, har lige fået en kort
sms fra Hansen hvor han skriver:

”Landet Olsztyn EPOD i polen, meget dårligt flyvevejr, ca. 420 km Alt ok.”
På SPOT har vi også kunnet følge ham på turen
Lidt senere skrev Hansen kort.
Hansen beretter:
Det var sku en hård dag igen, de første 100 km. var med en base på 800 meter, og
tilsvarende svag stig, herefter op til 1200 meter.
40 km før Ketrzyn i polen gav jeg op, og tog slutglidshøjde, men flyvepladsen så
noget Russisk ud, der var lidt termik som jeg tog til 1000 meter, og gled mod Olsztyn,
som jeg vidste, var stor og lå tæt på byen.
jeg måtte dog lige have motoren ud for at komme det sidste stykke.
I morgen håber jeg at kunne flyve over Leszno til Tyskland, vejret ser ikke for godt ud
stik vest.
Vh
Hansen
Vi må se hvad morgendagen bringer.

Olsztyn flp

Dag 19 onsdag d. 21. juli 2010
Nok en hård dag
Stadig ikke det bedste flyvevejr, men det går da stille og roligt hjemad, den gæve
pilot er nu nået til Leszno, og har det godt, årsagen kan selvfølgelig være den at han
sad og nød en kold øl på terrassen, da han sendte denne sms.
Hansen beretter:
Er landet i Leszno, og sidder nu på stamværtshuset og nyder en velfortjent kold øl.
Igen i dag lusket vejr, med 1200 meter base, vandballon skyer, og diset, tja det skal jo
nok være sådan, jeg havde ikke mod på at fortsætte mod Tyskland på motor i dårligt
vejr, og da jeg lige kunne nå Leszno så blev det målet for i dag.
Det er blevet utroligt tjekket hernede, glæder mig til at prøve deres restaurant, og
overnatte i telt, temp er 28 grader.
Stedet bringer godt nok nogle gode minder frem, her har vi godt nok holdt nogle gode
ferier, jeg gætter på at det trælse vejr fortsætter i morgen.
Startede i øvrigt i flyslæb ud af Olsztyn her til formiddag, godt nok har de en 850
meter bane, men med virkelig høje træer i begge ender, så chefen på pladsen sagde at
det ville være selvmord at selvstarte, det kunne nu nok have ladet sig gøre, men der
blev bestilt en Vilga og af sted det gik, men det er altså nemmere selv at bestemme
fart og kurs, og så er deres slæbetov ikke af den længste type, nå men i luften kom jeg
da.
Mv
Hansen
Husk logfiler bliver stadig uploaded til OLC
http://www.onlinecontest.org/olc2.0/gliding/flightbook.html?sp=2010&st=olc&rt=olc&pi=42273

Lige et billede fra Google Earth af Terrassen på Leszno
Dag 20 torsdag d. 22. juli 2010
Så er det snart tid til at gå på slutglid
I dag er den gode Hansen nået til Neustadt-Glewe, og er nu ved at kunne se enden på
denne fantastiske bedrift, han har efterhånden været undervejs i 3 uger, og har sikkert
mange oplevelser og indtryk der skal fordøjes de næste uger.
Men der mangler lige det sidste stykke, og hvis ellers vejret tillader det så vil han
snuppe de sidste km. til Bolhede i morgen fradag.
Jeg er blevet lovet en længere reportage om de sidste par dage, hvis det lykkedes ham
at finde en internetforbindelse på pladsen, has mail opsætning på hans telefon er på et
eller andet tidspunkt i det Øst europæiske gået ned, så kommunikationen de sidste
dage er foregået pr. sms.
Jeg har i dag efter landing fået denne lille SMS.

Hansen Beretter:
Landet i Neustadt-Glewe, afgangsvejret i Polen var fantastisk, jeg fik 2200 meter og
en 5 m/s boble 65 km. vest for Leszno, men så var det også slut, resten var ren
elendighed.
En klub fra Slesvig holder sommerlejer her, og i mandags var de et helt hold rundt
om Berlin, det er ikke lige det vejr jeg har fløjet i.
Nå jeg håber vejret bærer hjem i morgen.
Vh
Hansen
I får lige en lille film fra sidst jeg var i Neustadt-Glewe
http://hbill.dk/Neustadt%20Glewe%20juni%202010.wmv
kl. 23:30
Så kom der lige en mail fra Hansen
Hansen Beretter:
Hej
Jeg stod tidligt op i Leszno for at få alt gjort klar inden det blev for varmt. De havde
forudsagt 37 grader. Egentlig havde jeg heller ikke sovet for godt i teltet fordi
underlaget var temmelig ujævnt. Og så er et liggeunderlag ikke meget komfort.
Det skønne ved Leszno er at alt findes på flyvepladsen, kun benzin skal man lige
hente på den anden side af vejen. De har også en rigtig god kantine, ikke som i gamle
dage, hvor gamle Babuskaer serverede søbemad til morgenmad (husker du det
Henrik!).
Det tog 10 min at taxi ud til startstedet, flyvepladsen er jo temmelig stor. Jeg svedte
som en hest. Så var det bare at sidde i skyggen under vingen, og bevæge sig så lidt
som muligt, drikke vand og spejde efter termik aktivitet.
Kl 11:30 sås de første spæde cu.
Sä vendte vinden og jeg måtte taxi ned i den anden ende. Klokken var da 12:00 og jeg
valgte at starte for ikke at trække pinen længere.
Så var det at jeg for første gang mødte noget ordentlig termik på turen. 100 km vest
for pladsen kunne jeg forlade en 5 m boble i 2200 m`s højde. Begge dele havde jeg
ikke prøvet på turen før.

Poznan åbnede min flyveplan og alt så lyst ud. Men herefter var det slut med det gode
vejr. Jeg kunne lige glide hen over grænsen ved Eisenhüttenstadt, så måtte motoren
ud.
Luften var fuldstændig død indtil ca. 50 km før Lüsse. Her mødte jeg i øvrigt også for
første gang nogle svævefly på turen siden Räyskälä i Finland.
Det var stort set 8/8 alto resten af turen med lidt solstrejf ind imellem, som kunne
starte lidt termik. 75 km syd for Neustadt Glewe var det så sent, at der ikke var termik
længere. Der var også tiltagende regn.
Her i Neustadt Glewe er der en klub fra Scleswig Kropp som holder sommerlejr. I
søndags eller mandag var de en hel flok som fløj rundt om Berlin. Sådan noget vejr
ville jeg godt have haft noget mere af.
I morgen er det så sidste ben, på Wetter-jetzt ser det ud til at kunne lade sig gøre,
faktisk med godt vejr i DK.
Vi får se.
Hansen

Ikke det bedste vejr i Tyskland

Dag 21 fredag d. 23. juli 2010
Slutglid
Så er det næsten slut, jeg har lige modtaget en sms fra Hansen om at han forventer
start fra Neustadt-Glewe kl. 12:00 hvilket betyder at han jo nok er på Bolhede hen på
eftermiddagen.
Følg ham SPOT
http://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=05E2ARysXk0b6JFbG
7vSJH1leWzBCe5v6
Kl. 16:31

The Eagle has landed
Efter 3 uger og en masse oplevelser så var målet nået, og her til eftermiddag kl. 16:31
blev hjulet sat på Bolhede.
Hansen har lovet at der kommer en lille beretning om dagen, så stay tuned!
Hansen Beretter:
Det regnede lidt om natten, så jeg fik lov at sove på sofaen i klublokalet i Neustadt
Glewe. Om morgenen blev jeg inviteret til at spise med ved morgenbordet sammen
med en klub fra Schleswig Kropp, som holdt sommerlejr dernede.
Vejret til morgen så noget fugtigt ud med lave cu og en del mellem høje skyer mod
vest. Men der var ikke andet at gøre end at få gang i sagerne, for hjem ville jeg.
Det gik udmærket de første 100 km i termik til ca. 1100 til 1200 m. Herefter lukkede
det af og så var resten på motor.
Det regnede også lidt og på de sidste dråber nåede jeg lige til Rødekro, hvor jeg
landede og fik 8 liter brændstof på ASHèn, herefter så det rimeligt ud, og det blev
faktisk bedre nordpå, selvom det var sent. Jeg kunne gå fra Gesten i 3500 m og lave
et slutglid hjem med god højde til et high speed low pass over Bolhede. Et tydeligt
tegn på hjemmelige breddegrader var synet af Vorbasse marked, som er godt i gang.
Ca 2 km ude var den på fuld speed, luften syntes roligt, så jeg gik ned i til få meter
over banen og lavede en lang overflyvning med max speed inden jeg trak op forbi
hangarerne (hvad de nok også alle havde forventet)- en dejlig afslutning.

Der var til min overraskelse, og store glæde mødt rigtig mange mennesker incl
familie op for at tage imod. Ikke mindst pressen, så der kommer nok noget i
Vestkysten.
HB EVENT vil blive opdateret med noget supplerende tekst og data, samt billeder
den nærmeste tid.
En hurtig vurdering fra min side er, at det har været min største svæveflyve oplevelse
til dato, men at vejret ikke var rigtig med. Der var mange marginale situationer og
det tog for lang tid. Så der har været lidt stress på. Men jeg har bestemt fået mod på
at prøve noget mere vandersegelflug, det skal bare være i lidt mindre bidder.
Tak til alle som trofast har fulgt med på HB EVENT og en særlig tak til min altid
tålmodige makker, og gode ven hr. Henrik Bill.
Med venlig hilsen
Christian Hansen

Morgenmad i Neustadt-Glewe

Vorbasse marked, så er man ved at være hjemme igen
Hansen har lovet at tælle lidt sammen i logbogen, så vi alle kan få lidt statistik at
kikke på.
Jeg vil også samle alle hans foto fra turen, som så kan ses på www.hbill.dk i
nærmeste fremtid.
Lørdag d. 24. juli 2010-07-24
Så blev der regnet på turen, og det gav en del flyvning, også på motor, men som den
gode pilot selv skriver, så var det relativt dårlige vejr medvirkende til at der blev
brugt lidt mere motor end oprindeligt planlagt.
Men knap 4600 km og 67 timer er da ikke så ringe endda.
Men jeg er sikker på at det har været en kanon tur, og sikkert ikke sidst gang den
gode pilot begiver sig ud på lidt ”wandersegelflug”

Oversigt over turen rundt om den Botniske bugt juli måned 2010.
Dao

Rute

km

Flyvetid Tacho
tim:min -tid
1/100

3-7
3-7
5-7
6-7
7-7
11/7
12-7
12-7
13-7
14-7
16-7
20-7
21-7
22-7
23-7
23-7
Ialt

Bolhede Korsør Gørløse
Gørløse Kronborg Fagerhult Ferringe
Ferringe Katrineholm Ljusdal
Ljusdal Ånge
Ånge Åsele Älvsbyn
Älvsbyn Kemi Ranua Viitasaari
Viitasaari Jyvaskyla
Jyvaskyla Rayskala
Rayskala Rapla
Rapla Ikshkile
Ikshkile Birzai
Birzai Pociunai Suwalki Olsztyn
Olsztyn Wloclawek Ostrow Leszno
Leszno Luesse Neustadt Glewe
Neustadt Glewe Gramberger Rødekro
Rødekro Gesten Bolhede

247
226
578
84
434
564
81
202
199
242
73
459
431
423
261
82
4586

3:13
1:50
7:09
2:09
7:02
6:49
1:29
3:38
3:53
5:33
0:58
7:01
6:00
5:54
2:55
1:25
66:58

1,36
0,42
0:14
0:16
0:37
0:52
0:31
0:54
0:30
0:37
0:45
0:06
0:86
0:58
0:20
7:01

Tankning
af
brændstof
liter
10
11,5
7
5
12
5,5
7
10,4
5
4
8
8
8?
101,4

Lande

DK
SVE
SVE
SVE
SVE
SVE FIN
FIN
FIN
FIN EST
EST LET
LET LIT
LIT POL
POL
POL TYS
TYS DK
DK
2,2 l pr 100
km

Det dårlige vejr gjorde at brændstofforbruget var lidt stort. Jeg havde ikke tid at vente
på godt svæveflyvevejr.

Lidt pr skulle der også til:
Da den gode pilot landede på Bolhede stod en Journalist med fotograf fra Jyske
Vestkysten klar.
Her er hvad det blev til i lørdags udgaven af avisen.

En sidste update, og lidt afsluttende billeder:

Hansen skriver:
A thank you to all the wonderful hospitable people I met on my trip around the
Baltic Sea.
Wherever I landed, so I have met great helpfulness. I have been driven into town to
buy petrol and supplies. I have been given the local clubhouse available, borrowed
computer and internet and borrowed a bed to sleep in.
The actual flight has been a great experience, but half have been to meet and talk
with everyone I've met at the aerodromes, hear about local issues and share
experiences.
I particularly will mention Birzai in Estonia at this occasion, where I stayed for 4
days because there was a risk of severe thunderstorms. Not many places you find so
many wonderful people in the same place. I hope for Birzai that the future offers a
good development for all flight activities.
Thanks for everything.
Best regards
Christian Hansen

På vej fra Ånge I Sverige mod Älvsbyn

På vej fra Älvsbyn I Sverige mod Viitasaari I Finland

Latvia costline i sigte, da den Finske Golf blev krydset (ca. 70 km. vand)

Olsztyn I Polen på vej mod Leszno

Fra Leszno I Polen på vej mod Neustadt-Glewe Via Lüsse

Det var så det, jeg håber i har syntes det har været sjovt og spændende at følge
med, jeg har i hvert fald kunne se, at mange har fulgt den frygtløse pilot gennem
de 3 uger turen har varet.
Jeg har en masse billeder fra turen, de vil blive lagt ud på www.hbill.dk senere
på året, men nok først når flyvesæsonen i DK er slut, så hav tålmodighed.
Henrik Bill

